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1050-088 Lisboa

27 de Septiembre
4 de Octubre 

1 de Noviembre

Finalizando este curso y antes de irnos de 
vacaciones, os contamos nuestros últimos eventos, 
las interesantísimas actividades culturales que se 
están realizando y los próximos proyectos.

El pasado día 16 de Mayo celebramos en el Palacio 
da Bolsa de Porto la Entrega de Premios Excelencia 
a las empresas del Norte. En otro artículo de este 
boletín os contamos como se desarrolló.

Mientras, en nuestros almuerzos hemos tenido 
ocasión de presentar el JUST LX, Lisboa Contemporary 
Art Fair con la presencia de Lourenço Egreja, su 
director. También tuvimos al recién nombrado 
corresponsal de la RTP en Estados Unidos, João 
Ricardo de Vasconcelos con quien debatimos la 
importancia de cómo se realizan las comunicaciones. 
Y en la última comida nos acompañó Manuel Amil, 
CEO de AMILAXA y miembro de la dirección de la 
Fundación Anade, comprometido con la integración 
laboral y social de las personas con discapacidad.

En el ámbito cultural podemos destacar los 
siguientes eventos:

El 14 de Mayo se presentó en el Teatro Romano 

Aquellas empresas que se hayan constituido en 
Portugal en los últimos tiempos probablemente 
habrán recibido un aviso de multa por no haberse 
dado de alta en el sistema de información telemática 
de la Autoridad Tributaria.

Estas multas tienen valores entre los 50 € y los 
250 €. No obstante, el Estado no había informado 
previamente de la obligación y de, sobre todo, de 
la sanción, por lo que, ante las protestas de grupos 
profesionales y parlamentarios, se ha decidido 
suspender estas multas.

de Lisboa la 64ª Edición del Festival de Teatro de 
Mérida, que se celebrará del 26 al 29 de Agosto y que 
contará, en su programación Off, con la participación 
de la obra portuguesa Não Nasci Para Odiar, Mas Para 
Amar de la compañía lusa Produções Independentes. 

Teatro Romano de la capital extremeña.

Entre el 4 y el 8 de julio, pudimos asistir al Festival de 
Flamenco y Fado de Badajoz en el que participaron 
Mariza, Concha Buika, Raimundo Amador, Mili 
Vizcaíno con Caixa de Pandora, Jesús Ortega, la 
Orquesta de Extremadura, Raquel Cantero, Sulcanto 
y Esther Merino. Este festival había sido previamente 
presentado en el Museu do Fado de Lisboa el pasado 
19 de Junio.

Por último, os informamos de que el próximo día 
20 de Septiembre, iniciaremos a lo grande el nuevo 
curso celebrando la XV Edición de los Premios 
Excelencia a las Empresas Portuguesas de Capital 
Español.

Os deseamos unas excelentes vacaciones.

Jorge Scharfhausen

Así las cosas:

pagado. No lo hagáis y pedid la dispensa de pago.

2. Si habéis pagado, pedid el reembolso, aunque, 
según las últimas informaciones es bastante 
improbable que os devuelvan el dinero.

3. El hecho de que se suspendan las sanciones 
no quiere decir que no os tengáis que dar de alta 
igualmente.

ACTIVIDADES ANTES Y DESPUÉS DE VACACIONES

Alerta Fiscal – Sanciones por no inscripción en VIA CTT



O Santander em Portugal tem vindo a reforçar a liderança no 
financiamento das Pequenas e Médias Empresas portuguesas 
e, através das Linhas PME Investe, Crescimento, Capitalizar 
e Capitalizar Mais, concedeu, até ao final de maio de 2018, 
cerca de €4200 milhões em operações contratadas.

Num total de 12 linhas de crédito, o Santander surge em 
primeiro lugar em 9 delas. É o caso da Linha Capitalizar, em 
comercialização, com uma quota de mercado de 27%, tendo 
concedido até ao final de maio €455 milhões em crédito. O 
Banco ultrapassou claramente o objetivo de 20% de quota 
de mercado nesta linha, quer em operações enquadradas, 
quer em operações contratadas.

Na Linha PME Crescimento 2015 emprestou um total de €854 
milhões em operações contratadas, o que equivale a 26% de 
quota de mercado no sistema bancário.

Em termos globais, nas linhas protocoladas com as 
Sociedades de Garantia Mútua, o Banco mantem a liderança, 
com uma quota de mercado de 24,7% até ao final de março 

Aquellas empresas que se hayan constituido en Portugal 
en los últimos tiempos probablemente habrán recibido un 
aviso de multa por no haberse dado de alta en el sistema de 
información telemática de la Autoridad Tributaria. 

Estas multas tienen valores entre los 50 € y los 250 €. No 
obstante, el Estado no había informado previamente de la 
obligación y de, sobre todo, de la sanción, por lo que, ante 
las protestas de grupos profesionales y parlamentarios, se ha 
decidido suspender estas multas.

Así las cosas:

hagáis y pedid la dispensa de pago.

2. Si habéis pagado, pedid el reembolso, aunque, según 
las últimas informaciones es bastante improbable que os 
devuelvan el dinero.

3. El hecho de que se suspendan las sanciones no quiere decir 
que no os tengáis que dar de alta igualmente.

de 2018.
Na área da reabilitação urbana, o Santander assume a maior 
linha do mercado no âmbito do IFRRU2020, com €767 milhões 
disponíveis. Até ao momento, o Banco detém uma quota de 
54% no número de operações contratadas, num montante de 
€19 milhões (maio de 2018). 

Estes números vêm ao encontro do peso crescente que o 
segmento de empresas tem vindo a ganhar na atividade 
do Banco, que representa atualmente cerca de 46% da sua 
carteira de crédito. A quota de mercado de produção de 
crédito a empresas ascendeu a 21% até final de fevereiro 
(20,9% até 1 M€ e 21,2% acima de 1 M€), sendo a quota de 
crédito a empresas de 19,6%.

O foco no crescimento dos clientes Empresas concretiza-se 
também através de ações de proximidade com os clientes, 
como sejam a oferta não financeira do Santander Advance 
Empresas (formação, estágios, entre outros) e a iniciativa 
local de conferências em diversas regiões do país (Box 
Santander Advance Empresas).

A

Santander reforça liderança nas linhas de crédito para PME

Alerta Fiscal – Sanciones por no 
inscripción en VIA CTT



Mais fortes
no apoio às empresas e negócios

Solidez e confiança
estão na base do nosso crescimento
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CINE FIESTA 2018

26ª Edição do Operalia 

CineMachico Ciclo de Cinema 

Entre los días 28 de Septiembre y 2 de Octubre, tendrá lugar 
el Cine Fiesta, muestra del cine español, cuyo objetico es 
dar a conocer al público portugués la nueva cinematografía 
española.

Cine Fiesta es una iniciativa del Instituto de Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte del Gobierno de España, organizado por 
Cinemundo.

Más adelante, a través de nuestras redes sociales os 
informaremos de las películas que podréis ver.

O prestigiado concurso mundial de ópera fundado por 
Plácido Domingo em 1993 decorre pela primeira vez em 
Portugal este verão. 
A 26.ª edição do OPERALIA terá lugar no Teatro Nacional de 
São Carlos entre 27 de agosto e 2 de setembro, e contará 
com a presença de 40 concorrentes de 24 países, incluindo 
dois cantores portugueses. Apenas 10 passarão à Grande 
Final de 2 de setembro, onde se apresentarão numa gala 
com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o maestro Plácido 
Domingo.
Há mais de 25 anos que o OPERALIA descobre novas gerações 
de talentosos cantores líricos. A primeira edição realizou-se 
em Paris em 1993 e desde então o concurso tem viajado 
até cidades como Tóquio, Hamburgo, Budapeste, Milão, 
Moscovo, Pequim, Verona, Los Angeles, Cidade do México, 
Londres, Madrid e Guadalajara.
Entre os vencedores do OPERALIA encontram-se nomes 
como Nina Stemme, Joyce DiDonato, Joseph Calleja, Ana María Martínez, Rolando Villazón, Arturo Chacón e Sonya Yoncheva. 
A longa lista de vencedores do OPERALIA que singraram nos grandes palcos internacionais atesta o sucesso do concurso 
no que toca a descobrir, apoiar e lançar cantores líricos. Venha ouvir as próximas estrelas!

O grupo de Teatro Machico organiza este ciclo de cinema 

pela Seção de Cultura da Embaixada de Espanha em Portugal.

Machico o Grupo de Teatro local empenhado na dinamização 
cultural da sua pequena cidade na Ilha da Madeira criou o 
CineMachico – Ciclo de Cinema de Machico, no período de 
verão, no Fórum Machico.

Truman
 o  Sábado 4 de agosto às 21h00.
o  Domingo 19 de agosto às 18h00.

La Buena Estrella 
o  Domingo 5 de agosto às 18h00.
o  Sábado 25 de agosto às 21h00.

El viaje de Carol
 o  Sábado 11 de agosto às 21h00.
o  Domingo 26 de agosto às 18h00.

Juana La Loca 
o  Domingo 12 de agosto às 18h00.
o  Sábado 01 de setembro às 21h00.

Felices 140 
o  Sábado 18 de agosto às 21h00.
o  Domingo 02 de setembro às 18h00.

cine-fiesta.pt

O MELHOR 
DO CINEMA 
ESPANHOLMOSTRA DE CINEMA ESPANHOL

28 SET . 2 OUT





A Competitive Intelligence em Apoio à Estratégia Empresarial - Espanha e 
Portugal

Luis de Jesus Fernandes

A atividade de Competitive Intelligence não é mais do que a 
produção de conhecimento do ambiente competitivo em apoio 
aos processos de tomada de decisão dos stakeholders de uma 
empresa. Tal como na Europa, esta atividade tem crescido em 
Espanha e Portugal, em particular nas empresas da industria 
energética, petrolíferas, farmacêuticas, aeronáutica e grande 
retalho.

tal como no resto da Europa, tem-se observado em Espanha 

Intelligence corporativa para avaliação dos riscos de negócio.  

No passado, na península Ibérica os serviços de Due Diligence, 
Market Intelligence ou Business Intelligence, de forma geral, eram 
implementados numa organização de forma descoordenada 
entre si. Atualmente estão progressivamente a ser estruturados 
em departamentos estratégicos de Competitive Intelligence.

Estes departamentos, muitas vezes também designados como 
Strategic Intelligence, apoiam de forma efetiva a Governance 
e a alta direção das organizações, auxiliando assim a sua 
gestão estratégica. Neste momento os serviços de Análise de 
Competidores, Business Scenario Planning, Market Research, 
entre outros, estão cada vez mais coordenados entre si por 
forma a integrar o conhecimento do mercado competitivo nas 
suas diferentes vertentes.

Estudo realizado em 2018 por: Instituto de Ciências Sociais e Políticas (Universidade de Lisboa) e Ecole de Guerre Economi-
que (Paris).
Universo do Estudo: empresas com atividade internacional, com fracturação anual superior a 10M€. 

De facto, apesar da utilização da Competitive Intelligence em 
Espanha e Portugal continuar muito abaixo dos países 
com um tecido empresarial mais competitivo, desde 2014 
esta atividade está a crescer tornando-se num motivo de 
vantagem das empresas mais adaptadas aos novos desafios. 
Constata-se que as empresas Ibéricas, cada vez mais 

flexíveis e inovadoras, têm de adaptar os seus processos 
de avaliação competitiva para vencer no mercado global, 
complexo e imprevisível. Para tal é necessário continuar a 
integrar os serviços tradicionais da Competitive Intelligence, 
incluindo Sistemas de Early Warning e modelos de Strategic 
Risk Analysis.



VAMOS EVOLUIR PARA
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1.756€

CANÁRIAS, MADEIRA E MARROCOS

INCLUI:
Partida de Lisboa 

a 29 Dezembro

PREÇO POR PESSOA EM CAMAROTE

DUPLO EXTERIOR SUPERIOR

Taxas Incluídas

Fim de Ano no Funchal
CRUZEIRO

• Voo Lisboa/Madrid/Las Palmas e regresso 

  com a companhia aérea Ibéria 

  em classe económica; 

• Transferes aeroporto/porto Las Palmas/aeroporto; 

• Cruzeiro de 7 noites em regime Tudo Incluído; 

• Taxas portuárias e aeroportuárias (250€); 

• Gratificações obrigatórias: 77€

NÃO INCLUI:
• Despesas de reserva: 30€, por processo. 

• Seguro - opcional - consulte-nos.

PULLMANTUR ZENITH

Voo incluído desde Lisboa
Cruzeiro em Tudo Incluído

H
a

lc
o

n
 V

ia
g

e
n

s 
e

 T
u

ri
sm

o
 –

 A
v.

 J
ú

li
o

 D
in

is
, 

2
 –

 3
º 

E
sq

 –
 1

0
5

0
 L

is
b

o
a

 –
 R

e
g

. 
C

o
n

s.
 C

o
m

. 
P

o
rt

o
 n

º4
6

4
8

5
/9

0
0

4
2

0
 C

a
p

it
a

l 
S

o
c

ia
l 

9
9

.7
6

0
€

 -
 N

IF
 5

0
2

 3
3

2
 1

2
3

 |
 R

N
A

V
T

 2
2

8
1



Manuel Amil
La Lucha por la Integración
Social y Laboral
En la última comida estuvo con Nosotros Manuel Amil, CEO de 
AMILAXA, director de relaciones institucionales de la Fundación 
Anade, además de tener cargos en muchas otras entidades
. 
Manuel ha dedicado su vida a la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad (así, con “C” mayúscula) 
física o psíquica. No sólo nos explicó su propia experiencia de 
superación, que empezó en una época en la que no existían 
apenas políticas concretas o una conciencia de aquello que 
se podía y debía hacer. También nos mostró los objetivos 
alcanzados y las importantes consecuencias de los  mismos. La 

a estas, sino a la sociedad en general. En una perspectiva 
puramente monetarista, reduce claramente los costes sociales 
al generar más población activa laboralmente y contribuye a la 
generación de riqueza.

Una lección para todos y a aplicar por todos.
En esta comida nos acompañó también Cristina Passos, curadora 
de la Fundación LIGA. Desde aquí, esperamos colaboraciones 

de las empresas.

descontos até 33%
MAPFRE SEGUROS PREMEIA MELHORES CONDUTORES COM CAMPANHA INÉDITA
A MAPFRE Seguros acaba de lançar uma nova campanha inédita, 
direcionada para o ramo Automóvel, que permite aos seus 
clientes usufruirem até 33% de desconto.

em geral, como, por exemplo, o estilo do “Avô”, do “Azarado”, do 
“Estiloso” ou do “Street Racer”. 
Num tom descontraído e animado, a campanha tem como 
objetivo transmitir a ideia de que na MAPFRE cada condutor tem 
o seu desconto personalizado, criado “à sua medida” e adaptado 

Para promover a campanha, com presença nas redes sociais 
foram criadas várias peças de comunicação e conteúdos 
partilháveis, com destaque para uma série composta por 
cinco vídeos, sendo que o primeiro já se encontra disponível 
no canal YouTube da MAPFRE em https://www.youtube.com/
watch?v=RzARAgMdBzs
Segundo Luis Anula, Administrador-Delegado da MAPFRE 
Seguros, “Na MAPFRE continuamos a apostar nos produtos 
estratégicos e que nos permitem ter rentabilidade na nossa 
operação em Portugal, sendo o automóvel um dos principais 

ramos da companhia. Esta é, sem dúvida, a altura ideal para 
lançar uma campanha que premeia os melhores condutores. A 
campanha está concebida para permitir uma maior perceção 
das suas vantagens junto das redes de distribuição e dos 
consumidores em geral”.

Sobre a MAPFRE Seguros:
Em Portugal desde 1986, a MAPFRE Seguros possui uma rede de 
90 lojas em todo o País. A nível internacional, a MAPFRE é a maior 
seguradora espanhola do mundo, a principal multinacional do 
setor na América Latina e está entre as 5 melhores da Europa 
em seguros Não Vida por volume de prémios. Emprega mais 
de 36 mil colaboradores nos cinco continentes em que opera, 
tendo atingindo em 2017 cerca de 28 mil milhões de euros de 
receitas, com um lucro líquido de 701 milhões de euros.
Para mais informações, consulte www.mapfre.pt.

Informações adicionais:
Deep Step Comunicação
Sandra Correia/Manuel de Jesus
Tel. 21-893 70 50


