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CASCAIS PRÓXIMA

Estamos no início de um novo ano e apesar das principais diretrizes para a gestão do ano, tanto a nível governamental, como
nas empresas que já tenham sido delineadas aquando da aprovação dos orçamentos, o certo é que acontecem sempre fatores
exógenos e endógenos que afetam a economia, obrigando a uma gestão atenta e a sucessivas correções e equilíbrios
orçamentais.
Um desses fatores externos que, a breve trecho, poderá influenciar a economia na Europa, prende-se com a incerteza dos
efeitos do Brexit, porquanto, a Inglaterra é um dos maiores e mais importantes países da União Europeia (UE). E se o Brexit
irá afetar a relação comercial com a UE, no que toca a Portugal, essas relações far-se-ão sentir ainda mais no turismo até
porque foram os ingleses quem esteve na origem no desenvolvimento do turismo no Algarve e de certa maneira ainda o
alimentam.
Mas os fatores externos não se confinam apenas ao Brexit. Do outro lado do Atlântico também não sopram bons ventos.
Temos a política instável dos Estados Unidos, por força da peculiar gestão do seu presidente, e o ambiente de instabilidade
vivido na Venezuela, um país com fortes relações com Portugal, acima de tudo por causa da nossa comunidade emigrante,
tendo alguns deles já regressado sobretudo à Madeira de onde são originários.
Agora, temos mais uma incógnita resultante da eleição do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cuja forma de estar na
política está a ganhar cada vez mais adesões, pese embora ainda não se conheçam os seus efeitos.
Internamente e do ponto de vista económico, este ano será bom. Estamos em ano de eleições e como é habitual nesta
conjuntura, há sempre uma tendência para alguma expansão, visando na ótica de uns a captação de votos. Por sua vez, o
governo diz que o anúncio destas medidas é o fruto de uma boa gestão.
Os exemplos estão nos recentes anúncios de uma série de medidas, embora a maioria delas pequem por tardias, como a
expansão do aeroporto, a renovação da frota da CP e outras obras infraestruturais, como a transformação do IP 3 em
autoestrada, uma obra que vem já com quase duas décadas de atraso.
Quanto às empresas, estas devem também fazer as suas opções, face ao futuro que se avizinha. Uma das principais
preocupações da NUCASE é a era digital, pois caminha-se cada vez mais para a desmaterialização da informação. Portanto,
é necessário fazer grandes investimentos em tecnologia para podermos continuar a dar resposta pronta e eficaz às necessidades
dos nossos clientes, quer seja para fornecer a informação cada vez mais certa e atempada à Administração Tributária e
outras entidades, mas também para que a nossa informação seja cada vez mais uma ferramenta indispensável no apoio à
sua gestão.
Tem sido essa a nossa principal preocupação nos 40 anos que já levamos de atividade, continuando empenhados, e cada
vez mais, no cumprimento da nossa missão: a de procurar soluções para suprir as necessidades dos nossos clientes.
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Há 40 anos a caminhar
 junto dos clientes

•••EDITORIAL///ANTÓNIO NUNES • administrador
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NUCASE ELEITA COMO PME LÍDER 2018
Em 2018, o Grupo NUCASE recebeu a distinção de PME Líder,
um prémio que enaltece o mérito das PME nacionais que se
destacam pelo seu desempenho, solidez financeira, rigor e
excelência de gestão. Agradecemos a confiança dos nossos
clientes, parceiros e colaboradores, sem os quais não seria possível
atingir esta distinção.

HÁ 40 ANOS A OTIMIZAR NEGÓCIOS
A NUCASE celebrou no mês de dezembro, o seu 40º aniversário.
Num jantar intimista para os mais de 150 colaboradores que
integram os vários escritórios da empresa e alguns convidados,
houve momentos de diversão e emoção. Honrar o passado, estar
atento ao presente e preparar o futuro foi o mote desta celebração
que homenageou um dos seus fundadores e o ainda presidente,
António Nunes. O Grupo NUCASE agradece a todos os clientes,
colaboradores, parceiros e amigos, a amizade ao longo destas
quatro décadas.

SOMOS UMA DAS 100 MELHORES EMPRESAS
PARA TRABALHAR
A NUCASE recebeu, pelo sexto ano consecutivo, o
reconhecimento como uma das “100 Melhores Empresas para
Trabalhar” em Portugal. O estudo, promovido pela revista Exame,
pela consultora Everis e pela escola de negócios AESE, avaliou a
NUCASE tendo em consideração a satisfação dos seus
colaboradores, para além da observação e identificação de
práticas de gestão de recursos humanos e a atuação responsável
da empresa perante a sociedade.

PRÉMIOS EXCELÊNCIA ACADÉMICA ISCAL
O Grupo NUCASE foi patrocinador na edição de 2018 da
cerimónia de entrega dos Prémios de Excelência Académica do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
(ISCAL),  uma iniciativa a que nos associamos todos os anos, e
que acreditamos ser essencial para o reconhecimento e motivação
no mundo académico. Este ano, apoiámos o melhor aluno da
licenciatura em Contabilidade e Administração - Ramo
Fiscalidade.

PRÉMIOS E EVENTOS
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O REGISTO CENTRAL
DO BENEFICIÁRIO EFETIVO

NAS SOCIEDADES COMERCIAIS
JÁ ENTROU EM VIGOR

Na sequência da publicação da portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto, que
regulamenta o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, aprovado
pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, encontra-se já em vigor, e em pleno
funcionamento o Registo Central do Beneficiário Efetivo.

PARCEIROS

•••texto///Dra. RITA BEIRÔCO • advogada
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CASCAIS PRÓXIMA
Há 18 anos a melhorar as

condições de vida em Cascais

Começou por ser uma empresa com apenas um funcionário e conta hoje com 430
trabalhadores. A Cascais Próxima, detida pela Câmara Municipal de Cascais, serve
quem vive, trabalha ou visita o município de Cascais. O administrador, Guilherme
Rodrigues fala da aposta num “crescimento saudável” e dos principais marcos que
têm tornado este concelho diferenciador e único.

GRANDE ENTREVISTA
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“Cascais é hoje uma referência nacional
e internacional na área da mobilidade”

“A Cascais Próxima, como empresa
tecnológica que é, decidiu trabalhar com
a NUCASE pois esta apresenta-se como
um parceiro que alinha os serviços de
consultadoria de gestão de sistema
informáticos aos requisitos funcionais da
mesma”

GRANDE ENTREVISTA



ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
O que mudou?

Juntámos algumas notas das alterações introduzidas pelo Orçamento
do Estado para 2019 e que nos pareceram mais relevantes.

LEGISLAÇÃO

•••TEXTO///MARIA MESTRA • diretora de assessoria técnica da nucase



ERVA PURA
“A organização e rigor da NUCASE

são valores fundamentais
para a nossa estabilidade”

QUANTICO
“Consideramos o Grupo NUCASE, um verdadeiro

parceiro dos nossos negócios”

Focada na reabilitação urbana em Portugal, a Quantico foi fundada em 2012, e presta todos os
serviços “chave na mão” necessários, desde a aquisição até à sua venda, passando pela coordenação
das obras de reabilitação. “Tipicamente co-investimos em todos os projetos em que estamos
envolvidos, de forma a ter um alinhamento total de interesses com os nossos investidores”, explica
o presidente da empresa, Carlos Vasconcellos.
A evolução natural do negócio levou ao alargamento da atuação a todas as áreas imobiliárias, desde
construções novas, escritórios, hotéis e espaços comerciais, no ano passado. O facto de o setor
imobiliário estar a passar por um ciclo ascendente desde o início da atividade da empresa, “os
resultados destes anos têm sido bastante positivos”, garante o responsável. Por esse motivo, as
perspetivas futuras são animadoras. “Alargámos o nosso espetro de atuação no ramo imobiliário e o track record bastante positivo de rentabilidade
dos nossos projetos tem trazido novos e importantes investidores. Apoiados pela joint venture que celebrámos há três anos com a Albatross,
estamos hoje muito ativos em todas as áreas de ‘private equity imobiliário’ e trabalhamos como ‘operating partners’ de grandes fundos internacionais,
com enorme capacidade de investimento”, acrescenta.
No que respeita a dificuldades, prendem-se sobretudo com “a excessiva subida de preços dos ativos, o que obriga a uma seleção muito rigorosa
dos investimentos”, sublinha. Nos últimos dois anos, outros problemas vieram agravar a área e a afastar investidores profissionais, como por
exemplo “toda a burocracia ligada aos processos de licenciamento que têm vindo a sofrer alargamentos de prazos de resposta por parte dos
municípios e autoridades administrativas, dificilmente compatíveis com as exigências de rentabilidade dos projetos. O reforço de recursos nas
várias Câmaras Municipais é, por isso, urgente”, defende o presidente.
Cliente da NUCASE desde o início da empresa, a relação entre ambos é saudável e próspera. “Consideramos o Grupo NUCASE, um verdadeiro
parceiro dos nossos negócios e temos tido todo o apoio necessário no forte crescimento das nossas atividades. Estamos muito satisfeitos com
as prestações de serviços em todas as áreas.”
A Quantico completou recentemente um ciclo de investimentos “na ordem dos 150 milhões de euros”, avança Carlos Vasconcellos. “Julgamos
ter hoje acesso às melhores oportunidades de investimento imobiliário em Portugal, em todas as áreas. Estamos a iniciar uma nova fase focada
em todas as classes de ativos, fortemente apoiados pela elevada capacidade financeira dos nossos parceiros, pelo que temos toda a disponibilidade
e interesse, não só em analisar oportunidades de investimento que nos queiram apresentar, como também alargar a nossa base de investidores”,
avança.
Para os próximos anos, o desafio centra-se na “dificuldade crescente em encontrar ativos a preços adequados para investir com racionalidade.
Estamos ainda a olhar com interesse para a recentemente aprovada legislação das SIGIS que julgamos trazer boas oportunidades de investimento,
a longo prazo, no mercado imobiliário português”, conclui.

A Erva Pura, localizada no concelho de Cascais, foi criada há 17 anos com o intuito de
fornecer um serviço integrado de jardinagem, ou seja, de ocupar-se de tudo o que o cliente
necessite dentro do espaço do seu jardim. Diogo Borges de Castro, sócio gerente da empresa,

explica quais são os principais serviços: “manutenção e construção de jardins e piscinas, regas automáticas, tratamento, podas e abate de árvores
e palmeiras, vedações de segurança infantil para piscinas, iluminação, entre outros”. Uma área onde a equipa técnica da empresa atua é no
controlo de pragas. Através de uma avaliação das necessidades do cliente, são administrados localmente produtos específicos para a prevenção
ou a eliminação de ninhos existentes.
Ciente e consciente dos típicos ciclos do mercado, o responsável garante que a empresa tem registado “um crescimento estável mas sustentado
fruto de uma política ‘sem gorduras’ optando, quando necessário, pela subcontratação de serviços especializados”, refere. Sublinha ainda que o
objetivo é “nunca dar um passo maior que a perna e manter a empresa compartimentada por áreas de negócio”.
Tendo em conta que a maioria dos clientes é muito sensível ao preço, a Erva Pura opta por continuar a conquistar a confiança dos mesmos
mantendo, sempre que possível, “um bom nível de competitividade através da oferta da melhor relação preço / qualidade”. E quais são as principais
dificuldades da empresa no setor que se insere? Diogo Borges de Castro assume que os principais desafios prendem-se com o facto de “a mão
de obra escassear fruto do boom nas obras de requalificações imobiliárias, da oferta de trabalhadores oriundos dos países de leste que deixou
de estar disponível e também a concorrência que obriga a um esmagamento de preços onde todos saem prejudicados”.
O sócio gerente faz um balanço positivo da relação de onze anos da Erva Pura com a NUCASE. “A organização e o rigor da NUCASE são fatores
fundamentais para a nossa estabilidade e cumprimento de objetivos a médio e longo prazo”, garante.

CLIENTES
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