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XV AÑOS ENTREGANDO PREMIOS A LAS EMPRESAS EXCELENTES
El pasado día 27 de Septiembre celebramos la XV Edición de los Premios Excelencia a las Empresas 
Portuguesas de Capital Español.

Esta edición se celebró en el Salón Noble del Palacio del Comercio, sede de la Cámara de Comercio e 
Industria Portuguesa y contó con la asistencia de empresarios y directivos de empresas españolas y 
portuguesas. Como es habitual en nuestros eventos, el acto transcurrió en un ambiente cordial y ligero.

Esta edición contó con los patrocinios de Iberinform (Grupo Crédito y caución), Belzuz Advogados y Lax Consultores. 
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo.

Los galardones se atribuyeron repartidos en dos categorías: Grandes Empresas y PYMES, premiando a las 
tres primeras empresas de cada categoría. Como en años anteriores, se utilizaron criterios objetivos 
basados en el desempeño económico financiero de las empresa, usando para ello los datos que nos facilitó 
nuestro patrocinador Iberinform, empresa que, a su vez, ofreció un acceso al Insight View, plataforma 
ibérica de gestión y análisis de riesgo, con un saldo de 200 €.

Las empresas premiadas en la Categoría de Grandes empresas fueron las siguientes:

PRIMER PREMIO: CONTINENTE  HIPERMERCADOS, SA. A pesar de ser una marca portuguesa, el capital social 
de esta sociedad pertenece a una empresa de derecho español. Quedó el primero en Resultado Neto, el 
primero también en Valor Añadido Bruto y en número de empleados y fue el 2º en cifra de negocios.

SEGUNDO PREMIO: REPSOL PORTUGUESA: Primero en Cifra de Negocios, tercero en Resultado Neto y 
segundo en Valor Añadido Bruto.

TERCER PREMIO: IKEA Portugal, Móveis e Decoração, Lda. Esta empresa de origen escandinavo, pero partici-
pada desde España, Tuvo una muy buena puntuación en prácticamente todos los indicadores, lo que la hizo 
merecedora de este premios, en especial por su contribución en la creación de riqueza y generación de 
empleo (2.302 trabajadores en el ejercicio 2017).

En la Categoría de PYMES las empresas premiadas fueron:

PRIMER PREMIO: AMPER – CENTRAL SOLAR: Primera en Resultado Líquido, en VAB y en Productividad.

SEGUNDO PREMIO: PRAXAIR PT GASES: Destaca en la cifra de negocios (el mayor entre los finalistas), muy 
buena autonomía financiera y VAB. También experimentó un crecimiento en el número de trabajadores. Fue 
el 3º en Resultado Líquido.

TERCER PREMIO: GASIN II. Fue la 4ª empresa en Resultado Líquido (con evolución positiva), una buena 
rentabilidad, un buen VAB, crecimiento en el Nº de trabajadores y una excelente Autonomía Financiera.

Los premios fueron entregados por representantes de las empresas patrocinadoras, así como por miembros de 
la dirección de la Casa de España y por el Secretario General de la Cámara de Comercio e Industria, el Dr. João 
Pedro Guimarães y por el Dr Eduardo Henriques, Director de la Dirección de Atendimiento y Digital de la AICEP.

Jorge Scharfhausen

PATROCINADORES
6 de Diciembre
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Apoio a projetos sociais e ambientais 

Acreditar, Alzheimer Portugal, BIPP-SEMEAR e 
CASA Madeira são os vencedores da 1ª edição do 

Donativo Participativo Santander 
 
• Instituições foram selecionadas pelos Colaboradores do Banco 

• Concorreram 145 projetos 

 

Lisboa, 11 de outubro de 2018. As associações Acreditar – Associação de Pais e Amigos de 
Crianças com Cancro, Alzheimer Portugal, BIPP – SEMEAR e CASA – Centro de Apoio ao Sem-
Abrigo da Madeira, foram selecionadas pelos Colaboradores do Santander para receber o 
Donativo Participativo, criado para apoiar financeiramente projetos sociais ou ambientais. 
 
Cada uma destas instituições irá receber 7.500€ para utilizar no âmbito da sua área de 
atuação. A Acreditar no acompanhamento de crianças com cancro e suas famílias, a 
Associação Alzheimer Portugal através do Projeto Café Memória, o BIPP através do 
programa SEMEAR e a CASA na sua delegação da Madeira. 
 
A cerimónia decorreu hoje, no Centro Santander Totta, em Lisboa, e contou com a presença 
do Presidente Executivo do Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, e de vários 
representantes de IPSS e Associações portuguesas. 
 
Esta é a 1ª edição do “Quem Faz Bem – Donativo Participativo” do Santander, que tem como 
finalidade reconhecer e apoiar financeiramente os projetos das IPSS, ONG, Fundações ou 
Associações, com ações desenvolvidas em Portugal nas áreas da educação, 
empreendedorismo e criação de emprego, bem-estar social e ambiente, que visem melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 
 
Os projetos foram apresentados pelos Colaboradores do Santander, que se tornaram nos 
“padrinhos ou madrinhas” dos mesmos, tendo sido recebidas 145 candidaturas de todo o 
país. Após análise e seleção das 15 iniciativas finalistas, procedeu-se a um sistema de 
votação online entre todos os Colaborados do Banco, que elegeram então os quatro 
vencedores. 
 
As finalistas Pão e Paz, Sociedade de S. Vicente de Paulo, Vila com Vida, Kairós, Associação 
Protetora dos Diabéticos em Portugal e SOS tiveram também menções honrosas e irão 
receber um prémio pecuniário de 3.000€ cada. 
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Apoio a projetos sociais e ambientais

Lisboa, 11 de outubro de 2018. As associações Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Alzheimer Portugal, BIPP – SEMEAR 
e CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo da Madeira, foram selecionadas pelos Colaboradores do Santander para receber o Donativo Participativo, 
criado para apoiar financeiramente projetos sociais ou ambientais.

Cada uma destas instituições irá receber 7.500€ para utilizar no âmbito da sua área de atuação. A Acreditar no acompanhamento de crianças com 
cancro e suas famílias, a Associação Alzheimer Portugal através do Projeto Café Memória, o BIPP através do programa SEMEAR e a CASA na sua 
delegação da Madeira.

A cerimónia decorreu hoje, no Centro Santander Totta, em Lisboa, e contou com a presença do Presidente Executivo do Banco Santander Totta, 
António Vieira Monteiro, e de vários representantes de IPSS e Associações portuguesas.

Esta é a 1ª edição do “Quem Faz Bem – Donativo Participativo” do Santander, que tem como finalidade reconhecer e apoiar financeiramente os 
projetos das IPSS, ONG, Fundações ou Associações, com ações desenvolvidas em Portugal nas áreas da educação, empreendedorismo e criação de 
emprego, bem-estar social e ambiente, que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Os projetos foram apresentados pelos Colaboradores do Santander, que se tornaram nos “padrinhos ou madrinhas” dos mesmos, tendo sido recebi-
das 145 candidaturas de todo o país. Após análise e seleção das 15 iniciativas finalistas, procedeu-se a um sistema de votação online entre todos os 
Colaborados do Banco, que elegeram então os quatro vencedores.

As finalistas Pão e Paz, Sociedade de S. Vicente de Paulo, Vila com Vida, Kairós, Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal e SOS tiveram 
também menções honrosas e irão receber um prémio pecuniário de 3.000€ cada.

As 15 instituições recebem ainda um curso de empreendedorismo social no IES (Instituto de Empreendedorismo Social) para duas pessoas.

Em 2017, o Santander investiu 7,5 milhões de euros em projetos de Responsabilidade Social em Portugal, tendo sido apoiadas diretamente mais de 
21.300 pessoas e 273 instituições.

Entre 2013 e 2017, o Banco investiu um total de 32,5 milhões de euros em Sustentabilidade, um sinal do seu elevado compromisso com a Sociedade. 
Este investimento tem aumentado ao longo dos anos, registando-se no ano passado um crescimento de 36% face a 2013, quando foram dedicados 
5,5 milhões de euros.

As pequenas e médias empresas são a essência do nosso tecido produtivo. Para elas, criámos a nossa apólice Start, a solução ideal para proteger as suas 
operações comerciais com os mesmos critérios de rigor, eficiência e serviço que caraterizam todas as nossas apólices, mas com uma gestão muito mais ágil.

Mais de 210 mil milhões de euros em vendas anuais podem agora ser cobertos pelo seguro de crédito em Portugal através na nova solução Start. A 
Crédito y Caución, seguradora de crédito líder na Península Ibérica, disponibiliza, a partir de hoje, um novo seguro de crédito direcionado exclusiva-
mente para as pequenas e médias empresas (PME) portuguesas. 

As PME representam 99,9% do tecido empresarial nacional e são responsáveis por mais de 57,4% dos mais de 365 mil milhões de euros de volume 
de negócios gerados pelo setor empresarial anualmente no país. Com a nova solução Start as PME nacionais passam a poder aceder, de forma mais 
fácil e acessível, a uma ferramenta de gestão que lhes permite controlar o risco das suas operações comerciais, em Portugal, através de uma tripla 
garantia: prevenção, recuperação de créditos e indemnização. 

“As pequenas e médias empresas, e aquelas que acabaram de começar a sua atividade, merecem ter acesso às mesmas ferramentas de apoio 
ao negócio que as grandes empresas, embora dimensionadas à sua escala”, refere Paulo Morais, diretor regional Portugal e Brasil da Crédito y 
Caución. “O seguro de crédito que agora lançámos ajudará as PME portuguesas a controlar melhor o seu risco de crédito e a proteger as suas 
operações comerciais com os mesmos critérios de rigor, eficácia e qualidade de todas as outras nossas apólices, mas com uma gestão mais ágil”. 
A prevenção é a primeira das três garantias às quais as PME podem aceder com a Start. A subscrição desta apólice garante acesso a um banco de 
dados com mais de 50 milhões de registos empresariais, continuamente atualizados e monitorizados. Além disso, a Crédito y Caución analisa mais de 
10.000 vendas a crédito diariamente. “O conhecimento da base de clientes de cada segurado e a capacidade de avaliar os riscos associados a cada 
transação comercial, são aspetos fundamentais para reduzir o risco inerente à atividade das PME e vantagens indiscutíveis do seguro de crédito”, 
sublinha Paulo Morais. 

Quando, apesar de tudo, ocorre um incumprimento, os mecanismos de recuperação de crédito são acionados o que garante às PME o acesso a uma 
rede de especialistas em reclamações amigáveis ou judiciais. 

A terceira garantia é a indemnização, fator essencial de segurança para as empresas. No âmbito desta apólice, aconteça o que acontecer, as PME 
recebem uma indemnização por perdas decorrentes das suas operações comerciais seguradas.

“A tripla garantia associada ao seguro de crédito Start permite às pequenas e médias empresas portuguesas desenvolver os seus negócios com 
maior segurança e confiança seja qual for a sua atividade, o seu volume de negócios ou o seu mercado”, refere o diretor regional Portugal e Brasil 
da Crédito y Caución.

Além de tudo isto, o seguro de crédito é uma despesa dedutível de impostos pelo que as empresas podem considerá-lo um investimento em segu-
rança que está cheio de vantagens.

Mais informações
Catarina Cruz
Tlm: 351 91 820 34 30

•      Instituições foram selecionadas pelos Colaboradores do Banco
•      Concorreram 145 projetos

Acreditar, Alzheimer Portugal, BIPP-SEMEAR e
CASA Madeira são os vencedores da 1ª edição do

Donativo Participativo Santander

Crédito y Caución aposta no seguro de crédito para PME 
As PME portuguesas podem beneficiar de um maior controlo sobre as suas operações comerciais a crédito 
através da nova solução de seguro de crédito lançada pela Crédito y Caución no mercado nacional.
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Lisboa, 11 de outubro de 2018. As associações Acreditar – Associação de Pais e Amigos de 
Crianças com Cancro, Alzheimer Portugal, BIPP – SEMEAR e CASA – Centro de Apoio ao Sem-
Abrigo da Madeira, foram selecionadas pelos Colaboradores do Santander para receber o 
Donativo Participativo, criado para apoiar financeiramente projetos sociais ou ambientais. 
 
Cada uma destas instituições irá receber 7.500€ para utilizar no âmbito da sua área de 
atuação. A Acreditar no acompanhamento de crianças com cancro e suas famílias, a 
Associação Alzheimer Portugal através do Projeto Café Memória, o BIPP através do 
programa SEMEAR e a CASA na sua delegação da Madeira. 
 
A cerimónia decorreu hoje, no Centro Santander Totta, em Lisboa, e contou com a presença 
do Presidente Executivo do Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, e de vários 
representantes de IPSS e Associações portuguesas. 
 
Esta é a 1ª edição do “Quem Faz Bem – Donativo Participativo” do Santander, que tem como 
finalidade reconhecer e apoiar financeiramente os projetos das IPSS, ONG, Fundações ou 
Associações, com ações desenvolvidas em Portugal nas áreas da educação, 
empreendedorismo e criação de emprego, bem-estar social e ambiente, que visem melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 
 
Os projetos foram apresentados pelos Colaboradores do Santander, que se tornaram nos 
“padrinhos ou madrinhas” dos mesmos, tendo sido recebidas 145 candidaturas de todo o 
país. Após análise e seleção das 15 iniciativas finalistas, procedeu-se a um sistema de 
votação online entre todos os Colaborados do Banco, que elegeram então os quatro 
vencedores. 
 
As finalistas Pão e Paz, Sociedade de S. Vicente de Paulo, Vila com Vida, Kairós, Associação 
Protetora dos Diabéticos em Portugal e SOS tiveram também menções honrosas e irão 
receber um prémio pecuniário de 3.000€ cada. 
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Mais fortes
no apoio às empresas e negócios

Solidez e confiança
estão na base do nosso crescimento

AF 18.04 Imprensa Mais Fortes ST Woman 210x297.indd   1 13/04/2018   11:45



Esther Merino Pilo nasce em Badajoz.
Com 17 anos, esta jovem cantaora começa a subir aos cenários e 
a desenvolver o que hoje em dia considera a sua vocação, o cante 
flamenco.

Possuidora de uma voz brilhante, vigorosa e rica em nuances, o que 
Esther Merino oferece nas suas atuações é um extraordinário con-
hecimento dos cantes que executa, sempre na linha mais ortodoxa 
e com honestidade louvável

“MIL Y UNA RAZONES”
FLAMENCO DE EXTREMADURA

ESTHER MERINO

“MIL Y UNA RAZONES”

FLAMENCO DE EXTREMADURA

ESTHER MERINO
 
Esther Merino Pilo nasce em Badajoz.
Com 17 anos, esta jovem cantaora começa a subir aos 
cenários e a desenvolver o que hoje em dia considera a sua 
vocação, o cante flamenco.
Possuidora de uma voz brilhante, vigorosa e rica em 
nuances, o que Esther Merino oferece nas suas atuações é 
um extraordinário conhecimento dos cantes que executa, 
sempre na linha mais ortodoxa e com honestidade louvável

EL OBJETO DE LA PINTURA, MAESTROS DEL ARTE ESPAÑOL DE LAS
ÚLTIMAS  DÉCADAS” CON 18 OBRAS DE LA COLECCIÓN MARIANO YERA

Curatorium de Guillermo Mora, Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra  
Palacio das Artes – Fábrica de Talentos - Fundação da Juventude de Oporto

Inauguración sábado 24 de noviembre, a partir de 11.30 h.
Coloquio “El coleccionismo como símbolo de una época “

La Colección Mariano Yera presenta en Oporto la pintura española más representativa de las últimas décadas. El objeto de la pintura, 
Maestros del arte español de las últimas décadas presenta 18 obras de la Colección Mariano Yera en el Palacio das Artes – Fábrica de 
Talentos - Fundação da Juventude de Oporto, en torno a la abstracción de Mariano de Yera.
Se trata de una muestra comisariada por Guillermo Mora en colaboración con Rosina Gómez-Baeza y Lucia Ybarra, que podrá visitarse 
hasta el 3 de marzo de 2019, donde se presentan un total de 18 obras.
Entre los artistas presentes, obras de José Guerrero, Equipo 57, Antonio Saura, Luis Gordillo, Ángela de la Cruz, Juan Uslé o Perejaume, 
entre otros muchos.
LA COLECCIÓN MARIANO YERA
La Colección Mariano Yera, iniciada en 1999, está centrada en la pintura española contemporánea de la segunda mitad del S. XX hasta la 
actualidad. Recorre algo más de medio siglo de la historia pictórica española a través de unas 160 pinturas de 68 artistas diferentes. La 
Colección cuenta con obras representativas de Tàpies o Ponç, pioneros de la renovación plástica de posguerra, pasando por el grupo El 
Paso con Saura, Millares, Feíto, Rivera o Viola, Equipo 57, Equipo Crónica y Equipo Realidad hasta artistas de la talla de Gordillo, Alcolea, 
Pérez Villalta, Barceló, Sicilia o Campano
entre otros y a los que se unen artistas más actuales como Ángela de la Cruz.
Esta Colección de pintura española contemporánea ha sido distinguida con el Premio Arco al Coleccionismo Privado (2013) y es miembro 
de la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo 9915, una asociación instrumental para el apoyo, difusión y conservación del 
patrimonio artístico español.
Desde 2016, se ha iniciado una segunda fase de la Colección Mariano Yera con la adquisición de obras de pintores
españoles ya consolidados, como es el caso de Miki Leal o artistas más emergentes como es el caso de Patricia Gómez y María Jesús 
González.
APOYOS INSTITUCIONALES
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes (Ministerio de Cultura y Deporte de España) ha apoyado el curatorium de la exposición.
Acción Cultural Española (AC/E) ha concedido una ayuda a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española 
(PICE) en la modalidad de Movilidad a la Fundação da Juventude para que los tres
comisarios españoles Lucia Ybarra Aznar, Rosina Gomez-Baeza y Guillermo Mora puedan participar en el comisariado de esta exposición 
estando presentes en Oporto y dando visibilidad al arte español contemporáneo.
También la Embajada de España en Lisboa, Casa de España en Lisboa,  el Instituto Cervantes de Lisboa,  Consulado de España en Oporto 
apoyan la difusión de esta exposición y participan en la recepción inaugural.

PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LA COLECCIÓN
Coleccionista: Mariano Yera
Directora de la Colección: Natalia Yera
Conservadoras: Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra (www.ygbart.com)
Restauración: Ana Iruretagoyena
Palácio das Artes - Fábrica de Talentos
Fundação da Juventude
Largo de S. Domingos 16-22, 4050-545 Porto (Portugal)
Tel. +35 1 22 339 3530
www.fjuventude.pt

Fechas / Fechas: Sexta-feira 23 novembro 2018 - domingo 3 março 2019 /
viernes 23 de noviembre de 2018 - domingo 3 de marzo de 2019

              Horário da Exposição / Horario de exposición:
Segunda-feira a sexta-feira das 10h, às 13h, e das 14h, às 18h,
Sábados das 14h, às 18h,
De lunes a viernes, de 10:00 h a 13:00 h y de 14:00 h a 18:00 h
Sábados, de 14:00 h a 18:00 h.
Entrada gratuita / Entrada gratuita
Visitas guiadas para Grupos e Escolas / Visitas guiadas para grupos y colegios
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Banco e Seguradora lançam MAPFRE bankintercard
Parceria entre Bankinter e MAPFRE permite poupar nos Seguros

    • Lançamento do cartão de crédito co-branded exclusivo para clientes MAPFRE 
    •  Devolução de até 3% das compras (em regime de pagamentos parciais) até 60 euros por ano
       em descontos em apólices MAPFRE

23/10/2018 - A Bankinter Consumer Finance, filial de crédito 
ao consumo do Grupo Bankinter, e a MAPFRE, lançaram o novo 
cartão de crédito MAPFRE bankintercard, um produto que resulta 
da parceria entre os dois grupos em Portugal.

O novo cartão de crédito, exclusivo para clientes MAPFRE, per-
mite uma economia até 60 euros por ano no preço (prémio) das 
apólices desta seguradora, para as compras efetuadas com o 
cartão ao rácio de 3% para pagamentos parciais. O cartão não 
tem anuidade e não obriga à mudança de banco.

O MAPFRE bankintercard reforça a oferta de cartões de crédi-
to do Bankinter Consumer Finance no “Open Market”, segmen-
to em que opera com a marca bankintercard desde março de 
2018. “Queremos replicar em Portugal o modelo de sucesso de 
parcerias construído nos últimos 15 anos em Espanha”, explica 
António Seixas, Diretor do Bankinter Consumer Finance Portugal.

Recorde-se  que  o  Bankinter  e  a  MAPFRE  têm  colaborado
mutuamente na criação de uma oferta alargada para clientes

particulares e empresas, na sequência da parceria estabelecida 
em julho de 2017. 

“O lançamento do novo cartão de crédito é mais um passo na 
relação entre as duas entidades, numa parceria que tem como 
objetivo criar sinergias que resultem em benefícios para os Cli-
entes mútuos”, sublinha Alberto Ramos, CEO Bankinter Portugal. 

“Com a nova proposta de valor, os clientes MAPFRE vão estar 
a acumular benefícios cada vez que utilizem o seu cartão de 
crédito nas compras do dia-a-dia, e que depois lhes dá descon-
tos nas suas apólices ou na contratação de novas, até 60 euros 
por ano”, refere Luís Anula, CEO da MAPRE Portugal.

Bankinter.Para mais informação pode consultar a Web Corporativa Bankinter Portugal:
https://webcorporativa.bankinter.pt ou www.bankinterconsumerfinance.pt

Mapfre.Para mais informações, consulte www.mapfre.pt 

Banco e Seguradora lançam MAPFRE bankintercard
Parceria entre Bankinter e MAPFRE permite poupar nos Seguros

 Lançamento do cartão de crédito co-branded exclusivo para clientes MAPFRE 

  Devolução de até 3% das compras (em regime de pagamentos parciais) até 60 euros por 

ano em descontos em apólices MAPFRE

23/10/2018 - A Bankinter Consumer Finance, flial de crédito ao consumo do Grupo Bankinter, e 

a MAPFRE, lançaram o novo cartão de crédito MAPFRE bankintercard, um produto que resulta 

da parceria entre os dois grupos em Portugal. 

O novo cartão de crédito, exclusivo para clientes MAPFRE, permite uma economia até 60 euros 

por ano no preço (prémio) das apólices desta seguradora, para as compras efetuadas com o  

cartão ao rácio de 3% para pagamentos parciais. O cartão não tem anuidade e não obriga à 

mudança de banco. 

O  MAPFRE  bankintercard  reforça  a  oferta  de  cartões  de  crédito  do  Bankinter  Consumer 

Finance no “Open Market”, segmento em que opera com a marca bankintercard desde março 

de 2018. “Queremos replicar em Portugal o modelo de sucesso de parcerias construído nos  

últimos 15 anos em Espanha”, explica António Seixas, Diretor do Bankinter Consumer Finance 

Portugal. 

Recorde-se que o Bankinter e a MAPFRE têm colaborado mutuamente na criação de uma 

oferta alargada para clientes particulares e empresas, na sequência da parceria estabelecida 

em julho de 2017. 

“O lançamento do novo cartão de crédito é mais um passo na relação entre as duas entidades, 

numa parceria  que tem como objetivo criar sinergias que resultem em benefcios  para os  

Clientes mútuos”, sublinha Alberto Ramos, CEO Bankinter Portugal. 

“Com a nova proposta de valor, os clientes MAPFRE vão estar a acumular benefcios cada vez  

que utilizem o seu cartão de crédito nas compras do dia-a-dia, e que depois lhes dá descontos  

nas suas apólices ou na contratação de novas, até 60 euros por ano”, refere Luís Anula, CEO da  

MAPRE Portugal. 

Bankinter.Para mais informação pode consultar a Web Corporativa Bankinter Portugal:

https://weebcorporativa.bankinter.pt ou wewewe.bankinterconsumerfnance.pt

Mapfre.Para mais informações, consulte wewewe.mapfre.pt

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 
integración de las personas con discapacidad no solo beneficia 
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 
eficaces entre las entidades de los dos países y la implicación 
de las empresas.

Seguradora desafia condutores a descobrir o seu perfil, usufruindo de 
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.
Subordinada ao claim “Qual o seu perfil de condutor” e com um 
forte sentido de humor, a campanha baseia-se em 21 perfis de 
clientes “fictícios”, com estilos de condução familiares ao público 
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 
ao seu perfil de condução.   
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

ESPAÑA - Octubre 2018

Este mes destacamos la próxima realización el día 15 de noviembre en Oporto (Portugal) del 

"Seminario de Inversión Turístia en Portugal".

Nuestro equipo de profesionales estará a su disposición para cualquier aspecto sobre el que 

desee consultar. 

Este mes destacamos la próxima realización el día 15 de noviembre en Oporto (Portugal) del
“Seminario de Inversión Turístia en Portugal”.

Nuestro equipo de profesionales estará a su disposición para cualquier aspecto sobre el que desee consultar.

SEMINARIO SOBRE INVERSIÓN TURÍSTICA EN PORTUGAL
  

“La rentabilización de la inversión inmobiliaria”
 

Belzuz Abogados, S.L.P. – Sucursal en Portugal tiene el placer de invitarle al seminario de Derecho 
Inmobiliario “INVERSIÓN TURÍSTICA EN PORTUGAL – La rentabilización de la inversión inmobiliaria”, 
que se realizará el próximo día 15 de noviembre, en Oporto.



VAMOS EVOLUIR PARA

Mais informações numa agência Halcon Viagens perto de si           |          707 200 201         |          www.halcon.pt

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€); 
• Grati�cações obrigatórias: 77€

NÃO INCLUI:
• Despesas de reserva: 30€, por processo. 
• Seguro - opcional - consulte-nos.

PULLMANTUR ZENITH
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ALEX CORTEZ – LA CULTURA EN PRIMER LUGAR

En nuestra comida del pasado día 4 de octubre, tuvimos como invitado a Alex Cortez. Muchos  

le recordarán como miembro fundador y bajista del legendario grupo de música portugués 

Rádio Macau. Pero Alex es mucho más que eso: Músico (además de en Radio Macau hace 

parte del grupo Social Smokers), empresario, productor y profesor en la Restart – Escola de 

Criatividade e Noovas Tecnologias. 

Es socio y administrador de la empresa CTL – Cultural Trend Lisboa, que dinamiza las Salas 

Music  Box y O Povo y es responsable del  Festival  Silêncio,  Jameson Urban Routes y de la  

editora Transformadores.

Hablando con él durante la comida, nos contó cómo su trabajo incluye el intercambio cultural  

con España.  En el  año 2007 organizó la  Semana de la  Cultura  Española.  Ha traído grupos 

musicales y estuvo en la organización del festival de cortometrajes La Boca del Lobo.

En el restaurante O Povo, situado en la castiza  Rua Cor de Rosa, programa veladas de fado 

(Fadistas do Povo),  y  todos los lunes hay poesía (Os Poetas do Povo)  y donde hay noches 

dedicadas a Lorca. En la misma calle gestionan desde hace doce años la Sala de Conciertos  

Music Box en la que actúan con frecuencia grupos españoles, habiendo estado recientemente  

el grupo femenino The Hints.

Incansable en su trabajo y apasionado en la divulgación de la cultura, Alex es un elemento 

fundamental en el intercambio y mutuo conocimiento en lo que a la cultura ibérica se refere.  

Es un honor ser su amigo.

Jorge Scharfausen

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 
integración de las personas con discapacidad no solo beneficia 
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 
eficaces entre las entidades de los dos países y la implicación 
de las empresas.

Seguradora desafia condutores a descobrir o seu perfil, usufruindo de 
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.
Subordinada ao claim “Qual o seu perfil de condutor” e com um 
forte sentido de humor, a campanha baseia-se em 21 perfis de 
clientes “fictícios”, com estilos de condução familiares ao público 
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 
ao seu perfil de condução.   
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

ALEX CORTEZ – LA CULTURA EN PRIMER LUGAR
En nuestra comida del pasado día 4 de octubre, tuvimos como 
invitado a Alex Cortez. Muchos le recordarán como miembro fun-
dador y bajista del legendario grupo de música portugués Rádio 
Macau. Pero Alex es mucho más que eso: Músico (además de en 
Radio Macau hace parte del grupo Social Smokers), empresario, 
productor y profesor en la Restart – Escola de Criatividade e 
Novas Tecnologias. 
Es socio y administrador de la empresa CTL – Cultural Trend Lis-
boa, que dinamiza las Salas Music Box y O Povo y es responsa-
ble del Festival Silêncio, Jameson Urban Routes y de la editora 
Transformadores.
Hablando con él durante la comida, nos contó cómo su trabajo 
incluye el intercambio cultural con España. En el año 2007 or-
ganizó la Semana de la Cultura Española. Ha traído grupos mu-
sicales y estuvo en la organización del festival de cortometrajes 
La Boca del Lobo.
En el restaurante O Povo, situado en la castiza Rua Cor de Rosa, 
programa veladas de fado (Fadistas do Povo), y todos los lunes 
hay poesía (Os Poetas do Povo) y donde hay noches dedicadas a 
Lorca. En la misma calle gestionan desde hace doce años la Sala 
de Conciertos Music Box en la que actúan con frecuencia grupos 
españoles, habiendo estado recientemente el grupo femenino 
The Hints.

Incansable en su trabajo y apasionado en la divulgación de la 
cultura, Alex es un elemento fundamental en el intercambio y 
mutuo conocimiento en lo que a la cultura ibérica se refiere. Es 
un honor ser su amigo.
Jorge Scharfhausen
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