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A “RENTRÉE”
Por entre a época do ano a que os políticos chamam de reentre, e as eleições autárquicas, em termos económicos
paira sempre alguma preocupação e incerteza, porquanto, é a altura da preparação do Orçamento Geral do Estado,
o documento que, de certa maneira, baliza o modus operandis das empresas para o ano seguinte, pese embora,
falte já menos de um trimestre, para acabar este ano.
Embora o OGE tenha sido apresentado na Assembleia da República apenas a 13 de outubro eram já conhecidas
através da comunicação social, algumas das linhas orientadoras, nomeadamente, as que prevêem um alívio fiscal
para as empresas, mas sobretudo para as famílias, por causa da diminuição das tabelas de IRS, libertando esta
medida mais dinheiro para as famílias e por consequência, para a economia.
Entretanto o INE vai fornecendo alguns indicadores económicos, referentes ao défice para este ano, assim como
referentes à dívida externa. Estes indicadores têm sido bastante animadores, ao ponto de uma das empresas de
rating já ter alterado a classificação de Portugal.
A Standard and Poor´s reviu recentemente a sua notação retirando-nos de “lixo” um fator muito positivo, porquanto,
isso irá gerar maior confiança aos nossos credores e ao mesmo tempo irá beneficiar as nossas taxas de juro, nos
mercados externos.
De salientar que para um bom desempenho económico, concorrem sempre alguns fatores imponderáveis, entre
os quais, a manutenção de um bom clima de paz social. Mas também neste capítulo, tudo indica que o próximo
ano, seja mais um ano de paz social, ainda que se aguarde com alguma expetativa, o efeito que os recentes resultados
eleitorais autárquicos irão ter na economia nacional, porém como os resultados conhecidos, não trouxeram grandes
alterações, sobretudo nos grandes centros, tudo indica que os resultados autárquicos não sejam um fator de
instabilidade.
Só que a economia atualmente não vive só da conjuntura interna, vivemos num mundo global e o que se passa lá
fora, tem repercussões cá dentro.
Daí que esperamos que os recentes movimentos de nacionalismos e protecionismos que grassam um pouco pelo
mundo, nomeadamente aqui ao nosso lado na nossa vizinha Espanha, não venham a prejudicar a nossa economia,
em especial esta tendência de crescimento, ainda que ligeira.
Entretanto há um setor em que o nosso crescimento está em alta, parecendo sustentável. Referimo-nos ao setor
do turismo, tendo-se Portugal tornado num local de procura pelos estrangeiros de todo o mundo, não só para
viagens de lazer, mas também, para local de residência.
Esperamos que os nossos governantes, saibam gerir o bom momento deste setor, porquanto, ele tem-se revelado
fundamental para a nossa economia. Os ingredientes principais estão cá, sendo o principal o clima. Os outros são
a paz social e a tributação fiscal, ora esses são um trabalho da nossa governação.
Mas se em termos económicos e fiscais não se prevêem para o próximo ano grandes alterações, especula-se que,
na nossa atividade, haverá um crescendo de dificuldades, por causa do encurtamento dos prazos, no cumprimento
de algumas obrigações declarativas.
Claro que esse encurtamento de prazos irá dificultar a vida aos contribuintes e por consequência, dos agentes
que agem em nome destes.
Como habitualmente a Nucase estará atenta a todas essas alterações que venham a ocorrer, procurando como
sempre encontrar as melhores soluções contabilísticas e fiscais, de modo a prestar o melhor serviço a todos os
seus clientes.

ENTREVISTA

Foi com emoção que José Almeida se despediu
da vida profissional e da casa que o acolheu
quase 15 anos. Falámos com ele na hora da
despedida e no momento de mudança. Esta é a
homenagem que os colegas lhe preparam com
votos de felicidades para o futuro.

“Reformar-me é uma
sensação estranha”
A vida profissional de José Almeida tem sido tudo, menos rotineira.
Senão veja-se: começou a trabalhar com apenas 14 anos, algo que nos
dias de hoje seria impensável. “Portei-me um pouco mal e o meu pai
achou que o melhor seria começar a trabalhar. Eram outros tempos”,
conta. Mais tarde, foi estudar à noite num curso que dava equivalência
ao atual 12º ano, na área de eletrotecnia.
Quando era suposto continuar os estudos no Instituto Superior Técnico,
acabou por ir para a tropa e esteve dois anos nos paraquedistas. “Tirei
um curso de sargento e quando saí, fui trabalhar para um tio e andava
pelo país, durante a semana, a trabalhar como comercial de produtos
de cabeleireiro”, lembra.
Entretanto, aos 23 anos, casou e foi pai pela primeira vez, um ano
depois. A vida familiar estava a organizar-se e José Almeida cansou-se
das viagens constantes e do facto de estar pouco tempo em casa. Em
1982, começou a trabalhar na área de Recursos Humanos na
Electroliber, à altura, a maior distribuidora de publicações, onde se
manteve durante 20 anos, até ao momento em que a mesma foi
comprada tendo sido posteriormente extinta. Tinha 45 anos mas nunca
se manteve inativo. Foi quando começou a procurar alternativas
profissionais e um colaborador da NUCASE, António que era seu
conhecido, falou-lhe numa hipótese na empresa numa altura em que
estava a enviar vários Curriculum Vitae. Acabou por entrar em 2003
e ficar até setembro deste ano, altura em que optou por reformar-se.
A experiência na NUCASE revelou-se muito diferente daquela que
viveu na anterior empresa, sobretudo ao nível de objetivos. “Na
NUCASE, fazemos a gestão de várias empresas dos mais variados tipos
e de diversas áreas, desde pequenas, a médias e até multinacionais. Os
conhecimentos passaram a ser mais abrangentes e o ritmo também
mudou, passou a ser mais agitado e sem grande margem de
planeamento. As alterações legislativas são constantes, o que nos leva
a estar permanentemente atualizados. Destaco o facto de termos
acesso a constantes ações de formação que nos ajudam no nosso
trabalho. Os prazos nesta área são complexos, temos o processamento
de salários para fazer, e passamos imenso tempo ao telefone a falar
com clientes”, explica.
De vez em quando, José deslocava-se a empresas clientes mas salienta
que é importante que os clientes também visitem o espaço e conheçam
as instalações da NUCASE, pelo menos, os que estão mais próximos.
Uma nova vida
Tem dois filhos rapazes, um neto com dez anos e uma neta com sete.
Afazeres não lhe irão faltar durante a reforma. É que o neto mais velho,
Iuri, vive com os avós desde os dois. “É praticamente nosso filho. Joga

futebol no Belenenses e tenho de o levar aos treinos três vezes por
semana e aos jogos aos fins de semana. Vou ter ainda de o levar e ir
buscar à escola diariamente, porque o meu filho trabalha muito, sai
cedo de casa e chega tarde. Vou andar ocupado”, explica. Nos planos,
estão também as caminhadas no paredão em Algés e no Estádio
Nacional, na Cruz Quebrada, e algumas viagens que gostaria de fazer.
Também José Almeida jogou futebol federado durante 18 anos, e o
filho joga futsal também no Belenenses. A paixão pela modalidade foi
seguindo gerações, e José não poderia estar mais orgulhoso!
O que é que José Almeida leva da sua estadia na NUCASE? “O lado
humano. Vou sentir falta dos colegas e dos amigos que fiz. O que me
vai deixar mais saudades são as pessoas”, responde com os olhos
humedecidos. “Agora que me estou a despedir, já sinto um friozinho
na barriga, acordo a meio da noite a pensar nisso sobretudo por ser
uma situação em que nunca estive. Queixamo-nos do stress mas, na
verdade, não sabemos como reagimos a uma vida sem este ritmo
agitado. Vamos ver o que vai acontecer… É uma sensação estranha e
não sei como me vou sentir. Será tudo diferente”, afirma.
De uma coisa tem a certeza: passará a ter mais qualidade de vida para
se dedicar a novos projetos. José Almeida conta já os meses que faltam
para a mulher fazer 60 anos, também ela a pensar reformar-se. “Será
mais fácil a partir desse momento. Foi ela que apoiou a minha decisão
de me reformar agora, sentia-me muito cansado.”
A porta da NUCASE está sempre aberta para o resgate de memórias
e para abrandar a saudade, garantem os colegas. Ou para participar
nas partidas de futebol internos onde a sua experiência já fez a diferença.
O jogo agora é outro. A vida também. Diferente mas não
necessariamente pior. Apenas diferente.

CIDÁLIA SALSINHA
O Grupo NUCASE como empresa de referência
Foi a 22 de janeiro de 2001 que começou a trabalhar na NUCASE. Recorda a data como se
fosse hoje. Entrou na empresa através de uma pessoa amiga que teve conhecimento de uma
hipótese de recrutamento. “Precisavam de alguém com experiência na área de contabilidade
e tesouraria”, explica Cidália. Após uma primeira entrevista e a resposta a um questionário de
avaliação, veio uma fase com mais duas entrevistas. Seguiu-se o convite para trabalhar como
assistente de contabilidade no Departamento Financeiro, no qual se mantém ao longo destes
quase 17 anos.
“Quando entrei para a NUCASE, as instalações eram na Parede. Tinha um gabinete pequeno,
mas era o meu cantinho… Depois, com a mudança da sede para Carcavelos, a principal dificuldade
foi a adaptação ao trabalho em ‘open space’. Com o tempo fui-me adaptando e hoje já consigo
abstrair-me do ruído, lembra Cidália. É com satisfação que tem acompanhado a evolução do
grupo. “O elevado número de clientes exigiu a contratação de novos e multifacetados
colaboradores e originou fortes mudanças na organização, de modo a otimizar a prestação de
serviços”, afirma. O principal objetivo da empresa é a “satisfação do cliente, numa competição
de mercado cada vez mais agressiva, daí a necessidade de investir na qualidade dos nossos
serviços, de forma a continuarmos a ser uma empresa de referência”.
Como maiores dificuldades em cumprir as suas funções, destaca a gestão do tempo e dos
prazos, sempre curtos, que lhe geram alguma ansiedade. “No entanto, com esforço e dedicação,
não há impossíveis destacando a capacidade de superação”, defende. Se tivesse que escolher
uma frase para convidar os que ainda não são clientes da NUCASE, optaria por: “Se procura
eficiência e competência, o Grupo NUCASE é a referência”. É que Cidália adora o que faz.
“Gosto muito dos colegas, temos um ambiente cordial, o que facilita o nosso dia a dia.”

LUÍS GRANADEIRO
“É no crescimento de todos que a NUCASE se tem mantido
entre as melhores empresas do mesmo ramo”
Começou a colaborar com a NUCASE no dia 21 de julho de 1997, tendo assinado o seu primeiro
contrato a 1 de outubro do mesmo ano. Há 30 anos, recentemente comemorados, que faz parte
da história da empresa. “A oportunidade surgiu com a necessidade de trabalho, que me levou
à procura pelos meios existentes, nomeadamente, das páginas amarelas. Enviei currículo e
entrevistaram-me. Depois de avaliarem as minhas competências, e verificarem a adaptação ao
cargo, assinei contrato”, conta.
É hoje assistente de contabilidade no escritório de Sintra. “A minha primeira função na empresa
é colaborar com os meus colegas para que possamos dar sempre uma resposta atempada ao
cliente dentro dos prazos exigidos. A nível técnico, entre muitas funções, as mais persistentes
são o arquivo e o registo contabilístico mensal dos documentos. Este trabalho requer muita
atenção pois é a base para as obrigações estarem isentas de erros”, explica Luís.
Avalia como positiva a sua evolução profissional na empresa, mas também a nível pessoal.
“Aprendo todos os dias.” Defende a camisola da NUCASE desde o primeiro dia e agradece a
oportunidade a todos os quantos se têm cruzado no seu caminho. “A NUCASE pauta-se pela
experiência, competência e pelo bem-estar dos colaboradores. A evolução tem sido fantástica,
tanto a nível das tecnologias e das técnicas contabilísticas, como ao nível dos recursos humanos.
É no crescimento de todos que a NUCASE se tem mantido entre as melhores empresas do
mesmo ramo”, defende.
As dificuldades encontradas no dia a dia prendem-se com os prazos e obrigações a cumprir
com as entidades públicas e os próprios clientes. “Os prazos cada vez mais são encurtados,
felizmente com muito esforço de todos temos conseguido alcançar sempre os nossos objetivos”,
nota Luís.
O facto de a empresa ter alguns escritórios que fomentam a proximidade física junto das
empresas clientes, permite aumentar a relação de parceria. “A NUCASE diferencia-se de outras
empresas do ramo precisamente por isto, dando maior credibilidade e confiança junto dos
clientes e garantindo a sua satisfação”, conclui.

SERVIÇOS

A CONVERSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
AO PORTADOR
texto///JOSÉ MANUEL MARTINS / jurista / departamento de assessoria técnica

GRUPO NUCASE

PERSPECTIVAS

Uma história que se escreve…
A viagem de quase quarenta anos da NUCASE continua e conta nesta edição com o contributo
de quem viu nascer a empresa, o administrador António Nunes. Ele, que acompanhou a evolução
dos tempos, adaptou a empresa às exigências tecnológicas e aconselha os clientes de hoje
a fazerem o mesmo e a modernizarem-se, numa perspetiva de evolução e de futuro.
Ao longo dos quase 40 anos de existência, a NUCASE viveu várias
fases marcantes em conformidade com o desenvolvimento do
país e da economia. Nada melhor do que o seu administrador e
fundador, António Nunes, para nos falar das perspetivas ao longo
deste tempo e daquilo que tem sido a sua empresa. “Passámos
por diversas crises económicas a que tivemos que fazer face,
passámos pelas alterações contabilísticas mais significativas,
como a entrada do Plano Oficial de Contabilidade (POC), a
introdução dos novos impostos sobre o rendimento (IRS e IRC),
a introdução do IVA e a reformulação do Imposto sobre o
Património, entre outras. Seguiram-se todas as alterações
subsequentes, e que diria, quase diárias”, começa por afirmar o
responsável.
Também a informatização começou a ter um papel determinante
na atividade da NUCASE, facilitando não só o trabalho, mas
fomentando também a aproximação com os clientes. As memórias
não deixam margem para dúvidas de como os tempos são hoje
outros. “Somos do tempo da prancheta, passando para a máquina
de contabilidade Ascota e para o computador Philips com fichas
de tarja magnética. A evolução tecnológica foi estrondosa e
determinante para o nosso desenvolvimento”, recorda António
Nunes.
Também a regulação da profissão foi sendo alterada, passando
por momentos marcantes, desde a criação da Associação ou até
da Ordem dos Contabilistas Certificados que foi fundamental
para a credibilidade da atividade.
O crescimento foi algo sempre desejado, e para tal, houve que
investir. “Aproveitámos sempre as oportunidades para melhorar
e crescer, tínhamos a noção de que para prestar um bom serviço
havia que investir, e para investir, tínhamos que ter dimensão de
forma a obter os recursos técnicos e humanos necessários.” Uma
das fases mais marcantes foi a construção da nossa atual sede
em Carcavelos, mas com a preocupação da proximidade aos
clientes, a empresa adquiriu vários escritórios chegando a ter um
total de nove na região da grande Lisboa. “Também a opção de
irmos para Angola foi marcante independentemente dos
resultados que nem sempre corresponderam às expetativas”,
defende.

O QUE ESPERAR DO FUTURO?
Várias crises mas também oportunidades. Vários desafios e
necessidades. Assim tem sido a história da NUCASE ao longo
destes quase 40 anos. “Os desafios que se colocam são muitos e
ambiciosos. Vivemos na era da digitalização e da inteligência
artificial, é preciso mudar mentalidades e continuar a investir
fortemente em meios tecnológicos e na formação das pessoas”,
salienta António Nunes. São muitos os projetos a levar a cabo,
desde logo, a assessoria aos clientes em todas as áreas da gestão
das suas empresas, com serviços globais, úteis, atempados e que
produzam valor acrescentado. “Estamos muito atentos ao
mercado e às necessidades dos nossos clientes a que queremos
sempre corresponder.” É preciso mudar de paradigma e tornar
a atividade das empresas mais moderna e consonante com os
tempos que vivemos, de enorme avanço tecnológico. “Os clientes
da NUCASE, tal como as empresas em geral, estão num mercado
cada vez mais competitivo e concorrencial, precisam de se
modernizar e de ser mais criativos para produzirem produtos ou
serviços de maior qualidade, de forma a aumentar os seus
negócios com o exterior e também para o consumo interno, cujo
consumidor se torna cada vez mais exigente. Precisam de gerir
os recursos e os investimentos com maior rigor e racionalidade,
de entrar em novos mercados com confiança, e sobretudo,
segurança. A NUCASE, em termos de assessoria de gestão, tem
todas as condições para aconselhar os seus clientes empresários
na tomada de decisão em qualquer que seja o seu negócio ou
opção estratégica”, garante o administrador.
Para a construção desta história, têm contribuído os valores da
NUCASE e a experiência acumulada ao longo destas quatro
décadas. “Temos uma história de quase 40 anos, a partir dos quais,
construímos uma imagem de segurança, credibilidade e confiança,
com soluções empresariais ajustadas à realidade das exigências
legais e da gestão ao alcance de qualquer empresa ou empresário
(grandes, médias, pequenas e micro empresas). Por sua vez, é
uma empresa moderna, dinâmica e que todos os dias tenta evoluir
para melhorar os seus serviços adaptando-os a cada cliente, de
acordo com as exigências do mundo moderno”, conclui.

GRUPO NUCASE

“Manter a liderança é o
desafio que temos pela frente”
Numa altura em que o setor farmacêutico se encontra estagnado, a Generis tem-se vindo
a adaptar à realidade perspetivando o reforço da sua presença no mercado.
Para os próximos dois a três anos, as metas apontam para o aumento da capacidade
de produção, passando de 20 para 30 milhões de embalagens, mas
mantendo a competitividade no mercado.
•Que aspetos mais marcantes da história da empresa gostaria
de salientar?
Obviamente a sua fundação por Augusto Paiva dos Santos, e a
recente aquisição por parte dos novos acionistas da multinacional
Aurobindo Pharma são aspetos determinantes e marcantes da
história da Generis.
•O que representou na prática a compra da Generis por parte da
farmacêutica Aurobindo. O que mudou?
A alteração de estrutura acionista deu-se há pouco mais de quatro
meses, e por isso, ainda não houve tempo suficiente para se fazerem
sentir as mudanças que serão empreendidas. Na prática, a Generis
vai ganhar músculo para poder ser mais competitiva a nível
industrial, vai passar a ter produtos adicionais no seu portefólio, e
com isso, ser mais agressiva no mercado.
•Quais os atuais desafios da empresa e de que forma avalia o
setor dos medicamentos genéricos em Portugal atualmente?

A Generis é a empresa da indústria farmacêutica que mais
embalagens vende em Portugal, mesmo considerando as grandes
multinacionais que operam em Portugal. Manter esta liderança é
o grande desafio que temos pela frente. Adicionalmente, queremos
aumentar a capacidade de produção em mais de 50%, de 20 para
30 milhões de embalagens nos próximos dois a três anos, com
custos continuamente baixos para mantermos a competitividade
no mercado.
•Quais as perspetivas para o futuro?
As perspetivas são muito boas. Com o novo acionista, a Generis
ganha um novo fôlego para fazer face aos grandes desafios: reforço
da capacidade e produtividade industrial, manutenção da liderança
de mercado e aumento do portefólio de produtos.
•Como avalia a evolução da empresa e a sua sustentabilidade ao
longo dos anos?
A Generis nasceu com o aparecimento dos medicamentos genéricos

em Portugal e a evolução inicial foi meteórica. Hoje em dia, o
mercado farmacêutico, no global, está um pouco estagnado e a
empresa está a adaptar-se a esta realidade, tornando os seus
processos produtivos mais eficientes e adequando a sua força de
vendas aos novos requisitos que o mercado exige.

•Em quantos países é que a Generis está presente através de
exportação?
Estamos presentes em 14 países, excetuando os países da União
Europeia que não contam para este efeito. Os mais significativos
são os de língua oficial portuguesa.

•Que projetos estão em implementação e que novidades
preparam para este final de ano e começo do próximo?
Em breve, teremos notícias muito positivas para a empresa mas
posso adiantar, desde já, que a posição da empresa no mercado
será reforçada. Além disso, o investimento na capacidade industrial
do grupo será uma realidade.

•Há quanto tempo é que a Generis é cliente da NUCASE e quais
os critérios que valoriza no relacionamento entre ambas as
empresas?
Entrei para a Generis em 2006, e já nessa altura, éramos clientes
da NUCASE. Pensamos que a Nucase tem sabido ouvir-nos, e
consequentemente, adaptar-se aos novos desafios que a Generis
tem apresentado.

•Como responsável pela área de Recursos Humanos da empresa,
quais as maiores dificuldades / oportunidades no recrutamento
e na seleção de novos colaboradores?
Temos sentido uma enorme dificuldade no recrutamento de
recursos técnicos nas áreas das ciências farmacêuticas, de técnicos
que exercem funções em áreas diretamente relacionadas com a
produção, técnicos de manutenção e engenharia.
•Como caracteriza o perfil dos colaboradores da Generis
atualmente?
Temos uma equipa jovem, já com vários anos de experência e
altamente empenhada para fazer frente aos novos desafios.

•O que diria aos leitores que ainda têm dúvidas e alguns mitos
associados aos medicamentos genéricos? Que ideias importaria
desmistificar?
Importa referir que os países onde os medicamentos genéricos
têm maior penetração são os países do Centro e Norte da Europa,
ou seja, os países mais desenvolvidos do Continente Europeu.
Existe, de facto, ainda o mito de que os medicamentos genéricos
têm qualidade inferior mas isso é só uma questão cultural que aos
poucos vai desaparecendo.
Os padrões de qualidade exigidos pela União Europeia e pelo
Infarmed são muito elevados e atestam que as pessoas podem ficar
sossegadas quando optam pela alternativa do medicamento
genérico.
•O que significou para a empresa o projeto de ampliação da vossa
fábrica na Amadora?
O projeto está concluído. O objetivo foi concentrar as duas unidades
fabris que detínhamos na área da grande Lisboa numa só, na Venda
Nova. A partir de janeiro de 2016, começámos a produzir somente
a partir da Venda Nova, tendo também albergado todos os
colaboradores que se encontravam a trabalhar na unidade fabril
agora desativada. Com esta ampliação, aumentámos a capacidade
produtiva de 20 para 30 milhões de embalagens por ano.

A GENERIS EM NÚMEROS
• A empresa tem cerca de
300 colaboradores.
• Prevê uma faturação de 70.000.000
de euros em 2017.
• Produz cerca de 20 milhões de
embalagens e 500 milhões de
comprimidos por ano.
• Apresenta-se como a empresa com
maior portefólio no mercado português
com mais de 250 produtos e mais de 1.000
apresentações diferentes.

PARCEIROS

25 de Maio de 2018 é a data a partir da qual todas
as entidades que recolham e/ou processem
dados pessoais terão de estar
em linha com o novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD).

NOVO REGULAMENTO GERAL
DE PROTECÇÃO DE DADOS
O QUE MUDA?
texto///LEONOR FUTSCHER DE DEUS / advogada

CONTABILIDADE

VETOEIRAS, SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA
Pelo melhor cuidado com os animais
No próximo ano, o Hospital Veterinário VetOeiras comemora um quarto de século. Criado em setembro de 1993, nasceu com o objetivo de prestar
cuidados de saúde e bem-estar animal de excelência, a animais de companhia, com serviço de urgências de 24 horas, algo “extremamente raro na época,
em que os animais de companhia não eram olhados com a mesma importância dos dias de hoje”, explica Rui Almeida, sócio-gerente.
Além do serviço com médico veterinário permanente 24/24, internamento e das consultas de Medicina Geral e Familiar, os clientes podem contar com
o apoio de especialidades, como a Consulta, Cirurgia Ortopédica, Neurocirurgia, a Oftalmologia (incluindo cirurgia de cataratas), a Dermatologia e a
Medicina Interna. “Temos ainda Clínica, Cirurgia de Animais Exóticos, Fisioterapia, loja de animais, banhos e tosquias.”
Numa era em que há excesso de médicos veterinários, as dificuldades aumentam. “Temos o maior número de veterinários e faculdades per capita da
Europa, o que se traduz, muitas vezes, em concorrência desleal, e na desvalorização da profissão em termos de preço e de qualidade dos serviços
prestados”, explica Rui Almeida. Mas também existem algumas oportunidades, que decorrem “do crescente respeito pela saúde e bem estar animal e da
procura de um serviço de excelência por parte das pessoas que têm animais e que os consideram cada vez mais como membros da família.”
Para os próximos anos, Rui Almeida e a sua equipa esperam “manter o crescimento que tem sido a um ritmo adequado e rentabilizar as novas áreas, como
a fisioterapia, bem como melhorar a qualidade do serviço ao cliente na zona da receção”. O responsável destaca o “espírito de equipa positivo e de
entreajuda” que caracteriza o VetOeiras. “Temos o privilégio de todos os dias podermos ajudar os nossos clientes a melhorar a saúde e o bem estar dos
seus animais e contribuir para fortalecer a ligação que os une. É isso que nos move e nos faz feliz porque gostamos de pessoas e gostamos de animais”,
acrescenta.
O relacionamento com a NUCASE surgiu há mais de 20 anos, altura em que se tornaram clientes desta empresa. “Valorizo essencialmente o serviço
personalizado”, afirma.

FORMIFARMA
Nova fase de crescimento, novos produtos e serviços
Com 16 anos de atividade, a Formifarma tem como principal objetivo, a atividade formativa, como o próprio nome deixa adivinhar.
Durante os primeiros anos realizaram-se diversos cursos presenciais, que tiveram como público-alvo sobretudo profissionais de saúde, tais como médicos
e farmacêuticos, mas também gestores hospitalares e profissionais da indústria farmacêutica.
“Hoje, a Formifarma diversificou os seus serviços, sendo na indústria farmacêutica um player de enorme relevo, nas áreas do ‘Market Access’ e ‘Regulatory
Affairs’. É a empresa criadora e proprietária da ‘Revista Portuguesa de Farmacoterapia’, única revista científica peródica da área em português / inglês,
estando a mesma indexada a plataformas e repositórios internacionais”, explica Pedro Aranda da Silva, gerente da Formifarma. A empresa dedica-se ainda
à consultoria e à assessoria estratégica no mercado farmacêutico, a assuntos científicos, a estudos de avaliação epidemiológica e económica e ainda à
organização de formação contínua e eventos científicos.
“Temos uma equipa de profissionais com muitos anos de experiência no setor farmacêutico, incluindo a Administração Pública e a Regulamentação. A
estrutura da Formifarma inclui vários farmacêuticos devidamente qualificados para lidar com os desafios enfrentados pela indústria farmacêutica na
relação com as autoridades que regulam suas atividades”, destaca o responsável.
As principais dificuldades até hoje têm sido sobretudo relacionadas com “a angariação de clientes com produtos novos e inovadores. Como oportunidades,
destaco o aparecimento de novas terapêuticas e produtos inovadores diferenciadores”, explica o responsável.
Relativamente à sustentabilidade e à evolução da Formifarma ao longo destes anos, Pedro Aranda da Silva considera que tem sido “positiva, com oscilações
naturais nas suas prestações de serviços, encontrando-se agora numa nova fase de crescimento com novos produtos e serviços a serem implementados.”
Os desafios para o próximo ano estão bem delineados e passam por “aumentar a implementação no setor farmacêutico, na angariação de novos clientes
e criação de novos serviços, como o desenvolvimento de formações em e-learning”, diz-nos o responsável.
A Formifarma é cliente da NUCASE há quase três anos. “A NUCASE tem sido um parceiro estratégico fundamental para a nossa atividade. Está sempre
disponível para dar resposta às dúvidas que temos, passando as mesmas, por entre os vários profissionais do grupo”, diz-nos Pedro Aranda da Silva.
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ESTÓRIAS DA NUCASE

ESCRITÓRIO
DE SINTRA
UMA IDEIA
ROMÂNTICA
texto///NUNO AFONSO DOS SANTOS ex-colaborador da nucase

Não se pense que foi apenas D. Fernando II o segundo marido de
D. Maria II, a ter ideias românticas sobre Sintra, quando no século
XIX adquiriu o Convento da Pena e o transformou, naquilo que hoje
todos conhecemos, como o Palácio da Pena.
Antes dele outros nobres portugueses e estrangeiros se encantaram
por Sintra, construindo ali vários palácios, entre os quais o de
Seteais, Monserrate ou Regaleira.
Atualmente Sintra continua a encantar pelo seu romantismo,
patente no número de visitantes que diariamente recebe, outros
até vão mais longe, como a célebre cantora Madona, que, ao que
parece, também sucumbiu aos encantos de Sintra, adquirindo
recentemente a Quinta do Relógio, segundo alguns remores.
Em finais da década de oitenta, foi a administração da Nucase, quem
se deixou seduzir pelo romantismo de Sintra, quando decidiu
expandir neste concelho a sua atividade, não propriamente por
romantismo, mas sobretudo, como uma medida estratégica,
porquanto, já cobria uma boa área dos concelhos limítrofes de
Cascais e Oeiras.
Costuma-se dizer que, quando o homem sonha, a obra nasce, porém
neste caso, apesar do sonho, a obra demorou muito tempo a crescer,
porque de permeio, surgiram vários constrangimentos.
O projeto da Nucase em Sintra começou com o aluguer de umas
instalações, na rua Tomé de Barros Queiroz, paradoxalmente uma
personagem também ligada à nossa atividade, tendo sido inclusive,
ministro das finanças.
Como as instalações eram demasiado grandes, para as expetativas
iniciais, a administração da Nucase decidiu ceder parte dessas
instalações a um seu cliente, gerando logo o primeiro
constrangimento com o senhorio, que lhe moveu uma ação de
despejo.
O segundo constrangimento foi a dificuldade na captação de clientes
locais. Na época não se terá feito uma boa prospeção do mercado,
constatando-se apenas à posteriori de que, o comércio local além
de pequeno, estava praticamente absorvido por contabilistas
individuais, alguns até com ramificações aos serviços de finanças
locais.
Ora, sem clientes que sustentassem uma estrutura fixa, este
escritório serviu numa primeira fase, apenas como depósito de
arquivo morto, gerado nos outros escritórios.
Entretanto o processo judicial com o senhorio resolveu-se a favor
da Nucase, contudo a lei do arrendamento, não permitia que a
fração arrendada permanecesse fechada, por mais de um ano
ininterruptamente.
Assim, para se ultrapassar esta situação, no ano de 1990, deslocouse para Sintra uma funcionária da sede, a Dulce Félix, tornando-se
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na primeira funcionária deste escritório, executando tarefas como
recuperações de escritas ou atualização de selados.
Já por essa altura havia na estrutura dirigente da Nucase, duas
correntes de opinião, sobre o futuro do escritório de Sintra. Uma
passava pelo encerramento definitivo deste escritório. Outra
defendia a importância estratégica da sua manutenção, numa
ótica de expansão da empresa, porque tal medida dava uma maior
visibilidade à Nucase, nesta zona.
Paradoxalmente esta dicotomia tem se arrastado ao longo dos
anos, tendo ganho sempre a segunda corrente.
Para dar corpo à medida vencedora, no ano de 1991 deslocou-se
para Sintra uma equipa chefiada pelo António Almeida, tendo como
assistentes a Dulce Félix, a Maria José e Josélia Albano em regime
de part-time.
Com a equipa foram também deslocados vários clientes, alguns
sediados na zona de Sintra, mas já clientes da Nucase no escritório
da Parede e da equipa do António Almeida.
Devido ao bom ciclo económico vivido na época, as instalações do
escritório de Sintra assim como as do escritório de Cascais
tornaram-se exíguas. Entretanto a Administração da Nucase que
adotara uma política de modernização de todos os seus escritórios,
decidiu adquirir um novo escritório, no Centro Empresarial Sintra
– Estoril junto à Beloura, para aí fundir os dois escritórios, Sintra
e Cascais, havendo desta forma, alguma economia na estrutura.
Embora esta medida fosse bastante racional, ela não teve o condão
de ultrapassar a emoção ou o romantismo da saída de Sintra.
De salientar que houve algumas razões que contribuíram para esta
tomada de decisão. Desde logo porque no ano de 2001, a
administração, seguindo um modelo que resultara em Lisboa,
adquiriu um gabinete de contabilidade em Mem Martins, designado
Calcom, o qual tinha uma carteira de clientes razoável.
Com esta aquisição pensava-se dar uma maior rentabilidade ao
escritório de Sintra, e ao mesmo tempo dar uma maior visibilidade
à Nucase na zona. Como nas condições da aquisição deste gabinete
fazia parte a absorção do seu pessoal, foi necessário adquirir umas
novas instalações, agora no Centro Empresarial de Ouressa, para
onde se transferiram os dois escritórios, isto é o escritório de Sintra
e o gabinete da Calcom.
Tudo isto porque a emoção se sobrepôs sempre à razão. E se a nível
do pessoal tem havido alguma rotatividade, nomeadamente a nível
da supervisão, onde o João Paulo Mascarenhas substituiu o António
Almeida, o certo é que toda a aura romântica do escritório de Sintra
perdura sobre a Nucase, talvez em nome de um dos valores da
Nucase que é a proximidade com os seus clientes.

LEGISLAÇÃO

O Regime Jurídico do Livro de Reclamações, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 156/2005 de 15 de Setembro e sucessivas
alterações, foi alterado pelo D.L. nº 74/2017 de 21 de Junho,
tendo entrado em vigor no dia 1 de Julho de 2017.
CONHEÇA AS NOVIDADES.

ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO DO
LIVRO DE RECLAMAÇÕES
texto///CRISTINA DIAS advogada
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