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É cada vez mais frequente ligarmos 
a televisão ou irmos ao feed 
de notícias nas redes sociais, e 

depararmo-nos com notícias de factos 
consubstanciadores do crime de violência 
doméstica. Basta estar atento para 
verifi car que ano após ano, o número 
de vítimas de violência doméstica tem 
vindo a aumentar de forma preocupante. 
Mas não só. A “evolução” do modus 
operandi na execução do crime, é também 
ela assustadora e tendente a causar 
um signifi cativo “alarme social”. Em 
2015, em Sacavém, um taxista matou 
a mulher com disparos de caçadeira 
e uma granada, em plena via pública 
tendo-se suicidado de seguida. Ainda 
está na memória o mediático caso de 
Manuel Baltazar “Palito” que esteve na 
montra de todos os noticiários, tendo 
estado “a monte” durante 34 dias, pois 
tinha matado a sogra e a tia e ferido a 
mulher e a fi lha, sendo este o culminar 
de um quadro de violência doméstica 
que se prolongou durante cinco anos. 
Ou recordemo-nos do caso de Óscar 
Pistórius, que foi condenado a 6 anos 
de prisão por ter matado a namorada. 
Em termos legais, o crime de violência 
doméstica está previsto no artigo 152.º 
do Código Penal, sendo actualmente 

considerado como crime público. É um 
ilícito que pode ser praticado durante a 
relação de namoro, durante o casamento 
ou nas relações análogas às dos cônjuges 
como por exemplo nas uniões de facto. 
Mas e nas relações extraconjugais? Poderá 
ser condenado o indivíduo que pratique 
este crime, não contra o cônjuge, mas 
contra uma outra pessoa com quem este 
mantenha ou tenha mantido uma relação 
extraconjugal? A resposta parece-nos 
ser afi rmativa. O recente Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto, através de 

uma interpretação extensiva do artigo 
152.º do Código Penal, equiparou 
a relação extraconjugal à relação de 
namoro, algo que os tribunais tendem 
considerar um facto que consubstancia 
(apenas) a prática do crime de ofensas à 
integridade física. No caso do aresto aqui 
em análise, o agressor, casado, tinha 3 
fi lhos emergentes dessa relação e mentia 
à vítima dizendo que era divorciado, 
mantendo com esta, uma relação estável e 
duradoura. 

Ora, assim que esta descobriu a 

mentira, pôs termo à relação, tendo-
se então iniciando uma perseguição 
que durou cerca de 3 anos e que foi 
acompanhada de agressões físicas e 
verbais. A nosso ver, bem andou este 
Tribunal, ao alargar o conjunto de pessoas 
tuteladas por este tipo de crime, uma vez 
que o espírito da norma incriminadora é 
a protecção da vítima nas relações em que 
exista ou tenha existido uma relação de 
proximidade e de afecto com o agressor. 
E, diga-se, de outra forma não poderia 
deixar de ser. Tardio, parece-nos, é o 
acolher deste entendimento. Mas não há 
bela sem senão - o arguido foi condenado 
a uma pena de 20 meses de prisão, 
substituída por 480 horas de trabalho 
comunitário. Entendemos que leve tem 
sido a mão da justiça, quando chega a 
hora de ser aplicada uma pena exemplar, 
dando a ideia que fi ca excluída das 
preocupações do julgador uma efectiva 
prevenção geral ou mesmo especial. Com 
efeito, a pena aplicada parece-nos ser 
demasiado branda face à gravidade do 
crime aqui em crise, devendo ser alterados 
não apenas os padrões balizadores da 
conduta típica que qualifi ca o crime de 
violência doméstica, mas ainda a forma 
como esta tem sido punida em termos de 
medida concreta da pena.
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QUEM FEIO AMA, BONITO LHE PARECE 

ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL AGREGA MAIS DE 40 MIL 
MEMBROS EM 85 PAÍSES

Nuno Moraes 
Bastos nomeado 
para os European 
Counsel Awards

O jurista Nuno Moraes Bastos, ‘general counsel’ 
da Zurich Portugal, está nomeado para os 
European Counsel Awards, promovidos pelo 
International Law Offi ce (ILO), em associação 
com a Association Corporate Counsel, como 
um dos quatro fi nalistas na categoria de 
direito regulatório em serviços fi nanceiros. 
Já em 2015, Nuno Moraes Bastos tinha sido 
considerado um dos melhores advogados 
da Península Ibérica. O anúncio dos 
vencedores em cada categoria será 
feito no próximo dia 02 de março, em 
Londres.
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devidas por acessos 
às estradas da Rede 
Rodoviária Nacional 

 sob juridisção                
da Infraestruturas 
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• Ano 2016 foi 
 o melhor de sempre 
 das exportações 
 do setor metalúrgico 
 e metalomecânico
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da República ao CATIM
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AMOB cresceu mais de 80% 
nos últi mos 6 anos
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Audiência da AIMMAP 
na Assembleia da República

António Saraiva
reeleito Presidente da CIP

A Kid to Kid, conceito de ori-
gem americana de compra e ven-
da de artigos de bebé e criança 
dos 0 aos 12 anos, registou em 
2016 um crescimento nas vendas 
de cerca de 4% face ao ano an-
terior, e um aumento de 4% do 
valor de artigos comprados.

A rede, que possui atualmente 
23 lojas em território nacional 
em regime de franchising, não re-
gistou abertura de novas lojas em 
Portugal, mas o ano fi cou marca-
do pela chegada a Espanha, com 
a abertura da primeira loja, mais 
concretamente em Madrid – Las 
Tablas.

No país vizinho, em termos de 
posicionamento, a marca preten-
de “abrir a loja numa zona de ren-
dimento médio/médio-alto e um 
equilíbrio entre a área residencial 
e comercial”. Depois de aberta a 
primeira unidade em Espanha, 
toda a comunicação será dire-
cionada para a expansão da rede 
em franchising em 2017, seja 
por “comunicar com a imprensa 
local, ou participar em feiras e 
eventos ligados ao franchising”, 
revelou.

O Master ibérico desta marca 
nota que “cada mercado tem as 
suas particularidades”. Em Espa-
nha “existem muito mais marcas 
do que em Portugal e a venda 
online é mais agressiva. Em ter-
mos de artigos existem algumas 
diferenças em termos dos equipa-
mentos e acessórios”, disse. 

Em todo o caso, “o modelo de 
negócio é o mesmo e facilmente 
adaptável. Para o desenvolvimen-
to da base de dados/programa 
informático temos vindo a fazer 
um acompanhamento do mer-
cado e procedemos às alterações 
necessárias”.

Reutilização em alta

Em Portugal verifi cou-se a mu-
dança de lojas para espaços maio-

res. Assim, as lojas de Cascais, 
Carnaxide, Seixal e Faro abriram 
em novos espaços, com capacida-
de para aceitarem mais vestuário, 
calçado, brinquedos e equipa-
mentos, tornando-se, por isso, 
espaços com igualmente mais 
oferta. Para o mercado espanhol, 
a marca tenciona abrir mais de 70 
lojas até 2025.

Ao nível da reutilização, 
principal foco da atividade da 
marca, a Kid to Kid regista a 
reutilização de 1,2 milhões de 
artigos durante o ano passado 
e uma faturação global de mais 
de seis milhões e meio de euros, 
em Portugal.

Em termos de artigos compra-
dos, houve também um cresci-
mento de 4% face a 2015, o que 
corresponde a quase 1,3 milhões 
de artigos comprados. Além dos 
artigos em segunda mão, a Kid 
to Kid também comercializa arti-
gos novos. Esta receita representa 
20% da faturação total, incluin-
do cadeiras auto e de passeio, 
artigos de puericultura leve e pe-
sada, brinquedos e acessórios de 
moda.

“O crescimento da Kid to Kid 
tem sido constante e gradual, o 
que nos dá tempo para amadu-
recer e melhorar os serviços que 
prestamos aos nossos clientes. O 
facto de estarmos a crescer com-
prova a enorme recetividade do 
conceito no nosso país”, refere 
Paulo Frias Costa, Master Portu-
gal e Espanha.

Na Kid to Kid, os pais podem 
optar por comprar, por vender, 
ou comprar e vender artigos. Os 
artigos são selecionados pelos co-
laboradores da loja e avaliados 
com o auxílio do sistema infor-
mático. No fi nal, cada cliente 
pode receber imediatamente esse 
valor em dinheiro ou optar pelo 
crédito na loja, ganhando mais 
20%, para poder comprar poste-
riormente outros artigos. 

As máquinas de venda 
automática são já 
comuns nos espaços 
públicos e zonas de 
grande afl uência de 
consumidores. Estas são 
usualmente dedicadas 
à venda de produtos 
alimentares. Agora 
está disponível uma 
marca de vending 
machines que se dedica 
à comercialização de 
produtos tecnológicos, 
que avançou com 
a expansão em 
franchising.
MARC BARROS
marcbarros@vidaeconomica.pt

A Smart n’Go procura oferecer 
uma experiência de venda dife-
renciada, através de ecrãs touch 
e interface intuitiva, seguindo o 
que os consumidores estão habi-
tuados nos seus smartphones e 
tablets. 

As máquinas Smart n’ Go estão 
equipadas com mais de 250 pro-
dutos, desde carregadores, gad-
gets e powerbanks, associados ao 
franchisador, a Smart  Talk. “Es-
tas vending machines são a me-
lhor resposta à falta de tempo das 
pessoas, no dia de hoje”, tal como 
refere Marco Costa, responsável 
pela expansão da marca, pois são 
“práticas e convenientes”, alia-
das a um design que caracteriza 
a marca. 

A Smart n’ Go dispõe atual-
mente de máquinas na cidade do 
Porto, mais concretamente em 
faculdades e estações de transpor-
tes, como o Metro do Porto. Após 
este período de experimentação e 
teste no mercado, que compro-
vou o claro sucesso do negócio, 
a marca inicia agora o seu proces-
so de expansão para todo o país, 
tendo sido escolhido o regime de 
franchising para esse efeito. 

Segundo o mesmo responsá-
vel, a Smart N’ Go nasceu em 
2016, com “um conceito pionei-
ro e inovador”. Este passa pela 
“implementação de máquinas de 
vending adaptadas a uma nova 
área de serviços e produtos”. 

Assim, explica, “num mun-
do onde os estímulos visuais são 
muito fortes, a aposta em dife-
rentes formas de publicidade para 
os produtos é cada vez maior. De-
cidimos levar esta divulgação ao 
próximo nível, da forma mais di-

nâmica e através de uma grande 
quantidade de estímulos visuais”, 
referiu.

Franchising tecnológico

Após o período de experimen-
tação e teste no mercado, a marca 
decidiu avançar com o processo 
de franchising. A Smart N’ Go 
“adota um serviço simples e rá-
pido, que comercializa essencial-
mente produtos de conveniência, 
o que permite colmatar necessi-
dades sentidas pelos utilizadores 
nos mais diversos locais”, disse 
Marco Costa.

As vending machines estão 
equipadas com um vasto con-
junto de acessórios de telemóvel, 
tais como carregadores de viagem 
ou carro, cabos, powerbanks e 
gadgets, entre outros. Possuem 
igualmente “um software inova-
dor e revolucionário, permitindo 
o acesso remoto em tempo real, 
controlo de stock, gestor de es-
tatísticas e um sistema de paga-
mento simples e cómodo através 
de cartões bancários. Tudo isto 
através de um ecrã touch integral 
de 55”.

O modelo de franchising estará 
disponível em todo o território 
de Portugal Continental e ilhas. 
A escolha dos locais de instalação 
das máquinas é essencial para o 
sucesso do negócio, devendo so-
bretudo obedecer aos critérios de 
seleção: locais de elevado tráfego 
pedonal e onde exista a necessi-
dade de espera no atendimento 
(tais como hospitais, estações de 
transporte, aeroportos, zonas co-
merciais, locais turísticos e uni-
versidades, entre outros).

Todos os produtos deverão ser 
adquiridos à marca sempre que 
se verifi que a necessidade de rea-
bastecimento do ponto de venda. 
No entanto, não existe obriga-
toriedade de compra periódica, 
sendo requisito essencial garantir 
“o bom funcionamento da má-
quina e a presença dos produtos 
em qualquer momento”.

Investimento 
de 20 mil euros

O valor de investimento ini-
cial do franchising Smart N’ Go 
é de cerca de 20 mil euros por 
máquina, incluindo um direito 
de entrada de 2500 euros. A este 
junta-se uma taxa de publicida-
de mensal de 75 euros para fazer 
face ao investimento em marke-
ting da rede de franchising e uma 
Taxa de Assistência Técnica men-
sal de 100 euros, sendo que não 
existem royalties.

A pessoa responsável pelo 
Franchisado Smart N’ Go, além 
de capacidade de investimento, 
deverá ter “uma mentalidade oti-
mista e empreendedora, identifi -
car-se com o negócio e no foco 
em resultados. A ética e integri-
dade serão, igualmente, fatores 
fundamentais”.

Por outro lado, não necessita 
de conhecimentos técnicos es-
pecífi cos para controlar todas 
as atividades ligadas aos pontos 
de venda. Este é igualmente um 
modelo de negócio pensado para 
que o investidor consiga acumu-
lar funções de um part-time ou 
full time, uma vez que o tempo 
necessário à manutenção e gestão 
da máquina é reduzido.

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO 2017  I

Colaborações:

Kid to Kid cresce em vendas, 
compras e expande em Espanha

Smart n’ Go inicia franchising de vending 
machines de produtos tecnológicos

Paulo Frias Costa e Ana Moura Pinheiro, responsáveis da Kid to Kid.

As vending machines estão equipadas com um vasto conjunto de acessórios 
de telemóvel, tais como carregadores de viagem ou carro, cabos, powerbanks 
e gadgets.
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O investimento público 
no Baixo Ave não existe. 
As promessas de governo 
em construir uma 
variante/circular à EN14 
ou até a extensão do 
metro até à Trofa fi caram 
“na gaveta”.
“Tem havido desistência 
de investimento na região, 
devido a estes grandes 
constrangimentos”, afi rma 
José Manuel Fernandes, 
presidente da Associação 
Empresarial do Baixo Ave. 
“A variante no eixo Maia-
Trofa-Famalicão é uma 
solução determinante 
quer na qualidade de 
vida das populações, 
quer na conectividade e 
mobilidade entre parques 
empresariais neste eixo. 
Hoje viver e trabalhar 
nesta região é sacrifi cial”, 
acrescenta.
JOÃO LUÍS DE SOUSA
jlsousa@vidaeconomica.pt

Vida Económica - O que pensa 
sobre o programa de valorização 
das áreas empresariais anuncia-
do pelo Governo?

José Manuel Fernandes - Este 
programa foi anunciado recente-
mente pelo Primeiro Ministro e o 
Ministro do Planeamento e das In-
fraestruturas e tem a ver, segundo o 
Governo, com uma estratégia faci-
litadora das atividades económicas 
de aglomerados empresariais em 
parques.

O programa em si tem muito 
interesse para as empresas localiza-
das nesses parques empresariais e 
está na linha de apoio às atividades 
económicas, melhorando-se as con-
dições de mobilidade e logística, fa-
vorecendo-se assim a produtividade 
empresarial.

Creio que esta era e é a intenção 
do Governo, só não sabemos se 

este programa foi estudado a nível 
global do país para com os parques 
empresariais que estão operacionais 
com procura ou se foi um progra-
ma feito à medida de solicitações 
pontuais, assim como os critérios 
adotados, se os houve, para se deci-
dir estas 12 ligações.

Por outro lado, não sabemos se 
está associada aqui uma agenda de 
compromisso com as autarquias 
a que pertencem geografi camente 
os parques para o fomento da re-
localização empresarial que é uma 
componente importante pró-in-
vestimento e empregabilidade, que 
pessoalmente sempre defendemos.

VE - Relativamente à região 
do Baixo Ave seria necessário 
melhorar as acessibilidades para 
garantir a fl uidez na circulação 
de pessoas e dos produtos in-
dustriais?

JMF - Re-
lativamente 
ao Baixo Ave 
sempre vive-
mos com a 
ideia que a 
tão falada e 
desejada va-
riante/circu-
lar à EN14 
fosse agora 
anunciada, a 
sua defi nitiva 
construção, mas não aconteceu. Ao 
longo das duas últimas décadas a 
população desta região tem-se ma-
nifestado de forma determinada 
pela necessidade desta infraestru-
tura.

O governo de José Sócrates deu 
luz verde para se avançar com o 
projeto, projeto esse que viria a ser 
bloqueado por Passos Coelho, mas 
que na fase fi nal do seu governo 
em janeiro de 2015 aprovou uma 
nova solução com um novo traçado 
e com um orçamento substancial-
mente mais reduzido, em que dei-
xou a obra para se iniciar em fi nais 
de 2016, com um cronograma bem 
defi nido.

Hoje todos nós vivemos uma de-
silusão e estamos estupefatos com 
o apresentar deste programa pelo 
governo e não haver uma referência 
de qualquer compromisso, desta 

infraestrutura, com a população, os 
agentes económicos e as autarquias.

Aqui na região não é difícil ouvir 
as pessoas a referirem que no Baixo 
Ave só se trabalha e paga impostos. 
Investimento público não existe. 
Até o metro que foi prometido até 
à Trofa está fora da intenção de in-
vestimento público.

Todos conhecemos as condições 
em que se vive e trabalha nesta re-
gião, com muita difi culdade devido 
à sua densidade populacional, cerca 
de 520 habitantes por Km2, com 
cerca de 48 mil veículos/dia na zona 
da Maia, sendo 8% de pesados, 25 
mil veículos/dia norte da Maia-Tro-
fa e cinco mil veículos/dia na zona 
Trofa-Famalicão com 6% de pesa-
dos. A variante no eixo Maia-Trofa-
-Famalicão é uma solução determi-
nante quer na qualidade de vida das 
populações, quer na conectividade 
e mobilidade entre parques empre-

sariais neste 
eixo. Hoje vi-
ver e trabalhar 
nesta região é 
sacrifi cial. 

Temos a 
EN14 satura-
da e as empre-
sas têm custos 
elevados quan-
to à sua mobi-
lidade.

Tem ha-
vido desistência de investimento 
na região, devido a estes grandes 
constrangimentos, não obstante 
estarmos numa situação geográfi ca 
privilegiada em relação às variáveis 
importantes para estabelecimento 
físico de novas empresas.

“Os utentes do metro são 
muito mais” de 380 por dia”

VE - Deve ser equacionada a 
extensão da rede de metro até à 
Trofa?

JMF - Numa simples aborda-
gem só técnica, posso dizer que 
a extensão da rede do metro até à 
Trofa tem de ser vista por um pa-
drão de variáveis diferentes daquele 
que o governo está a ver. A análise 
económica do metro não pode ser 
tão insufi ciente, por ter no trajeto 
Maia-Trofa 380 utentes por dia. Os 

utentes do metro são muito mais 
tendo em conta o conhecimento 
que a AEBA tem do fl uxo dos tra-
balhadores que vem do sul para a 
área norte e vice-versa, trabalhar.

Isto leva-nos a completar a aná-
lise do Governo que os clientes do 
metro são os tais 370 mais os que 
estão a movimentar-se de carro, 
com uma só pessoa por viatura, to-
dos os dias para o trabalho in e out.

A rede do metro Maia-Trofa deve 
ser vista como um investimento 
mobilizador do investimento pri-
vado e como uma variável positiva 
nesse sentido, que por si arrastará 
outras soluções da vida dos cida-
dãos e da economia.

O metro é um transporte públi-
co por excelência, que serve as po-
pulações em geral e em particular 
alimenta a mobilidade das massas 
humanas para as grandes áreas de 
trabalho por excelência.

Se o tema é não haver recursos, 
então a solução deve ser tratada de 
outra maneira.

Quanto à rendabilidade, é in-

vestimento público no desenvolvi-
mento dentro de uma matriz me-
tropolitana que existe de facto.

VE - Qual é o peso económico 
da região Baixo Ave na Área Me-
tropolitana do Porto?

JMF - A Região do Baixo Ave 
está identifi cada cada vez mais por 
cinco dos concelhos, Maia, Trofa, 
Famalicão, Santo Tirso e Vila do 
Conde.

Só quatro destes concelhos fazem 
parte da Área Metropolitana do 
Porto e têm uma posição impor-
tantíssima no seu PIB, com cerca 
de 35%.

A Região do Baixo Ave tem em 
termos geoestratégicos uma posi-
ção privilegiada, de capacidade de 
absorção, da expensão de investi-
mento de matriz industrial, que o 
grande Porto e arredores já não têm 
capacidade de responder.

Esta estratégia devia estar bem 
presente nos nossos decisores do 
“facility” para o Investimento em 
particular o Industrial.

JOSÉ MANUEL FERNANDES, PRESIDENTE DA AEBA, AFIRMA

“Viver e trabalhar 
na região do Baixo 
Ave é sacrifi cial”
na região do Baixo 

O “investimento público não existe” e “tem havido desistência de investi-
mento [privado] na região”, adianta José Manuel Fernandes.

“A Região do Baixo 
Ave tem uma densidade 

populacional de 520 
habitantes por Km2, com 
cerca de 48 mil veículos/

dia na zona da Maia”
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Outlook Santander Totta passa de estável a positivo 
A agência Moody’s alterou o “rating” dos Depósitos e da Dívida Sénior do Banco Santander 
Totta de estável para positivo, mantendo o “rating” de Baa3/Prime-3 e de Ba1/Not Prime, 
respetivamente. O Santander Totta mantém-se como o único banco com “investment grade” 
nos depósitos. 

Vendas da Corticeira Amorim sobem para 641 milhões 
A Corticeira Amorim encerrou a atividade do ano com as vendas a atingirem os 641,4 mi-
lhões de euros. Mantendo o ritmo registado nos primeiros nove meses do exercício, 2016 
terminou com uma subida de vendas de 6,1% face a 2015, o que representa o melhor ano de 
sempre nesta rubrica. 


	VECO2301
	VECO2302
	VECO2303
	VECO2304
	VECO2305
	VECO2306
	VECO2307
	VECO2308
	VECO2309
	VECO2310
	VECO2311
	VECO2312
	VECO2313
	VECO2314
	VECO2315
	VECO2316
	VECO2321
	VECO2322
	VECO2343
	_GoBack

	VECO2344
	VECO2345
	VECO2346
	VECO2347
	VECO2348
	VECO2349
	VECO2350
	VECO2351
	VECO2352
	VECO2353
	VECO2354
	VECO2355
	VECO2356
	VECO2357
	VECO2358
	VECO2359
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	VECO2360
	VECO2361
	VECO2362
	VECO2363
	VECO2364

