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Apresentação 
 
 
O ‘Guia de Boas Práticas – MEGI Empreendedorismo 2008’ é um documento que resulta dos 
trabalhos realizados pelos alunos da disciplina de Empreendedorismo do Mestrado e Pós-Graduação 
em Economia e Gestão Internacional da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
 
Este Guia contém o conjunto de trabalhos individuais realizados por cada aluno sobre temas 
relacionados com ‘Boas Práticas’, escolhidos a partir de um conjunto de sugestões propostas, 
podendo ser apresentado em Português ou em Inglês. A escolha de cada tema deveria procurar 
estar associada a uma área de interesse e conhecimento de cada aluno, tendo o objectivo de permitir 
realizar um trabalho com ‘valor acrescentado’. Os temas deveriam basear-se na sensibilidade 
pessoal de cada um, na pesquisa de elementos na internet e em bibliografia disponível.  
 
Os trabalhos apresentados não pretendem ser trabalhos com valor científico mas antes representar 
uma interpretação sobre ‘boas práticas’ associadas directa ou indirectamente a uma necessidade. 
A segmentação e análise de necessidades é entendida como um possível exercício para identificar 
oportunidades que podem estimular processos de inovação e dar origem a ideias de negócio e a 
novos projectos empreendedores. 
 
Cada tema foi desenvolvido tendo em conta a necessidade de síntese ocupando uma página, no 
máximo duas páginas e procurando combinar o conteúdo e a forma. O prazo de realização do 
trabalho foi de três semanas e teve o acompanhamento do professor da disciplina conforme 
necessário, caso a caso, presencialmente ou por e-mail. A realização de um trabalho de síntese 
sobre ‘boas práticas’ relativas a um tema específico permitiu a cada autor ser um ‘pequeno 
especialista’, quer no tema estudado quer na metodologia associada. Os autores tornaram-se assim 
‘qualificados’ para a auto-avaliação do seu trabalho e para a meta-avaliação dos 30 trabalhos 
realizados pelos colegas, sendo esse o objectivo principal da organização do ‘Guia de Boas 
Práticas – MEGI Empreendedorismo 2008’. Essa meta-avaliação é entendida como parte do 
processo de aprendizagem, sendo tão importante como a realização de cada trabalho individual. 
 
O critério de referência para a segmentação das necessidades e elencagem de possíveis temas de 
trabalho foi da ‘pirâmide de Maslow’: 1. Necessidades fisiológicas; 2. Necessidades de segurança; 3. 
Necessidades sociais; 4. Necessidades de status ou de estima; 5. Necessidade de auto-realização. A 
análise dos trabalhos realizados permitiu concluir que podem ser agrupados em quarto grupos: 
Saúde e bem-estar, Consumo, Sociedade e Trabalho. Foi assim escolhida esta organização para a 
sequência de apresentação dos trabalhos, esperando-se assim proporcionar uma leitura que tira o 
máximo partido dos vários temas. 
 
O ‘Guia de Boas Práticas – MEGI Empreendedorismo 2008’ não é um ponto de chegada, mas 
antes um ponto de partida para estimular novas ideias de negócio. 
 
 
Vítor Verdelho • Janeiro de 2008 
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descontraia, relaxe e 

durma melhor!

Dormir é muito mais que a necessidade de descanso mental e físico: durante o sono ocorrem vários processos metabólicos 

importantes para o organismo. Um bom sono é essencial para o bem-estar mental e físico. Pessoas que conseguem dormir melhor possuem uma maior capacidade 

de concentração, autocontrole e realização de tarefas pessoais e profissionais. Dormir pouco altera negativamente a capacidade de 

concentração, aprendizagem, raciocínio lógico e memória do indivíduo. 

Existem variadíssimos factores que condicionam o nosso sono, tais como: insónias, stress, ansiedade, má circulação sanguínea e 

doenças respiratórias. Assim, espera-se que estes conselhos ajudem a evitar que estes condicionalismos impeçam de ter um sono 

calmo e repousante.

Porquê dormir bem?

>  Dorma num local confortável, sereno e calmo;>  Faça exercício físico, como por exemplo, caminhadas (ajudam a relaxar os 

músculos, todavia, deve terminá-las duas horas antes de ir para a cama, 

permitindo ao corpo relaxar naturalmente);>  Faça exercícios de respiração; >  Evite usar relógios despertadores muito ruidosos, sugere-se o curioso

;>  Se não conseguir dormir não fique na cama às voltas, levante-se leia um 

bocado e depois volte para a cama outra vez;>  Use a cama só para dormir e não para outros fins, como por exemplo para  

trabalhar, ver televisão…;>  Ouça uma música relaxante e positiva de modo a relaxar e a descontrair 

do stress do dia. Simultaneamente, feche os olhos e pense em imagens, 

paisagens ou memórias, que tragam boas recordações.>  Vá à casa-de-banho antes de ir para a cama, assim evita que tenha que se 

levantar a meio da noite;>  Deixe as preocupações/problemas fora do quarto. Se ficar a pensar no 

trabalho, nas contas para pagar, não está a tentar adormecer;>  Não consuma cafeína ou bebidas energéticas 4 horas antes de se deitar.

 

Sun Alarm Clock

Simples conselhos para dormir melhor
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Beba um chá de erva-cidreira e camomila: acalma a tensão e melhora o estado de espírito, aliviando insónias.

Belisque suavemente a zona em volta da fonte, esticando e depois soltando a pele, de modo a relaxar e aliviar as dores de cabeça. 

Repita durante dois minutos em cada lado do rosto.

Usufrua de uma massagem ao longo das costas deslizando os dedos desde a parte superior do pescoço até ao cóccix. A pressão 

deve ser suave  e variar entre as duas mãos.

Descontraia-se num mar de sais: encha uma chávena de sal marinho e ponha-o num frasco de vidro. 

Junto 10 gotas de óleo essencial de camomila. Deite meia chávena de sais de banho na água do seu 

banho e junte pétalas de rosa para um efeito visual agradável.

Mergulhe os seus pés se submete-se a muita tensão: rosas (folhas e pétalas), camomila e alfazema 

secas são boas ervas para um banho de pés relaxante. Ferva quatro a oito litros de água. Junte duas 

chávenas desta mistura herbal para cada quatro litros de água. Cubra e deixe arrefecer. Quando 

atingir uma temperatura confortável deite a mistura num recipiente suficientemente grande para

 os seus pés. Não coe a água, as cores bonitas das ervas a flutuar à volta dos seus tornozelos fazem parte desta terapia relaxante.

Massaje suavemente toda planta do pé  com a palma da mão, fazendo 

um movimento de fricção os dois dedos polegares, através de pequenos 

movimentos circulares. 

Estas massagens facilitam a circulação do sangue, contribuem para 

limpeza do sistema linfático e libertam as tensões acumuladas,  dado 

que dispõe de uma energia renovada.

Use plantas relaxantes:

Experimente massagens de relaxamento:

BestPracticesSleepJan0829.pdf 

experimente

 algumas sugestões para um 

relaxamento ainda mais profundo

Moore, Arden e Doherty, Bridget (2002) “Ervas que Curam”. Platano Edições Técnicas.

Ricci, Mara de (n.a.) “1000 Conselhos para dar Massagens”. Girasol Edições.

http://www.mercola.com/; http://www.cdof.com.br; http://health.howstuffworks.com; http://www.servmedsaude.com.br;

http://yourtotalhealth.ivillage.com; www.GreatNightSleep.com 

Referências utéis

by Marina Palminha
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BBBBoas PPPPráticas: EEEEstratégias de RRRRelaxamento 
____________________________________ 
 

Todos os dias as pessoas ao redor do 
globo entrentam situações que as deixam 
tensas. Seja com problemas no trabalho, 
preocupações com a família, problemas 
financeiros e/ou ansiedades diversas. 
Neste guia, aprenderemos como usar uma  
estrtégia de relaxamento diário para 
amenizar os efeitos negativos causados 
pelos problemas e anseios que as pessoas 
enfrentam em suas vidas. A estratégia aqui 
apresentada percorre sete passos 
correlacionados, que devem ser seguidos 
para chegar ao estado de relaxamento.  
 

»Os 7 passos para o relaxamento« 
 
 

» 1º Passo 
 
Ponha-se em uma posição confortável, na qual possa 
ficar imóvel por alguns minutos. 
 

» 2º Passo 
 
Crie uma declaração de intenção, como por exemplo, 
"Meu objetivo é relaxar o corpo e a mente por 10 
minutos". Se preferir não usar linguagem, pode-se 
imaginar o que quer que aconteça. 
 

» 3º Passo 
 
Respire devagar e profundamente por três vezes. 
Antes de alternar de inspiração para expiração e 
vice-versa, conte até três. Quando expirar, solte o 
corpo em seus apoios. 
 

» 4º Passo 
 

Enquanto inspira lentamente, tensione os pés, as 
pernas, o quadril, braços, cabeça, rosto, todo o corpo. 
Diga para si mesmo enquanto isto, o mais rápido que 
puder: "Contrai, contrai, contrai...". Em seguida, solte 
o corpo de uma vez enquanto expira, deixe tudo cair. 
Repita este passo 3 vezes. 
 

» 5º Passo 
 

Agora você usará sua atenção para relaxar ainda mais 
cada parte do corpo. Para orienta-lo melhor, imagine 
uma fonte de luz relaxante, da sua cor preferida ou da 
que lhe parecer mais eficaz, posicionada no alto da 
sua cabeça. Após isso, imagine que a luz passeia do 
topo da cabeça para a parte interior do corpo, não só 
pela superfície da pele.  
 

 
 
 

 

 
 
 

» 6º Passo 
 
Neste ponto você já atingiu um grau bastante bom de 
relaxamento. Você tem agora algumas opções: 
 
 
a) Simplesmente fique neste estado quanto tempo 
quiser. 
 
b) Você pode iniciar algum tipo de meditação. A 
mais simples é ficar prestando atenção na respiração, 
no ar que entra e sai pelo nariz 
 
c) Pode acontecer de você dormir. Isto é uma 
indicação de que está com sono atrasado. 
 
d) Imaginar uma paisagem relaxante, como uma 
floresta, cachoeira ou o que preferir, e ficar 
saboreando, enquanto intensifica o estado de 
relaxamento. 
 
e) Ativar experiências relacionadas a algum tema, 
dizendo palavras apropriadas, como "amor", "paz", 
"alegria". Em estado relaxado normalmente ficamos 
muito receptivos a sugestões, e cada palavra fará com 
que seu cérebro busque imagens, sons e sentimentos 
correspondentes. 
 

» 7º Passo 
 

Quando decidir que é hora de encerrar, vá mexendo 
devagarinho o corpo, começando pelas extremidades, 
até ativar toda a musculatura. Espreguice-se com 
vontade. Para levantar-se mais suavemente, vire o 
corpo para o lado e erga-o com o apoio dos braços e 
mãos. Espreguice-se mais um pouco após ficar de pé. 
 
 

@ José Eduardo C. Pinto (Janeiro 2008) 
©  joseeduardopinto@hotmail.com 
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Tópicos a reter: 
Dormir demais pode ser tão negativo como ter um défice crónico de sono. 
Dormir entre as 22h e as 6h descansa mais do que dormir da 1h às 9h. 
Uma sesta de 20 minutos a meio do dia pode compensar horas de noite. 
Controlar a temperatura e a luz ajuda a rentabilizar as horas de sono. 

Segredos do Sono Dormir é a Actividade que nos ocupa mais tempo de todas as que fazemos e é a que nos dá 
energia para todas as outras. A intenção deste trabalho é criar valor para o leitor, oferecendo 
conselhos práticos sobre como dormir menos, mais facilmente e com maior rendimento. 

Links Recomendados: 
health.howstuffworks.com 
www.aasmnet.org/Links.aspx 
www.insomnia-connection.com 
altmedicine.about.com 
www.journalsleep.org 

Wiki Keywords: 
Sleep - Base para pesquisas 
Polyphasic Sleep - Dormir fraccionadamente 
Power Nap - Como maximixar a sesta 
Circadian rhythm - Relógio Biológico 
Phase response curve - Ajustar horário 

Conselho do Autor: 
Colocar o despertador 
para 10 minutos antes e 
aproveitar para descan-
sar mais um pouco! 

Google It: 
How to fall asleep 
How to sleep more in less time 
How to have less sleep and more time 
Natural  sleep aids –herbal 
Power Nap (ou Power Napping) 

Os 10 Mandamentos 
01. Tomar um banho quente antes de deitar - O  calor  relaxa  os  músculos  e  a  queda  da  temperatura  após  ajuda.  Não adormecer no banho! 
02. Ver mais luz durante o dia - O nosso relógio biológico necessita de luz de dia para sentir o contraste quando escurecer. 
03. Deitar e levantar às mesmas horas - O  corpo  precisa  de  um  hábito.  Com  ele,  o  próprio  corpo  ajuda-nos  a  cumprir  os  nossos  horários! 
04. Desenvolver um ritual nocturno - O  corpo  precisa  de  um  hábito.  Criar  uma  rotina  cria  uma  espécie  de  Reacção  de  Pavlov  favorável. 
05. Não deitar sem estar cansado e sobretudo Não se deitar a pensar que se dorme mal - Dormir  bem  é  também  uma  atitude  mental! 
06. Escrever preocupações antes de deitar - Ajuda a relaxar e a preparar o dia seguinte, permitindo uma noite mais descansada. 
07. Manter um Diário do Sono - Jantar,  bebidas  posteriores,  sestas,  horário,  interrupções,  qualidade  (1-10).  Até  se  ver  os  padrões  surgirem! 
08. Fazer mais exercício durante o dia - Depois de um exercício, o corpo precisa de alimentação e descanso, facilitando o sono. 
09. Relaxar todos os músculos antes de deitar - Depois da tensão, relaxar cada grupo muscular à vez, começando pelo topo até aos pés. 
10. Fazer uma sesta de 20 minutos - Segundo estudos, aumenta a produtividade e a imaginação. Napoleão, Da Vinci e Einstein faziam-na. 
       Implica  controlar  a  luz  (inibe  a  melatonina),  a  temperatura  (não  apanhar  sol,  mas  cobrir-se)  e  o  tempo  (+  de  30  min.  é  contraproducente) 
Compare-se com a página: Insomnia Connection 

“Eu tenho a certeza que o Ricardo sabe a matéria, mas eu se fosse a si revia a minha política de sono” Professor da FEP (2001) 

Provérbio Irlandês: 
A good laugh and a long 
sleep are the best cures 
in the doctor's book.  

Calorias queimadas: 
Dormir                  1,5/min 
Ver televisão          1/min 
Compras             4,5/min 
Aeróbica              12/min 

Campeões do Mundo: 
75% das pessoas em 
Portugal está acordada à 
meia-noite, o valor mais 
elevado a nível mundial. 

10 Remédios Naturais: 
01. Valeriana - Planta  usada  desde  a  Grécia  Clássica  para  Insónia,  devendo  ser  tomada  cerca  de  1  hora  antes.  Não  provoca  vício,  mas  não  

deve ser tomada com sedativos ou anti-histamínicos, álcool, por pessoas hepáticas ou antes de conduzir (duh). 
02. Melatonina - Planta  usada  para  regular  o  Relógio  Biológico,    tomada  30  minutos  antes.  Não  deve  ser  usada  por  pessoas  com  depressão,  

esquizofrenia, doenças auto-imunes e outras doenças graves. Nem por mulheres grávidas ou lactantes. Não fazer uso prolongado. 
03. Técnicas de Relaxamento - Visualização, Meditação, Yoga e Relaxamento Muscular Progressivo podem ajudar a adormecer 
04. Dieta - Substituir  Cafeína  e  Doces  por  alimentos  rico  em  Triptofano  (milho,  banana,  manga,  leite,  iogurte,  queijo,  carne  vermelha,  ovos e 

peixe) e Magnésio (sedativo natural, também cura a ansiedade e a irritabilidade, encontrando-se em leguminosas, grãos e amêndoas) 
05. Aromaterapia - Lavanda Inglesa ajuda a adormecer. É um sedativo natural, não ingestivo, rápido e sem qualquer contra-indicação. Basta 

colocar um saquinho por baixo da almofada ou uma essência na mesinha de cabeceira, ou diversas no banho. Maior efeito nas mulheres. 
06. Luz natural - Pessoas  com  dificuldade  em  adormecer  devem  ver  mais  luz  natural  de  manhã:  a  maneira  mais  rápida  e  eficaz  de  corrigir  o  

relógio biológico, Pessoas que adormecem muito cedo devem procurar mais luz ao final da tarde. Pensem em vós e nos vossos pais! 
07. Música - Música calma e relaxante pode ajudar a adormecer e a aumentar a satisfação, proporcionando noites mais relaxantes. 
08. Acupunctura - Cerca de 5 semanas de tratamento aumentam a produção de melatonina à noite, curando a insónia. 
09. Feng Shui - Baseado  no  Taoismo,  diz  como  dispor  divisões  da  casa.  Neste  caso:  Não  colocar  a  cama  num  canto  nem  junto  a  uma  janela,  

nem de modo a que os pés apontem para a porta; quando deitado, devemos ver a porta e quem entra, mas não cantos afiados da mobília. 
10. Exercício - Sem  ele,  a  tensão  muscular  e  exercício  acumulam-se  no  corpo.  Com  exercício,  o  cansaço  provocado  garante  uma  boa  noite  

de sono, desde que praticado a horas tais que não se esteja ainda sobre a excitação da adrenalina na hora de deitar... 
Ver mais na página: Alternative Medicine 
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Comida 
3  das  5  refeições  influenciam  o  sono.  A  saber: 

Pequeno-almoço: Substancial e baseado em Pão integral, cereais, 
iogurte e fruta; 
Jantar: Mais leve que o almoço; + tarde + leve 
Ceia: Muito leve, evita que o estômago esteja vazio; Conselhos: 
Cafeína, Doces e líquidos (pelo efeito diurético); 
Alimentos ricos em Triptofano, como leite e iogurte desnatado, 

queijo branco, nozes, banana, arroz, batata, feijão, lentilha, casta-
nhas, abacate, soja e derivados. Alguns ricos em hidratos de car-
bono como pães e cereais integrais, biscoitos integrais, massas 
integrais, arroz integral e selvagem, legumes, frutas e mel, tam-
bém são boas pedidas; 

Alimentos ricos em magnésio e cálcio também são recomendados. 
Como fontes de magnésio temos: maçãs, damascos, abacates, 
bananas, pêssegos, nozes, pães integrais e cereais. 

Exercício 
Devido a aumentar a excitação e a temperatura corporal, nunca deve ser 
feito nas últimas horas antes de deitar. Idealmente, como 4 a 5 horas 
depois a temperatura volta aos níveis normais, para tirar proveito desse 
arrefecimento, deve-se fazer o ginásio no fim do dia de trabalho, antes 
do jantar, facilitando a digestão do jantar e acertando o ciclo de tempera-
tura do corpo. Pode também ser feito de manhã, podendo até servir para 
facilitar a sesta. Sempre que possível, deve ser feito ao ar livre. 

 

Luz 
A luz natural regula o nosso relógio biológico muito mais que qualquer 
outro factor, sendo o meio mais poderoso para o corrigir. Desaconse-
lham-se contudo luzes acesas no quarto pois isso inibiria a produção de 
melatonina, dificultando o sono. O que é aconselhável é maximizar a 
exposição à luz solar, sobretudo de manhã para os noctívagos e ao fim 
do dia para os madrugadores. 

 

Temperatura 
A temperatura do corpo humano não é estável ao longo do dia, atingindo  
o mínimo a altas horas da madrugada. Uma temperatura baixa facilita o 
sono, pelo que se deve evitar actividades como exercício físico (incluindo 
sexo) se a ideia é dormir cedo ou logo após a actividade. Uma boa ideia 
é um banho quente, pois após este a temperatura do corpo cai, facilitan-
do o processo. 

 

Horário 
O ser humano é um ser de hábitos, sendo portanto boas práticas: 

Seguir um ritual, desenhando uma rotina antes de deitar como muitos 
têm antes de sair de casa de manhã; 
Regular, realizando as mesmas tarefas pela mesma ordem, à mesma 
hora, todas as noites (e de manhã, sempre que possível) 

Ficam de seguida exemplificados alguns conselhos e a fase do dia a que 
estão geralmente associados: 

Sinais 
Os sinais de que se precisam de mais horas de sono são diversos: 
baixa  produtividade,  cansaço,  falta  de  atenção,…  Mas  para  quem  
pretenda ter a certeza, há 2 bons testes: viagens longas ao volante 
e palestras chatas — quem tiver sono nestas situações deve dor-
mir mais. A prova? Uma criança, que geralmente dorme o tempo 
que necessita, como reage perante uma seca? Fica nervosa e só 
pensa em o que podia estar a fazer naquele momento! Catch it? 

 

Atitude 
A primeira boa prática é não stressar. Não deitar a pensar no 
assunto ou só por que tem de ser (antes de se estar cansado). Se 
estiver stressado, deve relaxar, pode por exemplo: 

Tomar banho de água quente; 
Relaxar os músculos, no sentido descendente do corpo; 
Praticar técnicas orientais de relaxamento; 
Surfar na net meia hora antes de deitar; 
Escrever preocupações numa folha. 

Diário de Sono 
Se a situação não está controlada, uma boa ideia é escrever um 
diário do sono, em que se regista tudo o que possa estar relacio-
nado com o problema em dormir, para tentar ao fim de uma sema-
na descobrir padrões, para depois os enfrentar. 
Tipicamente num diário de sono regista-se: 

Jantar e bebidas posteriores; 
Horário de dormida e de luz natural (incluindo sesta); 
Interrupções e qualidade do sono (1 a 10, por exemplo); 
Medidas tomadas para resolver o problema e seus efeitos. 

 

Cama 
Vejamos agora como pudemos dormir melhor, começando pela 
cama. Muito tem sido dito sobre colchões e almofadas. Como 
depende muito de pessoa para pessoa, o que é importante é que 
sejam firmes, duráveis, que respirem e que permitam uma postura 
correcta da coluna e pescoço. Recomenda-se poliuterano ou 
molas de resistência progressiva, mas certas pessoas só se dão 
em colchões de água ou de ar. Recomenda-se contudo alguma 
experimentação prévia antes de investir definitivamente num. A 
vida de um colchão é de 10 a 15 anos e a das almofadas de 2 a 5. 
Dúvidas na almofada? Faça-se o teste: se for de poliéster, dobra-a 
e coloca um sapato no topo. Se este ganhar, é preciso substitui-la. 
Se for de penas, basta dobrar: se ela não voltar a abrir por si... 

 

Música 
Como é óbvio, se se pretender usar música esta deve ser calma 
(Enya, por ex.) e colocada a um volume baixo. Se se pretender 
adormecer ao som da música, deve-se programar um temporiza-
dor para que ela se desligue algum tempo depois, para não nos 
acordar nas fases mais leves do sono. O mesmo conceito pode 
ser usado na leitura, tendo sempre o cuidado de ser suave, men-
talmente pouco exigente e não prolongada. 

 

Aromaterapia 
Vários aromas podem ser usados, mas há muito que Lavanda é 
considerado um sedativo natural. Um saco debaixo da almofada, 
um óleo com água a arder fora do alcance de uma noite mais agi-
tada (e com ar a entrar no quarto), um spray usado ao deitar. Uma 
outra ideia é colocar na almofada uma saquinho com: 4 partes de 
folhas de lavanda, 2 partes de lúpulo seco e outras 2 de pétalas de 
rosa, uma de camomila e uma última de erva cidreira. Todas secas 
e por baixo da almofada, trocadas ao fim de cada 9 meses. 

Manhã Acordar cedo. Tomar um bom Pequeno Almoço. 
Se possível, exercício. Expor-se a muita luz solar. 

Tarde Fazer uma sesta de 20 minutos. 
Fazer exercício após o trabalho 

Noite Relaxar. Não fazer exercício. Não beber estimulantes. 
Separar emprego de casa e sobretudo da cama. 

Antes Realizar actividades que ajudem a descontrair, como 
ouvir música, tomar banho com óleos, cear leve,... 

Durante Procurar silêncio, escuridão e serenidade. 

BP Sleep 20080130m.PDF     ©campelodemagalhaes@gmail.com 
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2                          Melhores práticas na utilização de produtos cosméticos 

Introdução: 
 
O consumo de produtos de cosmética apresenta uma evolução tendencialmente positiva. 
Considerando o facto de serem, na sua generalidade, aplicados sobre a pele, cabelos e unhas, 
apresentam sempre algum risco de produzirem efeitos indesejáveis. 
Neste contexto, pretende-se que este trabalho constitua uma mais-valia no âmbito das melhores 
práticas de utilização de produtos cosméticos, desde o momento da sua compra, armazenamento até 
à sua utilização. 

 
 
Antes de adquirir um produto cosmético, os consumidores devem verificar a rotulagem, 
nomeadamente: 

• Verificar se na lista de ingredientes consta alguma substância à qual o consumidor já saiba, 
antecipadamente, ser alérgico.  

• Verificar o prazo de validade (a data de durabilidade mínima, ou seja a data até à qual o 
produto cosmético conserva as suas funções iniciais em condições apropriadas de conservação 
e utilização.  
Se a data de durabilidade mínima é inferior a 30 meses a embalagem indica a 
data até à qual o produtos cosmético pode ser utilizado; se a data de 
durabilidade é superior a 30 meses, a embalagem indica o período de tempo 
durante o qual o produto cosmético pode ser utilizado sem causar dano ao 
consumidor depois de aberto (Fig.1) 

• Verificar o código de lote de fabrico – este código consiste num conjunto de números ou letras 
que identificam um determinado fabrico e que, em caso de reacção adversa ou alteração do 
produto devem ser comunicados ao INFARMED. 

• Verificar as precauções especiais de utilização e instruções de uso. 

• Só adquira produtos cuja embalagem esteja intacta e limpa.  

• Na compra de produtos ecológicos, orgânicos ou naturais, o consumidor deve certificar-se se a 
designação “Natural” não se trata apenas de uma forma de marketing.  
 
Os produtos de origem biológica são produtos de origem natural e cuja obtenção não 
envolveu qualquer tipo de substância química artificial, e seguiu os processos da Natureza. 
Actualmente existem cinco entidades que certificam produtos de cosmética elaborados a 
partir de ingredientes de cultivo ecológico.  
Os critérios utilizados pelas cinco entidades para certificar os produtos são muito semelhantes, 
visto que o objectivo também consiste na harmonização ao nível Europeu. 

 
O consumidor pode identificar os cosméticos de origem biológica através dos seguintes símbolos: 

 
 
http://www.soilassociation.org /; http://www.ecocert.com/ ; http://www.qualite-france.com 
http://www.bdih.de/ ;http://www.demeter.net/ 

 

No momento da Compra 

Fig.1 
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3                          Melhores práticas na utilização de produtos cosméticos 

Por exemplo, o símbolo “Ecocert” pode ser colocado na embalagem dos produtos cosméticos desde 
que estes cumpram com os seguintes requisitos obrigatórios: 95% da composição total do produto ser 
natural; Destes 95%, 10% têm de ser “compostos orgânicos”; Os restantes 5% podem ser sintéticos. 

 
Ou seja: 95% Naturais (em que pelo menos 10% são orgânicos) + 5% Sintéticos = 100%  

• O consumidor mais preocupado com questões ecológicas, deverá ainda verificar a existência 
dos seguintes símbolos na embalagem: 
 

Este símbolo indica que a embalagem do produto está integrada no sistema Ponto 
Verde que se responsabiliza pela sua valorização e reciclagem depois de usada. 
 
Este símbolo da reciclagem indica que a embalagem é reciclável  ou reciclada 
 

 
 
 

• Manter os cosméticos sempre protegidos da luz solar, humidade e calor.  

• Manter os cosméticos fora do alcance das crianças, qualquer descuido pode ter consequências 
imprevisíveis.  

• Armazenar os produtos cosméticos separados de outros produtos, como alimentos, bebidas, 
medicamentos ou produtos de limpeza.  

   

• Não utilizar cosméticos fora do prazo de validade indicado nas embalagens. 
Podem não produzir o efeito ao qual se destinam ou em casos mais específicos, o seu uso se 
revelar prejudicial para a saúde.  

• Seguir sempre as instruções contidas no rótulo e observar atentamente as frases de 
precauções, como por exemplo: “Cuidado com a área dos olhos” ou “Manter fora do alcance 
das crianças”, etc...  

• Fazer a prova de toque segundo as instruções de uso, em áreas reduzidas do corpo para 
detectar potenciais alergias ao produto.  

• No caso em que se verifique o contacto de produtos com os olhos, deve-se lavar 
imediatamente com água corrente e, assim como, no caso de ingestão, proceder a uma 
consulta médica. 

• Quando sentir qualquer alteração durante a utilização do produto, interromper o seu uso e 
lavar imediatamente com água corrente o local de aplicação do produto. Sintomas negativos 
como a irritação persistente devem ser considerados como um alerta em face da provável 
alteração das propriedades do produto de cosmética. 

•  Evitar expor-se ao sol quando utilizar cosméticos, principalmente batons, cremes e loções 
para pele, pois alguns podem manchar ou causar lesões a pele.  

• Não utilizar produtos que dizem ter finalidade terapêutica antes de consultar um médico. 

• Tomar os devidos cuidados com a utilização de cosméticos em crianças. Usar apenas as linhas 
infantis, destinadas exclusivamente a crianças.  

No Armazenamento 

Na Utilização 
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Escolha o vinho 
em função da 

comida

Coloque o vinho 
à temperatura 

correcta

Prove antes de 
servir o vinho

 

Vinho:  Boas Práticas na combinação de um vinho com a comida
Combinar vinho com comida ou comida com vinho não é uma tarefa objectiva mas antes uma arte 
subjectiva que permite que cada um estabeleça os seus limites. Não é possível haver regras de consumo já 
que uma mesma refeição é apreciada de forma diferente de pessoa para pessoa. Assim, a interferência do 
gosto pessoal é preponderante na percepção global entre um vinho e a comida que acompanha não sendo 
minha intenção estabelecer preconceitos mas antes abrir conceitos à discussão. 
 

30-01-08 – Cristiano Paulino (070430032)   Empreendedorismo

Refeições Ligeiras (saladas, peixes pouco elaborados, carnes brancas pouco 
elaboradas, kiches, tortillas, etc):

- Vinhos tintos ou brancos jovens, frescos  e acídulos

- Espumantes  brutos ou meios secos e vinhos adocicados ("late harvest")

Refeições Elaboradas  (bacalhau em geral, carnes brancas e vermelhas) 

- Vinhos brancos com evolução (madeira ou com alguma evolução em garrafa), 
tintos sedosos e com evolução 

Refeições de Longa Elaboração (pratos de forno)

- Vinhos tintos ricos em taninos e sabores concentrados

- Vinhos brancos com evolução e estágios prolongados em madeira

- Vinhos espumantes tintos ou brancos 

Refeições especiais (comidas de fusão, comidas menos convencionais, etc)

- Combine comidas muito condimentadas (com caril, paprika ou pimenta) com 
vinhos brancos, brancos doces ou espumantes brutos ou meio seco.

Exemplos: chili ou sushi com um espumante branco bruto; caril de frango com 
vinho branco ou colheita tardia.

1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
Esqueça as regras... Não harminize, inove!!! 

As combinações entre vinho e a comida são inumeráveis. Contudo, algumas regras impõem
• Sirva primeiro os vinhos mais leves e/ mais secos e só depois os mais pesados e/ou doces. 
• Em geral vinhos leves combinam bem com comidas leves e vice-versa (não enganam!!!).
• Não deixe de ser inovador! Combine vinhos doces ou espumantes com comidas altamente 

picantes.  
• Associe vinhos de uma região com os pratos tipicos da mesma região. Estes tendem a 

muito bem. 
• Finalizando: as comidas doces aumentam a sensação de amargura e a secura do vinho / Comidas 

mais ácidas fazem o vinho parecer mais sedoso e rico / Comidas mais amargas reforçam a 
amargura do vinhos / Comidas salgadas suprimem a sensação amarga do vinho

Atenção: Por motivos de síntese  apresentam-se combinações genéricas para três refeições ti
elaboradas; de longa duração; e especiais. 

3 2 1 

 

PROVAR UM VINHO ANTES DE SERVIR
Cerca de 1h antes de servir o vinho deve realizar uma prova.

 
 

      Antes de servir o vinho garanta um frapé ou manga plástica
se as temperaturas ambientes forem elevadas. Evite
gargalo com um guardanapo de papel enrolado 
copo, e claro, as senhoras primeiro. Bom proveito!!!

 

Servir o vinho

comida 
vinho com comida ou comida com vinho não é uma tarefa objectiva mas antes uma arte 

cada um estabeleça os seus limites. Não é possível haver regras de consumo já 
pessoa para pessoa. Assim, a interferência do 

a comida que acompanha não sendo 

Verta cuidadosamente uma pequena porção de vinho num copo 
tulipa. Verifique se o vinho apresenta depósito ou uma cor muito acastanhada. 
Caso tenha depósito verifique o contéudo do rótulo da garrafa para verificar se 
tem alguma indicação quanto à criação de depósito.
na vertical e após cerca de 1h verta o seu contéudo no decantador. Caso a cor 
do vinho esteja muito acastanhada o vinho
vinho jovem desconfie e veja o rótulo procurando estágio em madeira.

Leve o vinho ao nariz e inspire lentamente procurando encontr
odores estranhos (mofo, estábulo, ovos podres, terra, fungos, 
excesso de vegetal). Um vinho deve ter o aroma limpo. Proceda à mesma 
operação após agitar o copo em movimentos circulares. 

Se o vinho não tiver apresentado nenhum desvio até este momento leve o vinho 
à boca deixando que este se espalhe por toda a superfície da boca e 
no seu interior. Proceda à deglutinação ou rejeite o vinho caso este apresente 
algum desvio evidente.  

    A temperatura é fundamental na apreciação 
aumentam a sensação alcoolica, ácida e aromática. Temperaturas menores aumentam as 
sensações de amargura. Coloque o vinho à temperatura adequada antecipadamente.
Verifique a temperatura dos vinhos antes de servir.

Vinhos brancos leves, espumantes : entre 8 e 10ºC 
Vinhos brancos com estágio em madeira e encorpa
Porto brancos: entre 10 e 12ºC 
 Vinhos tintos pouco taninosos, jovens, vinhos do Porto
 Vinhos taninosos, e vinhos envelhecidos, reservas

 
 

Aspecto 

2 

3 

 
Olfacto 

 
Paladar 

4 

Empreendedorismo 

Bibliografia: Peynaud E. Et al, “O gosto do vinho”, Litexa, 199
Webgrafia: www.abs-sp.com.br; www.academiadovinho.com.br

 

(saladas, peixes pouco elaborados, carnes brancas pouco 

Espumantes  brutos ou meios secos e vinhos adocicados ("late harvest")

(bacalhau em geral, carnes brancas e vermelhas) 

Vinhos brancos com evolução (madeira ou com alguma evolução em garrafa), 

Vinhos brancos com evolução e estágios prolongados em madeira

Refeições especiais (comidas de fusão, comidas menos convencionais, etc)

Combine comidas muito condimentadas (com caril, paprika ou pimenta) com 
vinhos brancos, brancos doces ou espumantes brutos ou meio seco.

Exemplos: chili ou sushi com um espumante branco bruto; caril de frango com 

s impõem-se: 
s e só depois os mais pesados e/ou doces.  

versa (não enganam!!!). 
vinhos doces ou espumantes com comidas altamente 

Associe vinhos de uma região com os pratos tipicos da mesma região. Estes tendem a combinar 

a sensação de amargura e a secura do vinho / Comidas 
s mais amargas reforçam a 

amargura do vinhos / Comidas salgadas suprimem a sensação amarga do vinho. 
para três refeições tipo: ligeiras; 

4 

R UM VINHO ANTES DE SERVIR  
vinho deve realizar uma prova. 

garanta um frapé ou manga plástica mesmo para vinhos tintos 
. Evite o uso de gelo. Ao servir envolva o 

um guardanapo de papel enrolado ou um salva gotas. Sirva no máximo meio 
Bom proveito!!! 

Verta cuidadosamente uma pequena porção de vinho num copo em forma de 
tulipa. Verifique se o vinho apresenta depósito ou uma cor muito acastanhada. 

verifique o contéudo do rótulo da garrafa para verificar se 
tem alguma indicação quanto à criação de depósito. Deixe repousar a garrafa 

a de 1h verta o seu contéudo no decantador. Caso a cor 
anhada o vinho poderá estar oxidado. Caso seja um 

vinho jovem desconfie e veja o rótulo procurando estágio em madeira. 

Leve o vinho ao nariz e inspire lentamente procurando encontrar quaisquer 
odores estranhos (mofo, estábulo, ovos podres, terra, fungos, ranço, acre, 

). Um vinho deve ter o aroma limpo. Proceda à mesma 
ão após agitar o copo em movimentos circulares.  

Se o vinho não tiver apresentado nenhum desvio até este momento leve o vinho 
à boca deixando que este se espalhe por toda a superfície da boca e que aqueça 
no seu interior. Proceda à deglutinação ou rejeite o vinho caso este apresente 

 de um vinho. Temperaturas elevadas 
aumentam a sensação alcoolica, ácida e aromática. Temperaturas menores aumentam as 

o vinho à temperatura adequada antecipadamente. 
Verifique a temperatura dos vinhos antes de servir. Evite colocar o vinho no congelador. 

: entre 8 e 10ºC  
Vinhos brancos com estágio em madeira e encorpados, vinhos aromáticos, rosés, vinhos do 

Vinhos tintos pouco taninosos, jovens, vinhos do Porto : entre 14 e 16ºC 
Vinhos taninosos, e vinhos envelhecidos, reservas: entre 16 e 18ºC 

, Litexa, 1996; Blue Wine; Revista de Vinhos 
www.academiadovinho.com.br; www.winespectator.com  
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Recomendações Gerais
Beber pelo menos 1,5l de água 
por dia
 Praticar desporto que permite 
ter  movimentos mais ágeis e 
rápidos, evitar acidentes, prevenir 
doenças e diminuir a perda de cálcio 
nos ossos
 Caminhar todos os dias em 
passos largos, pelo menos, durante uma 
hora
 Maior relevância da ADEXO (Associação de 
doentes obesos e ex-obesos de Portugal) no 
combate à obesidade (http://www.adexo.pt/)
 Mais e maiores campanhas a alertar para os riscos da obesidade e sua crescente propagação 
(http://www.obesidade.online.pt/images/stories/cavaco.pdf)
 Os 2 únicos medicamentos para combater a obesidade deveriam ser comparticipados ,uma vez, que chegam a 
atingir uma despesa mensal de 70/100 euros (http://static.publico.clix.pt/pesoemedida/noticia.asp?id=1317688)
 Apelar para um novo conceito de refeição “Slow food”
 A publicidade ao “fast food” deveria ser proibida nos mass media
 Abordagem multidisciplinar, com intervenção ao nível da família, escola e comunidade
 A existência de uma disciplina escolar - Educação Alimentar -que contemple os benefícios de uma dieta saudável 
em que os alunos aprendessem a confeccionar alguns pratos sabendo correctamente quais as proporções de 
ingredientes a usar, evitando futuramente a “junk 
(http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2005/10/051003_culinariaescolar.shtml)
 As crianças, na escola, deveriam participar activamente na escolha das ementas das cantinas, para  não 
rejeitarem as ementas oferecidas (http://www.deco.proteste.pt/map/src/406771.html)

Afinal de que se trata?...
A obesidade é regularmente definida na linguagem popular como "peso a mais" 
para a sua altura/idade ou "sobrepeso". O tal "peso a mais" pode ter causas 
como a densidade óssea, o excesso de líquidos, tecidos musculados, etc...
Na realidade a obesidade é um doença grave e que tem de ser tratada, com 
imenso esforço. A definição de obesidade pelos especialistas é que se trata de 
excesso de gordura no corpo, externa ou internamente (nos órgãos).

A obesidade infanto-juvenil, em Portugal, tem aumentado de forma dramática 
nas últimas décadas, com consequências na saúde das crianças e adolescentes 
e fazendo recear que a obesidade em adultos venha a aumentar. Este panorama 
é similar tanto na Europa como os EUA, podendo ser visto, como um dos 
grandes problemas dos países desenvolvidos. Estes países vêem-se obrigados 
a ter de encontrar soluções rápidas para combater esta doença crónica, doença 
contagiosa que se propaga através dos vínculos familiares e sociais. 
(http://mulher.notiemail.com/salud/articulos.asp?lang=es&idart=3256&Idsu
bctg=145)

Dá que pensar. . .

6 em cada 10 portugueses  são obesos;

 A Direcção Geral da Saúde estima que, se nada se 
fizer para prevenir a obesidade, cerca de 50% dos 
portugueses poderão ser obesos em 2025;

 Na Europa, as doenças relacionadas com a 
obesidade provocam a morte de 320 mil pessoas por 
ano. 
Fonte:(http://static.publico.clix.pt/pesoemedida/noticia.asp
?id=1265323&idCanal=1688)

INFLUÊNCIA: Quando as necessidades fisiológicas são satisfeitas de uma forma deficiente, provocando obesidade, 
geram insatisfação ao nível do ego/auto-estima  tendo repercussões a nível do mundo laboral diminuindo a 
motivação e produtividade (Pirâmide de Maslow)

Fonte: OMS, 2005

Fonte:http://images.google.pt/images?hl=pt-
PT&q=nova+piramide+dos+alimentos&um=1&ie=UTF-
8&sa=N&tab=wi

Sabia que. . .
Os cientistas afirmam que quando se tem um amigo obeso, as possibilidades de se
aumentar de peso são de 57%.Entre os amigos de dois obesos, a probabilidade é
ainda maior e as possibilidades de aumentar de peso são de 171%.Entre os irmãos essa probabilidade é
de 40% eentre cônjuges é de 37%. (http://ggnuncamais.blogspot.com/2007/)

                                        13 of 59



Adultos:
 Especial atenção para as compras alimentares continuando o trabalho da 
escola (no caso dos pais), fomentando uma alimentação saudável 
 Deveriam ter uma alimentação que tivesse em atenção as proporções da 
pirâmide alimentar, sendo aconselhével que consumissem alimentos dos 3 
grupos alimentares - energéticos, construtores e reguladores 
(http://www.mcdonalds.com.br/comendoeaprendendo/interna_obesidade
_adulto.asp?id=67)
 Alimentação inteligente, com maior ingestão de frutas, verduras e alimentos 
magros, 
e menor de gorduras fritas 
e outros alimentos gordos, 
doces e bebidas alcoólicas 
ou açucaradas
 Dividir as refeições e ir 
comendo várias vezes ao 
longo do dia
 Os pais deveriam ter 
horários bem definidos 
para as refeições 
instituindo uma rotina 
alimentar
 Desviar as crianças 
das comidas rápidas 
sendo exemplos de 
“como viver de uma forma 
saudável “
 Praticar desporto pelo 
menos uma vez por semana, 
incentivando a prática pelos 
mais jovens - combatendo o 
Sedentarismo

Idosos:
 Os lares da 3ª idade deveriam incentivar à prática 
do desporto 
diária como as caminhadas, 
andar de bicicleta, nadar e dançar
 Confecção de refeições 
cuidadas: baixas em valores 
calóricos, evitando o sal (para hipertensos), o 
excesso 
de açúcar e gorduras
 Acompanhamento médico 
frequente que controle a 
tensão arterial, a diabetes 
e o colesterol 
 Facilitar o acesso a 
consultas de nutrição, 
quase inexistentes nos 
centros de saúde. (http://www.deco.proteste.
pt/map/src/406771.html)

Crianças:
Controlo regular do peso e altura, uma 
vez que se encontram em fase de 
crescimento
 Visitas regulares ao pediatra para avaliar 
o seu peso

Produtores de restauração rápida:
 O valor calórico das suas refeições deveria 
estar definido no verso das suas embalagens de 
consumo em produtos singulares
 Os menus alimentares deveriam indicar o 
total de calorias ingeridas
 Utilizar o máximo de alimentos saudáveis nas 
suas refeições rápidas
 Deveriam ser obrigados a reduzir os níveis 
de gordura, sal e açúcar, nos produtos 
alimentares e refeições destinados 
principalmente a crianças
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Boas Práticas na Restauração 
 

Qual a importância/necessidade de um Código de Boas Práticas na Restauração? 
É a forma mais segura de evitar a contaminação dos alimentos a 3 níveis possíveis: o biológico 
(ex.:microrganismos), o químico (ex.:detergentes) e o físico (ex.:cabelos) que podem originar toxinfecções 
alimentares que prejudicam a saúde pública. A maioria destas tem a sua origem em superfícies, utensílios de 
cozinha e mãos contaminadas e na contaminação cruzada, em particular de alimentos já cozinhados e prontos 
para consumo com alimentos crus.  
Quem o deve adoptar? 
Todas as pessoas na unidade produtiva, mas principalmente pelos manipuladores dos alimentos. 
Podemos dividir o âmbito da higiene e das Boas Práticas em quatro áreas: 

 Higiene pessoal  
 Higiene e segurança das instalações 
 Higiene e segurança dos equipamentos, ferramentas e superfícies  
 Higiene e segurança dos processos  

 
Boas Práticas na Higiene Pessoal 
Entenda-se por higiene pessoal estado de limpeza do corpo e da roupa dos manipuladores dos alimentos. 

 
Boas Práticas na Higiene e Segurança das Instalações 
Instalações projectadas para que os alimentos, materiais e funcionários circulem ordenadamente sem existir o 
risco de cruzamento de diferentes etapas como forma de evitar a contaminação cruzada. 
Reporta-se a toda a área de produção e serviços de apoio (armazéns) e compreende não só o estado de limpeza, 
mas também o de arrumação (lay-out). 

 
 
 

 Manter as mãos limpas e sem fissuras onde os microrganismos possam alojar e desenvolver; 
 Não usar qualquer tipo de adornos; 
 Usar fardamento adequado e limpo; 
 Cabelos lavados, penteados e totalmente protegidos por touca; 
 Produtos de limpeza, tóxicos ou perigosos armazenados separadamente dos produtos alimentares e usados de 

acordo com a s especificações de cada um; 
 Proibição de comer, beber ou mascar no local de trabalho; 
 Proibição de cuspir e fumar; 
 Tossir ou espirrar com lenço a tapar a boca, limpeza de nariz com lenço de papel e deitar fora logo de seguida e 

lavar as mãos correctamente. 
 Feridas, golpes e uso de pensos obedecem a regras bem definidas; 
 Exames médicos na admissão e, pelo menos, uma vez por ano um check-up; 
 Conduta pessoal do manipulador de alimentos perfeita para não ocorrer a contaminação cruzada;  
 Existência de um estojo de primeiros socorros; 
 Os colaboradores têm que entender a higiene como uma forma de estar e não uma obrigação.  

 Zonas Exteriores – sempre nas melhores condições higiénicas e de conservação; 
 Edifícios, tectos, pavimentos, paredes, portas, janelas e escadas – além das medidas de limpeza, devem cumprir 

as medidas e materiais de construção aconselháveis para a restauração; 
 Ventiladores, tubagens, depósitos de água e esgotos – boa ventilação de modo a evitar a acumulação de 

humidade e calores excessivos. Tubagens o mais curtas possíveis para fácil limpeza e protegidas por grelhas. 
Unidade com água corrente potável da rede pública. Esgotos com ligação à rede pública de saneamento; 

 Iluminação apropriada para cada local e todas as lâmpadas com protecção. Os electrocutores de insectos 
instalados em locais adequados, perto das entradas; 

 Instalações sanitárias/vestiários – além de todas as medidas de limpeza têm regras de construção; 
 Armazéns e instalações frigoríficas – pé direito mínimo de 2,20 mt. Espaços de armazenamento tantos quanto 

os produtos diferentes e sempre limpos. Temperatura dos frigoríficos com controlo sistemático e adequada para 
os alimentos. Separação dos alimentos crus dos já confeccionados e proteger com embalagens próprias; 

 Meios de transporte internos e externos – realizados com todos os cuidados de higiene de modo a evitar a 
contaminação e a alteração dos alimentos respeitando as temperaturas adequadas; 

 Lavatórios de água para lavagem de mãos - com comando manual e água potável nas instalações sanitárias, 
vestiários e na zona de confecção; 

 Circulação de pessoas – pé direito com mínimo de 2,70 mt, nas instalações sanitárias mínimo de 2,20 mt. 
Espaço livre existente suficiente para todos os manipuladores operarem nas melhores condições de higiene com 
largura mínima de 1,20 mt; 
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Boas Práticas na Higiene e Segurança dos Equipamentos, Ferramentas e Superfícies 
Todo o equipamento, ferramentas e superfícies de trabalho devem ser dispostas de forma a apresentarem estas, 
lisas e sem nichos.   

 
 
Boas Práticas na Higiene e Segurança dos Processos 

 
 
Fontes: 
http://www.saudepublica.web.pt/.../HigieneAlimentar_CodigoBoasPraticas_Anexo2Mercadorias.htm  
www.solaresdeportugal.pt/PT/pdfs/manual_PT.pdf 
 
Efectuado por:  
Maria Susana F.P. Coelho Lima - 070430013 
 
 
 
 
 
 
Boas Práticas na Restauração_08Jan23b 

 Lixos e pragas – limpeza dos recipientes do lixo todos os dias, sistema de recolha de lixos adequado ao tipo de 
resíduos e controlo de insectos e de roedores apropriado; 

 Prevenção de incêndios – locais de trabalho providos de equipamento adequado para a extinção de incêndios, 
no local correcto, devidamente assinalado e em bom estado de funcionamento. Sistema de extracção de fumos 
limpos regularmente. 

Pontos a serem considerados:  
• Lay-out e arrumação; 
• Uso de madeiras e alumínio; 
• Uso e lavagem de ferramentas; 
• Revestimento das superfícies, tampos e mesas; 
• Identificação de equipamentos e ferramentas; 
• Manutenção preventiva e correctiva, lubrificação dos equipamentos e utensílios; 
• Protecção dos equipamentos durante as pausas. 

A forma como se dispõe a sequência dos processos e equipamentos deve respeitar a “marcha em frente”, de modo a evitar 
as contaminações cruzadas. Organização para facilitar o acesso a qualquer equipamento para desencrustar, limpar e 
desinfectar. Lay-out apropriado para os espaços destinados à arrumação. Superfícies de trabalho com materiais lisos, 
impermeáveis, facilmente laváveis, não tóxicos e de fácil desinfecção, nunca usar a madeira. 

 Divisão de zonas - copa limpa (onde se preparam os alimentos) e copa suja (onde se higienizam todos os 
utensílios); 

 Processo de confecção - durante a confecção dos alimentos controlar o tempo/temperatura como forma de 
salvaguardar deteriorações. Verificar o estado dos produtos a utilizar, ter cuidado com o estado higiénico destes 
e dos materiais a usar, verificar se não estão contaminados. Todos os parâmetros do processo, desde a 
confecção até ao possível embalamento controlados, assim como as temperaturas de armazenagem. A 
qualidade higiénica do ar e da água também são fundamentais; 

 Descongelamento feito com antecedência e no frigorífico (nunca à temperatura ambiente) e com o alimento 
protegido para evitar contaminação cruzada e transmissão de cheiros; 

 Evitar a reutilização de óleos usados e não exceder os 180ºc na fritura; 
 Condições de armazenamento – alguns princípios a seguir: 

• Rótulos virados para a frente, de forma a facilitar a sua leitura; 
• Primeiros produtos a entrar devem ser os primeiros a sair, e por isso colocados à frente; 
• Produtos mais pesados e as garrafas colocadas nas prateleiras inferiores; 
• Produtos acondicionados nas melhores condições, protegidos da contaminação e da acção de insectos 

e roedores, protegidos da luz solar directa, humidade e calor. 
 Acondicionamento no frigorífico - para além dos pontos já mencionadas acima, evitar transmissão de cheiros 

(conhecer os alimentos que transmitem e os que captam odores); 
 Alimentos confeccionados para consumo posterior - rapidamente arrefecidos até aos 10ºc no período máximo 

de 2 horas e depois acondicionados a temperaturas iguais ou inferiores a 4ºc e consumidos no prazo de 7 dias. 
Alimentos que forem reaquecidos não voltar a ser arrefecidos e refrigerados.  

                                        16 of 59



FEP – Mestrado em Economia e Gestão Internacional – Empreendedorismo 
Trabalho: Boas Práticas Para Compras num Supermercado 

Duarte Nuno Rocha (Aluno Nº 060432014)  Pág. 1/1 
   

I – Introdução 
O presente trabalho é uma reflexão teórica, à luz da cadeira de 
Empreendedorismo, do Mestrado e Pós-Graduação em Economia e 
Gestão Internacional, sobre boas práticas que podem ser aplicadas no 
processo de compras num supermercado, com o objectivo de maximizar 
a gestão do dinheiro. 
 
Actualmente esta necessidade de gestão do dinheiro, adoptando novas 
atitudes, novos comportamentos e boas práticas de gestão, aplica-se 
não só ás empresas mas também ás famílias, dado que estas também 
correm o risco de financeiramente entrarem em “falência”. 
 
Nos supermercados ou hipermercados o layout das lojas, a colocação 
dos produtos nas prateleiras, a localização dos espaços promocionais, a 
decoração dos espaços, o ambiente envolvente numa determinada área 
(musica e odores), a massificação da exposição dos produtos, a 
publicidade via folhetos ou outros meios, seguem prioritariamente uma 
regra: maximizar as vendas potenciando a compra por impulso1. 
Normalmente os bens primários, que são os que geram maior tráfego de 
clientes, estão localizados na parte “final da loja” por forma a “obrigar” o 
consumidor a percorrer toda a loja até chegar a esta área. Nas 
prateleiras os produtos mais económicos ocupam as localizações mais 
baixas, estando ao nível dos olhos os artigos que geram mais 
rentabilidade para a loja. A ocupação de espaços promocionais, como 
os topos para os corredores centrais e as áreas promocionais á entrada 
da loja são geridas tendo em consideração investimentos dos 
fornecedores e maximização das vendas por impulso.  
Desta forma a lógica da venda e gestão dos supermercados e 
hipermercados segue regras que não necessariamente permitem a 
simplificação do processo de compra para o consumidor, pelo contrario 
visa gerar um conjunto de emoções e situações que incentivem a 
compra. 
 
II – Boas Práticas Para compras num Supermercado 
O conjunto de boas práticas abaixo descrita visa contrariar algumas 
destas metodologias ou técnicas de venda, permitindo desta forma 
melhorar a gestão do processo de compra por forma gerir melhor o 
dinheiro dispendido na actividade normal e rotineira que é efectuar 
compras num supermercado. 
Prática a adoptar nas compras Supermercado Motivo
1 Seleccionar a loja para efectuar as compras, 

de acordo com ranking de preços publicado 
pela Deco-Proteste.
(Site:www.deco.proteste.pt)

Permite ir à loja mais 
económica de acordo com 
análise comparativa de cabaz 
de artigos.

2 Na selecção da loja considerar as que tem 
cartão de fidelização ou talões de desconto 
para rebater. Optar sempre por cartões de 
cliente sem mensalidade ou anuidade. O 
cartão cliente Continente ou Modelo 
acumula 1% sobre todas as compras além 
das promoções em cartão, não tendo custo 
associado.

Permite acumular descontos 
ou rebater vales.

3 Definir previamente a lista de artigos a 
comprar, ordenando os artigos de acordo 
com o percurso a efectuar na loja e levar a 
lista.

Comprar apenas o que 
necessita

 
                                                 
1 Compra por impulso: é aquela compra que nós não planeamos mas que no momento 
perante o artigo achamos uma excelente oportunidade a não perder e somos levados a 
comprar. 

 
Prática a adoptar nas compras Supermercado Motivo
4 Consultar folhetos promocionais 

previamente. Pode encontrar nos sites dos 
supermercados, na entrada da loja ou na 
sua caixa de correio.

Identificar alguma 
oportunidade que conste da 
sua lista de compras

5 Evitar levar crianças, normalmente demora 
mais tempo nas compras.

Normalmente querem sempre 
que se compre algo "extra"

6 Evitar ir na horas de maior tráfego aos 
supermercados: na parte da tarde e ao final 
do dia.

Dispender menos tempo nas 
compras.

7 Nos supermercados que têm duas entradas, 
opte sempre por entrar pela que dá acesso 
directo à área alimentar.

Evitar entrar pela área 
promocional e inverter o 
percurso normal de um 
supermercado. 

8 Experimentar comprar artigos de marca 
própria, em produtos onde a marca não seja 
factor de compra.

Normalmente são mais 
económicos.

9 Caso não tenha seleccionado nenhum artigo 
em folheto promocional, evitar áreas 
promocionais.

Evitar tentação da promoção.

10 Efectue preferencialmente a selecção dos 
artigos nas prateleiras e corredores dos 
mesmos evitando áreas promocionaos ou 
topos. Assim terá possibilidade de comparar 
preços entre as marcas disponvéis fazendo 
um escolha mais acertada.

Nas áreas promocionais não 
estão necessáriamente 
expostos os artigos ou 
marcas mais económicos.

11 Estipule a regra de só comprar o que consta 
da sua lista, desta forma terá um maior 
autocontrolo das compras. Registe na lista 
os artigos à medida que os vai adquirindo.

Comprar apenas o que 
necessita.

12 Nas opções de artigos com venda em packs 
ou maiores capacidades (embalagens 
promocionais), calcular sempre qual o custo 
na proporção equivalente, à unidade.

Nem sempre o pack ou 
maiores capacidades são 
necessariamente as mais 
económicas.

13 No momento do pagamento se fôr possuidor 
de cartão de crédito, deve utilizar o cartão 
em opção de pagamento sem juros e 
pagamento a 100%, desta forma beneficia 
de um pagamento a prazo que pode ir  até 
45 dias sem qualquer custo para si. 

Beneficia compras a crédito 
sem qualquer custo. Mas 
atenção ás boas práticas…

 
 
III – Webbliografia  
www.aped.pt 
www.consumidor.pt 
www.continente.pt 
www.deco.proteste.pt 
www.dgcc.pt 
www.helium.com/tm/161290/methods-saving-money-grocery 
www.helium.com 
www.jumbo.pt 
www.pingodoce.pt 
www.skywalker.com.br/artigos 
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Ao arrancar não carregue no acelerador. Ponha-se em 
andamento logo que possível, de forma suave até a 
temperatura do óleo estar mais elevada. Aquecer o motor, 
parado, apenas serve para gastar gasolina. 
 

 
 

Utilize apenas as barras de suporte de carga no  
tejadilho quando for transportar objectos, pois estas 
prejudicam a aerodinâmica do veiculo. Da mesma forma  
não ande com cargas desnecessárias no seu veiculo. 
 

 
Use apenas a primeira velocidade para arrancar, logo que 
possível troque para a segunda mudança. 
 

 
 

Evite a utilização de ar condicionado, pois esta aumenta em cerca 
de 20 a 25% o consumo de combustível do seu veiculo. 

 
Tente manter a velocidade a que circula, evitando acelerações 
e travagens bruscas e desnecessárias. Caso tenha 
cruisecontrol, este poderá ser um bom auxiliar para baixar 
oscilações de velocidade desnecessárias. 
 

 
 

Utilize apenas as barras de suporte de carga no tejadilho quando 
for transportar objecto. Essas barras também prejudicam a 
aerodinâmica do veiculo. Da mesma forme não ande com o seu 
automóvel com cargas desnecessárias. 

      

 
Acelere progressivamente. Não faça grandes acelerações, e 
mude de velocidade logo que possível. O ponto de troca de 
mudança, indicado pelos peritos situa-se entre as 2000-2500 
rpm nos carros a gasolina e entre as 1500-2000rpm nos carros 
a gasóleo. Evite assim, por exemplos nos motores turbo 
alimentados entrar na zona de utilização do turbo. 

 
 

Planeie bem as suas viagens, trajectos mais curtos e com menor 
probabilidade de encontrar transito. Pense com antecedência em 
locais  de  estacionamento  para  não  andar  “às  voltas”  à  procura  de  
parque e evite horas de ponta. 
 

    
 

Não deixe o seu depósito chegar à reserva. Não vá 
abastecer o carro. Aproveite bombas que fiquem no 
caminho, ou aproveite postos de abastecimento 
onde o combustível seja mais barato. 
 

 
Utilize a mudança mais elevada possível, dentro da 
razoabilidade, tentando não ultrapassar as 2500 rpm. 
 

 
Esteja atento à envolvente, desacelerando, por exemplo 
quando vai encontrar um semáforo vermelho em alguns 
metros. Tire o pé do acelerado e mantenha a mudança 
engatada. Reduza com o motor até a sinal vermelho e vá 
travando assim lentamente. 
 

    
 

Não deixe o seu carro ligado desnecessariamente 
por períodos superiores a 30 seg. É preferível 
desligar o motor e voltar a ligá-lo quando for caso 
disso. 

 
Evite ultrapassagens desnecessárias. Estando numa  
fila de trânsito, o tempo ganho por ultrapassar um ou 
dois veículos é marginal e não compensa o esforço do  
motor e consequente consumo de combustível. 
 

  
 

Faça a manutenção ao seu automóvel 
frequentemente. Filtros de ar e óleo sujos, bem 
como motor mal afinado aumentam o consumo de 
combustível. 
 

 
Tenha em atenção a pressão dos pneus do seu carro. Confira-a 
regularmente e mantenha-a ao nível recomendado pela marca. 
Pressão incorrecta aumenta não só o consumo de combustível 
mas também a distancia de travagem do veículo, diminuindo 
assim a sua segurança. Se possível utilize pneus de baixo 
consumo. 

  

 

 
Utilize transportes públicos em vez do seu automóvel  

 
 

  

  

  

  

 

 

  

  

Redução do Consumo de Combustível 
Conduza de uma forma mais eficiente 

Redução de custos + Redução da poluição = IDEAL!!! 
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Como poupar combustível? 

 

Esta é uma pergunta para a qual cada vez mais pessoas desejam obter resposta. Dado o significativo 
aumento do preço do chamado “ouro negro” nos últimos anos e o que se prevê que aumente, muitas 
famílias procuram saber como podem elas poupar combustível. De seguida passarei a enumerar algumas 
soluções para este problema: 
 

1. Ar condicionado vs Janelas abertas 
 

O ar condicionado, a que muitas vezes se 
recorre por tudo e por nada, deve ser utilizado da 
forma mais racional possível. Uma das formas de 
evitar o constante uso do ar condicionado é abrir 
as janelas do carro. No entanto, quando se circula 
a uma velocidade mais elevada deve-se fechar as 
janelas pois, para além do barulho que estas 
provocam, vão aumentar a resistência 
aerodinâmica e a resistência do carro em perto de 
5%.  

 
2. Rotações baixas 
 

Trocar as mudanças cedo, não forçar o motor 
e, se necessário, saltar uma ou seja, passar de 
terceira para quinta.  

 
 3. Bancos ventilados  

 
Esta é uma forma inovadora que, no futuro, 

irá certamente permitir poupar muito 
combustível. Usar bancos ventilados, em vez dos 
bancos “normais”, possibilitará acabar com os 
sistemas de ar condicionado nos carros. Estes 
bancos permitirão, de acordo com um estudo 
feito, poupar combustível em cerca de 7,5%.  

 
4. Atenção à pressão dos pneus 
 

Manter a pressão dos pneus de acordo com as 
recomendações do fabricante. Uma pressão 
inferior significará maior resistência e, 
consequentemente, maior consumo de 
combustível. 
 
5. Evitar pequenos trajectos 
 

Procurar não pegar no carro para ir a sítios 
que, por pouco esforço, se consegue ir a pé. É, 
nestes pequenos trajectos, que o carro consome 
mais combustível (tradicional pára arranca). 
 

6.Suavidade ao volante 
 
Conduzir a uma velocidade regular, sem 

grandes travagens ou acelerações repentinas, que 
consomem muito combustível. 
 
7. Apostar nos carros eléctricos 

 
Hoje em dia, dado o preço elevado da 

gasolina/gasóleo, os carros eléctricos são já uma 
forma de combater a escalada do preço do 
petróleo. 
 
8. Aquecer o motor em andamento 

 
Nunca aquecer o motor com o carro parado. 

Deve-se começar a andar devagar e ir acelerando 
progressivamente, não exigindo assim grande 
potência do motor no início. 
 
9. Vigiar os consumos do automóvel 

 
Vigiar os consumos de forma regular 

permitirá saber quando algo está a funcionar mal. 
Um aumento exagerado dos gastos de 
combustível pode significar um problema no 
motor. 
 

Desta forma, se seguir estas soluções ou 
algumas delas, conseguirá diminuir o consumo 
de combustível do seu carro e, 
consequentemente, diminuir a poluição 
atmosférica provocada pelo mesmo. 
 
Fontes:  

• http://ciberia.aeiou.pt/gen.pl?p=storie
s&op=view&fokey=id.stories/4477. 

• http://www.clubegolfpt.com/forum/vi
ewtopic.php?t=13074 

• http://www.eficiencia-
energetica.com/html/ve/ve.htm 

 

Como poupar combustível 

Autor: Ricardo Neto Cunha Gomes 
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The travel and tourism 
industry is one of the 
most important sectors 
of the world economy, 
accounting in 2006 for 
about 10,6% of the 
world´s gross domestic 
product (GDP) and 
supporting over 230 
million jobs.  

 

Sustainable tourism is 
not just an industry 
tendency, it has a clear 
impact on poverty 
reduction, empowerment 
of vulnerable populations 
and environmental 
sustainability. Reports 
show that consumers 
prefer the sustainable 
option – and would even 
pay more for it. 

1. Tourism operators and firms – Best practices to act “aggressively” 

 

 

Excellence in Service Offer 
Product and services provision at the lowest cost and with the highest quality, focus on cost management 
efficiency and operational effectiveness; automate processes and customise fees to avoid errors. 
Network Fostering 
Develop a network of the best suppliers; alignment of small agents with networks and online sales is very 
important; development of alliances may increase bargaining power in order to negotiate special fare 
rates with suppliers. 
Customer Intimacy 
Focus on customer retention; cultivation of lasting relationships with customers and striving to satisfy their 
unique needs is fundamental; adapt behaviour according to the type of customer; enable a customer log-
in, e-mail alerts, podcasts, newsletters or RSS feeds subscription. 
Product Leadership 
Offer of the best and up-to-dated products by focusing on innovation; increase cross-selling and up-selling of services. 
Effective Strategic ICT Tools 
Provide consumers with comprehensive and accurate information for the preparation of their vacations, and with booking facilities 
for tourism services and products; enable a website to provide a fast, intuitive and easy-to-use search service, allowing consumers 
to make a reservation easily, at anytime and anywhere, and receive a confirmation quickly; ICT tools should also provide 
information about customers, their preferences and online behavior, to help design marketing strategies for different market 
segments. 
Transparency 
Give your customer all the information clearly; be honest and inform customers up front about extra taxes and charges, so that 
confidence may be cemented from the start; provide a  website  forum  and  clients’  comments  pages on travel experiences. 
Bounding Commitments 
Develop service-fee models, as an important and valuable source of revenue; service fees provide added value, bound 
relationships, and do not represent a loss in clients, on the contrary, when communicated transparently;  fees can be tailored to suit 
individual customers, allowing travel agencies to target their customers with tailored services based on their past purchasing 
patterns; identify services for which customers’  willingness  to  pay  is  greater,  such  as  trip  planning,  hotel  only  or  special  promotions; 
fees’  examples are: changing airline tickets, ticket refunds or administrative fees. 
Benchmarking 
Be up-to-dated with the new trends in the market; innovate regarding your direct competitors. 
Human Capital Enrichment 
Introduce formal training programs to your staff; develop a business intelligence unit. 
Information Catalyst / Adviser 
The abundance of information may create confusion for customers, and therefore a specialization in information consultancy may 
be a plus; dominate market information and give the best and simpler advice by developing the ability to react to the sophist icated 
consumers’  expectations. 
Extra Services 
Provide additional information, like weather forecasts, geopolitical news and alerts – be a reference of accuracy and confidence to 
your client. 
Green Stance 
Implement and communicate internally and externally an environmentally responsible attitude; educate your staff for the best green 
office practices. 

Green Commercial Attitude 
 Trigger  your  customer’s  consciousness  of  her/his  CO2  footprint  (for  instance,  show  what  is  the  environmental cost 
of the travel); 
 Give details of train and bus connections (timetables) on your website, in your brochure and when you confirm a 
booking; 
 Persuade customers to give up their cars or use it less during their stay; 
 Compile a folder of information on day trips by area and how to get there by public transport, walking or cycling; 
 Provide bicycles for guests to use, or details of where to hire bikes locally; 
 Provide information on walking and cycling routes; 
 Promote local products, instead of imported;  provide  information  on   local  farmers’  markets,  farm shops and local 
specialties and where to get them; 
 Promote local arts and crafts; 
 Promote natural and wildlife attractions; 
 Support local wildlife campaigns. 

 

Please Note: 
- This doc should 

be preferably 
read in pdf. 
format, and with 
a web 
connection 
working. 

- Every underlined 
word or 
expression has a 
hyperlink, which 
lead you to a 
reference or a 
knowledge 
source in the 
World Wide 
Web. 

- Please consider 
the environment 
before printing 
this doc. 
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Best Online Guides: 
WikiTravel Worldwide 
Travel Guides 
GreenTraveller 
Fodor’s  Travel 
Lonely Planet 
Time Out Travel 
Frommer’s  Travel  Guides 
Rough Guides 
Rick  Steve’s Europe 
EyewitnessTravel Guides 
Condé Nast Traveler 
Travel and Leisure 

Popular sites include: 
Opodo 
Abreu 
Halconviajes 
Muchoviaje 
Rumbo 
Expedia 
Orbitz 
Travelocity 
Zuji (Asian/Pacific 
Travelocity) 

Airfare 
Airfare Watch Dog 
Discount European 
Airlines 
Airtreks 
Aroundtheworldtickets 
Airbrokers 
Round the world flight 
info 
First class around the 
world tickets 

Accommodations Only 
Hotels.com  
Booking 
Boutique hotels 
Bed and Breakfasts 
Bnbfinder  
Hostels 
Hostelworld 
Otedis 
Fastbooking  
Venere  
Laterooms  
Agoda  
Asiarooms 

 

Travel Advice and 
Reviews 
 Real Travel 
 Trip Advisor 
 Virtual Tourist 
 What’s  on  When 
 World Airports 
 Currency Converter  
 Aircraft and seat 
information 
 U.S. Department of 
State, Bureau of 
Consular Affairs – 
offers extensive 
information on foreign 
visa requirements 

Travel Advice and 
Reviews 
 Real Travel 
 Trip Advisor 
 Virtual Tourist 
 What’s  on  When 
 World Airports 
 Currency Converter  
 Aircraft and seat 
information 
 U.S. Department of 
State, Bureau of 
Consular Affairs – 
offers extensive 
information on foreign 
visa requirements and 
other entrance 
requirements by 
country and updated 
travel warnings 

Travel Advice and 
Reviews 
 Real Travel 
 Trip Advisor 
 Virtual Tourist 
 What’s  on  When 
 World Airports 
 Currency Converter  
 Aircraft and seat 
information 
 U.S. Department of 
State, Bureau of 
Consular Affairs – 
offers extensive 
information on foreign 
visa requirements and 
other entrance 
requirements by 
country and updated 
travel warnings 

Travel Advice and 
Reviews 
 Real Travel 
 Trip Advisor 
 Virtual Tourist 
 What’s  on  When 
 World Airports 
 Currency Converter  
 Aircraft and seat 
information 
 U.S. Department of 
State, Bureau of 
Consular Affairs – 
offers extensive 
information on foreign 
visa requirements and 
other entrance 
requirements by 
country and updated 
travel warnings 
 Portal das 
Comunidades 
Portuguesas 

Travel Advice and 
Reviews 
Real Travel 
Trip Advisor 
Virtual Tourist 
What’s  on  When 
World Airports 
Currency Converter  
Aircraft and seat 
information 
U.S. Department of 
State, Bureau of 
Consular Affairs – offers 
extensive information on 
foreign visa 
requirements and other 
entrance requirements 
by country and updated 
travel warnings 
Portal das 
Comunidades 
Portuguesas 

2. Traveler – Best practices to act “defensively” 

 

Compare 
Give high importance to looking for and looking at information; check multiple websites, 
because today’s  best  deal  may  be  found  on  one  site one day, and in another the next; check 
first mega-search   engines   and   afterwards   the   agencies’   and   suppliers’   websites; be aware 
about the ratings and reviews of other travelers.  
Get the Best Deals 
Book in advance; check  prices  on  various  search  sites,  including  the  hotel’s,  airline’s  or  some  
other   touristic   operator’s site; fly on a weekday; be   aware   of   your   destination’s   busy travel 
season; check sites often; be flexible in your departure and return dates; subscribe to e-mail 
alerts, podcasts or RSS feeds; for last minute vacation deals try Lastminute or airfare and 
vacation auctions: Priceline, Biddingfortravel, Smartertravel, Shermanstravel, or even 
Luxurylink (auctioned and fixed-price luxury vacations); try travel packages, like in Muchoviaje. 
Get the Best Reviews and Comments 
Read the reviews about the places you want to visit from online guides and from other travelers; the best online 
guides offer users the possibility to write and read comments on hotels and destinations, receive e-mail news, RSS 
feeds, etc. 
Opt for Mega-search Engines 
It is easier for consumers to go to one site rather than collect information from one hundred; examples of mega-search 
engines are Mobissimo, Sidestep, Yahoo Travel and Kayak, but also Wegolo for low cost destinations search; you 
can also type your destination or hotel name in a search engine, such as Google, Yahoo, Ask, LiveSearch or 
Threesearches and the results can be quite interesting. 
Sign Up for Alerts 
Tracking prices on a given route can be time-consuming, but   it’s  also  the  best  way  to  get  a  
benchmark price; services that track fares include Travelocity’s  Fare  Watcher, Orbitz’s  Deal  
Detector, and Kayak’s  Buzz. 
Avoid Fees 
Most   travel  agencies  charge  fees,  and  even   low  cost  airlines  don’t   inform  clearly  about   their  
fees, which they charge only at the end of the booking process (Ryanair, for instance);  always 
compare fares  before  buying  to  make  sure  you’re  getting the best price. 
Use discounts 
Major travel providers give discounts to seniors, students, and youths. 
Consider Vacation Rentals 
Staying in an apartment, a townhouse, or a villa can be a cheaper alternative to hotels; 
vacation rentals tend to have more space for living and sleeping than hotel rooms, and also 
feature kitchen facilities, which can cut down on food costs; sites such as 
VacationRentalsbyOwner.com, Homelidays.com and VacationHomes.com list properties by 
destination, and also include reviews and photos. 
Get the Best Exchange Rate 
You get the best exchange rate by withdrawing cash from local ATMs after your arrival; banks, 
hotels, and money-change bureaus charge a commission, so the ATM is the best choice, even 
if your bank charges a fee for using a foreign ATM. 
Use Attractions Passes 
Purchasing a multi-day pass which includes admission to a handful of attractions (and may 
even include unlimited use of public transportation) may be a great money-saver; most of the 
popular European cities offer cards, which can be purchased online, at a website such as 
EuropeanCityCards.com; the cards are often for sale around town as well; but note that many 
European museums have free entrance, like for instance the British Museum in London; 
actually most museums in Europe have free days at least once a month, so before you go, 
check to see when the museums you plan to visit are free. 
Be a Green Traveler 

 Reduce your CO2 footprint and be a responsible and an ethical traveler; 
 Choose for environmentally friendly travel options; 
 Take public transportation;  
 Do not take excessively heavy luggage on your trip;  
 Consider alternative transports and select more eco-friendly rental cars;  
 Buy locally produced goods; 
 Book a holiday centered on helping an environmental cause, such as conservation projects. 

 

Reminder: 
- Don’t   forget   to   have   your  
credit card close by, since all 
the best deals are online and 
the e-tickets or the special 
online fares, for instance, may 
only be purchased with a credit 
card. 
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Best Practice for Low Cost Airplane Travel 

Pesquisar Voos 

Antes de comprar, compare os voos disponibilizados pelas companhias áreas Low Cost e linhas regulares. Para isso 

poderá usar os sites de pesquisa de voos ou a base de dados das agências de viagem. 

Comprar Bilhete 

Escolhida a companhia aérea, opte por comprar no site da própria empresa: evita pagar taxas de serviço, poderá 

beneficiar das campanhas promocionais e tem acesso às tarifas actualizadas. Algumas companhias Low Cost só 

vendem bilhetes no site da própria empresa. 

Sugestões & Recomendações 

Aeroporto: normalmente fica longe do centro da cidade por isso tenha em conta os meios de transporte disponíveis 

entre o aeroporto e a cidade, custos e tempo de viagem. 

Bagagem de Mão: gratuita (dimensão limitada). Sempre que possível, opte por leva na mão a bagagem. 

Bagagem de Porão: muitas companhias Low Cost cobram uma taxa por cada bagagem de porão. Opte por levar uma 

mala grande, em vez distribuir a bagagem em malas pequenas. Se viajar acompanhado, junte as bagagens e 

despache o mínimo de peças possível. 

Bilhetes: apenas são emitidos bilhetes electrónicos que serão enviados para o seu email. Certifique-se que o 

endereço de email que fornece está correcto. 

Check-in Online: dirija-se directamente ao portão de embarque cerca de 30/40 minutos antes da partida, evitando 

filas de espera. Não é possível para passageiros com bagagem de porão. 

Grupos: verifique se a companhia disponibiliza serviços especializados para grupos, se for o caso aproveite as 

facilidades que este serviço pode trazer. 

Ligações de Voos: não é possível fazer ligações de voos, para cada rota tem de fazer uma reserva independente. As 

companhias áreas não se responsabilizam por imprevistos nas conexões entre voos. 

No Dia da Viagem: precisa do código de reserva e do documento de identificação com fotografia (Passaporte ou BI, 

a carta de condução não serve). 

Regras e Taxas Extras: verifique o regulamento e as taxas extras que está sujeito, tais como, taxas de aeroporto, 

bagagem, check-in, etc.  

Tarifas mais baixas: compre os bilhetes com antecedência e escolha viajar em horário off-peak. 

Não há…. 

Comida, Bebida, Jornal, Vídeo, Telefone, Tratamento VIP, Programa de milhas, etc.… 

 

 Sites Sugeridos Vantagens Desvantagens 

Sites de 

Pesquisa 

 

www.momondo.com  

 

www.kayak.com 

Não cobra taxa de serviço 

Base de pesquisa alargada 

Não vende bilhetes 

Tarifas podem não estar 

actualizados 

Agências de 

Viagem 

 

www.terminala.com 

 

www.edreams.pt 

Venda de Bilhetes 

Preços actualizados 

Serviço de apoio ao cliente 

Taxa de serviço 

Base de pesquisa restrita 
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Será que vale a pena? 

A única vantagem do voo Low Cost é o preço, por isso deve ponderar todos os pontos anteriores para saber se 

compensa… 

Simulação 

Voo Porto – Barcelona, partida no dia 27/02/08 e regresso no dia 29/02/08, com 1 bagagem de porão, compra online 

e pagamento com cartão crédito. 

Data simulação: 27/01/08, 14h00m 

 Low Cost Linhas Regulares 

Companhia Aérea 
    Ibéria Spainair 

Tarifa+Taxa €46,15 €115,72 169,37 €164,37 €547 

Taxas Extras 

Bagagem: 9€ por rota; 

Check-in aeroporto: 4€/rota; 

Cartão crédito: 4€/rota 

Bagagem: €4,5/rota 

Cartão crédito: €6,5 

Reserva online 

€5 

Reserva online 

€5 

Reserva online 

€12 

Preço do Total do Voo €80,15 €131,22 €174,37 €169,37 €559 

Aeroporto chegada 
GRO (Girona, 103km de 

Barcelona) 
BCN (Barcelona, 13km do centro da cidade) 

Aeroporto-Cidade* 

(Preço;Tempo) 

Train&Bus (~12€; 1h40m) or  

 Bus (€12; 1h10m) or  

Taxi (€120; 50m) 

Train (€2,50;25m.) or 

Bus (€3,90; 25m) or  

Taxi (€25;25m) 

* www.barcelona-tourist-guide.com 

Se escolher a tarifa mais baixa da Ryanair, tenha em consideração as taxas extras e a distância entre o aeroporto e 

Barcelona. 

Exemplo: Ryanair

 

 

Seleccione o site de 

Portugal para visualizar 

na página principal as 

campanhas 

promocionais para voos 

com partida de Portugal. 

 

 

Esta opção permite 

encontrar as tarifas 

mais económicas. 

Quando maior a 

flexibilidade nas 

datas de viagem maior 

a hipótese de encontrar 

as tarifas mais baixas. 

 

 

No máximo podem ser 

transportados 4 

passageiros com 

necessidades especiais 

por voo. 

Verifique o 

regulamento antes de 

comprar. 

 

 

Seguro não é obrigatório, 

mas é aconselhável! 

Sites interessantes 

www.discountairfares.com/goodbad.htm – relaciona o preço do bilhete de avião com a duração do voo e diz se 

o preço que vai pagar é realmente “Low Cost” ou se está a fazer um mau negócio. 

www.etn.nl/lcostair.htm– informação sobre as companhias Low Cost a nível mundial e link para os respectivos 

sites. 

www.almadeviajante.com/low-costs/low-cost-portugal.php – lista das companhias aéreas Low Cost em 

Portugal e respectivos destinos. 
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1.- Introdução 
A internet tem-se revelado uma excelente ferramenta para compras e encontra-se em franca expansão. 
Esta permite que o consumidor compare preços, pesquise funcionalidades dos produtos, adquira o que 
melhor lhe convém com as melhores características possíveis e confortavelmente, sem sair de casa e sem 
precisar adaptar-se aos horários das lojas convencionais.  
A desnecessidade de manter espaços físicos como lojas, aliado à forte concorrência que acontece no 
ambiente virtual, leva a que a internet seja um excelente barateador de preços.  
Muitas pessoas, contudo, hesitam antes de aventurar-se neste novo modelo comercial por medo de 
fraudes de todo tipo. Más experiências de consumidores no comércio electrónico são franca minoria, 
contudo, estes alertam para a necessidade de se tomar algumas cautelas básicas ao comprar pela 
internet. Essas cautelas poderão evitar contratempos e dissabores. 
 
2.- Compras na Internet 
2.1 - Procedimentos 
A crescente utilização da Internet como meio para realizar negócios electrónicos traz, naturalmente, um 
conjunto de preocupações relativas à protecção dos dados dos utilizadores e sistemas. 
 
2.1.1- ANTES DA COMPRA 
� Phishing - Evitar visitar sites sugeridos em mensagens não solicitadas (Spam) que são recebidas pelos 
usuários, este tipo de atitude normalmente leva a sites falsos que tem como objectivo recolher dados 
financeiros. Uma boa prática é instalar barras anti-phishing no seu browser, elas ajudam a identificar, por 
exemplo, que o site de um banco português está situado em outro país.  
� E-mail - Os principais bancos e empresas de comércio electrónico optaram por não enviar mensagens 
para os seus clientes. Assim, evite abrir estas mensagens e, principalmente, nunca abra os links que elas 
indicam. 
� Proteja o seu computador - Mantenha o seu computador sempre actualizado. Vulnerabilidades em 
software colaboram com os crackers. Instale e mantenha actualizado um anti-vírus, firewall pessoal, anti-
spyware e anti-spam. 
� Navegador - Instale as versões mais recentes de navegador (browser). A última geração de browsers 
(Mozilla Firefox 2.0, Microsoft Internet Explorer 7, entre outros) oferecem protecção adicional contra golpes 
de Phishing. 
� Reputação - Compre apenas a empresas on-line confiáveis e reconhecidas no mercado. 
� Itens com mais risco – É necessário especial cuidado ao comprar itens muito vendidos (MP3 players, 
telemóveis), estes normalmente estão associados a compras mais arriscadas. Desconfie ao encontrar 
muitos itens de difícil procura em um mesmo site ou com preços muito abaixo dos praticados no mercado. 
 
2.1.2- DURANTE A COMPRA 
� Comunicação Segura (Certificados de Segurança) - Verifique se o site oferece comunicação segura 
entre o seu computador e o servidor. Um site seguro significa que toda e qualquer transacção realizada 
pela internet, está sob protecção de mecanismos de criptografia e segurança o que faz com que os dados 
do cliente sejam indecifráveis entre o computador do usuário e a empresa que faz a cobrança, o que nem 
sempre é a própria loja virtual. Isto significa que os dados do cartão de crédito não ficam armazenados em 
nenhum local do site, mas simplesmente são verificados na empresa que fornece a certificação, que por 
sua vez mantém convénios com as principais empresas de cartões de crédito. O nome técnico deste 
protocolo de comunicação é SSL ou TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) e verifica-se no 
seu navegador pelas presenças do endereço no formato "https://.." (ao contrário de "http://"...) e da 
imagem de um cadeado em algum lugar da interface gráfica do seu navegador (normalmente no rodapé). 
O navegador Mozilla Firefox complementa estes indicadores visuais de segurança, com a mudança da cor 
de fundo da barra de enderecos (URL) para amarelo. 
� Cartão de crédito não confirma idade - Nunca forneça o número do cartão de crédito como prova da 
sua idade. As operadoras afirmam que cartões não verificam a idade, trata-se apenas de uma maneira 
simples de enganar usuários desavisados. 
� Use o seu próprio computador - Compras on-line não devem ser feitas em qualquer computador, 
prefira o computador de casa ou da sua empresa. A probabilidade da estação de trabalho da sua empresa 

Índice: 
1.- Introdução 
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2.1.2.1- Certificados de Segurança 
2.1.3- Depois da Compra 
2.2- Vantagens 
2.3- Desvantagens 
3. Bibliografia 
 
Alguns Sites sobre e-commerce: 
Ajuda on-line 
www.comprarpelainternet.com 
www.aisa.com.br 
Comparador de Preços 
www.preços.com.pt 
 
Dados Estatísticos Relevantes: 
Gráfico 1: (Fonte: IDC, 2007) 
População Portuguesa e Internet 

 
Gráfico 2: (Fonte: IDC, 2007) 
Valor do Comércio Electrónico 

Legenda: 
Indicadores de 2006: 
� B2C: 602 milhões de Euros 
� B2B: 1,62 mil milhões de Euros 
� O Comércio Electrónico B2C passará 
de 72 milhões em 2001 para mais de 
1,5 mil milhões em 2011, 
correspondendo a um crescimento 
anual médio entre 2001 e 2006 de 53% 
e de 21% entre 2006 e 2011. 
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estar actualizada e livre de software malicioso é maior do que de um computador de uma "Lan House" ou 
estabelecimento semelhante. 
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� Usar ou não cartão? - Usar o cartão de crédito em compras on-line é tão seguro quanto usá-lo em um 
restaurante. Tanto compras no mundo real quanto on-line sofrem de fraude durante a compra ou de 
problemas no armazenamento dos dados confidenciais. 
� Escolher o melhor cartão – Boa Prática é usar cartões de crédito específicos para compras on-line, se 
possível. Usar um cartão com menor limite de crédito, isto minimizará o prejuízo em caso de fraude 
ou armazenamento inadequado dos dados do cartão. Se possível tenha um seguro contra fraudes no seu 
cartão. Existe em Portugal o MBNet, que é um serviço desenvolvido pelo sistema bancário português e 
que permite a realização de operações de autorização e de liquidação de compras na Internet, em sites 
nacionais ou estrangeiros, com garantias acrescidas de segurança para os Clientes aderentes. 
(www.mbnet.pt) 
  
2.1.3- APÓS A COMPRA 
� Logout – Efectuar sempre "logout" do site de compras, em especial em estações compartilhadas por 
várias pessoas. Se possível aprenda como limpar "cookies" e outras informações confidenciais no seu 
browser. Firefox 2.0 e Internet Explorer 7 contam com opções específicas para este tipo de operação. 
� Extractos - Ao utilizar o cartão de crédito para compras on-line, verifique sempre o extracto do cartão. 
� Acompanhar a entrega do produto - As entregas normalmente são feitas por empresas que oferecem 
"tracking" do seu pedido, ou seja, acompanhamento da entrega do produto mediante o uso de um 
código fornecido pelo vendedor. Este código normalmente é fornecido no final da transacção de compra. 
� Não apagar os registros da compra, especialmente mensagens com confirmação de compra e 
entrega. 
 
2.2 - Vantagens 
1. Informação: É possível descobrir todas as características do produto que deseja comprar, não só na loja 
em que o produto está à venda, mas na procura de informações em mecanismos de pesquisa. Muitos 
usuários criam fóruns, onde debatem as vantagens, problemas, características dos mais variados tipos de 
produtos. Muitos sites fazem testes com produtos como: máquinas digitais, electrodomésticos, telemóveis, 
microcomputadores e até automóveis. O resultado serve como importante fonte de comparação, que evita 
muitas vezes a compra mal feita. 
2. Comparação: O preço pode ser verificado em dezenas de sites à procura da loja mais barata. Outros 
dados que podem ser comparados são: custo do transporte, prazo de entrega, confiabilidade da loja e até 
mesmo a garantia para o produto. 
3. Crédito: Para quem usa cartão de crédito, pode conseguir o pagamento em várias prestações, até 
mesmo sem juros. O valor das parcelas pode ser visto, analisado e aprovado antes de fechar a compra, 
assim como a taxa de juro. 
4. Comodidade: A transacção é realizada sem sair de casa. Outra vantagem é a possibildade de envio da 
mercadoria como prenda para outra pessoa que não efectuou a compra. 
 
2.3 - Desvantagens 
1. Confiança: Muitas vezes comprar em uma loja virtual confiável significa abdicar do preço mais baixo em 
vez da confiabilidade. Mesmo com todos os cuidados, ainda existe um certo risco, perfeitamente aceitável. 
2. Negociação: Não é possível negociar o preço com um vendedor pela internet. Por outro lado, através da 
pesquisa, é possível descobrir facilmente o preço mínimo de um produto e determinar se está a fazer um 
bom negócio. 
3. Tempo: O prazo de entrega das compras pode variar de 2 até 15 dias, consoante a forma de 
pagamento e o tipo de envio (correios ou empresas de transporte). 
4. Transporte: É necessário atenção no valor do transporte que fará parte do preço final da compra. Em 
várias lojas o custo para envio é tão alto que há uma maior compensação ao comprar no comércio local. 
5. Garantia: É mais difícil trocar ou reparar um produto cuja compra tenha sido efectuada numa empresa 
em que a sede se situe num local distante. Porém, a maioria dos produtos vendidos pela internet tem 
assistência técnica local, como um produto comprado em qualquer loja, e principalmente, que estão 
igualmente sujeitos à legislação de defesa do consumidor. 

Gráfico 3:
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 (Fonte: Marktest) 
Razões para Comprar na Internet 

 
Legenda: 
1- Preços mais baixos; 
2- Mais escolha/variedade; 
3- Maior Confiança nos Produtos; 
4- Maior adequação da Oferta às suas 
necessidades; 
5-Mais Divertido que a forma tradicional 
6- Maior Conveniência/ Menos Viagens; 
7- Mais Segurança nos Pagamentos; 
8- Garantia Confidencialidade dos 
Dados Pessoais; 
9- Mais Informação sobre Produtos; 
10- Outros. 
 
Gráfico 4: (Fonte: Marktest) 
Forma de Pagamento dos Portugueses 

 
Gráfico 5: (Fonte: IDC, 2007) 
Compras na Internet por Segmento 
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“Best Practice in e-commece” 
 
 
 
 
 
Why buying on the Internet: 
 
Buying on the Internet is currently safe and offers all guaranties, as long as some basic 
principles and rules are observed. Consumer rights for online shopping are exactly the same as 
in the physical shops and there are clear benefits to e-commerce. 
 
 
Main advantages of buying on the Internet: 
 

- time saving > more free time for personal and social activities; 
 
- convenience > no dislocations needed;  

 
- flexibility > shops available 24 hours \ day; 

 
- better information > easier to compare prices and product characteristics; 

 
 
Buying Process and Basic Principles to observe: 
 

1- Always look for safe and trustworthy sites with which you have had previous experience 
or were recommended by friends. If it is the first time you are buying at a web site, you 
should take a look at the corporate information available and know about their reliability, 
before you decide to buy; 

 
2- Carefully compare articles and prices and read the product characteristics and delivery 

conditions; 
 

3- Always check for a clear identification of the seller including full address and 
contacts. Do not risk buying in sites which only provide an email address or phone 
number. Also, check the companies return policy. Consumer protection laws are not 
equal in every country. If possible, choose an European Union site which offers more 
guaranties in case you face problems; 

 
4- After your choice is done, place the product in the “shopping cart” and proceed for 

checkout for payment; 
 

5- Before you enter any personal information or payment details always confirm the 
security validation of the site where you are making the buy. Check if the internet 
address in the top of the browser is in fact correct and if the website is a “secure” on, 
which is shown by an web address starting by https://. There should also be a small 
padlock shown on your browser. If you are moved to a secured site, that means you are 
safe to use a credit card (see below for Digital Certificates); 

 
 
 
 
 

6- Before you confirm the order recheck if the items and quantities you ordered are correct 
and your bank statements. Also confirm the billing and shipping address to be correct;  

 
7- Always print and keep a copy of the purchasing information including order number. 

Later you can follow your delivery status using the tracking number provided; 
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Digital Certificates and SSL protocol: 
 
One of the most important things when shopping online is that you feel safe and comfortable 
when you are paying and providing your personal information.   
The purpose of a Digital Certificate is to ensure the security and integrity of an e-commerce 
website. It means that the information passing on the site is encrypted and that the companies 
running the website are who they say they are which is assured by an independent authority. 
 
SSL (Secure Socket Layer) is an Internet protocol introduced in 1994 and is the world widely 
used standard for e-commerce transaction security. SSL is all about encryption. You know that 
you are in a SSL protected page when it starts for “https” and you find the padlock icon on 
your browser. The most currently used and safe SSL Certificates are the 128-bit encryption 
certificates from VeriSign. You can find out more about the Digital Certificate on a website, like 
who issued it and to what domain and purpose, validity, etc, by clicking on the padlock.  
 
 
Some useful tips if you are new to buying online: 
 

- Purchasing from large established companies that have been in business for a long 
time is a way of avoiding unnecessary risks; 

 
 

 
 
 
 

- Opt for buying on the internet products which have been selling online for a long time 
and where the offer is vast and known to work well. Some examples: 

o books, CD’s, DVD’s; 
o electronics and computer products; 
o tickets for shows and sports; 
o travelling and hotels;  
o financial products; 

 
 

- When buying for more valuable goods like houses and cars, you can always use all the 
information already available online to compare prices, characteristics and models, 
which can save you a lot of time and work. The actual buy may not be finished online, 
but the selection process will already be done when you go to the actual shop; 

 
 
And some things you should be aware, even if you are used to online shopping: 
 

- When buying privately on the internet – on auction websites – don’t forget you have 
fewer rights because the rules on satisfactory quality and fitness for 
purpose that exist for business do not apply. Therefore always 
check the seller’s reputation. Most auction sites have feedback 
ratings based in comments on previous sales. Buying from a seller 
with a bad or no reputation report will of course be more risky; 

 
 

- Don’t forget that you may have to pay for shipping costs and customs duties and VAT 
when buying outside the EU. Usually, these costs are not mentioned on the first steps 
of buying online but you should add them to the base price when you are comparing; 

 
 
References: www.comercioelectronico.pt 

www.anacom.pt 
  www.adviceguide.org.uk 

www.consumerdirect.gov.uk 
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Boas Práticas  
EficiênciaEnergética►PoupançadeCombustível►DiminuiçãoEmissõesCO2 

 
“Best practices can be defined as the most efficient (least amount of effort) and effective (best results) 
way of accomplishing a task, based on repeatable procedures that have proven themselves over time 
for large numbers of people.” 

Introdução 
A preocupação com o uso de recursos fósseis (naturais e perecíveis) surgiu com a crise petrolífera dos anos 
80. Nesse período, começou a surgir a preocupação do uso racional desse recurso e começaram-se a fabricar 
viaturas mais “fuel-efficient”. Por outro lado, em finais dos anos 90, começaram a surgir problemas ambientais 
(Green House Effect – Buraco na camada de Ozono) e países emergentes começaram a consumir, de uma 
forma exponencial, petróleo. Com base neste pressupostos, a poupança de combustível, ou de uma forma 
indirecta, a racionalização de frotas de veículos e inerentemente optimização do uso dos recursos da frota 
podem levar a ganhos substanciais quer ao nível primário da necessidades da empresa (redução de custos), 
quer ao nível de reconhecimento social da empresa, como empenhada na preservação do meio ambiente 
(publicidade indirecta).  

 
Enquadramento Legal Português  

O decreto-lei 47/82, regulamentado pela portaria 228/90, foi criada em virtude da crise energética do início dos 
anos 80. A Portaria n.º 228/90, de 27 de Março aprova o Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para 
o Sector dos Transportes, impondo a obrigação legal das empresas de transportes e empresas com frotas 
próprias consumidoras intensivas de energia, cujo consumo energético durante o ano tenha sido superior a 
500 TEP (toneladas de equivalente petróleo) – o que equivale a 607.000 litros de gasóleo /ano, ou seja uma 
frota de 70 viaturas que efectuem uma média de 10.500 km/mês – efectuem uma auditoria energética, 
prepararem e implementem um plano de racionalização de energia. Estas auditorias energéticas deverão 
incidir sobre o estado dos veículos e as suas condições de utilização, devendo ser recolhidos os elementos 
necessários à elaboração do plano de racionalização, bem como à subsequente verificação do seu 
cumprimento. Apesar desta imposição legal verifica-se que actualmente a legislação não está a ser cumprida, 
muitas vezes até pelo desconhecimento da mesma.  
Os técnicos ou entidades auditoras, os autores dos planos de racionalização dos consumos e os responsáveis 
pela execução devem ser reconhecidos oficialmente para esse fim, sendo actualmente a DGEG (Direcção-
Geral da Energia e Geologia) a entidade competente.  
 

Guide-lines para uma Maior  
Eficiência no Consumo de Combustíveis  

A Energy Saving Trust do Reino Unido sugere aos condutores que: 
1º Engrene a mudança superior às 2.500RPM (gasolina) e 2.000RPM (gasóleo) 
2º Antecipe as condições da estrada e tenha uma condução pró-activa, evitando acelerações buscas e 
travagens abruptas. Estas atitudes reduzem o consumo e previnem acidentes; 
3º Não use o ar-condicionado sempre, mas sim espaçadamente. Esta atitude reduz substancialmente o 
consumo de combustível; 
4º Quando liga o carro, não espere que o motor aqueça. Arranque devagar e faça uma condução suave até 
atingir a temperatura ideal no motor. Aquecer o motor provoca desgaste e estragos desnecessários no carro; 
5º Retire todos os acessórios de carga exteriores do carro quando não usados, visto que provocam aumento 
do consumo devido ao arrasto aerodinâmico que provocam; 
6º Evite viagens curtas. Um motor frio gasta o dobro do combustível e os conversores catalíticos apenas 
atingem eficiência máxima ao final de 7,5 km; 
7º Cumpra os limites de velocidade. Uma viatura a 150Km/h gasta mais 25% que a 120Km/h; 
8º Planeie as suas viagens e calcule a rota mais curta e de forma a evitar que se perda; 
9º Veja a pressão dos seus pneus. Pneus abaixo da pressão definida pelo fabricante pode ser perigoso e 
aumenta o gasto de combustível em 3%; 
10º Se esta numa fila de transito, desligue o carro. Poupará combustível e desta forma emitirá menos gases 
nocivos para o ambiente.  
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Boas Praticas a  
Nível Mundial (Case Studies) 

No Reino Unido, duas empresas tomaram medidas diferentes. Delas destacaram-se: 
- DENSO (peças para a industria automóvel), que como foca a sua actividade no sector comercial, 
implementou objectivos de redução da quilometragem média por comercial, bem como fomentou a vídeo-
conferência entre os diversos sectores da empresa e com os seus clientes, e desta forma reduziu os gastos 
com combustível e as emissões de CO2. É de salientar que as metas foram estabelecidas para dois anos, 
tendo sido cumpridas com apenas estas pequenas alterações de comportamentos 
 

 
  
- Whitbread Group Plc, que é um grupo que actua no canal HORECA, que possui uma frota de 900 carros e 
50 carrinhas, que agiu de uma forma diferente. Baseou a sua política em quatro pilares: 
- Lista de carros para escolha, influenciando assim o funcionário para a escolha mais ecológica; 
- Taxas de Reembolso por Quilometragem, que poderá ser favorável como incentivo económico do seu 
vencimento. 
- Publicidade Interna – Boca-a-boca influência comportamentos, de forma a aumentar a adesão e motivação 
dos seus colaboradores para o fim em vista; 
- Mudança Institucional (funções) – Realocação de recursos habitação/ponto de trabalho. 
 
Com estas alterações, criaram como ferramenta de controlo a “Green MCO – Monthly Cost of Ownership), que 
basicamente é uma ferramenta condicionadora de atitudes. Com base num leasing de 3 anos e 110.000Km e o 
ordenado respectivo do funcionário, tendo em conta as características do carro, têm direito a uma determinada 
renda de leasing por mês. Quanto mais eficiente o carro, (os empregados têm um target de 14km/Litro) têm 
benefícios ou penalizações se aumentarem ou diminuírem o rácio, respectivamente. Ou seja, se tiver uma 
renda de 400€ e se conseguir um rácio de 20km/l, recebe mais 100€ mês para a renda do carro, ou se optar, 
pode receber o dinheiro que sobra. Desta forma, para além da vertente ambiental, ganha o empregado e a 
empresa porque não têm penalizações no seu MCO e no Leasing do veículo, respectivamente. Nesta 
empresa, o ganho foi de 360.000€ em um ano e uma redução de 1.600T de CO2 

 
Por outro lado, nos EUA, destaco pela incerteza do real efeito a curto/médio prazo, as duas rivais DHL e UPS. 
Ambas apostam em tecnologias híbridas e em combustíveis alternativos (GPL, fuel cells e Hybrid-Diesel). No 
entanto, os objectivos não estão definidos. Apenas há uma intenção de comunicar a preocupação da empresa 
com o ambiente. Alguns estados como o da Califórnia impõem um controle sobre as emissões de CO2. No 
entanto, a EPA só agora iniciou o processo de atribuir a estrela a frotas de transportes. Esta pressão sobre os 
fabricantes de veículos poderá levar ao desenvolvimento mais rápido de tecnologias de transporte mais 
eficientes. Pode ser um mercado interessante, no sentido tecnológico da questão. Outros métodos como os já 
utilizados na Europa poderão ser considerados positivos, já que mudam mentalidades e levam, numa primeira 
fase a um redução de gastos (para as empresas) e diminuição da emissão de gases de efeito de estufa. 

 
Conclusão 

Com base nestes estudos de caso, podemos concluir que apenas com a racionalização da idade média da 
frota de veículos, com a utilização de veículos híbridos e a diesel mais eficientes, com o controle das 
deslocações dos funcionários e consciencialização para o desperdício (através do envolvimento dos mesmos) 
se poderá racionalizar o consumo de combustíveis e consequentemente, reduzir as emissões de CO2. 
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Porquê poupar energia? 

 
Necessidade de Realização Pessoal 
Assunção de uma conduta ética: protecção ambiental; 
Satisfação intrínseca na resolução de um problema global. 

 
Necessidade de Estima 
Promoção da reputação e da imagem pública associada a uma conduta 
socialmente apreciativa. 

 
Necessidade de Segurança 
Poupança de recursos: dinheiro;  
Promoção da saúde ambiental; 
Prevenção das alterações climáticas e das catástrofes ambientais. 

 
 
Boas Práticas de poupança energética:  
Habitação, Iluminação, Aquecimento, Ar-Condicionado,  
 

 Contabilizar os gastos através da despesa e manter registos. 
 
 Evitar desperdícios: 

o Desligar equipamentos quando não estão a ser usados. 
o Melhorar o isolamento da habitação, em janelas, portas e paredes, para 

evitar perdas de energia. 
o Evitar aquecer espaços vazios e/ou pouco utilizados. 
o Apagar luzes em lugares vazios. 
o Evitar utilizar mais luz do que a necessária: parcimónia, adequação, 

alocação customizada face às necessidades e às dotações 
circunstanciais. 

o Instalar sensores de presença que garantam luz somente quando é 
precisa. 

o Utilizar tachos e panelas de tamanhos adequados à placa ou bico do 
fogão, manter as panelas tapadas, sempre que possível; evitar abrir 
desnecessariamente a porta do forno e aproveitar o forno quente para 
efectuar diferentes preparações. Manter a porta do frigorífico bem 
fechada e calafetada; 

 
 Aumentar eficiências: 

o Maximizar o proveito da luz natural. 
o Utilizar cores claras nas paredes e tectos, uma vez que reflectem e 

distribuem melhor a luz. 
o Procurar alternativas exequíveis ao aumento de temperatura dos 

termostatos. 
o Não tapar as saídas do aquecimento com mobília ou outros objectos. 
o Instalar a unidade interior do Ar Condicionado junto ao tecto para 

aumentar a eficácia no arrefecimento. 
o Manter constante a climatização dos espaços fechando/abrindo portas, 

janelas e evitando fugas. 
o Manter afastados os equipamentos que produzam climatizações 

contrárias (eg., refrigeradores e equipamentos geradores de calor). 
o Afastar os termóstatos dos locais sujeitos a flutuações de calor, frio e 

correntes de ar. 
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o Descongelar o congelador sempre que ultrapasse os 5 mm de gelo; 
manter a grelha de refrigeração limpa e o frigorífico afastado das 
paredes; 

o Preferir equipamentos e outros produtos economizadores de energia. 
o Criar rotinas de utilização dos equipamentos de acordo com a 

segmentação horária de custo energético. 
o Ligar as máquinas de lavar roupa e louça apenas com as cargas 

completas e optar pelos programas de baixas temperaturas;  
o Juntar várias peças para passar de uma só vez e nunca se esquecer do 

ferro de engomar ligado;  
o Assegurar a manutenção e o bom funcionamento dos equipamentos 
 

 Partilhar as boas práticas e envolver os outros, promovendo a 
cooperação/compromisso em grupo. 

 
 Medir o impacto das boas práticas na economia de gastos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Boas Práticas na poupança de energia de consumo doméstico 
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“Best practices using environmental resources”
Quando pensamos na imensidão dos recursos naturais somos tentados a 

pensar que estes são inesgotáveis. Este é um risco sério que pode 

comprometer a sobrevivência das gerações futuras. É neste contexto que

devemos falar de consumo sustentável – saber usar os recursos naturais 

para satisfazer as nossas necessidades, sem comprometer as necessidades 

e aspirações das gerações futuras.

Este trabalho pretende despertar a atenção de todos nós para um conjunto de boas práticas que 

podemos e devemos ter no nosso quotidiano. Pequenos gestos, que podem determinar a 

sobrevivência das gerações futuras, e que não representam um grande esforço da nossa parte.

Optei por fazê-lo apenas no contexto do consumo doméstico de um dos bens essenciais à 

sobrevivência do Homem: a água (a limitação de duas páginas foi determinante nesta opção).

Alguns dados: 97% da água existente no planeta Terra é salgada (mares 

e oceanos), 2% está sob a forma de gelo e, apenas, 1% é água doce, 

armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. Assim, temos apenas 

1% de água, distribuída desigualmente pela Terra para atender a mais de 

6 bilhões de pessoas (população mundial). E 70% do corpo humano é água!

Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade na gestão do consumo deste recurso. 

Consumimos, em média por dia, cerca de 250 litros de água: no banho, nos cuidados de higiene, 

comida, lavagem de louça e roupas, limpeza da casa, plantas e, claro, a água que se bebe.

Como não podemos viver sem água a solução é fazer o uso racional deste recurso precioso. A 

água deve ser usada com responsabilidade e moderação. Assim, passo a identificar um conjunto 

de boas práticas na gestão do consumo deste precioso e escasso recurso.

As fugas de água podem ser evidentes como uma “torneira a pingar” ou escondidas, no caso de 

canos furados ou na sanita. Neste caso, verifique a fuga colocando cinzas no fundo da sanita e 

observe por alguns minutos. Se a cinza desaparecer há fuga.

No wc feche as torneiras enquanto lava os dentes, as mãos ou faz a barba – poupará entre 10 a 

30 litros de água. No chuveiro feche a torneira enquanto se ensaboa e instale torneiras 

termostáticas. Mantêm a temperatura da água, evitando o desperdício realizado enquanto se 

regula a temperatura desejada.

Repare as torneiras e os autoclismos quando existem fugas de água. Os desperdícios podem 

chegar até aos 500 litros por dia no caso de um simples fio de água a correr.

Opte pelo chuveiro em vez de banho de imersão, gasta-se muito menos água. Evite o desperdício 

de água potável. Recolha por exemplo a água que sai do chuveiro antes de se atingir a 

temperatura pretendida e use-a para a sanita, rega, lavagens, para dar de beber a animais de 

estimação, etc.

Utilize autoclismos duplos ou com botão de descarga controlada e prefira autoclismos de baixa 
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capacidade – em cada descarga gasta-se 10 a 15 litros de água. Em alternativa coloque uma 

garrafa de água no reservatório, diminuindo a sua capacidade.

Na cozinha encha o lava-louça quando estiver a lavar a louça à mão e deixe a louça suja de molho 

antes da lavagem. Assim poupará muitos litros de água. Não lave a louça peça a peça. Junte-a e 

lave-a uma ou duas vezes por dia. Se usar a máquina de lavar louça, ligue-a somente quando 

estiver com toda sua capacidade preenchida.

Para lavar verduras, use também uma bacia para deixá-las de molho (pode ser inclusive com 

algumas gotas de vinagre), passando-as depois por um pouco de água corrente para terminar de 

limpá-las.

Na lavandaria deixe as roupas de molho por algum tempo antes de lavar. Ao esfregar a roupa com 

sabão use um balde com água que pode ser a mesma do molho e mantenha a torneira do tanque 

fechada. Água corrente somente para enxaguar. Use o resto da água com sabão para lavar o seu 

quintal. Se tiver máquina de lavar, use-a sempre com a carga máxima e tenha cuidado com o 

excesso de sabão.

No jardim cultive plantas que necessitam de pouca água. Aproveite sempre que possível a água 

da chuva. Pode armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas e depois usá-la para 

regar as plantas. Não regue as plantas em excesso nem nas horas quentes do dia (entre as 8h e 

as 18h) ou em momentos com muito vento. Muita água será evaporada ou levada antes de atingir 

as raízes Molhe a base das plantas e não as folhas. Utilize cobertura morta (folhas, palha) sobre a 

terra de canteiros e jardins. Ela diminui a perda de água.

Ao limpar o passeio, use a vassoura, E NÃO ÁGUA para varrer o lixo. Depois pode usar aquela 

água que sobrou do tanque no passeio para concluir a limpeza.

Aproveite a água da chuva para regar ou lavar o carro. Reutilize, sempre que possível, parte da 

água que usa. Evite lavar o automóvel com mangueira. Gastará cerca de 600 litros de água; se 

utilizar um balde e a esponja, apenas gastará 60 litros.

Bibliografia: Manual “Note Bem!”, Publicações Lipor; Um dia de consumo sustentável, Guia de boas 

práticas, Publicações Lipor; Porter, M., Kramer, M., Strategy & Society, Harvard Business Review;
Mapping Social Opportunities, Harvard Business Review;
Webgrafia: http://www.ren.pt/content/CC11ABA755694947963C8FE562589D6D.PDF;
http://www.mma.gov.br/port/sds/index.cfm; http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/water.htm;
http://www.uneptie.org/pc/sustain/10year/SCP_Resource_Kit.htm;

http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.

html; http://www.hihm.no/eway/default.aspx?pid=252; http://www.bcsdportugal.org/;
http://www.seeda.co.uk/Work_in_the_Region/Sustainable_Developments/Water/;
http://ec.europa.eu/environment/index_pt.htm;

                                        33 of 59



Best�Practices:�using�of�social�networks�
�

�

�
EmpreendMEGIBestPractice_16Jan08k � � � � � � � � �

�
What�is�Orkut�…�

Orkut�is�an�Internet�social�network�service�which�is�run�by�Google.�It�is�designed�to�help�users�meet�new�friends�and�maintain�

existing�relationships.�(www.wikipeida.com)�

�

�

�
Account�Settings�

Setup�the�way�you�want�to�receive�your�notifications�(by�eͲmail,�message�or�notice).� �

The� correct� setup� is� extremely� important� in� order� to� manage� efficiently� your� contacts:� VisͲ

it�www.orkut.com/NotificationsSettings.aspx�or�select�Settings�ї�Notifications.�

 

email message notice 

Select�this�option�if�you�want�to� �

receive� the� notices� in� your� eͲmail�

when� certain� activities� happened� in�

your� Orkut� account.� For� example,�

when� you� have� new� messages� sent�

from� your� friends,� new� testimonial�

notifications�or�new�scrapbook�notifiͲ

cations.�

�

You� can� chose� to� receive� some�mesͲ

sages� in� your� Orkut�message� center.�

For�example,�you�can�setup�to�receive�

not�important�messages�in�your�Orkut�

message� center� and� spammers� will�

have�no�way�of�emailing�you�through�

Orkut.

This� status�must� be� set�when� you're�

able� to� receive� instant� notifications�

on� your� desktop,� whenever� a� new�

entry�is�added�to�your�Orkut� �

scrapbook.�You'll�see�a�small�notificaͲ

tion� window,� letting� you� know� who�

sent� the� scrap� and� including� a� small�

snippet�of�its�content.�

Protect�your�privacy�

In�order�to�keep�spammers�at�bay,�you�may�need�to�change�your�privacy�settings�to�hide�your�content�from�strangers,�who�

can�be�irritating�to�both�you�and�your�friends.� �

Visit�your�privacy�settings�page�which�can�be�found�at:�http://www.orkut.com/PrivacySettings.aspx�or� �

select�Settings�ї�Privacy.�Next,�scroll�down�to�the�"allow�scraps�to�be�written�by"�section�

�

Select�who�can�see�your�content:� �

You�have�two�options˖opening�up�your�scrapbook�to�everyone�or�only�

to�friends.�

�

With�this�you�can�use�Orkut�to�be�in�touch�with�your�friends,�instead�of�

meeting�new�people.�

�

�

�

�

� How�to�…�

� Find�Old�friends�on�Orkut�

1. To�search�for�old�friends�on�orkut.com,�just�click�on� � � �

2. You�can�look�up�friends�using�their�name.�You�will�need�the�person's�first�and�last�name.� �

3. If�you�know�other�information�such�as�middle�name,�possible�locations�where�your�friend�has/would�live,�age,�interest�
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or�eͲmail,�these�will�come� in�handy.�For�example,� if�you're�trying�to�find�a�friend�named�Paula,�and�you�know�that�his�

hometown�is�Porto�Ͳ�Portugal,�you�might�search�for�Paula�Porto�Portugal.� �

4. Browse�communities�it�is�also�an�easy�way�to�hunt�for�people.�Please�use�the�"search�for�a�community"�feature�(press� �

of�the�"Search"�link�and�then�press�"Communities")�to�see�if�there's�an�existing�group�dedicated�to�your�past�school,�past�

work�place�or�class�mates�groups�in�Orkut.�You�can�meet�your�friend�there.�

5. Use� � � � � � � � � � � � � � � � � � � feature�to�find�out�which�of�your�Gmail’s�contacts�use�Orkut.�The�"find�friends"�feature� �

imports�your�Gmail�contact�list�and�shows�you�which�of�your�contacts�are�already�on�Orkut.� �

6. When�you�find�one�old�friend,�you�can�also�look�up�at�their�network�to�find�common�friends.�

�

You�will�be�notified�if�your�friends�make�updates�on�Orkut,�for�example,�

upload�a�photo�to�album,�add�a�video�favorite,�or�accept�a�new� �

testimonial�from�a�friend.�Set�to�receive�the�updates�of�your�friends:�Settings�ї�General,�then�choose�one�of�the�options: � � � � � � � �

�

�

Enabling�the�integration�between�Orkut�and�Google�Talk:�Setting�ї�Google�Talk,�press�the�button�

“download�Google�Talk”.�When�your�friend�access�Google�Talk,�the�"green�ball"�will�appear� �

� � � � on�Orkut,�indicating�that�your�friend�is�available�for�chat.�It�also�lets�you�to�make�voice�calls.�

�

�

�

1. Fill�your�Profile�

Fill�in�all�possible�details,�it�will�facilitate�your�friend�to�find�and�get�to�know�you�better,�and�update�it�often.�

2. Include�your�eͲmail�contact�

Leave�your�EͲmail�to�facilitate�other�to�contact�you.�Replace�your�primary�email�on�Orkut�by�GMAIL�to�avoid�errors� in�

the�receipt�of�notifications.�It’s�not�possible�to�receive�messages�or�verification�emails�at�yahoo.com.br,�Hotmail�or�MSN�

addresses 

3. Connect�the�accounts�of�Orkut,�Gmail,�and�Google�Talk�

The�"find�friends"�feature�will�not�appear�if�your�Orkut�profile�is�not�connected�to�a�Gmail�account.�

4. Write�testimonials�

Be�creative�writing�a�testimonial,�you�can�write�an�anecdote,�a�story,�or�an�unforgettable�event�to�describe�your� �

relationship�with�the�person.�Your�friends�will�appreciate�it�and�they�will�probably�write�a�testimonial�about�you.�

�

�

�

� Orkut� Hi5� Myspace�

Advantages�

Simple�design,�

Google�philosophy,�

Interface�is�easy�and�fast,�

Options�to�rate�friends�

Allows� to� set� onͲline� staͲ

tus,�

Write�and�receive�photo�

comments�

Integrate�allͲinͲone�solution�that� �

includes� social� networking,� blogging,�

mail,� favorites,� forum,� movies,� events�

and�media�

Disadvantages�

Few�extensions� Layout�look�cluttered,�

Few�extensions�

"Server�Too�Busy"�error�message� �

appears�frequently�at�peak�hours,� �

A�lot�of�spam�

Main�users�

Brazil,� India,�United� States,�PakisͲ

tan,�United�Kingdom…�

�

www.orkut.com/MembersAll.aspx

Peru,� Portugal,� Dominican�

Republic,� Ecuador,� � Costa�

Rica�…�

www.buzzresearch.nl/

Puerto� Rico,� United� States,� Dominican�

Republic,�Mexico,�Colombia,� �

�

www.maspopular.com/detalle/3544ty  

 

Comparison�…�

Enable�Google�Talk�

Advices�&�Tips�…�

Updates�from�your�friends�(in�the�last�24h)�

�
EmpreendMEGIBestPractice_16Jan08k � � � � � � � � �
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Tornar-se
“Player” 

  
 

     Como escolher um programa nocturno que vá de encontro às nossas expectativas  
Perguntas a ser respondidas para melhor planificar a noite: 
 

O que me motiva para sair de casa nessa noite em particular? 
Vou satisfazer-me em revisitar os locais de sempre? Estes têm alguma festa especial para essa 
noite? Arriscar e experimentar um novo espaço? 
Como posso obter as informações necessárias? 

 
Fazer uma análise do porquê queremos sair nessa noite, descontrair, em trabalho, para estar com 
amigos, gastar energias dançando, após sair do trabalho, ou simplesmente sair à noite para ….??? 

 
     Estabelecidas as motivações, temos de saber se consoante a situação e pessoas envolvidas 

vamos estabelecer um plano a jogar pelo seguro ou se nos aventuramos à descoberta de novos 
locais para as nossas noites portuenses. 

 
     Possíveis fontes de informação, para Restaurantes, Bares, Discotecas e Eventos Culturais. 

 
Amigos: de diferentes personalidades       melhor informação; é um excelente tema de conversa  
Internet: lifecooler; portoxxi; baresdoporto; portoanoite (registem-se); fóruns; motores de busca 
Newsletters: locais nocturnos; museus; teatros; associações de dança, teatro, poesia, fotografia, etc  
Cartazes: afixados na rua, universidades, espaços culturais, empresas, escolas de música, etc 
Rádio: Rádio Nova Era 101.2; Rádio Nova 98.9; rádios locais 
Revistas e Panfletos: “Agenda do Porto” (trimestral); programas dos espaços culturais; jornais 

 

   Sempre atentos ao que nos rodeia, a informação só precisa de ser “descoberta” 
 
Criar uma rede de conhecimentos na noite portuense. 
       
   

       Saiam da vossa “Comfort Zone”, ajam “Out side your Box” 
 

 
  

Empreeendedorismo: Colaborem num espaço de entretenimento ou cultural; “entrar no meio” 
Presença: Estar presente na noite para captar os sinais que podem ser úteis; “estar no terreno” 
Relações Públicas: São excelentes elementos de contacto para interagir; “juntar-se a quem sabe” 

 
 Sejam pró-activos: que tal organizarem um evento _ contactarem e inspeccionarem os espaços: 
 “Jantar MEGI” (restaurantes), “Festa Internacional” com alunos MEGI e Erasmus (bares e discotecas); “Fórum 

Internacionalização da UP” (auditórios de espaços culturais); “Concerto de Beneficência a uma ONG” (teatros) 
   
 Alarguem o vosso leque de amigos 
 Músicos, escritores, Dj’s, pintores, fotógrafos, arquitectos, pessoas ligadas à moda, meios de comunicação, etc. 
 
 DICAS: _ Criem um e-mail exclusivo para receberem informação e coordenarem as vossas noitadas 
       _ Juntem os vossos amigos à frente dum computador e decidam antes de sair para a noite 
       _ Preparem um programa alternativo, caso surjam imprevistos 
    
NoitePortuense_08Jan29.doc 

Andar na 
   noite 

Contactos
  com RP 
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Um empreendimento contra a 
pobreza e exclusão social

Definição de microcrédito

O conceito nasce através do economista e prémio 
Nobel da Paz Muhammad Yunus, 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus), em 
1972 quando fundou o Grameen Bank e decidiu 
emprestar 27 dólares a 42 pobres na aldeia de Jobra, 
em Bangladesh, para que pudessem desenvolver 
pequenos negócios. Nasce assim o conceito do 
microcrédito cuja definição pode ser “um 
financiamento de reduzido montante destinado a 
apoiar a criação de negócios de pessoas que não 
reúnem condições para aceder ao crédito 
tradicional” (http://www.da.online.pt/news.
php?id=108125&w=microcr%C3%A9dito).

Em Portugal, o microcrédito é um fenómeno 
recente, existente desde 1999 criado pela 
Associação Nacional de Direito ao Crédito em 
colaboração com os seus parceiros institucionais, 
por parte da entidade publica - Instituto do Emprego 
e Formação Profissional e instituições financeiros -
Millenium BCP, Banco Espírito Santo e Caixa Geral 
Depósitos (http://dn.sapo.pt/2007/03/23/economia/
grandes_bancos_associamse_microcredi.html).

1ª Perspectiva – a do provedor

a) Como estimular e divulgar o microcrédito:

 O governo deve estimular através do IEFP - Instituto do 
Emprego e Formação Profissional 
(http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=117,168800&_da
d=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP);

 Através de conferências e acções de divulgação levadas 
a cabo pela Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal; 

 Divulgação através da ANDC - Associação Nacional do 
Direito ao Crédito (http://www.microcredito.com.pt/).

b) Como apresentar os benefícios:

 O microcrédito é um instrumento de combate à pobreza. 
Permite que as pessoas desfavorecidas consigam ter um 
emprego estável e um rendimento sustentado, na criação 
do seu próprio negócio. Assim, tem como benefícios o 
aumento do emprego e aumento do rendimento gerado 
na economia (ver dados in http://www.microcredito.com
.pt/andc/o_ que_fazemos.asp);

 Tem nos últimos anos dado um grande apoio ao sector 
agrícola permitindo a compra de tecnologias mais 
recentes, novos cultivos, melhores raças, e aquisição de 
equipamentos importantes para o desenvolvimento 
agrícola, assegurando a sustentabilidade dos agricultores 
(http://ipes.org/au/pdfs/lineamientos/4.pdf);

 Fomentar o trabalho por conta própria/independente e 
permitir a formação e desenvolvimento de micro 
empresas.
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c) Como seleccionar projectos:

 O Microcrédito permite financiar todo o tipo de 
investimento necessários à concretização de 
negócios de produção de bens ou de prestação 
de serviços que necessitem de pequenos 
investimentos: limpeza, comércio, costura, 
reparações domésticas, restauração, vestuário, 
artesanato, produção de mel, padaria, …;

 Análise da atractivamente e receptividade do 
sector e risco incorrido;

 Análise da viabilidade do projecto e perspectiva 
de retorno.

2ª Perspectiva – a do beneficiário

a) como seleccionar opções: 

 Analise prévia da rentabilidade do negocio e do 
sector;

 Analise PMI tendo como referencial os 
concorrentes directos;

 Identificação comparativa de boas práticas entre 
empresas concorrentes (Benchmarking).

b) Como candidatar: 

 Destina-se a pessoas fora do mercado de trabalho 
ou que já têm um projecto entre mãos, mas 
insuficientemente financiado. Os candidatos 
podem dirigir-se directamente à ANDC ou ser 
para lá encaminhados por outras instituições que 
trabalham em parceria com a associação. São o 
caso das autarquias, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional ou do Instituto de 
Reinserção Social (http://www.microcredito.com. 
pt/beneficiar/passo_a_passo.asp);

Os montantes do crédito variam entre 1000€e 10.000€
pagos até 3 anos. As prestações são calculadas com base 
numa taxa de juro indexada à Euribor a 9 meses e com um 
spread não negociável de 2 por 
cento (http://www.microcredito.com.pt/
beneficiar/em_que_condicoes.asp)

c) Como gerir projectos financiados com microcrédito:

Estudo e acompanhamento da analise externa (analise 
competitiva de Porter);
Necessário forte empenho e dedicação, assim como não 
desistir perante as varias adversidades que vão surgindo 
ao longo do projecto;
Ter sempre como objectivo a sustentabilidade do 
negócio 
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MEGI 115 – Empreendedorismo 
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A Prática da atribuição do Micro-crédito em São Tomé e Príncipe 
 
 
 
1. Introdução 
Micro-crédito é o termo usado hoje para designar uma variedade de empréstimos cujas 
características comuns são: (1) serem de pequeno valor, entre US$ 50 e US$ 5.000, 
dependendo de país; (2) serem direccionados a um público restrito, definido pelo seu baixo 
rendimento ou pelo seu ramo de negócios, que usualmente não têm acesso às formas convencionais 
de crédito.  
 
Como é sabido, nos países menos desenvolvidos a necessidade de se tornar empreendedor, para a 
maioria das pessoaos, é vital para a sobrevivência, tendo em conta que os sistemas de assistência 
social são praticamente inexistentes. Sendo assim, a possibilidade de se obter pequenos 
financiamentos para desenvolverem seus projectos tem sido, em alguns casos um sucesso na redução 
da pobreza. 
 
Este processo que tem tido sucesso, já foi de um fracasso tremendo, devido a má prática que 
caracterizava a atribuição desses micro-créditos. 
 
 
2. Processo actual de atribuição 
Os candidatos ao micro-crédito são entrevistados para se conhecer as suas reais necessidades. Para 
acompanhar o desenvolvimento de cada projecto é destacado um técnico de uma ONG especializada 
no assunto, ou seja um agente de microcrédito, que deverá ajudar o proponente a tomar consciência 
do significado do seu negócio, orientando-o nos passos necessários e ajudando-o a construir o seu 
projecto. Importa sublinhar que hoje, o negócio é do candidato e que só a ele cabe fazer prova da sua 
rentabilidade e viabilidade, facto que não acontecia. 
 
Uma vez reunidos todos os elementos indispensáveis para que se possa julgar se a actividade a 
desenvolver é rentável e capaz de potenciar a inclusão social da pessoa, o agente de microcrédito 
propõe a sua aprovação, pelos Ministérios componentes que solicita o financiamento ao PNUD 
(Programa das  Nações Unidas para o Desenvolvimento), ou BAD (Banco Africano para o 
Desenvolvimento).  
 
No caso de a proposta ser aceite, o crédito é concedido. A partir deste momento o cidadão pode tornar-
se empresário. Os empréstimos têm um montante  mínimo de 300 USD e máximo de 2.500 USD, a ser 
reembolsado no prazo de três anos, reembolsável em prestações mensais, isento de taxas. 
 
Uma vez aprovada a concessão do empréstimo, o agente de microcrédito continua a acompanhar o 
microempresário até ao momento final do reembolso ou até o projecto se encontrar consolidado, 
apoiando-o em tudo o que se revelar indispensável para que o negócio crie condições de sucesso. 
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3. Considerações Finais 
Estou de acordo que o empreendedorismo não é uma competência, mas sim uma atitude, porque todos 
aqueles que o Programa tentou transforma-los em empreendedores, dando financiamento não 
reembolsável, formação não tornaram empreendedores, porque lhes faltava a atitude. Enquanto que 
aqueles que tinham algumas iniciativas e que precisavam de financiamento, como tinha o perfil, a 
atitude para serem empreendedores, conseguiram atingir os seus objectivos, com apoio das ONG em 
matéria de organização e gestão. 
 
Com base nessa avaliação, o micro-crédito só passou a ser atribuído aos candidatos que tendo talento 
defrontam com barreiras de várias ordem que comprometem o sucesso das suas iniciativas, como a 
capacidade de implentar um plano, financiamento, gestão etc.  
 
Resumindo, o micro-crédito é atribuído a todos que têm uma iniciativa própria, e solicitam apoio ao 
“Programa de Apoio as Iniciativas de Base”. Com esse método evitou a atribuíção de crétidos a 
pessoas que só queriam receber o dinheiro. 
 
Outra boa prática que existe e que não existia, é o do reembolso do empréstimo. Isso criou nos 
beneficiários uma responsabilidade, uma ponderação antes de solicitarem o apoio e vontade de terem 
sucesso nos seus negócios. 
 
O reembolso do empréstimo servirá para financiar outros beneficiários. 
 
 
 

Porto, aos 29 de Janeiro de 2008. 
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Investimentos Financeiros 
Regras Básicas para uma melhor alocação de recursos 
 
Escolher o tipo de investimento financeiro mais adequado a cada indivíduo é uma tarefa complexa, que envolve a análise de 
inúmeras variáveis, sendo que o risco adveniente da decisão incorre apenas sobre o investidor. 
 
Regras básicas dos investimentos financeiros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regra 1:  
 
Independentemente de onde se invista 
o dinheiro, existirá sempre um grau de 
risco envolvido. 

Regra 2: 
 
Risco e Retorno andam sempre 
correlacionados. Maiores retornos 
implicam sempre maior risco, sendo 
que a minimização do risco implica 
sempre menores retornos. 

Regra 3:  
 
Nunca invista em algo que não 
compreende perfeitamente 

Como definir um Portfolio Financeiro adequado: 

Etapas do processo: 1) Definir os objectivos do investimento; 
2) Conhecer e compreender todas as opções de investimento; 
3) Determinar o mix (diversificação de activos) que melhor se adequa aos seus 

objectivos; 
4) Seleccionar um percurso de investimento para atingir a alocação de activos 

pretendida. 

1) Definir os objectivos do investimento 

Para definir com mais propriedade quais os objectivos a atingir com os investimentos financeiros, é conveniente ponderar e 
hierarquizar os seguintes vectores directores, referenciando aqueles para si mais importantes: 

Segurança Fluxo Financeiro Crescimento Especulação 

Definido de acordo com o 
perfil de risco do investidor e 
a sua abertura a incorrer em 
perdas para obter maiores 
retornos (perfil 
conservador/moderado/agre
ssivo) 

Medido através do fluxo 
monetário proporcionado 
pelo investimento 

Investimentos de grande 
crescimento, para além de 
distribuírem 
tendencialmente poucos 
dividendos, equivalem a um 
grau elevado de risco 

Os investimentos 
especulativos implicam uma 
probabilidade de perda 
superior à média. Esta 
estratégia inclui sobretudo 
trading de curto-prazo. 

2) Conhecer e compreender todas as opções de investimento

É possível dividir os activos financeiros em 3 grandes classes. 
Cada uma destas classes apresenta diferentes características conceptuais, mas sobretudo diferenças na relação risco/retorno: 

Cash e equivalentes 
e.g Depósitos 

Incluem investimentos financeiros de 
elevada liquidez, com reduzido risco e 
reduzido retorno. 

Obrigações 

Títulos de dívida, em que o emitente fica 
obrigado a pagar um determinado juro 
(cupão), para além da restituição do 
empréstimo. 
Apresentam risco e retorno moderados. 

Titulo representativo de parte do capital 
da empresa. O detentor fica com o direito 
de receber os lucros distribuídos pela 
empresa na parte correspondente. 
São dos activos financeiros com maior 
risco mas igualmente maior retorno 
potencial. 

Acções 

 

Risco

R
et

or
no

Cash e equivalentes

Obrigações

Acções

Maior Risco Potencial

Menor Risco 
Potencial

Risco

R
et

or
no

Cash e equivalentes

Obrigações

Acções

Maior Risco Potencial

Menor Risco 
Potencial
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3) Determinar o mix (diversificação de activos) que melhor se adequa aos seus objectivos 

Risco Específico Risco de Mercado   + 

Risco Global 

Diversificação 

Ao distribuir o montante investido por diferentes tipos de 
activos, como obrigações e acções, o investidor está a 
diversificar grande parte do risco associado a um determinado 
activo – esta é a chave para o conceito de diversificação. 
O benefício mais importante da diversificação é a redução da 
dependência em relação a um determinado activo, acção, 
sector ou região geográfica, diminuindo desta forma o risco 
global do portfolio. 
A premissa da diversificação é simplesmente uma: enquanto 
um activo dentro de um portfolio pode diminuir o seu preço, um 
outro activo do mesmo portfolio pode estar a aumentar, 
mantendo-o assim equilibrado 

Não existe um “mix ideal” – este depende do investidor e seu perfil mas também das condições de mercado 

Exemplos de portfolios por perfil de risco 

Portfolio Conservador

18%

2%

10%

30%

40%

Acções (grandes empresas)

Acções Internacionais

Mercado Monetario

Obrigações

Valor Estável

Portfolio Moderado

28%

8%
4%40%

20%
Acções (grandes empresas)

Acções Internacionais

Acções (pequenas empresas)

Obrigações

Valor Estável

Portfolio Agressivo

52%

16%

12%

20% Acções (grandes empresas)

Acções Internacionais

Acções (pequenas
empresas)

Obrigações

A alocação de recursos em classes de maior risco requer cuidados maiores e um grau de conhecimento e análise mais 
avançado. Nesta perspectiva, será de considerar as aplicações em fundos de investimento que, geridos por pessoal 
especializado, constituem opções de investimento bastante válidas. 

Fundo de investimento - os fundos de investimento oferecem aos investidores a possibilidade de obter diversificação através de 
uma ampla oferta de activos. Muitas vezes conhecidos como Organismos de Investimento Colectivo, estes fundos são supervisionados por um 
gestor cuja função é a de reunir o capital de um conjunto de investidores e seleccionar diferentes classes de activos como acções, obrigações, 
imobiliário ou outras, conseguindo desta forma criar um portfolio diversificado.  

Tipos de Fundos 
Fundos de Gestão activa: 
A maior parte dos fundos são 
activamente geridos por um gestor 
de fundos profissional, que decide 
quais os activos a comprar e a 
vender, tendo em conta a sua 
análise detalhada dos mercados 
financeiros. 
A alternativa é um fundo de índice, 
também conhecido como “fundo de 
gestão passiva”.  

Fundos de 
acções 
Fundos de acções 
investem num 
portfolio 
diversificado de 
acções de diferentes 
empresas e 
sectores. 
 

Fundos de obrigações 
De uma forma geral, os fundos 
de obrigações investem num 
portfolio diversificado de 
activos de rendimento fixo, 
como por exemplo obrigações 
governamentais e obrigações 
de empresas. O retorno 
proporcionado por este tipo de 
fundos é originado pelos juros 
pagos pelos activos 
incorporados no fundo. 

Fundos mistos 
Os fundos mistos têm a 
vantagem 
de investir tanto em acções 
como obrigações. Nestes 
fundos é comum que uma 
grande parte do seu portfolio 
esteja investida numa mistura 
destes activos, enquanto que o 
remanescente é investido em 
imobiliário e mercados 
monetários. 

Fundos Globais 
Os fundos de 
investimento também 
podem oferecer ao 
investidor diversificação 
geográfica do seu 
portfolio, através de 
investimentos em acções 
de empresas 
estrangeiras, por todo o 
mundo. 
 

Fundos especializados 
Os fundos especializados 
oferecem ao investidor a 
possibilidade de investir em 
sectores específicos da 
economia, pelos quais o 
investidor possa ter preferência. 
Independentemente do sector em 
que está interessado em investir, 
a hipótese de existir um fundo 
relacionado com esse sector é 
extremamente provável. 
Exemplos de sectores são: 
Saúde, Telecomunicações, TIs, 
Imobiliário, Recursos Naturais, 
etc 

Alguns cuidados devem ser observados no momento da adesão a um 
Fundo, ou durante o período em que o investidor dele participar, 
recomendando-se: 
1. Escolher cuidadosamente o Administrador do Fundo e informar-se sobre o 
Gestor da Carteira, caso seja terceirizado. 
2. Conhecer detalhadamente a política de investimentos adoptada, a fim de 
escolher a alternativa que melhor atenda ao perfil de risco/retorno do 
investidor. 
3. Verificar se as despesas cobradas pelo Fundo justificam o desempenho 
apresentado. 
4. Ler atentamente o Prospecto e o Regulamento do Fundo escolhido, antes 
de ingressar no mesmo. 
5. Acompanhar as informações fornecidas no extracto mensal do Fundo. 

Considerações especiais: 
 

1) Coloque sempre algum dinheiro de parte para emergências antes de 
investir; 

2) Procure conselho junto de profissionais treinados e acreditados; 
3) Seja selectivo nas suas escolhas. Exerça o seu direito a dizer “não”.  

Fundos de mercados 
emergentes 
Um fundo de mercados 
emergentes investe em países 
menos desenvolvidos, mas que 
podem ter um potencial de 
crescimento económico muito 
grande. Exemplos são o Brasil, a 
Malásia, a Rússia, Taiwan e 
mesmo outras grandes 
economias como a China. 
 

                                        44 of 59



  MEGI 115  - Empreendedorismo  2007/08 

 

 

Best Practices for Teamwork 

In order to better understand this topic, it is necessary to make first of all a clear distinction between group and 
team (according to Vadim Kotelnikov): 
Group “consists of any number of people who interact with one another, are psychologically aware of one 
another, and think of themselves as a group”; 

≠ 
Team “is a group whose members influence one another toward the accomplishment of an organizational 
objective(s)”. “The bigger picture drives your actions; your function exists to serve the bigger picture". (Susan M. 
Heathfield) 

 
 
1) Team Buliding: 
 
12 Cs for team building (Susan M. Heathfield): 

• Clear expectations: the team leader should clearly explain what is expected from the team and the work that they should develop; 
• Context: the team members should comprehend the goal of being on that team and the impact it will have on the organization as a whole; 
• Commitment: it should be perceptible the willingness of team members in participating on the team and its development, mission and forecasted outcomes; 
• Competence: it needs exist the general feeling within the team that each member is capable enough to contribute to the global work; 
• Charter: the team has to be able to elaborate their mission, goals, strategies, vision and be responsible for its accomplishment; 
• Control: team members have to be able to feel empowered and free enough in order to achieved the goals proposed on the previous point and at the same 

time understand to which extent their boundaries go; 
• Collaboration: they have to cooperate within the group process by respecting team leaders, norms and above all personalities; 
• Communication: team members need to feel free in order to bring new ideas to the table and clearly understand their tasks and discuss them with others; 
• Creative innovation: the organization should be interested in change and encourage and reward the workers that do so; 
• Consequences: team members should feel responsible for their team achievement and not be afraid of reprisal; 
• Coordination: teams should be coordinated by a central leadership and is there when they need assistance and that guides them in order to achieved the 

proposed goals; 
• Cultural change: The organization must be able to embrace all developments in organizational culture and be able to empower and praise the 

achievements of its teams; 

According to this author you can create a teamwork culture by doing not much but the right thing: companies should increase teamwork activities (training 
games, leadership activities training resources); workforce planning (software enabling strategic workforce planning); human resources (knowing how employees 
are doing).  

 
 
2) Teamwork: 

 

     The 17 Indisputable Laws of Teamwork (John Maxwell): 

1. The Law of Significance: One Is Too Small a Number to Achieve Greatness  
2. The Law of the Big Picture: The Goal is More Important Than the Role  
3. The Law of the Niche: All Players Have a Place Where They Add the Most Value  
4. The Law of the Great Challenge ("Mount Everest"): As the Challenge Escalates, the Need for Teamwork Elevates  
5. The Law of the Chain: The Strength of the Team Is Impacted by Its Weakest Link  
6. The Law of the Catalyst: Winning Teams Have Players Who Make Things Happen  
7. The Law of the Vision ("Compass"): Vision Gives Team Members Direction and Confidence  
8. The Law of the Bad Apple: Rotten Attitudes Ruin a Team  
9. The Law of Countability: Teammates Must Be Able to Count on Each Other When It Counts  
10. The Law of the Price Tag: The Team Fails to Reach Its Potential When It Fails to Pay the Price  
11. The Law of the Scoreboard: The Team Can Make Adjustments When It Knows Where It Stands  
12. The Law of the Bench: Great Teams Have Great Depth  
13. The Law of Identity: Shared Values Define the Team  
14. The Law of Communication: Interaction Fuels Action  
15. The Law of the Edge: The Difference Between Two Equally Talented Teams Is Leadership  
16. The Law of High Morale: When You're Winning, Nothing Hurts  
17. The Law of Dividends: Investing in the Team Compounds Over Time  
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3) Best Practices: 
 
Some suggestions of best practices in Teamwork ( by Constructing Excellence): 

 Enhance team identity: 
o Team-building lunches, awayday workshops, team sport activities; 
o Work at an open office; 

 Shared vision: 
o Have an overall plan for the team which is knowledgeable to all members; 

 Team meetings: 
o Provide regular face-to-face contact; 
o Information-sharing; 
o Decision-making; 
o Work allocation; 

 Collaboration and participation: 
o Taking the team on a retreat to allow open discussion of issues in a more informal environment; 

 Reflection and self-assessment: 
o Hold close-out reviews - team member discusses with team leader his role within the team and individually, based on a file previously filled 

to that purpose. 
 
 

 
 
As seen previously, first of all, we need to understand which are the main foundations of a team building (as referred by Susan M. Heathfield), then 

realize some important rules in teamwork ( according to John Maxwell) and put all this information into practice, enhancing it with some suggestions of best 
practices (by Constructing Excellence). I conclude this brief analysis of best practices and motivations in team working (even though much more could be said 
about it and these points are only suggestions) with a quotation from Harry S. Truman: “It’s possible to achieve almost anything as long as you are not worried 
about who gets the credit". I hope that this work can be helpful for you in the future, whether it is on your working life or in your social life (while living in society, 
within groups). 
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Boas Práticas para Fazer uma Apresentação Oral1 
 

        Retemos:           

                                        
Dicas: 
 

# ABC de uma boa apresentação – a exposição deve ser Ajustada, Breve e Clara 
 

# Ser Activo – procurar que a apresentação seja dinâmica, apelando à participação do público, e/ou 
dando-lhe tarefas para realizar (atente-se à tabela anterior) 
 

# Não usar o Power Point – pode ser uma forma original de fazer uma apresentação 
 

# Simplificar - usar conceitos essenciais e palavras-chave 
      

# Fazer uso do sentido de humor 
 

# Explorar o carácter visual (imagens, fotos, desenhos, vídeos, organogramas, gráficos, tabelas, etc.,) 
 

# Slides devem ter bom contraste (se a apresentação decorrer numa sala escura os slides devem ser 
claros) mas é de evitar o uso excessivo de cores; ver tabela na página seguinte 
 

Regra de Apresentação TIO – quando se apresenta de um orador pode ser uma boa prática: começar por 
apresentar o Tema da sessão, seguindo-se da sua Importância para o público, e só por último, o Orador  
 

# Marketing Pessoal – aspectos como a postura, o tipo de apresentação, o vestuário e a linguagem que o 
orador vai usar devem ser adaptados ao público destinatário da apresentação 
 

# Criar Empatia com o público – ao criar-se um ambiente mais confortável facilita-se a transmissão de 
informação e estimula-se a participação do público 
 

# Treinar a linguagem e a expressão corporal – deve-se estar muito atento aos gestos, postura, e à 
colocação de voz para que se possa transmitir confiança enquanto se fala e para evitar usar um tom/estilo 
monótono que caracteriza muitos oradores 
 

# Procure ser assertivo – a sua intenção é entusiasmar o público, captando a sua atenção 
 

# Cuidado na comunicação – é a regra básica de qualquer apresentação; fale devagar, gerindo o tempo 
que possui, abordando as questões de uma forma clara e objectiva, mostrando confiança 
 

# Preparação – não basta dominar muito bem o tema, é essencial preparar e treinar a apresentação   
 

# Estrutura – definir à partida quais os pontos a tratar; ao fazer a exposição deve-se iniciar e fechar os 
assuntos antes de passar aos pontos seguintes, não os arrastando, o que confundiria o público 
 

# Conclusão – as palavras finais são as que vão ser recordadas por mais tempo, por isso ao terminar uma 
apresentação deve-se fazer uma síntese daquilo que foi dito, e referir as conclusões que se devem reter 
 
* Para desenvolver as suas capacidades organizacionais e procurar dicas úteis  – www.dalecarnegie.com 
 

Técnica das Perguntas 
 

Tipo de perguntas que se podem colocar para conduzir um debate eficazmente após uma apresentação: 
 
*Gerais: dirigidas ao grupo 
*Directas: dirigidas a determinado elemento do público 
*Ricochete: apelando à opinião do público sobre uma questão colocada por alguém 
*Espelho: questionando o indivíduo sobre a sua própria questão 
*Abertas: visam obter uma resposta panorâmica, abrangendo todo o tema 
*Fechadas: só admitem uma resposta do tipo “sim” ou “não” 
*Orientadas: visam provocar uma escolha alternativa 
*Método de Sócrates: o apresentador vai formulando questões de modo a que o público chegue a um ponto 
fulcral, à questão onde quer chegar 
                                                 
1 @ André Caiado (Janeiro de 2008) 

10% do que lemos 
20% do que ouvimos 
20% do que vemos 
50% do que vemos e ouvimos simultaneamente 
80% do que dizemos 
90% do que dizemos enquanto fazemos algo em  
        que reflectimos e participamos activamente 
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Sugestões para conjugar cores em slides 
 

Cores de Fundo Cor do Corpo de Texto 
Melhores Piores 

Branco Azul, Preto Amarelo, Cyan 
Preto Amarelo, Branco Azul 
Azul Vermelho, Branco, Amarelo Preto 

Vermelho Preto Azul, Violeta 
Verde Vermelho, Preto Cyan 

Amarelo Azul, Vermelho, Preto Cyan, Branco 
Cyan Azul, Vermelho Amarelo, Verde, Branco 

Violeta Azul, Preto Verde, Cyan 
www.microsoft.com 

 
Escolha dos Recursos Audiovisuais/Didácticos 

 
Ao estruturar a nossa apresentação devemos ter o cuidado de escolher quais os materiais de suporte mais 
adequados para serem utilizados, tendo em conta o público, o tema, e o espaço onde irá decorrer a 
apresentação. Refiram-se alguns dos principais recursos didácticos que podem ser utilizados e quais as 
vantagens e desvantagens da sua utilização: 
 

 
 

Quadro Branco 
 
 
 

Vantagens Desvantagens 
Baixo custo de aquisição 

Permite enganos 
Grande superfície para escrita 

Fácil utilização 
Utilização de cores 

É possível projectar imagens 

Legibilidade limitada 
Informação não reutilizável 

Legibilidade limitada 
Uso de canetas específicas 

 

Retroprojector 

Vantagens Desvantagens 
Baixo Custo / Durabilidade 
Reutilização de documentos 

Fácil manuseamento 

Não permite documentos 
animados 

Má qualidade de imagem 
 

 
 

Videoprojector 
 
 

Vantagens Desvantagens 
Utilização de cores, vídeo e som 

Todas as da utilização de vídeo e TV 
Animação dos documentos 

Posição do utilizador é flexível 
Reutilização de documentos 

Custo elevado 
Requer alguns conhecimentos 

técnicos 
Necessário obscurecer a sala 

 
 
 

Quadro de Papel 
(Flipchart) 

 
 
 

Vantagens Desvantagens 

Posição do utilizador é flexível 
Retenção de informação 

Usado em caso de avaria de outro recurso 
Exequível com vários materiais de escrita 

Baixo Custo de aquisição 

Área de escrita limitada 
Não permite enganos 
Visibilidade reduzida 

 

Documentos Gráficos 
(textos de apoio) 

Vantagens Desvantagens 
Baixo Custo 

Fácil adaptação aos conteúdos 
Fácil transporte e utilização 

Actualização sistemática 
Elaboração complexa 

 
 Outros recursos audiovisuais que podem servir de suporte às apresentações: 

 
Projector de Diapositivos 

Outros quadros: Preto (ardósia); Verde  
(sintético); Flanela; Magnético 

 
BoasPráticas08Jan30.doc 

Equipamentos Sonoros 
Televisão e Vídeo 

Smart Board 
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Melhores Práticas para tornar uma Análise SWOT mais Objectiva 
Objectivo 
A análise SWOT é uma ferramenta simples e generalizada de apoio à tomada de decisões estratégicas. Potencialmente permite identificar os factores estratégicos críticos de uma organização e auxiliá-la a consolidar 
as suas forças (F), minimizar as suas fraquezas (Fq), aproveitar as oportunidades (O) e reduzir ou eliminar as ameaças (A) [1]. O presente documento propõe-se diminuir a elevada dose de subjectividade atribuída a 
esta ferramenta. O diagrama de fluxo apresentado permite ir objectivando gradualmente a análise e elaboração estratégicas. 
0. Passos Prévios Numa fase inicial é essencial definir o âmbito da análise que se pretende efectuar (eg sector, mercado, segmento) [2]. A selecção e aplicação das técnicas 

mais adequadas para o diagnóstico apurado da situação actual são fundamentais (eg métodos dos cenários, método DELPHI, modelo Ansoff, Modelo 
BCG, modelo das cinco forças de Porter) [1, 2]. 

 

1. Análise Estratégica A análise tem como objectivo identificar forças e fraquezas, considerando os recursos e capacidades das organizações. Os recursos e capacidades 
determinam as actividades que as empresas executam e a sua aptidão para desenvolver novas competências distintivas [1]. A análise deve considerar: 
estrutura organizacional, pessoal, situação financeira, nível de serviço, instalações e equipamentos, e imagem corporativa [1,3].  

1.1. Análise Interna 

1.2. Análise Externa 

A análise pretende identificar oportunidades e ameaças relevantes para a organização no âmbito previamente definido. Esta subdivide-se em envolvente 
geral, onde se consideram factores como: mercado (procura / oferta), concorrência, demografia, e ambientes político, económico, social, tecnológico, 
ecológico e legal [4]; e envolvente específica, que incide sobre aspectos directamente relacionados com a organização, e onde se consideram as 
relações com accionistas, fornecedores, clientes e outras instituições [1]. Estas relações podem ser avaliadas sob cinco dimensões: estabilidade / 
instabilidade, abertura / fecho, abundância / escassez, homogeneidade / heterogeneidade e apoio / hostilidade [1]. 

1.3. Elaboração da Matriz SWOT Inicial 

As etapas 1.1. e 1.2. podem dar origem a matrizes muito extensas e pouco 
manobráveis pelo que se deverá fazer um esforço para reduzir a lista, 
eliminando os itens redundantes e os que se prefigurem sem relevância. Se 
necessário, podem-se criar matrizes parciais por temas. 

Fraquezas Forças Ameaças Oportunidades 
Fq1 F1 A1 O1 
Fq2 F2 A2 O2 
… … … … 

Fqn Fn An On 
 

2. Consulta a Peritos Consoante a profundidade pretendida para as consultas aos peritos pode-se recorrer a diversas ferramentas (eg entrevistas, questionários, método 
DELPHI) [1]. A escolha dos peritos deve recair sobre indivíduos relevantes e com (in)formação que lhes permita pronunciar-se sobre os aspectos em 
causa. Devem ser considerados elementos da estrutura accionista, representantes dos trabalhadores e da comunidade onde se insere a organização [2]. 

2.1. Selecção do Grupo de Peritos 

2.2. Desenho do Questionário e do Pré-teste 
O questionário deve permitir a avaliação da importância de todas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades listadas na etapa 1.3. mediante uma 
escala de Likert (1-5). A realização de um pré-teste é essencial para validação do desenho do questionário. 

2.3. Realização de Entrevista 
O método mais comum é a recolha da opinião dos entrevistados através de uma entrevista formal estruturada. Outros métodos são admissíveis desde que 
se cumpram as normas de recolha de informação vigentes (ver Código e Guias de Orientação da ESOMAR, [5]). 

2.4. Tratamento de Resultados A realização de uma boa estruturação e tratamento estatístico da informação facilita a interpretação dos resultados.  
3. Aprofundamento da Análise Estratégica A nova matriz incorpora a opinião dos peritos e envolve a adição, modificação e eliminação de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades face à matriz 

SWOT inicial [1]. A ordem de apresentação dos itens deve ser decrescente de importância. 3.1. Elaboração da Matriz SWOT Modificada 

3.2. Elaboração da Matriz SWOT de Confrontação 

A matriz de confrontação estabelece as relações entre ameaças & fraquezas, ameaças & forças, oportunidades & fraquezas e oportunidades & forças. 
Para que o seu estudo seja possível é necessário adoptar um critério de valoração (relação: (++) muito positiva, (+) positiva, (0) nula, (-) negativa, (--) 
muito negativa) que permita ordenar os itens segundo a sua relevância e simplificar a matriz 3.1., eliminado os itens repetidos ou sem relação significativa. 
Por exemplo, na Tabela 1, à fraqueza Fq2 não está associada nenhuma ameaça ou oportunidade, o que torna questionável se Fq2 é verdadeiramente 
uma fraqueza no âmbito da análise considerada. De notar que a este procedimento é inerente alguma subjectividade [1]. 

3.3. Elaboração da Matriz SWOT Reconvertida A matriz SWOT reconvertida proporciona já a informação necessária para concluir a fase de análise estratégica. 
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4. Desenho das Opções Estratégicas Existem 4 tipos de opções estratégicas possíveis, resultado do cruzamento dos vários itens da matriz SWOT: Estratégias de 
Sobrevivência (ES) – fraquezas & ameaças, Estratégias Defensivas (ED) – forças & ameaças, Estratégias de Reorientação 
(ER) – fraquezas & oportunidades, Estratégias Ofensivas (EO) – forças & oportunidades [1, 3]. Esta etapa envolve a formulação 
das estratégias mais adequadas para dar resposta a cada relação (ver Tabela 2) e a sua representação numa matriz (nota: não 
é objectivo deste documento abordar questões relacionadas com as melhores práticas para desenvolver o pensamento 
estratégico). Existem tantas relações quantas as combinações entre A & Fq, O & Fq, A & F e O & F. Nesta fase é já possível 
constatar que as mesmas estratégias, apesar de denominadas de forma diferente, podem responder a várias relações da 
SWOT dentro dos 4 tipos de opções estratégicas possíveis [1]. 

 

 A O 
Fq ES ER 
F ED EO 

4.1. Formulação de Estratégias e 
Elaboração de uma Matriz Estratégica 

5. Ponderação de Estratégias Nesta etapa procede-se à determinação da representatividade das estratégias através da sua quantificação absoluta (n.º de vezes que a estratégia surge) 
e relativa (percentual). O passo permite identificar a(s) opção(ões) estratégica(s) mais significativa(s) para a organização (o que define a sua postura, no 
geral) e as estratégias que, em particular, dão melhores respostas aos desafios colocados. 

 

6. Confrontação de Resultados 
Nesta fase procede-se a uma exercício de benchmarking, comparando os resultados da análise com estudos anteriores ou similares [1]. 

 
7. Elaboração da Matriz com as Acções Estratégicas O final do processo metodológico deve permitir a elaboração de uma matriz SWOT com a incorporação das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas e 

das respectivas acções estratégicas (ver Tabela 3).  

Tabela 1 – Matriz SWOT de Confrontação (Passo 3.2.) 
 Análise Externa 

Ameaças Oportunidades 
A1 A2 … An O1 O2 … On 

An
áli

se
 In

te
rn

a 

Fr
aq

ue
za

s Fq1 --     ++   
Fq2         
…         
Fqn    -     

Fo
rç

as
 F1     ++    

F2 0  -    +  
…         
Fn       0  

 

Tabela 2 – Formulação de Estratégias (Passo 4.) 
ES A1 & Fr1 ES1 Descrição estratégia ES1 

A1 & Fr2 ES2 Descrição estratégia ES2 
… … … 
A… & Fq… ES… Descrição estratégia ES… 

ER O… & Fq… ER… Descrição estratégia ER... 
ED A… & F… ED… Descrição estratégia ED… 
EO O… & F… EO… Descrição estratégia EO… 

 

Tabela 3 – Matriz SWOT com Acções Estratégicas (Passo 7.) 
Factores Externos 

 
Factores Internos 

Ameaças 
(listagem e   

descritivo de A) 

Oportunidades 
(listagem e    

descritivo de O) 

Fraquezas 
(listagem e    

descritivo de Fq) 

Estratégias de 
Sobrevivência 

(listagem e   
descritivo de ES) 

Estratégias de 
Reorientação 

(listagem e   
descritivo de ER) 

Forças 
(listagem e    

descritivo de F) 

Estratégias 
Defensivas 
(listagem e   

descritivo de ED) 

Estratégias 
Ofensivas 
(listagem e   

descritivo de EO) 
 

Conclusão 
A metodologia apresentada assenta num conjunto ordenado de passos que facilitam a análise e elaboração estratégica das organizações, diminuindo a subjectividade inerente, não dispensa contudo a presença de 
um forte sentido crítico ao longo de todo o processo. 
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1 – Velasco, C. (2003), “Una Herramienta para la Elaboración del Plan Estratégico: El Análisis DAFO”, Seminario sobre Dirección Estratégica en las Universidades Andaluzas para Equipos de Gobierno; 2 – Mintzberg, H., Lampel, J. Quinn 
and Ghoshal, S. (2003), The Strategy Process, 4th edition, Prentice Hall, London; 3 – Planning Toolkit – SWOT Guidelines in www.smallbiz.uk.com/content/salessuccess/objective/images/SWOT_guidelines.pdf; 4 - Effective SWOT Analysis 
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TRABALHO SOBRE BOAS PRÁTICAS – ELABORADO EM JANEIRO DE 2008 
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ALUNO: ANTÓNIO JOSÉ TELES SUBTIL 
DOCENTE: VÍTOR VERDELHO VIEIRA 

 
 

BOAS PRÁTICAS DE AGENDA 
 
As seguintes práticas servem para manutenção de uma agenda com o objectivo de nunca 
esquecer nenhuma acção necessária ao desenvolvimento das diversas actividades. A 
consideração destas práticas como Boas Práticas resulta da constatação da sua eficácia 
pela sua utilização durante vários anos em diversos contextos de trabalho. 
 
1. FERRAMENTAS A USAR – computador pessoal e pda com telefone com possibilidade 
de sincronização entre si. O software a utilizar deverá ser o Microsoft Outlook (MO). 
 
2. As actividades devem ser registadas no MO da seguinte forma: 
 

x As actividades correspondentes a um projecto serão definidas como categorias na 
função de tarefas do MO – a um projecto corresponderá uma categoria; 

x Cada categoria terá quantas actividades se revelarem necessárias de forma a 
cumprir todos os aspectos a desenvolver no âmbito do projecto por via de criação 
de nova tarefa. 

 
Ex: o projecto de eventual investimento de expansão através de aquisição de máquinas novas adquiriria a seguinte 
configuração no MO: 
  

x Categoria – Projecto de Investimento; 
x Nova tarefas – Elaborar projecto de viabilidade económico-financeira; Desenvolver contactos para análise da 

existência de apoios; Contactar bancos para análise do financiamento; Contactar fornecedores; Comparar com 
equipamentos dos concorrentes. 

 
3. A reflexão permanente sobre as diversas categorias levará à definição de acções, diárias 
ou não, que devem ser registadas na função calendário do MO como compromisso.  
 
3.1. RELATIVAMENTE AO TIMING, os compromissos deverão ser de três tipos: 
 

x Relativo a um certo dia sem hora predeterminada; 
x Relativo a um certo dia com hora predeterminada; 
x Que requer atenção todos os dias. 
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Prosseguindo o exemplo acima, teríamos hipoteticamente os seguintes compromissos: 
 

x Compromisso de contactar fornecedores durante determinado dia sem hora marcada para o efeito (no layout do 
novo compromisso no MO deve marcar-se a opção para todo o dia); 

x Compromisso de reunir um determinado dia a uma determinada hora com o banco (no layout do novo 
compromisso no MO deve marcar-se a hora do início e fim previsível da reunião); 

x Compromisso de avançar com o projecto de viabilidade todos os dias até ao seu término (no layout do novo 
compromisso no MO deve marcar-se a opção “todos os dias da semana”). 

 
3.2. RELATIVAMENTE AO TIPO DE TAREFA, os compromissos deverão ser de cinco 
tipos: 
 

x Compromisso que consiste em produzir algo; o descritivo deve ser precedido de 
DO; 

x Compromisso que implica telefonar; o descritivo deve ser precedido de CALL; 
x Compromisso que implica contactar por escrito; o descritivo deve ser precedido de 

MAIL; 
x Compromisso que implica atenção para algo que se aguarda; o descritivo deve ser 

precedido de WAIT; 
x Compromisso que implica não descurar reflexão sobre o assunto; o descritivo deve 

ser precedido de WHAT. 
 
Prosseguindo o exemplo acima, teríamos hipoteticamente os seguintes compromissos: 
 

x Compromisso de avançar com o projecto de viabilidade (DO proj. viabilidade); 
x Compromisso de contactar gestor de conta do banco (CALL ….) 
x Compromisso de enviar mail a fornecedor (MAIL …..) 
x Atenção para situação de esperada devolução de chamada (WHAIT CALL ….) 
x Atenção para reflexão em curso (WHAT …..) 

 
IMPORTANTE: Todos os compromissos têm que ser classificados relativamente ao timing. 
 
4. A postura do utilizador da agenda deve ser de grande proactividade, para a qual se 
sugerem os seguintes procedimentos: 
 

x Registo permanente de todas as alterações. 
x Utilizar a função de gravação da pda de forma provisória. 
x Se não for possível o imediato registo no computador ou na pda, deve recorrer-se 

de forma provisória a anotações em papel. 
x Na impossibilidade de apontamento, deve recorrer-se a mnemónica para não 

“passar” (Ex: contar o nº de alterações e/ou compromissos por registar). 
x Sincronizar o computador com a pda de forma frequente (quanto mais a agenda 

estiver “cheia”, maior necessidade de sincronização). 
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Desenvolvimento de Novos Produtos – Melhores Práticas 
 

A eficiência e a eficácia das empresas nunca foram tão dependentes dos processos de 
desenvolvimento de novos produtos quanto nos dias actuais. O aumento da concorrência, as 
profundas mudanças tecnológicas, a maior exigência dos consumidores e a diminuição do 
ciclo de vida dos produtos tornaram as fases de desenvolvimento de um produto de 
primordial importância para as empresas, pois requerem habilidades técnicas e gerenciais dos 
profissionais envolvidos, o que torna crítica a gestão dos conhecimentos. Em sectores em que 
as inovações são constantemente demandadas pelos mercados e pelos clientes, o rápido 
desenvolvimento de novos produtos assume um papel central na competitividade das 
empresas, na medida em que estudos comprovam que entre 80% a 85% dos custos dos 
produtos finais são imputados às (in)decisões entre alternativas no início do seu ciclo de 
desenvolvimento. 
Portanto, para minimizar os custos e tornar a fase de desenvolvimento mais ágil (e 
consequentemente mais curta), pode-se adoptar práticas, formais e informais, que englobam 
todas as fases do processo de desenvolvimento. Estas práticas podem ser estruturadas em 
fases e actividades e constituem uma ferramenta, um sistema ou um método que auxiliam na 
elaboração do processo de desenvolvimento de um produto único e integrado. 
Podemos caracterizar o processo de desenvolvimento do produto por meio de 4 dimensões: 
Actividades, Recursos, Organização e Informação. Entretanto, no presente trabalho apenas 
analisaremos a dimensão Actividades. 
 
Actividades 
 
Foram encontradas na literatura diversas formas de classificar as fases e actividades do 
processo de desenvolvimento do produto. Entretanto, dada a dimensão do presente trabalho, 
foi dada ênfase em uma classificação intermédia (existem classificações mais abrangentes), 
que consiste em: conceber o produto; conceituar o produto; projectar o produto e o processo; 
homologar o produto; homologar o processo; e ensinar a empresa. 
Nesta dimensão, diversos desafios serão encontrados e terão de ser superados para que o 
processo de desenvolvimento seja bem sucedido: 
 
• Conceber o produto de acordo com as necessidades do cliente; 
• Desenvolver o produto de maneira a contemplar todas as fases do seu ciclo de vida; 
• Reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento do produto; 
• Melhorar a integração entre os departamentos envolvidos e unir as equipas de trabalho; 
• Diminuir o número de mudanças no projecto; 
• Diminuir a rotatividade dos profissionais envolvidos: 
• Melhorar os processos de desenvolvimento de novos produtos. 
 
Para que sejam ultrapassadas as dificuldades, é crucial possuir ferramentas que permitam a 
integração e a coordenação entre as diversas áreas envolvidas no projecto. Deve-se definir as 
responsabilidades e as actividades das diversas áreas envolvidas, de modo a possibilitar um 
maior entendimento entre as equipas de trabalho. É importante, também, possuir um software 
de gerenciamento de projectos que contemple a maioria (senão todas) das áreas de 
conhecimento, para um melhor planeamento dos riscos, além de conceber e/ou desenvolver 
uma metodologia de planeamento de projectos de desenvolvimento de produtos que enfoque 
as interfaces e os riscos. As melhores prácticas observadas para esta metodologia são: 

MMMeeessstttrrraaadddooo   eeemmm   EEEcccooonnnooommmiiiaaa   eee   GGGeeessstttãããooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll    
AAAnnnooo   LLLeeeccctttiiivvvooo   222000000777///222000000888   --- EEEmmmppprrreeeeeennndddeeedddooorrriiisssmmmooo 
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• Incentivar a participação activa dos executivos da empresa, e obter feedback sobre o 

desenvolvimento dos processos; 
• Definir o mais detalhadamente possível o produto a desenvolver; 
• Uniformizar os critérios, as ferramentas e os padrões a serem utilizados, de forma a 

facilitar a concepção do produto em todas as áres envolvidas; 
• Analisar de forma crítica o processo de desenvolvimento de produtos em empresas 

concorrentes, onde estes encontrem-se formalizados, de forma a incorporar as melhores 
práticas de forma criativa e comunicá-las a todos os níveis organizacionais, de modo a 
se obter apoio e comprometimento dos profissionais (Benchmarking); 

• Incentivar a troca de informações e a transparência, entre as equipas (profissionais de 
várias áreas e funções) e com os parceiros externos (fornecedores e clientes), já que a 
recolha de informações, as trocas de experiências e a aprendizagem de diversos 
procedimentos podem gerar novas ideias sobre a concepção, o planeamento e a 
produção do produto (a colaboração é um aspecto crítico em qualquer sector de 
actividade); 

• Incentivar a sistematização e a formalização do planeamento e dos processos de 
desenvolvimento de produtos pelos profissionais envolvidos; 

• Incentivar o desenvolvimento de produtos de maneira integrada, em que se considere o 
ciclo de vida do produto; 

• Racionalizar o uso de componentes do produto, a fim de evitar gastos desnecessários na 
concepção de novos materiais quando componentes análogos existentes no mercado 
podem ser utilizados na produção; 

• Incentivar os especialistas a recorrerem aos componentes e aos fornecedores mais 
vantajosos, sem descuidar da qualidade; 

• Comunicar às equipas o mais rapidamente possível sobre as alterações às concepções 
existentes; 

• Propor meios para identificar as ameaças e as oportunidades relacionadas ao projecto, 
para que medidas possam ser tomadas no sentido de minimizar a probabilidade e as 
consequências de eventos negativos, ao mesmo tempo em que se tenta maximizar a 
probabilidade e as consequências dos eventos positivos; 

• Considerar ferramentas de definição e sequenciamento de actividades para integrar as 
diversas áreas envolvidas; 

• Considerar, no planeamento dos riscos, as principais ferramentas e técnicas disponíveis, 
como as listas de verificação, simuladores, brainstorming, etc, de forma a analisar, de 
maneira simples e prática, as possíveis consequências de uma mudança nas 
necessidades dos clientes, na rotatividade dos membros das equipas, nos atrasos de 
desenvolvimento, na utilização de equipamentos inadequados, etc; 

• Identificar as implicações que as alterações recentes terão a nivel de custos, tempo 
dispendido e produto final. 

 
Com isto, procura-se desenvolver ferramentas simples e práticas, que podem adaptar-se às 
necessidades e ao contexto da organização. O uso de planilhas electrónicas, por exemplo, 
pode ser uma maneira de controlar certas fases de desenvolvimento do produto. Entretanto, 
não se deve descuidar de outras ferramentas que são necessárias para a sistematização e a 
formalização do processo. Ainda, é imprescindível reter que, mesmo em ambientes bem 
sucedidos de inovação, há sempre possibilidade de melhorias nos métodos utilizados no 
desenvolvimento dos produtos. 
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Consists in the process of identifying, sharing, and using knowledge and best practices and the measurement 
against defined standards.
Learning by borrowing from the best and adapting their approaches to fit your own needs is the essence of 
benchmarking.  It has broad applications in problem solving, planning tool, goal setting, process improvement, 
innovation, reengineering, and strategy setting. 

Best,  Best in Class or The Best of The Best?


COPY, IMPROVE IT AND GET PROMOTED!

-Best Practice
-Methods and techniques that have 

consistently shown results superior than those 
achieved with other means, and which are 
used as benchmarks to strive for. There is, 

however, no practice that is best for everyone 
or in every situation, and no best practice 

remains best for very long as people keep on 
finding better ways of doing things. 

-Best in Class:
-Highest current performance level in an 

industry, used as a standard or benchmark to 
be equaled or exceeded. Also called best of 

breed.

Knowledge Management:
-strategy and processes designed to identify, 

stucture, value, leverage, and share na 
organization’s intellectual assets to enhance its
performance and competitiveness. It’s based

on two critical activities: 
- Capture and document of individual explicit

and tactit knowledge, and
-its dissemination within the organization.

TQM:
-Holistic approach to long-term success that

views continuous improvement in all aspects of
na organization as a journey and not as a 

short-term destination.
-It aims to radically transform the organization
trought progressive changes in the actitudes, 

practices, structures, and systems.

-Process reengineering
- Documenting, analyzing, and comparing a 

process to benchmarks such as best-in-class 
practices, implementing the required changes, 

or installing a different process.

Benchmark
-standard or set os standards used as a point 

of reference for evaluating performance or 
level of quality. Can be drawn from a firm’s 

own experience, from other firms experience or 
legal requirements

Benchmarking,
continually searching for the best methods, practices and 
processes, and either adopting or adapting their good features 
and implementing them to become the “best of the best.”

“Different people and Different organizations solve problems Diferently”

Benchmarking can be described as the process of 
seeking out and studying the best internal and external 
practices that produce superior performance.

5W2H:

Subject Matter
What is being done?

Purpose
Why is this necessary?

Location
Where is it being donne?

Sequence
When is the best time to di it?

People
Who is doing it?

Who?

H
o
w
?

H
o
w
 
M
u
c
h
?

What?

Why?

Where?

When?

 Deciding what is important Looking at how you do it now and how well you do it now  Learning from others how 
they do it  Applying what you have learnt in a way that leads  to doing it better than before  Doing it all over again 
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WINNING TROUGHT INNOVATIVE ADAPTATION:

Measurement of the quality of a firm's policies, products, programs, strategies, etc., and their 
comparison with standard measurements, or similar measurements of the best-in-class 
firms. The 3 primary Benchmarking types are Process, Performance & Strategic, applied 
in many different contexts. The objectives of this exercise are:

- to determine what and where improvements are called for, 
- how other firms achieve their high performance levels, and 
- use this information to improve the firm's performance.

Benchmarking is an utilitarian tool catalyst for 
change!

Increase Competitiveness

Increase Sales & Expand markets

Reduce costs & improve efficiency

Improve skills of workforce

Use technology in more efficient ways

Reduce waste & improve quality

Respond quickly to innovations  in sector
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Sources of Information For 
Benchmarking Initiatives: 

Advertisements 
Company Watches 
Customer Feedback
Functional Trade Publications
Industry Data Firms
Industry Experts 
Industry Publications
Inquiry Service 
Internal Publications
Internal Reviews 
Library Database
Networks
Newsletters
Newspapers
Original Research 
Professional Associations 
Seminars 
Special Industry Reports 
Supplier Feedback 
Telephone Surveys
University Sources
World Wide Web

FEP, Jan 08                  Mestrado Gestão Comercial            - Mónica Domingues Telf: 96 448 5587 – e-mail: monica.f.domingues@gmail.com
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BBBOOOAAASSS   PPPRRRÁÁÁTTTIIICCCAAASSS   PPPAAARRRAAA   AAA   PPPRRROOOMMMOOOÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   IIINNNOOOVVVAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

EESSTTRRUUTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

AAPPRROOPPRRIIAADDAA  
� Organizações hierárquicas rígidas e 

burocráticas não permitem a 
partilha e difusão do conhecimento. 

� Estruturas Organizacionais simples 
e flexíveis facilitam a interacção 
entre pessoas! 

 

AAMMBBIIEENNTTEE  DDEE  AABBEERRTTUURRAA  EE  

CCOONNFFIIAANNÇÇAA  
� Encorage a comunicação e 

cooperação entre pessoas e 
equipas. 

� Incentive diferentes pontos de 
vista e opiniões conflituosas como 
forma de criar diversidade! 

OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  OO  EEXXTTEERRIIOORR  
� A orientação e abertura para os 

novos estímulos do exterior 
permitem uma maior preparação da 
organização para as mudanças que 
podem ocorrer no futuro! 

� Oriente-se para as necessidades do 
cliente. 

 

RREECCOONNHHEECCEERR  EE  VVAALLOORRIIZZAARR  AASS  BBOOAASS  

IIDDEEIIAASS  
� Crie recompensas (remuneração ou 

outras regalias) para os colaboradores 
que gerem novas ideias. 

� O colaborador pode tornar-se seu 
concorrente se não sentir o seu 
trabalho reconhecido! 

AACCEEIITTAARR  OOSS  FFRRAACCAASSSSOOSS  EE  

EENNCCOORRAAJJAARR  NNOOVVAASS  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
� A penalização do fracasso conduz à 

desmotivação para tomar novas 
iniciativas. 

� A aprendizagem por erro e a 
experimentação fazem parte do 
processo de aprendizagem! 

 

CCUULLTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  
� Incentive a aprendizagem e a proactividade 

- Learning Organization - e o TeamWork! 
� Demonstre o empenho da gestão de topo em 

novos projectos/ideias. 
� Incentive o envolvimento de toda a 

organização! 
� Estabeleça objectivos /planos e certifique-

se que todos os elementos os compreendem! 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS::  
� Tidd et al., 2005, Managing 

Innovation: Integrating 
Technological, Market and 
Organizational Change, 3th 
Edition 

� Casos de empresas de sucesso em 
inovação (empresas portuguesas e 
norte-americanas) 

InnovationPromotion_08jan29 

DDEESSEENNVVOOLLVVEERR  AASS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS    
� Aposte na formação dos seus 

colaboradores. 
� Pessoas mais qualificadas têm mais 

aptidão para aprender e maior 
capacidade de mudança! 
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Are you ready for a google experience?
Smart Tips

Gmail: Fast, searchable email with less spam

Watch, upload and share videos

View web pages in other languages

Create mailing lists and discussion groups

Call your friends through your Laptop

Meet new people

Find, edit and share your photos

Build 3D models easily

Search full text of books

Search scholarly papers Share your life online with a free blog

Search full text of US Patents Create and share your projects online

Clip and collect information when surfing... Organize your schedule and share with friends

Get email updates on the topics of your choice

Business info, news, and interactive charts

Search thousands of news stories

Search within specific topics Search for videos on Google Video 

Create a customized search experience Find movies, music, stocks, books,etc

The world and space in 3D Search and personalize your computer

View maps and directions Explore Google's technology playground

iGoogle: add news, games...to the Google homepage

A free collection of essential software

Complete online purchases more quickly and securely

Web Accelerator - Speed up the web

Search for stuff to buy

http://froogle.google.com

Read Gmail on your mobile phone by 

pointing your phone's web browser to 

http://gmail.com/app.

Do you know what you want to 

search?

Yes  or 

No

What do you feel like 

doing?

I need to...

Yes

No

I feel like communicating...

I feel like showing...

I feel like sharing...

research about something...

to be informed about...

find a place to travel or to visit...

Use google Toolbar and Search 

smarter with instant suggestions.

Google Alerts are email updates of 

the latest relevant Google results 

(web, news,competitor or 

industry,sports,etc).

Blogger Mobile lets you send 

photos and text straight to your 

blog » message to 

go@blogger.com .

what if I want to do some shopping?

News archive search: this tool 

provides an easy way to search and 

explore historical archives.

videos and movies...

and if I want  to Explore, innovate and personalize my PC?

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

Go to http://mobile.google.com on your 

mobile device's web browser and Click on 

any of the links provided to start using 

Google services on your device.

This tool includes one/multiple/specific 

webpages. You can host the search box and 

results on your own website and you can 

define the colors and branding to match your 

existing webpages.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0

Check out Google's latest ideas.
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Are you ready for a google experience?

nr. Tool Google Tool Link nr. Tool              Google Tool Link
0 http://toolbar.google.com/T4/intl/en-GB/index_pack.html 16 http://www.google.com/alerts

1 http://www.google.com/accounts/ 17 http://finance.google.com

2 http://www.youtube.com/ 18 http://news.google.com

3 http://www.google.com/language_tool 19 http://www.google.com/options/specialsearches

4 http://www.google.com/grphp 20 http://www.google.com/cse

5 http://www.google.com/talk/ 21 http://www.google.com/intl/en/help/features

6 http://www.orkut.com 22 http://video.google.com

7 http://picasa.google.com 23 http://earth.google.com

8 http://sketchup.google.com/ 24 http://maps.google.com

9 http://www.blogger.com 25 https://checkout.google.com

10 http://www.google.com/google-d-s/intl/en/tour1.html 26 http://www.google.com/products

11 http://www.google.com/intl/en/googlecalendar/tour.html 27 http://desktop.google.com

12 http://www.google.com/books 28 http://labs.google.com

13 http://www.google.com/schhp 29 www.google.com/ig?source=mpues&hl=en

14 http://www.google.com/patents 30 http://pack.google.com

15 http://www.google.com/notebook/ 31 http://webaccelerator.google.com

Selected Best Practice Tool - Download the google toolbar...

http://www.google.com/tools/toolbar/buttons

Source:www.google.com

Benchmark your google experience: http://www.threesearches.com

www.yahoo.com www.ask.com www.live.com www.webcrawler.com

References:www.google.com | 55 Ways to Have Google - www.55fun.com | www.health.state.mn.us/library/google.pdf | Google Search and Tools in a Snap by Preston Gralla(2006) - Sams Publishing

Do you like to search your favourite sites? Add buttons to the 

Toolbar. An easy way to add buttons to your Google Toolbar is 

just by selecting  them in the following link:

http://www.google.com/tools/toolbar/buttons .To create and label bookmarks, just click the Toolbar's 

star icon or right-click the star to add and label a 

bookmark. You will be able to access your Bookmarks 

menu on any computer with the new Google Toolbar 

installed.

To share web pages via email or 

blog,please select the section of the 

page you want to share before clicking 

"Send To".

While you are typing a search query into the new 

Toolbar's search box,please see:

1. a list of useful suggestions;

2. spelling corrections; 

3. toolbar search history and bookmarks.

 If you need to create a useful custom button for the 

Google Toolbar, please follow the next steps:

1. Install the Google Toolbar 

2. Go to http://slashdot.org/

3. Right click on the search box at the bottom of the page 

and select "Generate Custom Search..." from the menu 

that appears;

4. Finally, click on "Add" and then "OK" in the Custom 

Button installation dialogues.

Free Download: google toolbar!

This tool helps you with 

spelling mistakes.
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