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resumo 
 

 

O presente relatório resulta do estágio curricular realizado na empresa 
VisionMaker Unipessoal, Lda. no âmbito do Mestrado de Línguas e Relações 
Empresariais e tem como objetivo divulgar as atividades desenvolvidas ao 
longo do estágio, bem como uma apresentação da empresa e a forma como 
esta exerce parte da sua atividade em marketing e comunicação. 
 
Num primeiro momento, procede-se a uma apresentação e descrição da 
entidade de acolhimento do Estágio em apreço, incluindo as referências à sua 
estrutura e localização. De seguida, descrevem-se detalhadamente as 
atividades desenvolvidas ao longo do tirocínio. Por último, apresentam-se os 
projetos desenvolvidos internamente relativos à gestão da informação e a 
candidatura Fundos Comunitários Europeus - Portugal 2020. 
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abstract 

 
This report is the result of a Curricular Internship carried out in VisionMaker 
Unipessoal, Lda. For the Master degree in Languages and Business Relations. 
The objective is to describe all the activities developed during the internship, as 
well as a presentation of the host company and the way it operates in the 
respective fields of marketing and communication.  
 
At first, it proceeds to a presentation and description of the organization hosting 
the internship in question, including references to its structure and location. 
Then it describes in detail the activities throughout the tirocinium. Finally, we 
present the projects developed in the company which concern the information 
management and the application to Common European Funds – Portugal 
2020. 
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Introdução 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular 

Dissertação/Estágio/Projeto, componente letiva do segundo semestre, do segundo ano do 

Mestrado em Línguas e Relações Empresariais (MLRE) ministrado pelo Departamento de Línguas 

e Culturas da Universidade de Aveiro. 

 

No âmbito da última unidade curricular (UC) do Plano de Estudos do MLRE os alunos 

podem escolher uma de três diferentes opções: realizar um Estágio Curricular numa empresa ou 

em qualquer outra entidade; elaborar um Projeto de aplicação sobre uma das temáticas abordadas 

ao longo de curso; ou fazer uma Dissertação em torno de um tema igualmente ligado ao perfil 

formativo do Mestrado. Depois da conclusão da parte escolar do MLRE, e após ter ponderado 

todas as opções que nos foram oferecidas em reuniões realizadas entre a Diretora de Mestrado e 

os alunos deste curso, optei por fazer um Estágio Curricular. No decurso e no final do Estágio terá 

de ser elaborado um relatório, com uma apresentação crítica e teoricamente sustentada das 

diversas tarefas desenvolvidas. Realizei o Estágio Curricular numa pequena empresa, a 

VisionMaker Unipessoal, Lda. Decidi optar por uma start-up devido a ser uma mais-valia ao nível 

pessoal e profissional, uma vez que ao trabalhar numa pequena empresa proporcionar-me-ia um 

contato direto com a realidade empresarial no dia-a-dia, o que me permitiria ganhar experiência 

que poderá vir a ser muito útil em futuras funções no mercado.  

 

Desta forma, em conjunto com o Chief Executive Officer (CEO)

da empresa VisionMaker elaborei um Plano de Estágio com um cronograma, necessariamente 

provisórios (vd. infra Anexo I). Após ter aprovação deste Plano pela Prof.ª Doutora Ana 

Ramalheira, iniciei então o Estágio in loco na empresa VisionMaker Unipessoal, Lda. 

 

O Estágio Curricular teve a duração de seis meses (de 02 de Fevereiro a 31 de Julho de 

2014), com um horário de trabalho semanal de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, 

tendo uma 1 hora para o almoço. O supervisor do Estágio Curricular na VisionMaker foi o seu 

fundador o Eng. Hugo Nogueira e o orientador científico foi o Professor Doutor Carlos de Miguel 

Mora.  
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O presente Relatório, que tem por objetivo apresentar de forma crítica e teoricamente 

sustentada as diversas atividades desenvolvidas ao longo do Estágio, encontra-se dividido em três 

secções: 

 A primeira prende-se com a apresentação da empresa de acolhimento, a VisionMaker 

Unipessoal, Lda., referindo aspetos ligados à sua fundação, valores, missão, estratégia e 

forma como tem vindo a evoluir. 

 A segunda parte prende-se com a descrição das diversas tarefas que tive oportunidade de 

desempenhar ao longo destes seis meses; 

 A terceira parte incide sobre os projetos desenvolvidos, um ao nível interno referente à 

gestão de informação e outro relativo à candidatura a Fundos Comunitários Europeus, 

mais concretamente o Portugal 2020. 

 

 

Ao longo desta experiência profissional na VisionMaker ambicionava obter competências 

que me permitissem aplicar muitos dos conhecimentos mais teóricos que obtive ao longo da minha 

formação académica, no âmbito quer do MLRE, quer da Licenciatura em Técnico Superior de 

Secretariado, incluindo das várias formações e experiências que adquiri em estágios curriculares. 

A formação académica, em muitos dos casos, é uma fonte de conhecimento teórico que acaba por 

se verificar, de certa forma utópica e desajustada perante a realidade prática no terreno, nas 

intuições. No entanto, as ferramentas, metodologias e muitos conhecimentos que nos são 

facultados no Ensino Superior acabam por revelar-se uma grande mais-valia para o nosso 

desempenho profissional. 

 

Espero muito sinceramente que as atividades que desenvolvi sejam de facto muito úteis à 

VisionMaker e que sirvam de algum modo para alavancar esta empresa no mundo dos negócios, 

tornando-a cada vez mais sólida, estável e rentável. 
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1. Apresentação da VisionMaker Unipessoal, Lda. 

 

A empresa VisionMaker, Unipessoal Lda., empresa especializada no desenvolvimento de 

sistemas de Visão Artificial para a indústria, tem como principal ação o desenvolvimento de 

soluções do tipo chave-na-mão para responder a necessidade de empresas do segmento 

industrial. Foi fundada no ano de 2014, pelo Eng. Hugo Nogueira, com o propósito de explorar um 

nicho de mercado que, apesar de possuir alguns players, não era ainda muito eficaz na resposta a 

determinados serviços, nomeadamente no que toca a sistemas de Visão Artificial. Após algumas 

experiencias como técnico programador em várias empresas, o fundador e CEO da VisionMaker 

verificou que essas mesmas entidades não executavam os serviços que lhes eram solicitados da 

forma que ele considerava ser a mais correta. Estes oferecem aos seus clientes soluções 

standard, o que resulta num atendimento indiferenciado e desajustado das reais necessidades dos 

clientes.  

 

A criação da empresa veio da vontade de ser empreendedor, do desafio e da curiosidade. 

Para ser um empreendedor não basta apenas ter uma boa ideia e querer transformá-la numa 

empresa. Traçar o que se quer é o primeiro passo de um longo caminho. Para se ser 

empreendedor é necessário ter criatividade, conhecer os riscos, acreditar na capacidade de tomar 

decisões, ser persistente e ter iniciativa. Devemos ser otimistas e não desistir no primeiro não. A 

criação da VisionMaker assenta em três pilares: Primeiro pela experiencia profissional e 

académica, segundo pelo gosto da área (permite criatividade profissional) e o terceiro e último por 

ser uma tecnologia virada para o futuro (o que a empresa está a desenvolver neste momento irá 

ser muito utilizado no futuro). O CEO decidiu assim criar a VisionMaker Unipessoal Lda., tendo em 

conta a sua formação, designadamente a Licenciatura em Engenharia de Eletrónica e 

Telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Mais tarde ingressou no Mestrado de Engenharia 

em Automação Industrial também na Universidade de Aveiro onde adquiriu conhecimentos 

específicos em áreas tais como a Visão Artificial, Robótica, Informática Industrial, entre outras. 

 

A VisionMaker está classificada, do ponto de vista jurídico, de acordo com o artigo n.º 270 

do Código das Sociedades Comercias, alterado pelo Decreto de Lei n.º 257/96 de 31 de 

Dezembro, como uma sociedade unipessoal, que pode ser uma pessoa singular ou coletiva. Nesta 

situação, a responsabilidade do sócio encontra-se limitada ao capital social da empresa que é de 

5000€ . Do ponto de vista da sua dimensão, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 



Universidade de Aveiro | 13  

 
 

 

Novembro, esta instituição é considerada como uma Pequena e Média Empresa (PME)1. A 

VisionMaker enquadra-se na subcategoria de Microempresa2, uma vez que possui um número de 

efetivos inferiores a 10 e um volume de negócios inferior a 2 milhões de Euros anuais (INE, 2014b: 

47). 

 

1.1 Estrutura e Composição 

 

A VisionMaker possui atualmente dois colaboradores (no âmbito de estágios 

profissionais). O seu CEO é responsável por todas as áreas de negócio, desde a gestão 

empresarial à parte técnica e comercial da empresa. Os outros dois colaboradores são técnicos 

superiores e os responsáveis pela projeção e desenvolvimento de sistemas de Visão Artificial, e 

orçamentação. O sector da contabilidade é em regime de outsoursing3, da responsabilidade da 

IEUA4. 

 

Oficialmente a VisionMaker não possui qualquer documento que explicite a estrutura da 

empresa, pelo que apresento um organograma, com base na perceção que obtive ao longo do 

meu estágio curricular. Utilizei o organograma «Dial de Wyllie» (Wyllie, 1999) uma vez que, na 

minha opinião, é aquele que mais se ajusta ao tipo de organização da empresa em questão. Este 

tipo de organograma diferencia-se dos restantes, pois é composto por vários círculos que definem 

os diversos departamentos, consoante a sua hierarquia. O organograma Dial de Wyllie tem por 

objetivo representar organizações de hierarquia dinâmica, com vinculações que variam conforme o 

desenvolvimento de novos projetos interdepartamentais (Wyllie, 1999). O setor mais valorizado e 

com um maior peso na empresa é a gestão uma vez que é nesta secção que se centra a tomada 

de decisões sobre o tipo de serviços afetos ou prestados pela VisionMaker, nomeadamente 

equipamentos, compras, contato com clientes e orçamentação de serviços, entre outros. As 

componentes, técnica e comercial, embora não tão importantes e relevantes como a gestão, 

possuem o seu relevo, na medida em que a componente técnica permite escrutinar quais as 

                                                        
1 «Micro Pequena e Média Empresa (PME) como sendo empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume 

de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros». (INE, 

2014b: 47) 

2 Microempresa Empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não 

excede 2 milhões de euros. (INE, 2014b: 47) 

3 «Contratação externa de serviços que, originalmente eram realizados por colaboradores internos, com o fim de reduzir os 

custos e melhorar os serviços; subcontratação.» (Infopédia, 2015). 

4 IEUA –  Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro. 
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melhores soluções, equipamentos e meios necessários para as necessidades de cada cliente e a 

componente comercial permite a captação de novos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organograma da empresa VisionMaker Unipessoal, Lda. 

 

1.2 Localização e Composição da Sede 

 

A VisionMaker tem o seu escritório sediado na IEUA - Campus Universitário Santiago, 

Edifício 1, no distrito de Aveiro. 

Figura 1 - Localização VisionMaker (Fonte: Google Maps) 
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O escritório da empresa é composto por duas secções: 

 A secção de gestão, reunião e receção de clientes; 

 A secção técnica, onde se efetuam os estudos, testes e programação dos projetos. 

 

A VisionMaker possui ainda uma viatura, que está equipada com equipamentos e 

materiais necessários para a instalação e testes de funcionamento dos sistemas de Visão Artificial 

utilizados no cliente final. 

 

1.3 Missão Visão e Valores 

 

O investimento constante no sentido de obter melhores resultados a todos os títulos é um 

fator muito importante para que as empresas se mantenham competitivas, tendo em conta que a 

globalização, nas últimas duas décadas, tem vindo a exigir ao mundo dos negócios um 

investimento tecnológico cada vez maior. As facilidades de comunicação e de movimentação, quer 

de pessoas, quer de bens e produtos, criaram uma nova realidade de aproximação de culturas e 

obviamente dos diversos mercados; desta forma, não existe barreiras e fronteiras. Perante esta 

realidade as empresas optam por um método de serviço mais standard (pacotes de soluções 

uniformes para todos os clientes) uma vez que os produtos e serviços são cada vez mais iguais e 

apresentam-se de maneira cada vez mais semelhantes. As empresas veem-se obrigadas a 

apostar num conjunto próprio de características que as distinguem das demais e que geralmente 

decorrem dos respetivos Missão, Visão e Valores, os únicos aspetos que lhes conferem uma 

identidade própria em relação aos seus concorrentes diretos. A VisionMaker Unipessoal, Lda. não 

tinha definido a sua Missão, Visão e Valores e, como tal, sugeri que fosse elaborado um texto que 

Figura 2 –  Escritório (Fonte própria) Figura 3 –  Área técnica (Fonte própria) 
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explicitasse estes aspetos e que este fosse divulgado através de todos os canais de comunicação 

da empresa com os seus stakeholders5. Após ter uma perceção mais aprofundada da realidade da 

VisionMaker, elaborei algumas opções, que posteriormente expus ao CEO da empresa. Esses 

textos foram posteriormente disponibilizados no website da empresa e portefólio. 

A missão de uma empresa é entendida como sendo a razão da sua criação e da sua 

existência. Neste aspeto deve estar presente a área de negócio em que atua e como prevê atingir 

os seus objetivos, bem como a forma como pretende ser reconhecida pelos seus stakeholders. A 

missão da VisionMaker ficou definida do seguinte modo: 

 

«A VisionMaker tem como missão assegurar que os seus clientes aperfeiçoem a 

qualidade dos seus processos segundo as suas necessidades usando a melhor 

tecnologia de Visão Artificial.» (Fonte própria). 

 

A visão de uma empresa reflete as suas ambições e os objetivos que pretende alcançar a 

médio e a longo prazo, um espaço temporal que poderá ser apenas indicativo tendo em conta o 

rumo que a instituição quer traçar. A visão da VisionMaker ficou definida do seguinte modo: 

 

«A visão da VisionMaker consiste na aposta numa empresa de referência no 

segmento de mercado de sistemas de Visão Artificial ao nível nacional e 

internacional.» (Fonte própria). 

 

Os valores de uma empresa recaem sobre as convicções que a fundamentam, sobre a 

sua conduta individual e organizacional. Os valores podem ser definidos como princípios éticos e 

deontológicos que guiam a vida da organização no cumprimento dos seus objetivos e das 

necessidades de todos aqueles que nela trabalham. A VisionMaker assenta a sua filosofia nos 

seguintes valores: 

 

 «Inovação - com o intuito de criar valor nas diversas áreas onde estamos 

inseridos. 

                                                        
5Stakeholders designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações e no desempenho de uma 

organização e cujas decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa mesma organização. Estão 

incluídos nos stakeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, Estado (enquanto 

entidade fiscal e reguladora), sindicatos e entidades que se relacionam com a organização.» (Nunes, 2009). 
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 Conhecimento - através do qual obtemos a solução dos problemas com sucesso 

aos nossos clientes, potenciando assim os seus recursos; 

 Excelência - estar entre os melhores do mercado; 

 Integridade - apostar numa relação de confiança com os nossos stakeholders, 

com um objetivo comum, melhoria contínua; 

 Orientamos as nossas ações sob princípios de ética e responsabilidade.» (Fonte 

própria). 

 

1.4 Serviços 

 

Há um crescente número de empresas que procuraram soluções relativas ao controlo de 

qualidade, melhorando assim os processos de fabrico, recorrendo para tal a empresas 

especializadas. 

 

A VisionMaker Unipessoal Lda. é uma instituição que se especializou em sistemas de 

Visão Artificial, procurando sempre os melhores equipamentos e métodos para a instalação dos 

mesmos. É a aposta na qualidade e na satisfação dos seus clientes que distingue esta empresa 

das suas concorrentes diretas. Os principais serviços que a VisionMaker presta, e aqueles que de 

facto têm mais procura, são os serviços de consultadoria, serviços de engenharia de programação 

de sistemas de Visão Artificial, e fornecimento de sistemas/máquinas tipo chave-na-mão. 

 

Por forma a garantir a total satisfação e manter uma boa imagem junto dos seus clientes, 

a VisionMaker, além de apostar nos métodos de montagem e nas instalações mais inovadoras, 

procura disponibilizar as melhores marcas de equipamentos disponíveis no mercado, 

designadamente aquelas que são as mais modernas ao nível tecnológico. 

 

Todos os serviços prestados pela VisionMaker têm uma garantia (essa garantia varia de 

equipamento para equipamento). Todos os serviços prestados pela empresa não implicam 

qualquer pagamento mensal para o cliente, o que constitui uma vantagem competitiva em relação 

às empresas congéneres, que usam equipamentos standards e que, além de praticarem preços 

superiores, cobram um valor mensal aos seus clientes. 
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1.5 Situação Atual 

 

Atualmente, a VisionMaker encontra-se em fase de crescimento sustentado, verificando-

se um aumento da procura dos seus serviços, nomeadamente de sistemas de Visão Artificial. Os 

serviços da VisionMaker são procurados por clientes que possuem uma lacuna no controlo de 

qualidade dos seus processos de fabrico. Apesar de ser uma empresa recente, a VisionMaker 

está a dar provas do seu valor no mercado, exemplo disso mesmo são as participações e visitas a 

feiras nacionais e internacionais, participação em revistas da especialidade e o seu estreito 

relacionamento com a Universidade de Aveiro. 

 

A procura é um indício claro de boa imagem, da credibilidade e da confiança no seu 

segmento de mercado; isto se deve ao facto de sermos especialistas, e os clientes veem que a 

Visão Artificial resolve a maioria dos problemas de qualidade. Com efeito, a procura pelos serviços 

da VisionMaker tem vindo a aumentar exponencialmente, uma circunstância que poderá levar à 

necessidade de reforçar o número de colaboradores da empresa. Uma vez que não se sabe 

quanto tempo é que esta procura durará, este reforço poderá ser feito com o recurso às medidas 

de apoio às PME, proporcionadas pelo Estado Português através do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), designadamente à medida Estágios-Emprego. 
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2. Desenvolvimento do Estágio Curricular  

2.1 Primeiro Contato com a Empresa 

 

Como foi referido anteriormente, o estágio decorreu na VisionMaker sob a orientação do 

Eng. Hugo Nogueira. Tive a oportunidade de trabalhar nos vários departamentos da empresa, 

nomeadamente no departamento de gestão, comercial e de contabilidade. Com a minha 

integração na empresa, foi possível delegar atividades e tarefas relacionadas com os diversos 

departamentos, sempre sob a supervisão do próprio Eng. Hugo Nogueira. 

 

O primeiro contato com a empresa foi feito por um e-mail no qual expressei a minha 

vontade de integrar a VisionMaker e realizar o meu estágio curricular nesta empresa. A minha 

candidatura permitia satisfazer a necessidade existente de auxiliar nos vários departamentos. 

Após uma troca de e-mails, e ainda antes do início do estágio, ficou combinada a realização de 

uma breve reunião para conhecer a VisionMaker e saber mais pormenores sobre qual seria o meu 

papel na empresa. Nesta reunião tive oportunidade de conhecer pessoalmente o Eng. Hugo 

Nogueira, o meu local de trabalho e saber algumas coisas sobre o funcionamento da empresa. 

 

2.2 Instrumentos de Trabalho  

 

No início do estágio, logo no primeiro dia, foi-me disponibilizada uma secretária, com 

telefone. Durante todo o estágio utilizei o meu computador pessoal onde tive de instalar algumas 

ferramentas que auxiliaram na execução de várias tarefas, nomeadamente, o Google Drive, 

Microsoft Office 2010. Desde logo, foi-me atribuído o título de Administrative Assistant and 

Marketing Department para identificar-me perante os clientes e em qualquer contato profissional. 

 

O correio eletrónico é o instrumento mais importante nas tarefas diárias da VisionMaker. 

Grande parte da comunicação na empresa, seja interna ou externa, é feita por e-mail. O correio 

eletrónico utilizado é o Gmail do Google, que disponibiliza uma série de outras ferramentas que 

facilitam a comunicação. Desde o primeiro dia que me foi disponibilizada uma conta de e-mail para 

poder comunicar internamente, mas também com clientes e fornecedores. 
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Outra ferramenta fundamental para a atividade da empresa é o Drive do Google. Esta é 

outra ferramenta incluída na conta de e-mail da Google que permite a criação, edição e partilha de 

ficheiros com todos os colegas. Esta ferramenta foi diversas vezes utilizada para criação de 

artigos e listas (por exemplo, de prospeção comercial) em folhas de cálculo. A grande vantagem é 

que permite, não só a partilha destes conteúdos, como também a edição em tempo real dos 

mesmos. Deste modo, é possível criar um documento que é visto por todos os colegas, os quais 

por sua vez, podem corrigir, editar ou simplesmente fazer um comentário no próprio documento, 

evitando incessantes trocas de e-mails com documentos em anexo. 

 

Nas atividades relacionadas com o marketing, foi recorrente utilizar a edição de imagens 

(vd. infra Anexo II). As ferramentas que utilizei para o efeito foram o software ConceptDraw e o 

software Adobe Photoshop que permitem a edição e criação de imagens. Na criação de notícias, 

tanto para revistas da especialidade como para o website, o ConceptDraw e o Adobe Photoshop 

desempenharam um papel fulcral tanto na criação de imagens que obedecessem a certos 

parâmetros pré-definidos (tamanho, cor, por exemplo), como numa simples edição em que era 

pretendido que se substituísse o texto original em português, por uma tradução em inglês. 

 

Finalmente, o outro instrumento de grande importância foi a internet. Além de ser o veículo 

mobilizador de outras ferramentas, como por exemplo o correio eletrónico, a internet é bastante 

importante por si só: permite a recolha de imagens, artigos e informação para criação de 

conteúdos relacionados com o marketing, mas também a pesquisa e recolha de informação sobre 

outras empresas, sendo assim fundamental para a atividade comercial e de prospeção. 

 

2.3 Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio Curricular 

 

Neste subcapítulo irei descrever as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular. Estas serão divididas em três áreas fundamentais: atividades de marketing, atividades 

comerciais e apoio administrativo. Nas atividades de marketing são descritas todas as ações de 

promoção da empresa: a criação, edição de notícias para publicação no website e na revista 

Robótica; a redação de textos de apresentação da empresa para diferentes meios e situações; o 

contato com fornecedores e apoio à organização de eventos no sentido de organizar o material 

promocional da empresa, isto é, portefólio, cartões-de-visita e folhetos informativos. Nas atividades 
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comerciais são descritas todas as ações de contato comercial com clientes, nomeadamente, a 

elaboração de uma lista de potenciais clientes e o respetivo plano de ação, seguido por contatos 

iniciais de prospeção e marcação de reuniões. Por último, no apoio administrativo foi realizada 

uma atualização de dados na base de dados de clientes e fornecedores, bem como o 

desenvolvimento de modelos de documentos complementares necessários, definição de agenda e 

agendamento de reuniões com clientes e fornecedores. 

 

A realização das tarefas acima descritas contribuiu não só para facilitar e alavancar o 

trabalho do CEO da empresa, mas também facilitar a organização de contatos com possíveis 

clientes, o acompanhamento dos colaboradores da empresa na execução de projetos, bem como 

a gestão da parte técnica. Isto permitiu obter uma visão mais alargada da diversidade de 

atividades necessárias para a manutenção de uma empresa em funcionamento, tendo igualmente 

adquirido uma consciência mais profunda das dificuldades financeiras com que as microempresas 

se confrontam e a engenharia financeira que frequentemente necessitam de realizar para manter 

as portas abertas. 

 

2.3.1 Marketing 

 

Num mundo global, o mercado é competitivo e existem fatores que fazem a diferença, 

estes fatores levam à diferença e podem tornam uma empresa líder de mercado em detrimento de 

outras. O mercado é quem faz destacar a empresa das restantes levando-a ao top. Também 

determina os critérios de procura de serviços, define ou redefine necessidades, desenvolve no 

consumidor mecanismos de reconhecimento cognitivo e emocional. Por isso é importante 

percebê-lo e compreende-lo.  

 

«Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a 

criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração 

do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 

interessado.» (AMA - American Marketing Association, 2005). 

 

Desta forma, as atividades de marketing passam, sobretudo, pela promoção da 

VisionMaker e dos seus produtos. O marketing, neste sentido, é fundamental para dar a conhecer 

o que a empresa faz e de que forma os seus produtos podem ser uma mais-valia para diversos 
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sectores industriais. Esta componente de comunicação é feita por diversos meios. Os mais usuais 

são as publicações de notícias no website da empresa, na revista 1500 Maiores empresas de 

Aveiro (vd. infra Anexo III) e na revista Robótica (vd. infra Anexo IV). Esta última revista publica 

diversos artigos de interesse sobre automação e robótica, dando a conhecer várias soluções a 

nível de equipamentos, soluções, novidades e tendências tecnológicas para processos produtivos. 

Outros canais de comunicação são o Facebook6 e o LinkedIn7, onde partilhei, não só os artigos 

publicados no website e na revista, como também as publicações diretas dos fornecedores sobre 

as novidades dos seus produtos. 

 

Neste contexto, o marketing da empresa é um veículo promocional dos serviços que a 

VisionMaker desenvolve. É dado um claro destaque aos sistemas de Visão Artificial e à forma 

como a empresa atua, sendo isto visível em todos os meios de comunicação que utiliza. O próprio 

flyer (vd. infra Anexo V) promocional da empresa (em português e inglês) é também um meio de 

comunicação que visa promover as vantagens competitivas, a forma como cria valor para o 

cliente, apresenta as aplicações que a Visão Artificial oferece, destacando que a VisionMaker não 

é apenas reflexo da qualidade dos serviços que presta, mas também da qualidade dos seus 

recursos humanos. Este meio de promoção é utilizado sobretudo no contato pessoal com clientes 

ou potenciais clientes, sendo acompanhado por uma breve apresentação verbal da empresa. 

 

2.3.1.1 Textos de apresentação 

 

A promoção da própria empresa passou muitas das vezes pela produção de documentos 

e textos de apresentação. Esta foi uniforme, tendo sido adaptada não só ao meio em que foi 

exibida como ao próprio público-alvo. Durante o estágio, existiram três casos diferentes de 

apresentação da empresa: para uma revista, por e-mail para potenciais clientes (vd. infra Anexo 

VI) e verbalmente para visitas a potenciais clientes. No primeiro caso, foi feita uma apresentação 

generalista da empresa, não havendo nenhum destaque específico sobre as aplicações da Visão 

Artificial. O objetivo foi expor a atividade da empresa e os serviços que disponibiliza. Nos casos 

seguintes, as apresentações incidiram não só sobre a empresa, mas também sobre a Visão 

Artificial e as soluções no controlo de qualidade do produto.   

 

                                                        
6 Vd. sítio do Facebook (2015), URL: https://www.facebook.com/pages/VisionMaker/902187503135996?fref=ts (consultado 

a 7 de agosto de 2015). 
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O envio de e-mails de apresentação foi uma tarefa constante da atividade comercial, 

nomeadamente na prospeção de novos clientes. Porém, a produção de e-mails obedece a vários 

elementos de marketing, sobretudo no que diz respeito à promoção e visibilidade da empresa. 

Estes e-mails continham um texto de apresentação da empresa, referindo a sua atividade e os 

seus serviços, e em anexo o flyer promocional da empresa. Tendo em conta as variadas 

aplicações da Visão artificial e os seus benefícios para o cliente, seria pouco produtivo enviar um 

texto de grandes proporções. Desta forma, optei por criar um layout atrativo com pouco texto, as 

respetivas imagens e possíveis aplicações, adequando a mensagem ao sector de atividade do 

recetor do e-mail. Deste modo, foi possível apresentar a empresa de uma forma mais pessoal, 

ajudar aquele cliente específico e passar uma mensagem fundamental da atividade da empresa: 

dispõe soluções do tipo chave-na-mão adequadas às necessidades dos clientes. No mercado da 

Visão Artificial é necessário estar atento às necessidades do cliente, como também não devemos 

descurar a forma como comunicamos e fornecemos resposta ao seu problema. Esta interação 

deve ser personalizada, tornando assim o cliente único, uma vez que «responder apenas à 

necessidade declarada pode não ser o bastante para o cliente.» (Kotler, 2000, p.43). 

 

Na área comercial, mas ainda ligada às atividades de marketing, a visita a clientes é 

também merecedora de destaque neste capítulo. As visitas começam sempre com uma 

apresentação inicial da empresa, e, se o contato com clientes diz respeito à atividade comercial, o 

trabalho de preparação das apresentações diz respeito, novamente, à atividade de marketing. Tal 

como no caso anterior, estas apresentações são preparadas tendo em conta o cliente, 

nomeadamente, o setor onde atua, o processo de produção utilizado, as dificuldades/problemas 

que ocorrem com maior frequência, entre outros. Nesta situação, é feita uma apresentação geral 

da empresa e dos serviços, seguida por algumas questões sobre a empresa do cliente e o seu 

processo produtivo. Como conclusão são apontadas soluções mais adequadas para as 

dificuldades e problemas do processo produtivo, recorrendo a exemplos práticos. A preparação 

prévia para as apresentações envolve trabalho de pesquisa sobre a empresa e sobre a sua 

atividade. Porém, na maior parte dos casos desenrolam-se sobretudo graças ao contato direto 

com o cliente e à troca de informações entre ambas as partes. A apresentação foi sempre 

adaptada conforme as informações que o cliente fornece.  

 

 

                                                                                                                                                                        
7 Vd. sítio do Linkedin (2015), URL: https://www.linkedin.com/company/visionmaker (consultado a 7 de agosto de 2015). 
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2.3.1.2 Contato com fornecedores 

 

Durante o estágio, foi estabelecido contato com duas marcas e potenciais fornecedores da 

VisionMaker: a INFAIMON e a MRA. O contato realizou-se através de e-mails e por contato 

telefónico em inglês e português, sendo o assunto sempre relacionado com questões acerca de 

especificidades dos produtos a utilizar na Visão Artificial. O Eng.º Hugo Nogueira forneceu-me o 

contato dos responsáveis pelo departamento técnico INFAIMON em Portugal, e do responsável 

pelo departamento de compras da MRA, em Espanha. 

 

O primeiro contato com os responsáveis dos departamentos técnico e de compras das 

empresas foi no sentido de recolher imagens e informações acerca dos produtos das suas marcas 

e de aplicações dos mesmos. Esta experiência deu-me a oportunidade de apresentar-me a outras 

entidades como colaboradora da VisionMaker e de alguma forma auxiliar o departamento técnico. 

Através da troca de emails, foi possível recolher as informações que necessitava. As duas 

empresas acederam ao meu pedido e foram bastante acessíveis na comunicação, ficando 

implícito que podia consultar os responsáveis de cada departamento sempre que fosse 

necessário. Os restantes contatos foram feitos no sentido de pedir catálogos ou informações 

acerca de determinado produto. Sempre que surge um novo projeto, é feita uma recolha dos 

catálogos de fornecedores disponíveis na empresa e uma listagem dos produtos mais adequados 

a utilizar no projeto em questão. Mais uma vez, os responsáveis de cada empresa foram bastante 

disponíveis e enviaram os catálogos, tal como pedido. 

 

2.3.2 Comercial 

 

A componente comercial da VisionMaker está intimamente relacionada com o contato 

direto com os clientes ou potenciais clientes. Engloba não só o contato efetivo, como várias tarefas 

de prospeção e, também, tarefas de seguimento. As ações comerciais têm como objetivo 

primordial a angariação de novos clientes e posteriormente a fidelização do cliente.  

 

Desta forma, ao efetuar um pré-contato é realizada uma prospeção inicial de várias 

empresas e define-se o potencial interesse para estabelecer contato. Isto se traduz na elaboração 

de uma lista de empresas. O objetivo nesta etapa é essencialmente pesquisar e recolher 

informações sobre o mercado e as empresas alvo, determinando se haverá ou não interesse em 
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abordar essas empresas. Segundo o autor Kotler é essencial conhecer o nosso mercado alvo, «As 

empresas têm maiores oportunidades de se saírem bem quando escolhem os seus mercados-alvo 

com cuidado e preparam programas de marketing customizados.» (Kotler, 2000, p.42) Ao 

estabelecer o contato inicial, podemos identificar outro objetivo com elevada importância: dar a 

conhecer a VisionMaker aos potenciais clientes. Ainda que não seja adquirido um novo cliente no 

contato inicial, é fundamental promover a empresa como potencial fornecedora ou prestadora de 

serviços, de modo que no futuro, perante o aparecimento de uma nova necessidade do cliente, 

este já saiba quem consultar. 

 

De igual forma, perante um cliente já fidelizado, é importante manter o contato e fazer um 

acompanhamento periódico. Isto se traduz num novo objetivo: continuar o seguimento de um 

cliente atual, acompanhando-o e revelando disponibilidade para ajudar em qualquer problema. O 

comercial, além de ter esse mesmo objetivo, também se preocupa em manter uma boa relação 

com o cliente. Esta boa relação é mantida e fomentada com um acompanhamento pós-venda. Ao 

manter contato com os clientes, e estando em sintonia com o departamento técnico da empresa, a 

VisionMaker consegue mostrar-se disponível para ajudar o cliente com qualquer questão e para 

fornecer suporte técnico, caso este seja necessário. Os autores defendem a máxima «As 

empresas agora preocupam-se em manter os clientes existentes e a desenvolver relacionamentos 

duradouros.» (Kotler & Armstrong, 2000, p.8). Para dar a volta por cima nos dias hoje, com o fraco 

crescimento da economia e clientes mais exigentes, que não se contentam com serviços 

medianos, a solução é a construção de valor, qualidade e satisfação para o cliente. 

 

2.3.2.1 Lista de potenciais clientes 

 

A fase inicial da atividade comercial passa por ações de prospeção, nomeadamente, 

pesquisa sobre o mercado e recolha de informações sobre empresas-alvo, com o objetivo de 

delimitar quais as empresas com maior ou menor potencial. Segundo o autor Kossen (1989), na 

atividade de prospeção são classificados três modelos de potenciais clientes: Suspect, Prospect e 

Prospect Qualificado. Para o autor, o primeiro tipo, Suspect, são organizações ou pessoas que 

ainda não efetuaram qualquer compra. São vistos como um público-alvo pela empresa. O segundo 

tipo de potenciais clientes, Prospect, é idêntico à antecedente. Este potencial cliente possui 

alguma capacidade financeira e poder de decisão de compra. Por último o terceiro género, o 

Prospect Qualificado. Apesar de ainda não ter realizado qualquer tipo de compra, já demonstrou 
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interesse na aquisição de produtos. Solicita amostras, informações relativas aos produtos, preços, 

entre outros. (Kossen, 1989). 

 

Tendo em conta o plano de ação da VisionMaker optei pelo primeiro tipo de cliente, 

Suspect, pois o objetivo era contactar empresas com as quais a empresa não estive até à data 

qualquer relação comercial. Como ponto de partida na prospeção de clientes, foi feita uma recolha 

de várias empresas e criada uma lista de potenciais clientes. Esta lista conteve determinados 

campos, como por exemplo: o nome da empresa, área de atuação, website, produtos fabricados, 

entre outros. 

 

Após a criação desta lista, iniciou-se uma fase de levantamento de empresas e inserção 

de dados na lista. A recolha começou através da lista de associados do website Racius - portal de 

informação empresarial. Esta lista de associados contém centenas de empresas de vários 

sectores, como o têxtil, automóvel, metalúrgico, farmacêutico, entre outros. A lista do portal Racius 

disponibiliza informação relativa aos nomes das empresas e ao código da Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas (CAE), sendo então necessário pesquisar a empresa, 

consultar o seu website, quando disponível, e recolher toda a informação para inserir na lista de 

potenciais clientes. Após inserção dos dados de todas as empresas associadas do website 

Racius, foram inseridas outras empresas que, tanto eu como os meus colegas, já conhecíamos 

previamente (empresas da nossa localidade, empresas em que trabalham familiares ou amigos ou 

até empresas que conhecemos por convivência ou pelos meios de comunicação). Após a 

conclusão da inserção dos dados, iniciou-se uma etapa de filtragem, em que foram eliminadas as 

empresas que já não tinham atividade, empresas de áreas que não têm interesse para a atividade 

da VisionMaker (cimenteiras, por exemplo), empresas distribuidoras e associações. Esta filtragem 

deixou a lista de potenciais clientes completa, sendo agora necessário apurar uma ordem de 

prioridades, definindo as empresas em que haverá maior interesse. 

 

No caso da VisionMaker, o mercado é bastante extenso e não se centra num nicho 

específico que possa ser explorado. Qualquer empresa que tenha um processo produtivo 

automatizado e/ou que tenha a preocupação com o controlo de qualidade do produto, à partida, é 

um potencial cliente. A experiência da própria empresa e o facto de querer explorar novos nichos 

de mercado permitiu estabelecer uma ordem de prioridade. Deste modo, foram definidos os vários 
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sectores que a empresa considerou serem os mais prioritários, como é possível observar na 

Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 –  Indústrias de atuação da VisionMaker (Fonte própria) 

 

 

Definidos os sectores prioritários de atuação, o objetivo nesta fase é contactar as 

empresas, no sentido de apresentar a VisionMaker e tentar marcar reuniões com os responsáveis. 

Deste modo, é possível conhecer os processos produtivos, identificar possíveis defeitos na cadeia 

de fabrico do produto e demonstrar como a Visão Artificial pode solucionar problemas que até 

então não tinham solução. 

 

2.3.2.2 Contatos com potenciais clientes 

 

Após a conclusão da lista descrita anteriormente, defini um plano de ação para contactar 

estas empresas e ficou delineado estabelecer-se um contato inicial por telefone seguido do 

contato por e-mail com o objetivo de marcar uma reunião para uma apresentação formal da 

empresa. Antes de dar início aos contatos com potenciais clientes, decidi esquematizar todo o 

processo (vd. infra Anexo VII) de formar a tornar estes contatos mais rentáveis, e também para 

ajudar a equipa a compreender como é realizado o contato ao cliente.  

 

Contudo, ao iniciar os contatos, surgiu desde logo um obstáculo que dificultou esta tarefa. 

Como o objetivo é marcar reuniões com os responsáveis dos departamentos da qualidade e de 

produção, como poderia chegar até eles? Se o contato fosse feito de uma forma geral, todo o 
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processo poderia perder-se em ciclos de passagem de mensagem entre os órgãos da empresa. 

Pretendia obter uma resposta mais dinâmica e produtiva, em que o ideal seria comunicar 

diretamente com esses responsáveis. Neste sentido, a técnica adotada para chegar a estas 

pessoas passou por pesquisas numa rede social, o LinkedIn. 

 

O LinkedIn é uma rede social com elevado cariz profissional, onde os seus utilizadores 

criam uma espécie de currículo online e estabelecem conexões com vários contatos profissionais. 

Nesta rede social, as empresas definem uma página para a empresa e os seus colaboradores 

criam a sua página pessoal ou perfil, onde são descritos os seus percursos académicos, 

profissionais e atual situação profissional, referindo o nome da empresa onde trabalham e o cargo 

que exercem. Assim sendo, é bastante fácil aceder ao LinkedIn, fazer uma pesquisa pela empresa 

em causa e identificar as pessoas que trabalham nessa empresa e os seus respetivos cargos. A 

partir daqui é possível escolher a pessoa que tem o cargo mais pertinente e fica-se de imediato a 

saber o nome da pessoa com quem se deve entrar em contato.  

Este processo nem sempre é fácil. Durante o estágio, esta técnica por vezes funcionava como 

também alguns casos não era eficiente. O sistema utilizado não é totalmente eficaz, porque o 

LinkedIn é uma rede social em que nem todas as pessoas têm conta própria ou fornecem este tipo 

de informações.  

 

Após serem estabelecidos os contatos iniciais por telefone e enviados os e-mails de 

apresentação, na fase seguinte seguiram-se as reuniões com os potenciais clientes. As reuniões 

consistiram numa apresentação inicial da VisionMaker, seguindo-se de uma apresentação 

também da empresa visitada. Nestas reuniões foram colocadas diversas questões aos potenciais 

clientes. O objetivo foi o de recolher o máximo de informação sobre essa empresa, 

nomeadamente, os equipamentos que utilizam e que dificuldades ou necessidades têm no seu 

processo de produção. Em diversos casos, estas questões motivaram a visita às unidades fabris 

onde é feita a produção, para compreender melhor os processos e desafios destas empresas.  

 

As visitas às empresas foram bastante positivas, não só pela recolha de informação mas 

também pela relação mútua: o potencial cliente responde às questões colocadas, mas também a 

VisionMaker esclarece qualquer dúvida que o potencial cliente tenha, estabelecendo-se aqui uma 

relação de confiança. Os resultados das reuniões foram diversos: houve casos em que foi 

claramente identificado um problema e apresentada uma solução, resultando na aquisição de um 
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novo cliente; e até casos em que não foi identificada nenhuma aplicabilidade imediata para 

aquisição dos serviços da VisionMaker, mas que ficou demonstrada a nossa disponibilidade na 

eventualidade de surgirem novos projetos. Independentemente do resultado, o mais importante 

destas visitas foi dar a conhecer a VisionMaker, e a equipa de profissionais que compõem a 

empresa, assim como demonstrar a nossa disponibilidade para ajudar com qualquer questão. 

Mesmo que existam potenciais clientes que não tenham nenhuma necessidade imediata dos 

serviços da VisionMaker, no futuro, e caso surja essa necessidade, um primeiro contato já foi 

estabelecido. 

 

Finalmente, a última fase do processo de prospeção é o acompanhamento pós-visita. 

Concluída a visita, independentemente do resultado, é fundamental voltar a contactar o potencial 

cliente. Este contato é feito através do envio de informações sobre novos produtos e serviços, via 

newsletter ou e-mail, ou até pelo convite para feiras profissionais ou outros eventos de interesse, 

fomentando o bom relacionamento entre a VisionMaker e estas empresas. 

 

2.3.2.3 Contatos com clientes 

 

Além das ações de prospeção e contato com potenciais clientes, a atividade comercial 

também engloba o contato com clientes atuais. Tal como já foi referido, o acompanhamento de 

clientes, sejam eles potenciais ou já fidelizados, é importante na atividade comercial. O 

acompanhamento é feito no sentido de ir à procura de novas oportunidades de negócio e 

promover a imagem da empresa, fomentando a criação de uma relação de confiança entre 

fornecedor e cliente; no caso dos clientes existentes estas ações são ainda mais importantes. 

Após a conclusão de uma venda é fundamental não esquecer o cliente, mostrando-lhe total 

disponibilidade, seja a nível técnico; com suporte na instalação e soluções de problemas com os 

produtos, seja a nível comercial; fornecendo informações de novos produtos, procurando saber se 

o cliente tem novos problemas ou necessidades, indicando novas oportunidades de negócio para 

o cliente ou até enviando convites para eventos que sejam interessantes para a empresa em 

causa. É chamado o Follow-up8, após a venda, há o acompanhamento e/ou manutenção 

necessários para garantir a satisfação do cliente e a continuidade dos negócios. Esta etapa é de 

grande valia no estreitamento da relação entre a empresa e o seu cliente, tal como afirma Alves 

(1991: 54): «Apesar de existirem as mais variadas soluções de fidelização, todas assentam num 

                                                        
8 «Acompanhamento de um processo após a fase inicial» (Infopédia 2014). 
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contato regular com os clientes e visam conhecer e satisfazer as suas necessidades.» (Alves, 

1991, p.54).  

 

O acompanhamento que utilizei foi o envio de e-mail com o fornecimento de informações 

sobre novos produtos que poderão ajudar à melhoria de processos de produção. Porém, existe 

também o redireccionamento de um negócio, em que podia indicar ao cliente outra empresa que o 

poderá ajudar a solucionar um problema para o qual não temos solução. Desta forma, não só 

ajudamos o cliente a resolver o seu problema, como também ajudamos um parceiro a conseguir 

um novo negócio. 

 

2.3.2.4 Participação no Teacher’ s Day  

 

             O Teacher’ s Day é um encontro profissional organizado para as empresas de vários 

sectores apresentarem as ofertas de trabalho ou estágios (profissionais e/ou curriculares) das 

várias áreas formativas aos alunos interessados. O evento teve lugar no Departamento de 

Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, no dia 27 de maio, 

reunindo diversas empresas e empresários que estiveram presentes no evento para dar a 

conhecer as vantagens de trabalhar na respetiva empresa e de algum modo cativar os alunos a 

integrarem futuramente a sua equipa. No caso da VisionMaker para além de apresentar a 

empresa divulguei a oferta de estágios curriculares na área de Visão Artificial. A participação da 

VisionMaker foi feita num espaço próprio com demonstração de produtos e abordagem a alunos 

que revelavam interesse em conhecer a empresa e os estágios. 

 

 A organização da participação da VisionMaker neste evento merece um destaque 

particular pelo facto de ter juntado diversos elementos comerciais e de marketing, os quais 

definiram a forma como a empresa se iria apresentar aos alunos da Universidade de Aveiro. Numa 

fase de pré-evento, é necessária a organização técnica relativa aos equipamentos que iriam ser 

apresentados, da organização do próprio espaço onde ficariam os equipamentos e da disposição 

do portefólio e folhetos informativos sobre a VisionMaker. De forma a divulgar o Teacher’ s Day e 

convidar os alunos, elaborei um flyer A3 (vd. infra Anexo VIII) apelando à comparência destes no 

evento. 
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 Com todos os aspetos organizacionais bem definidos, iniciou-se o evento, foi definido pela 

equipa que ficássemos do lado de fora do espaço de exposição e de frente para os equipamentos. 

Assim os alunos passavam e olhavam para os equipamentos, enquanto os membros da 

VisionMaker ficavam por trás destes. Se algum aluno ficasse mais que alguns segundos a ver 

alguma demonstração ou os documentos relativos a estágios curriculares, um membro da 

empresa iria ter com ele e perguntava se o poderia ajudar com alguma questão. Desta forma, os 

alunos não ficavam intimidados com os membros da empresa e paravam para ver os 

equipamentos em funcionamento. 

 

Concluído o Teacher’ s day, foi altura de arrumar todos os contatos realizados e 

organizar a fase seguinte, que se pode designar de pós-evento. O balanço foi positivo, permitiu 

conhecer as necessidades dos alunos, o que procuravam no mercado de trabalho e tive 

oportunidade de realizar networking com outras empresas presentes no evento, expandindo a 

rede de contatos da empresa.  

  

2.3.3 Apoio Administrativo 

 

Após uma fase inicial de integração e familiarização com a empresa, soube que iria 

assessorar o Eng. Hugo Nogueira, auxiliando-o em todo o tipo de tarefas para as quais tivesse 

competência. Tinha também plena consciência de que todos os meus passos iriam ser dados com 

a sua orientação. Ao longo de todo o estágio desenvolvi, em paralelo com outras atividades pré-

definidas, tarefas simples de rotina inerentes ao funcionamento diário de qualquer empresa. Para 

o desempenho dessas tarefas não é necessário possuir qualquer competência ou experiência 

relevantes, embora requeiram alguma concentração e tempo para a sua execução. Embora sejam 

tarefas comuns a qualquer empresa, é importante referir que cada organização possui o seu 

método de trabalho, a forma de estruturar e priorizar as suas atividades e uma cultura corporativa 

própria. 

 

Uma das primeiras tarefas integradas neste contexto prendeu-se com a atualização do 

Microsoft Office Access que é um software de gestão de base de dados referente aos clientes e 

fornecedores da empresa. Apesar de a VisionMaker ter apenas um ano de existência o Eng. Hugo 

Nogueira possuía experiência na área, e existiam clientes mais antigos que não constavam da 
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atual base de dados (vd. infra Anexo IX), pelo que foi necessário recorrer a uma antiga base de 

dados em Microsoft Office Excel e inserir os dados em falta no programa Microsoft Office Access. 

Em simultâneo procedi também à atualização das datas das próximas visitas a clientes. Esta 

atualização tem como objetivo principal criar alertas que indiquem quando é que a empresa deve 

contactar o cliente no sentido de o informar da data de visita. 

 

Foi-me igualmente solicitado que desenvolvesse alguns mapas (vd. infra Anexo X), com o 

propósito de obter um maior controlo mensal dos gastos com combustíveis e outras despesas 

gerais. Elaborei assim um ficheiro em Microsoft Office Excel, que teria de ser preenchido sempre 

que houvesse por exemplo um abastecimento. Para além das tarefas administrativas, foi dada a 

oportunidade de colaborar no departamento de contabilidade. Apesar de a VisionMaker ser uma 

microempresa e esta área funcionar em regime de outsourcing, o volume de faturas, recibos, 

extratos bancários, notas de débito, entre outros era considerável ao final de cada mês. Para 

facilitar esta atividade, decidi criar um dossier (vd. infra Anexo XI) que estava organizado por 

divisões assinaladas devidamente. 

 

De modo a compreender a resposta face aos clientes e a situação do mercado atual, 

elaborei numa folha de Microsoft Office Excel um resumo dos seguimentos (vd. infra Anexo XII) 

dos atuais clientes e dos clientes com quem a empresa já trabalhou (clientes mais antigos). O 

documento continha informação relativa ao dia em que foi enviado o primeiro e-mail, a primeira 

visita ao cliente, o lançamento da proposta, entre outros. Este documento ajudou a compreender 

os timings de reposta (por exemplo o número de dias desde o envio do primeiro e-mail até à 

realização da primeira visita), como também para delinear novas estratégias de atuação para 

futuros clientes. É fundamental na área de negócio da VisionMaker perceber o tempo de resposta 

do cliente face à proposta contratual (vd. infra Anexo XIII) enviada. Deste modo, a empresa 

compreende se deve ou não ajustar algum parâmetro, ou algum valor, diminuir ao amentar o 

tempo de duração do piloto de Visão Artificial.  

 

Tive a oportunidade de participar em algumas reuniões ao longo do estágio. As primeiras, 

juntamente com o Eng. Hugo Nogueira, foram dedicadas por exemplo ao seguimento de projetos, 

informação de produtos de fornecedores, entre outros. Participei igualmente em reuniões desta 

vez sozinha com algumas consultoras empresariais da região de Aveiro. A VisionMaker teve a 

oportunidade de candidatar-se com determinado projeto a Fundos Comunitários Europeus –  
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Portugal 20209, estas reuniões eram essencialmente para troca de informações e também 

esclarecimento de eventuais dúvidas; qual a tipologia de intervenção, condições de acesso, taxas 

de financiamento, limites de apoio, despesas elegíveis, honorários da consultora. Esta tarefa vai 

ser relatada com mais pormenor no capítulo 3 deste relatório. 

 

O desempenho deste conjunto de tarefas deu-me uma perspetiva mais consistente do que 

realmente é o trabalho administrativo no dia-a-dia de uma organização. Apesar de já ter realizado 

funções administrativas em experiências anteriores (nomeadamente como assessora da secretária 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tondela), na VisionMaker fiquei com uma visão mais 

alargada das múltiplas atividades que constituem o dia-a-dia de uma empresa. Refiro-me, em 

particular, a tarefas específicas em áreas tão diversificadas como a de gestão, a financeira, a 

legal, a comercial, entre outras. 

                                                        
9 «Trata-se do acordo de parceira adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os 

princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em 

Portugal, entre 2014 e 2020.» (Portugal 2020, 2015) 
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3. Projeto Desenvolvido 

3.1 Enquadramento Teórico 

 

3.1.1 Conceito de Start-up 

 

Gitahy (2010) assevera que o termo start-up foi utilizado nos EUA durante várias décadas, 

mas tudo começou na época de bolha da internet, entre 1996 e 2001. O termo start-up significa 

um grupo de pessoas que partilham uma ideia diferente que gera lucro. Para o comum dos 

mortais, uma start-up pode ser uma empresa no início de vida, para outros, poder ser uma 

empresa com custos de manutenção minorados e com crescimentos rápidos. Da perspetiva do 

autor Gitahy (2010), «uma start-up é constituída por um grupo de pessoas com o objetivo de obter 

um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de incerteza». Já para o 

autor Ries (2011), uma start-up é uma empresa com o intuito de criar produtos e serviços novos 

em situações dúvida.  

 

Para Taborda (2006), na generalidade, as start-ups são empresas de dimensão reduzida, 

capazes de despertar interesse por parte das indústrias tradicionais na criação e desenvolvimento 

de conceitos. Apesar de pequenos esboços empresariais, as start-ups estão intimamente 

relacionadas à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras, habitualmente de 

base tecnológica, mas também podem acontecer da iniciativa de grandes empresas. 

 

Para o autor Leal (2013), são empresas com a sua base ligada à tecnologia, onde o seu 

objetivo é descobrir qual o modelo de negócio adotar e como ajustar o seu produto ao mercado 

em que está inserida. Neste processo, a organização está inserida num ambiente incerto, em que 

precisa de expor um produto inovador, modelo de negócio ou um elemento diferenciador no seu 

processo. Para alcançar um patamar promissor, estas empresas estão responsáveis de angariar 

diversos investidores que irá permitir empregar ideias com o objetivo de melhorar o seu próprio 

negócio e ganhar visibilidade no mercado. No momento atual, o mercado da tecnologia está em 

alta, isto leva ao crescimento de uma start-up que poderá ser exponencial e rápido.  
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Segundo o autor Burns (2010), o empreendedor deste género de empresas deve ter 

diferentes papéis, são eles: 

a) O de Explorer, ou seja, estar constantemente a explorar novas oportunidades, ser curioso, 

estar motivado para novas aprendizagens e procurar constantemente de mais e melhor 

informação; 

b) O de Artist, isto é, aquele que cria, adapta, imagina, convence e evolui ao longo do tempo. 

c) O Judge, quer isto dizer, que o criador de uma start-up, é alguém crítico, cauteloso, que 

pondera muito bem os prós e os contras das suas ações, estuda as probabilidades e 

prevê timings; 

d) O empreendedor é visto como um guerreiro, The warrior, é uma pessoa corajosa, 

persistente, com capacidade de desenvolver planos de ação e consegue motivar e 

convencer tantos os recursos humanos da sua empresa como os seus stakeholders. 

 

Em suma, uma Start-up consiste numa empresa nova, com uma núcleo inovador e que 

aposta na realização de projetos promissores. O core bussiness das mesmas, por norma, está 

relacionado com a pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. São negócios 

caracterizados pelo seu risco normalmente associado, mas também pelo baixo investimento 

inicial. Outra particularidade prende-se com o facto, de estarem à merce de investidores com 

elevado poder financeiro. Por vezes, o objetivo do empreendedor está associado à criação de uma 

ideia inovadora, podendo não constituir uma empresa, essa ideia pode ser vendida a grandes 

investidores. 

 

3.1.2 As Start-up em Portugal 

 

No caso concreto de Portugal, apostar nas start-up pode ser uma estratégia crucial para o 

crescimento económico. O facto de Portugal ter que apostar na exportação já não é novidade para 

ninguém, contudo as start-up podem dar um contributo muito importante para criar uma maior 

dinâmica exportadora, nomeadamente em setores onde predominam a criatividade e inovação. 

Esta teoria é defendida por vários autores, que defedem que Portugal, para se tornar mais 

competitivo deve apostar nas suas start-up, incentivando os empresários a criar valor 

acrescentado aos produtos e serviços, que se destinem a mercados de grande procura, 

nomeadamente algumas economias emergentes. Para que as start-up sejam consideradas como 

um fator estratégico para o desenvolvimento da economia Portuguesa, é preciso que os 
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empreendedores das mesmas tenham noção que precisam de estreitar parcerias além-fronteiras, 

captando recursos financeiros sob a forma de investidores estrangeiros com elevado poder 

económico. 

 

A composição da atividade empreendedora não é igual em todos os territórios difere de 

um país para o outro, desta forma o número de oportunidades e de ameaças varia consoante a 

latitude e longitude (Ernesto, 2008). O conceito de start-up com o intuito de análise e estatística 

também é diferente consoante o país em questão. Em Portugal uma empresa com idade inferior a 

um ano é considerada uma start-up (Menezes, 2013). 

 

As start-ups apesar de serem classificadas como pequenas empresas, estas deram 

trabalho a 18% da população ativa em Portugal no ano de 2011 (Menezes, 2013). Em Portugal, 

dados demonstram uma significativa qualidade das start-ups existentes no mercado. Na 

competição World Summit Award-Mobile, foram selecionadas sete start-ups portuguesas para 

integrarem o limitado grupo de finalistas do concurso. Portugal foi o país com mais representantes 

no concurso. 

 

Para finalizar, é importante mencionar que, segundo a consultora Informa D&B, no ano de 

2013 emanaram aproximadamente 18800 start-ups sendo que a taxa de sobrevivência ao fim dos 

primeiros 5 anos é de 40%. Não obstante da conjuntura de crise, 2013 revelou ser o ano em que 

surgiu um maior número de empresas (Silva, 2014). No ano 2013, as start-ups retratavam no 

nosso país 6,5% do tecido empresarial nacional. As duas áreas geográficas responsáveis pela 

criação de um maior número de empresas e por consequência mais start-ups são: em primeiro 

lugar a região Norte com 36% seguida de Lisboa com 33% (Silva, 2014). Outro elemento a ter em 

conta, em relação às start-ups nacionais é o setor de atividade onde estas estão inseridas. 

Operam no setor de sistemas de informação e comunicação cerca de 28,6%, seguido da área da 

saúde e consultoria de 14,3% e 11,4% está relacionado com tarefa comercial e indústrias 

inovadoras. Tendo em conta estas empresas, 50% está no período early stage, 39,6% no período 

de expansão internacional, 8,6% encontram-se em testes relativos ao protótipo e por fim 1,7% 

estão a desenvolver um plano de negócio (Silva, 2014). 

 

As maiores adversidades das empresas que atuam em território nacional é a obtenção de 

financiamento, uma vez que as instituições financeiras restringem o crédito. É estimulante 



Universidade de Aveiro | 37  

 
 

 

descobrir o modo que as start-ups obtêm financiamento. Somente 4% das start-ups recorre a 

crédito bancário. Na maior parte das vezes (32%), usam dinheiro de familiares ou amigos; noutras 

situações (24,1%), o financiamento resulta dos clientes e por fim 19,9% das start-ups obtêm 

financiamento de business angels10 e investidores de risco (Silva, 2014).  

 

3.1.3 Realidade do Dia-a-dia das Start-ups 

 

 

O aumento de start-ups em Portugal obriga a que, cada vez mais, técnicas e métodos de 

gestão, procura de mercados, segmentação e criação de valor sejam progressivamente apurados 

e simplificados. Nas pequenas empresas, que vivem em ambientes que normalmente se 

caracterizam por uma permanente incerteza, é necessário que os empreendedores aprendam a 

direcionar de forma eficaz os seus esforços e recursos, sem que para isso tenham de recorrer a 

especialistas externos à empresa. 

 

Como em todos os empreendimentos, o dia-a-dia de uma start-up não é fácil. «Para 

começar não é preciso entregar o produto pronto. Devemos analisar a procura do mercado e 

consequentemente criar a solução. Mas quando possuímos a solução e a empresa já está 

estruturada, questões administrativas, jurídicas e humanas são muito complexas e requerem 

esforço e aprendizagem» (Gomes, 2013). 

 

Estas empresas são concebidas muitas das vezes por uma ideia, da qual nasce um 

projeto que se impõe e tenta vencer num mercado habitualmente hostil e, por vezes, saturado. 

Estes projetos que começam do nada têm enormes carências de capital, apoio jurídico 

estruturado. «Transformar uma ideia num projeto carece, usualmente, de apoio para a proteção de 

eventuais direitos de propriedade intelectual, constituição de uma estrutura comercial, implicações 

fiscais relacionadas com a forma como o projeto se irá desenvolver, conhecimento das 

responsabilidades que são assumidas pelos gestores das recém-criadas empresas, 

enquadramento legal da comercialização de produtos ou serviços, entre outros. O apoio 

sistemático e estruturado a estes projetos permitiria, a prazo, a criação de um novo tecido 

empresarial, fundamental para a reciclagem de projetos ultrapassados e terminais, com a 

                                                        
10 «São normalmente investidores individuais com elevada experiência e conhecimento dos mercados que aproveitam os 

negócios de mais baixo valor não abrangidos pelas sociedades de capital de risco.» (Infopédia,2015). 
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consequente constituição de novas empresas sólidas, preparadas para a criação de postos de 

trabalho e para se afirmarem nacional e internacionalmente, criando riqueza de forma sustentada 

e duradoura.» (Carvalho, 2014). 

 

Apesar das carências de capital e de apoio jurídico estruturado, existem outras lacunas 

presentes no dia-a-dia das start-ups. As dificuldades mais comuns que podemos encontrar são: a 

falta de conhecimento do mercado onde vai atuar; a falta de definição da identidade da marca; não 

definir antecipadamente o conjunto de ações a tomar, isto pode levar a uma gestão pouco 

organizada. (Spadinger, 2014). 

 

As circunstâncias acimas retratadas podem ser explicadas pelo facto de o mercado ser 

cada vez mais competitivo e hostil. Um dos aspetos primordiais que influenciam o nível de 

competitividade de uma empresa é a velocidade de resposta face às novas demandas, 

oportunidade e ameaças do mercado. É imperativo que as empresas se tornem mais ágeis nos 

seus processos de resposta ao mercado, desta forma conseguem oferecer de forma mais célere 

os seus produtos e serviços mantendo a qualidade e personalidade que a caracteriza (Magdaleno 

et al., 2007). 

 

O problema patente na maioria das startu-ps e Micro Pequenas e Médias Empresas é o 

hábito de não parar para pensar se os processos são os mais corretos e se produzem lucro 

adequado. Num mercado caracterizado pela forte competitividade, oportunidades de negócio e de 

enormes desafios tecnológicos as start-ups normalmente gastam de forma veloz os seus recursos, 

como também por vezes não planeiam ou organizam os seus processos.  

 

Uma das fontes para a ocorrência de problemas é a falta de pesquisa e conhecimento do 

setor onde se quer investir. A maioria das empresas subestimam o potencial de mercado do seu 

produto ou serviço, outro erro muito comum é a não realização de testes de mercado ao 

consumidor antes de dar início à atividade. Outro ponto que também deve ser analisado é a 

concorrência. Contudo, as empresas podem tirar proveito disso. Realizar parcerias com grandes 

organizações pode auxiliar o crescimento e melhorar os serviços oferecidos ao cliente. 

 

Para contornar as dúvidas e dificuldades, o que pode ajudar os recém-empreendedores 

são as incubadoras de empresas. Estas podem prestar uma consultoria personalizada, muitas das 



Universidade de Aveiro | 39  

 
 

 

vezes disponibilizam pacotes completos para as empresas no início da sua atividade, com um 

escritório, reuniões de aconselhamento com profissionais especializados, palestras, sessões e dão 

um pequeno investimento em troca da parceria no negócio. 

 

Os empreendedores não possuem muitos recursos, conhecimento e tempo reduzido. 

Estes precisam de se focar no seu core business e de permanecerem ligados num ambiente 

oportuno ao crescimento da start-up, o que é fundamental para o sucesso da empresa. É assim 

que as incubadoras detêm um papel essencial. O conceito é originário da Batavia no ano de 1956, 

surgiu mais tarde nos Estados Unidos, depois da falência de um parque industrial. Depois disso 

até então, existem mais de 7000 incubadoras espalhadas por todo o mundo. Assim como os 

bebés, as start-ups quando nascem são frágeis nos tempos iniciais de vida, assim desenvolver-se 

num ambiente protegido é uma vantagem fundamental. «Estudos demonstram que a taxa de 

sobrevivência de uma start-up incubada é 3 vezes maior que as não incubadas. As start-ups 

ligadas a uma incubadora desenvolvem-se de forma mais rápida do que em condições normais». 

(Fábrica de start-ups, 2015). 

 

As incubadoras podem conceder a ajuda preciosa e vital para o crescimento e 

funcionamento das start-ups. Estas assistem à evolução dos negócios no período de 

desenvolvimento e auxiliam-nos a desenvolver conferindo serviços de aconselhamento e 

mentoring11, um lugar físico onde podem crescer, onde podem fazer networking e um meio 

ambiente empreendedor determinante na execução da ideia de negócio. 

 

Para fazer face às incertezas do mercado, dificuldades do dia-a-dia, numa primeira fase 

os empreendedores têm de ter em mente o seu principal objetivo com a criação da empresa: Qual 

o modelo de negócio a adotar? Esta etapa é importante, pois com a definição do modelo de 

negócio da empresa, esta é capaz de gerar e criar valor do mercado onde estará inserida. Para 

ajudar nesta tarefa existem algumas ferramentas, como por exemplo o Business Model Canvas 

(vd. infra Anexo XIV). É um processo estratégico que auxilia a delinear modelos de negócio, pode 

ser usada para conceber um projeto do ponto zero, como para melhorar um negócio já existente. 

O Business Model Canvas é exposto numa única página com 9 blocos que descrevem as áreas 

                                                        
11 «[…] refere-se a uma orientação estruturada em que um profissional mais experiente (Mentor) orienta um profissional 

menos experiente com o objetivo de provocar insights sobre seu desenvolvimento.» (Exame, 2015)  
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chave de uma empresa. De uma maneira rápida e integrada, apresenta os elementos principais 

que constituem o modelo de negócio (Osterwalder e Pigneur, 2009). 

 

Este modelo de negócio ajuda o empreendedor a obter uma visão integrada das áreas 

chave da empresa, com uma folha é possível compreender o modelo de negócio e visualizar a 

relação/influência entre os 9 blocos. No bloco referente ao segmento de clientes, devemos 

conhecer quem são os nossos clientes, identificar quais os segmentos mais importantes e que 

público ou nicho de mercado queremos chegar. Um outro bloco é relativo à proposta de valor, qual 

o motivo que leva os clientes a adquirir os nossos produtos e serviços, o que diferencia a empresa 

da concorrência, desta forma agrega uma vantagem competitiva para a empresa. No bloco 

respetivo aos canais, diz respeito à forma como vamos transmitir a proposta de valor da empresa 

a cada segmento de mercado. No que toca ao bloco relação com o cliente, o empreendedor deve 

decidir como quer que a sua marca inspire os seus clientes, que tipo de relação deve manter com 

os mesmos. No bloco referente aos fluxos de receita, devemos criar modelos inovadores e não 

estar focados apenas em gerar receita, determinar o valor que os clientes estão dispostos a pagar 

pelo nosso produto/serviço, formas de pagamento e quais as margens de lucro a obter. Recursos 

chaves é outro bloco deste modelo, as atividades relacionadas com este bloco consistem em 

definir os principais recursos para entregar a proposta de valor a cada segmento de cliente, 

contabilizar os recursos humanos, materiais e financeiros a utilizar. No bloco das atividades chave, 

define-se as tarefas internas que devemos realizar para que a nossa proposta de valor chegue ao 

cliente. Um outro bloco é relativo às parcerias chave da empresa: quais os parceiros necessários 

para executar o modelo de negócio e que potencializem a nossa proposta de valor, quais as 

parcerias a estabelecer e como vamos criar valor com os nossos parceiros. Por último o bloco 

referente à estrutura de custos contém os custos fixos e os custos variáveis da empresa. De forma 

sucinta, o Business Model Canvas auxilia a relatar o modelo de negócio numa visão macro, 

apoiando o empreendedor a reconhecer as fraquezas vantagens da empresa (Osterwalder e 

Pigneur, 2009). 

  

A presença e a aplicação de business models adaptados aos diversos aspetos do negócio 

vão munir a empresa de ferramentas essenciais que tornam a empresa mais competitiva face aos 

seus concorrentes. A forma como este processo é conduzido é contrária ao que se faz atualmente. 

Ser mais competitivo ou eliminar a concorrência por completo não se centra na redução de custos 

ou na diferenciação. Os modelos são centrados no cliente, ou seja, toda a estrutura da empresa 
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está direcionada para o cliente, o cliente é o centro do negócio. Portugal, em particular, é um dos 

países onde estes modelos ainda não chegaram ao grosso das empresas existentes no mercado. 

Em grande parte das incubadoras de empresas, já se utilizam modelos como o Business Model 

Canvas, que muitas vezes faz parte dos programas de aceleração. Todavia, este paradigma está 

a mudar, uma vez que Portugal se está cada vez mais a afirmar como um país de 

empreendedores. Existe entre 7 e 8 empreendedores em fase inicial por cada 100 habitantes 

(GEM Portugal, 2012). 

 

 

3.2 Projetos Desenvolvidos 

 

 

No âmbito do Estágio Curricular que realizei na VisionMaker resolvi levar a cabo dois projetos 

fulcrais, um ao nível interno referente à gestão de informação e outro relativo à candidatura a 

Fundos Comunitários Europeus, mais concretamente o Portugal 2020. A escolha destes dois 

temas recai sobre um grande pilar, a informação. A nível interno existiam algumas carências na 

gestão da informação. A forma como era feita até então, não era a mais correta. Em relação ao 

Portugal 2020, foi um meio de ajudar a empresa a obter ajuda financeira para concretizar os seus 

projetos.  

 

 

3.2.1 Gestão da Informação 

 

 

O aumento notável da informação gerada dia após dia numa empresa manifesta-se num 

desafio. A gestão desta ferramenta é uma carência que deve ser compreendida como 

procedimento a ser desenvolvido e que abrange todas as áreas empresariais. 

 

Rowley (1998) considera que a definição do conceito advém da junção das diferentes 

definições. A autora refere que a definição deste conceito deve considerar os atores, a 

organização e os sistemas do contexto organizacional. 

 

A noção de gestão de informação é a maneira de gerir os processos e sistemas que 

concebem, adquirem, organizam, conservam e utilizam a informação da empresa, com o objetivo 
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de ajudar pessoas e organizações a aceder, compreender e utilizar, de forma mais eficiente a 

informação. Vai repercutir-se na organização na medida em que vai torná-la, estrategicamente, 

mais competitiva (Detlor, 2010). 

 

Para o Choo (2003) a gestão da informação é um ciclo de métodos que suportam as 

atividades de aprendizagem da organização, tais como a identificação de necessidade de 

informação, aquisição de informação e seu armazenamento e organização, desenvolvimento de 

produtos informativos e serviços, distribuição e utilização de informação. Refere ainda que a 

análise de cada um destes processos vem sugerir novas estratégias para a maximização do valor 

da informação organizacional. Em suma, representa um conjunto de técnicas e ferramentas que 

refletem o contexto organizacional e os dos seus membros, permitindo a criação, aquisição, 

organização e gestão da informação disponível na organização, de modo atingir os objetivos 

organizacionais. 

 

Marchiori (2002:74) afirma, que a «gestão da informação visa fomentar a competitividade 

empresarial e os processos de modernização empresarial». Na visão do autor Braga (2007), o 

objetivo primordial da ferramenta da gestão da informação é auxiliar a política geral da 

organização, modificando o conhecimento e a articulação entre as várias frações mais eficientes. 

A empresa, ao operar num mundo global, tem a constante necessidade em adquirir informação, 

uma vez que esta é um componente básico e imprescindível à sua existência. Afirma também que 

uma organização não trabalha sem informação, todavia é relevante saber empregar essa 

ferramenta. 

 

A gestão da informação é essencial no procedimento de tomada de decisão, exige do 

empreendedor conhecimento antecipado do contexto interno da empresa e do ambiente externo 

desta para avaliar as escolhas a serem implementadas. Os autores McGee e Prusak (1994) 

relatam as atividades que precisam ser realizadas para o desenvolvimento de um processo de 

gestão de informação eficiente (McGee e Prusak, 1994). 

 

Para Cruz (2011:12) uma das maiores dificuldades que as empresas na atualidade 

enfrentam é a falta de uma estratégia de gestão que garantam um fluxo duradouro que ajude a 

filtrar e dirigir a informação pertinente aos métodos organizacionais, quando existe um volume 

anormal de informação. Existem variadíssimos conteúdos e aplicações numa empresa, como 
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também vários arquivos de informação, cada arquivo reservado para o seu respetivo dado. Para 

dar enfase a esta situação significa perceber todos os processos e as suas prováveis 

interdependências (Cruz, 2011). 

 

O desenvolvimento de uma estratégia global é essencial para o uso da informação é 

também um requisito fundamental que deve ser tido em conta pela organização. Porém, esta 

gestão não se rege apenas por políticas ou condutas uniformizadas. Fica a cargo de cada 

organização adotar a forma mais eficaz de gerir a informação, ajustando e adequando à sua 

realidade organizacional, isto sem prejudicar a formação dos colaboradores (Cruz, 2011). 

 

Uma boa gestão da informação vai consolidar e apoiar a política da organização. Esta 

gestão vai auxiliar o processo de articulação entre o conhecimento e os vários sistemas da 

empresa; dará apoio aos empreendedores por exemplo na tomada de decisões; vai facilitar o 

conhecimento do meio externo à empresa; ajuda no progresso da estrutura organizacional, apoia 

adaptação face às demandas da concorrência e auxilia a implantação duma estratégia de 

comunicação interna e externa (Cruz, 2011). 

 

Regras e Normas da gestão da informação da VisionMaker 

 

A VisionMaker ao longo do seu percurso demonstrou algumas dificuldades na sua gestão 

de informação. Por exemplo, sempre que era necessário contactar um cliente sobre o projeto 

desenvolvido ou a desenvolver, por vezes era difícil encontrar a localização da proposta acerca do 

mesmo. A VisionMaker agrega grande parte do seu conteúdo informativo no Google Drive. De 

forma a auxiliar a procura e evitar informação irrelevante decidi estabelecer regras de utilização e 

criar uma norma para as pastas de cada cliente contidas no Google Drive. Deste modo é mais fácil 

encontrar informação relevante sempre que for necessário. 

  

Como exemplo, vou utilizar a pasta raiz referente ao cliente F. Aqui estão contidas mais 

duas pastas com funções e especificações diferentes, melhorando desta forma a organização da 

informação. 

Primeira Pasta: 

 

Consta informação generalista do projeto ou do cliente em questão. Exemplos de 

conteúdos: fotografias, vídeos, apontamentos retirados de visitas ao cliente, entre outros. 
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Segunda pasta:  

Legenda: 

 Ano (contém 2 números): 15 

 Mês (contém 2 números): 04 

 Nº de cliente (contém 3 números): 011 

 Nº de proposta (contém 2 números): 01 

 Resumo do nome do projeto: Sistema Picking Peças 

 

Inclui documentos relativos a propostas, estudos, orçamentos e uma pasta de apoio 

(denominada pasta documentos). A pasta 150401101 – Sistema Picking Peças deve possuir 

apenas dois ficheiros em Microsoft Word, dois ficheiros em Adobe Acrobat Reader que cria um 

PDF (Portable Document Format) enviados ao cliente, um Microsoft Excel do orçamento e por 

fim a pasta apoio. 

 

Exemplos:  

 

 

 

 

 

 

O formato dos documentos acima referidos segue a norma anteriormente exposta (ano, 

mês, nº de cliente e nº da proposta e título do documento). Para identificar que documento 

corresponde ao estudo ou proposta é acrescentado no início a letra “ E”  ou a letra “ P” . No 

final é acrescentado o número da versão, isto porque, há sempre ajustamentos posteriores e o 

cliente pode ou não fazer alterações, o exemplo acima indicado onde está “ v1”  é referente à 

versão um do documento. 

 

 

 

 

No que diz respeito ao documento relativo ao orçamento o seu formato é diferente. Optei 

por colocar a palavra orçamento por extenso em vez de colocar a letra “ O”  no início, porque o 

seu conteúdo é diferente. Aqui estão contidas informações relativas a preços dos materiais 

Estudo 

Proposta 

Número da versão do orçamento, neste 

caso é a versão nº1  
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utilizados, valores da mão-de-obra, entre outros. No final é acrescentado também o número da 

versão. 

 

 

 

Por fim esta pasta inclui todos os documentos de apoio à elaboração da proposta, exceto 

imagens não usadas. Aqui também foi decidido escrever a palavra documentos por extenso em 

vez de colocar a letra “ D” ; serve para diferenciar dos documentos relativos à proposta e estudo. 

 

Esta metodologia auxiliou a VisionMaker a padronizar as pastas referentes aos seus 

clientes contidas no Google Drive. Deste modo, sempre que é necessário obter informação relativa 

a determinado cliente, apenas é necessário fazer uma pesquisa (por exemplo 150401102) que 

aparece o documento que pretendemos. A padronização utilizada vem colmatar a estratégia de 

gestão, pois assegura que exista um método eficaz que auxilie a filtrar e direcionar a informação. 

O seu principal objetivo é articular de forma eficiente o conhecimento existente na VisionMaker, 

apoiando o empreendedor na tomada de decisões.  

 

3.2.2 Fundos Comunitários Europeus - Portugal 2020  

 

Devido a crise internacional que se fez sentir entre 2008 e 2009, a desfavorável conjuntura 

da economia portuguesa acentuou-se, sobretudo a partir de 2010 e ao longo de 2011 e 2012. O 

Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal (PAEF) levou à adoção de um 

conjunto de políticas de grande conservação orçamental e impacto negativo sobre a economia, 

com o objetivo de diminuir o défice público (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização,2014).  

 

A Figura 5 indica a evolução dos principais indicadores macroeconómicos em Portugal 

entre 2006 e 2012. 

 

 

 

Figura 5 - Evolução dos Principais Indicadores Macroeconómicos –  Portugal entre 2006-2012 (Fonte 

INE e Banco de Portugal) 
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A evolução da conjuntura económica veio colocar mais restrições no acesso das 

empresas ao financiamento, devido à variação negativa do volume de crédito concedido às 

sociedades não financeiras a partir do segundo trimestre de 201112. Efetivamente, os elevados 

níveis de endividamento das empresas, a insuficiência de capitais próprios e altos riscos de 

insolvência constituem entraves relevantes ao financiamento da atividade económica e, em 

particular, do investimento empresarial. Entre maio de 2011 e abril de 2014, o volume de crédito 

bancário às PME caiu perto de 21%, este dado é particularmente preocupante dado o elevado 

peso que este capital assume na estrutura de capital destas empresas em Portugal (60% no caso 

das microempresas e 72% nas pequenas e médias empresas13). Adicionalmente, a rentabilidade 

operacional das PME nacionais tem vindo a diminuir, sendo inferior às empresas de maior 

dimensão: entre dezembro de 2006 e setembro de 2013, o rácio EBITDA14 sobre o total do ativo 

diminuiu em cerca de 50% (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização,2014).  

 

Este contexto é especialmente adverso para as empresas de menor dimensão e inseridas 

em setores não transacionáveis e mais dependentes da procura interna, que têm um maior risco 

associado, condições de crédito ainda menos favoráveis e menores possibilidades de recurso a 

formas alternativas de financiamento (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização,2014).   

 

Para combater as adversidades e desafios existem apoios europeus que auxiliam 

financeiramente as PME e start-ups com o objetivo de concretizarem os seus projetos. O Portugal 

2020 é um exemplo de um apoio financeiro e neste caso em concreto o escolhido pela 

VisionMaker. 

 

O que é o Portugal 2020? 

 

Trata-se do acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne 

a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento –  FEDER (Fundo Europeu de 

                                                        
12 Para maior detalhe consultar Caixa 2 do Acordo de Parceria (os constrangimentos em matéria de financiamento às 

PME), sendo que o aprofundamento das falhas de mercado é objeto de análise específica no âmbito da Avaliação ex-ante 

dos instrumentos em causa, de acordo com o artigo 37.º do Regulamento Geral dos Fundos.  

13 Dados do Banco de Portugal, relativos a 2011. 

14 «É a sigla de “ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa "Lucros antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização", em português.» (Significados.com, 2015) 
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Desenvolvimento Regional), Fundo de Coesão, FSE (Fundo Social Europeu), FEADER (Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) e FEAMP (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas) - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de 

desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. 

Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e 

Inclusivo, prosseguindo a estratégia Europa 2020 (Website Portugal 2020). 

 

Portugal vai receber 25 mil milhões de euros até 2020; para tal, definiu os objetivos 

temáticos para estimular o crescimento e a criação de emprego, as intervenções necessárias para 

os concretizar e as realizações e os resultados esperados com estes financiamentos. Estímulo à 

produção de bens e serviços transacionáveis; incremento das exportações; transferência de 

resultados do sistema científico para o tecido produtivo; cumprimento da escolaridade obrigatória 

até aos 18 anos; redução dos níveis de abandono escolar precoce; integração das pessoas em 

risco de pobreza e combate à exclusão social; promoção do desenvolvimento sustentável, numa 

ótica de eficiência no uso dos recursos; reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e 

em zonas de baixa densidade; racionalização, modernização e capacitação da administração 

pública, são os principais objetivos das políticas a concretizar no Portugal 2020. O reforço da 

coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade, é uma das 

principais metas, já que pretende aproximar o nível de vida das várias regiões que compõem os 

Estados-membros da União Europeia (Website Portugal 2020). 

 

Portugal vai receber 25 mil milhões de euros até 2020, para o conjunto dos fundos, os 

quais serão atribuídos no âmbito de cada um dos 16 Programas Operacionais (PO), temáticos e 

regionais. Na Figura 6, estão representadas as dotações financeiras por programas e por fundos. 
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Apresentação dos programas 

 

Segundo portal dos incentivos os PO (programas operacionais) financiados pelos FEEI 

(Fundos de Europeus Estruturais e de Investimento) são os seguintes: 

 

a) Quatro Programas Operacionais temáticos:  

 Competitividade e Internacionalização;  

 Inclusão Social e Emprego;  

 Capital Humano;  

 Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.  

 

b) Cinco Programas Operacionais regionais no continente:  

 Norte;  

 Centro;  

Figura 6 –  Distribuição das dotações financeiras pelos diferentes programas e fundos 

(Fonte: Website do Portugal 2020) 
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 Lisboa;  

 Alentejo. 

 

c) Dois Programas Operacionais regionais, correspondentes às regiões autónomas dos Açores e 

da Madeira:  

 Um PO de assistência técnica;  

 Um PO de âmbito nacional, designado MAR 2020.  

 

Os PDR (Programas de Desenvolvimento Rural) financiados pelos FEEI são os seguintes:  

a) PDR 2020, para o continente;  

b) PRORURAL+, para a Região Autónoma dos Ações;  

c) PRODERAM 2020, para a Região Autónoma da Madeira. (Portugal 2020 - Regras 

Gerais para Apoios do Portugal 2020, 2014). 

 

Enquadramento e candidatura de um projeto da VisionMaker nos programas do Portugal 2020 

 

O PO Competitividade e Internacionalização aposta de forma muito significativa no 

crescimento inteligente e no desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na 

inovação, designadamente nos domínios da Estratégia de Investigação e Inovação para uma 

Especialização Inteligente. As empresas, em particular as PME, são destinatários preferenciais, 

procurando o programa estimular o empreendedorismo, a capacidade inovadora e o 

desenvolvimento de estratégias mais avançadas, baseadas em recursos humanos qualificados e 

com um forte enfoque na cooperação e noutras formas de parceria, como redes e clusters15. 

(Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização,2014). 

 

Os objetivos estratégicos definidos para este programa operacional (PO) são os 

seguintes: 

 Aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da 

economia;  

 Aumentar o peso das atividades produtoras de bens e serviços transacionáveis e 

internacionalizáveis e a orientação exportadora das empresas;  

                                                        
15 «É um grupo de coisas ou de atividades semelhantes que se desenvolvem conjuntamente. Entende-se a ideia de junção, 

união, agregação, integração.» (Dicionário Informal, 2015). 
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 Capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas; 

 Melhorar as condições de transporte entre Portugal e o exterior, com repercussão na 

redução dos custos e tempos de operação para as empresas;  

 Melhorar a capacitação, a eficiência e a integração dos serviços públicos, reduzindo 

custos de contexto. (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização,2014). 

 

Ao nível deste programa temático, foram estabelecidos os seguintes objetivos temáticos (OT): 

 

 Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação (OT 1);  

 Melhoria do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), bem como a sua 

utilização e a sua qualidade (OT 2); 

  Reforço da competitividade das PME (OT 3);  

 Promoção de transportes sustentáveis e eliminação de estrangulamentos nas redes de 

infraestruturas (OT 7);  

 Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e 

da eficiência da Administração Pública (OT 11);  

 Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos 

trabalhadores (OT 8) –  no âmbito da qualificação dos recursos humanos (RH) e no 

contexto empresarial. (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização,2014). 

 

A VisionMaker é uma start-up ligada à investigação e desenvolvimento de tecnologia 

(Visão Artificial), deste modo, o programa mais adequado é o PO Competitividade e 

Internacionalização. Dentro deste programa operacional existem vários eixos de intervenção, o 

eixo que mais se enquadra com os objetivos da VisionMaker é o Eixo 1 –  Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação. Como o próprio nome indica, este eixo tem como principal objetivo 

reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. O fomento das 

infraestruturas e das capacidades de Investigação e Inovação (I&I), a promoção de centros de 

competência, a promoção do investimento das empresas em investigação e inovação e o 

desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centro de Investigação de 

Desenvolvimento (I&D) e o ensino superior (transferência de tecnologia) serão os investimentos 

prioritários neste eixo. (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização,2014).  
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O projeto para o qual era necessário financiamento era um projeto em parceria com a 

Universidade de Aveiro. Para esse efeito de parceria, além de encontrar o eixo de intervenção 

(eixo 1), foi necessário enquadrar à tipologia de apoio - Investigação e desenvolvimento 

tecnológico (ID&T). Aqui a prioridade de investimento era designada por Projetos I&D Empresas 

na modalidade de Projetos em Copromoção. Aqui os objetivos são claros, aumentar o 

investimento empresarial em I&I, alinhado com os domínios prioritários da estratégia de 

investigação e inovação para uma especialização inteligente, reforçando a ligação entre as 

empresas e as restantes entidades do sistema de I&I e promovendo o aumento das atividades 

económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação, através dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Aumentar a intensidade de I&I nas empresas e da sua valorização económica; 

 Aumentar os projetos e atividades em cooperação das empresas com as restantes 

entidades do sistema de I&I; 

 Desenvolver novos produtos e serviços, em especial em atividades de maior intensidade 

tecnológica e de conhecimento; 

 Reforçar as ações de valorização económica dos projetos de I&D com sucesso; 

 Aumentar a participação nacional nos programas e iniciativas internacionais de I&I. 

(Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização,2014). 

 

Definidos e compreendidos os objetivos dos projetos em Copromoção, era necessária 

delinear a modalidade de candidatura. Estes projetos são liderados por uma empresa, envolvendo 

a colaboração efetiva entre entidades do sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D, 

nomeadamente a colaboração entre empresas ou entre estas e entidades não empresariais do 

sistema de I&I. Desta forma, a VisionMaker iria liderar a parceria com a Universidade de Aveiro 

(neste contexto é uma entidade do sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D). O 

próximo passo é definir o âmbito sectorial da VisionMaker, isto é, a atividade económica do projeto 

deve reportar-se às atividades económicas desenvolvidas pelas empresas presentes nos 

consórcios ou que estas venham a prosseguir na sequência da realização do projeto, e que 

venham a beneficiar da exploração económica dos resultados do mesmo. (Programa Operacional 

da Competitividade e Internacionalização,2014).  
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Terminados os passos anteriores é necessário verificar a elegibilidade do projeto, para 

isso deve respeitar os seguintes trâmites de acordo com o Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de 

outubro: 

 Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, não podendo incluir 

despesas anteriores à data da candidatura, à exceção dos adiantamentos para 

sinalização, relacionados com o projeto, até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, 

e das despesas relativas aos estudos de viabilidade, desde que realizados há menos de 

um ano; 

 Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma 

especialização inteligente; 

 Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento do projeto; 

 Demonstrar a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira da empresa; 

 Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento suficientemente detalhados e 

fundamentados, com uma estrutura de custos adequada aos objetivos visados e 

assegurar o adequado controlo orçamental do mesmo através de um sistema que permita 

aferir adequadamente a imputabilidade das despesas e custos do projeto; 

 Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de seis meses, após a comunicação da 

decisão de financiamento; 

 Demonstrar o efeito de incentivo (apresentar candidatura em data anterior à data de início 

dos trabalhos relativos ao projeto); 

 Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica que sustentam o 

caráter de I&D do projeto, demonstrando que as soluções encontradas não poderiam ser 

desenvolvidas por alguém que tenha os conhecimentos e competências básicos nos 

domínios técnicos da área em questão; 

 Incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos; 

 Envolver recursos humanos qualificados cujos curricula garantam a sua adequada 

execução; 

 Ser sustentados por uma análise da estratégia de investigação e inovação (I&I) da(s) 

empresa(s), que identifique e caracterize, no presente, e para um horizonte temporal de 

três anos, as áreas de investigação prioritárias, recursos críticos afetos à atividade de I&D 

e o seu alinhamento global com a estratégia de desenvolvimento de negócio; 

 Ter uma duração máxima de execução de trinta e seis meses; 
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 Quando o respetivo aviso para apresentação de candidaturas preveja uma fase de pré-

qualificação, terem sido selecionados nesta fase. 

 

Devem ainda ser cumpridos os seguintes critérios: 

 

 Identificar como entidade líder do projeto a empresa que assegura a incorporação na sua 

atividade da parcela mais significativa do investimento ou a que for designada por todos, 

desde que seja responsável por uma parcela relevante do investimento do projeto, à qual 

compete assegurar a coordenação geral do projeto e a interlocução com os vários 

beneficiários e entre estes e a autoridade de gestão em tudo o que respeite à gestão 

técnica, administrativa e financeira do projeto; 

 Apresentar um contrato de consórcio celebrado nos termos legais explicitando o âmbito da 

cooperação entre as entidades envolvidas, a identificação do líder do projeto, a 

responsabilidade conjunta entre as partes, devendo ainda prever os termos e condições 

de uma iniciativa em copromoção, em especial no que respeita às contribuições para os 

seus custos, à partilha de riscos e resultados, à divulgação de resultados, ao acesso e à 

afetação de direitos de propriedade industrial; 

 Demonstrar, para cada consorciado, o seu contributo relevante e substancial para o 

desenvolvimento das atividades de I&D bem como o interesse efetivo na apropriação ou 

valorização dos resultados gerados pela respetiva participação; 

 Ser “ consórcios completos” , designadamente aqueles que incluam a participação de 

entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de valor dos produtos ou processos 

alvo do projeto e que constituam condição necessária à valorização eficaz dos resultados 

dos projetos de I&D (Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro). 

 

Verificada a elegibilidade do projeto, é agora necessário verificar a elegibilidade dos 

beneficiários para este tipo de projeto. É compreendido como beneficiário as empresas de 

qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. No caso de projetos em copromoção são ainda 

beneficiários as entidades não empresariais do sistema de I&I. Para verificar a elegibilidade dos 

beneficiários, é necessário preencher os seguintes critérios de acordo com o Decreto-Lei n.º 

159/2014 de 27 de outubro: 

 

 Estarem legalmente constituídos; 
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 Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a 

segurança social, a verificar até ao momento da assinatura do termo de aceitação; 

 Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo PO e pela 

tipologia das operações e investimentos a que se candidatam; 

 Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, 

físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da 

operação; 

 Terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito dos financiamentos 

dos FEEI; 

 Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada, demonstrando uma 

autonomia financeira de 0,20 para Não PME e 0,15 no caso de PME, reportada à data da 

candidatura; 

 Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o 

processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido 

favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência; 

  Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50 %, por si ou pelo 

seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e 

descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições 

análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para 

devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos europeus; 

 Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

 Não serem uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º 

do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho; 

 Declararem que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, 

ainda pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um 

auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 

4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho; 

 Declararem que não têm salários em atraso; 

 Designar um responsável técnico do projeto que, no caso de projetos em copromoção, é 

um representante da entidade líder do projeto; 

 Relativamente aos projetos em copromoção, envolver pelo menos uma empresa que se 

proponha integrar os resultados do projeto na sua atividade económica e ou estrutura 

produtiva (Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro). 
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Depois de verificadas as elegibilidades tanto do projeto como do beneficiário, a fase 

seguinte passa pelo tipo de apoio. Isto é, o incentivo a conceder no âmbito dos projetos I&D 

empresas. No caso da VisionMaker é a empresa líder do projeto, os incentivos correspondem de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro: 

 

 Para projetos com um incentivo inferior ou igual a 1 milhão de euros por beneficiário, 

incentivo não reembolsável; 

 Para projetos com um incentivo superior a 1 milhão de euros por beneficiário, 

incentivo não reembolsável até ao montante de 1 milhão de euros, assumindo o 

montante do incentivo que exceder este limite a modalidade de incentivo não 

reembolsável numa parcela de 75% e de incentivo reembolsável para a restante 

parcela de 25%, sendo que esta última parcela será incorporada no incentivo não 

reembolsável sempre que o seu valor for inferior a 50.000 euros (Decreto-Lei n.º 

159/2014 de 27 de outubro). 

 

Em relação às taxas de financiamento do projeto, estas correspondem ao incentivo a 

conceder aos projetos I&D empresas, é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de 

uma taxa base máxima de 25%, a qual pode ser acrescida das seguintes majorações de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro: 

 

 Majoração «Investigação industrial»: 25 p.p. a atribuir a atividades de I&D classificadas 

como tal; 

 Majoração «Tipo de empresa»: 10 p.p. a atribuir a médias empresas ou 20 p.p. a atribuir a 

pequenas empresas; 

 Majoração de 15 p.p. quando se verifique pelo menos uma das seguintes situações: 

 Majoração «Cooperação entre empresas», a atribuir quando o projeto verificar 

cumulativamente as seguintes condições: 

 Envolver uma cooperação efetiva entre empresas autónomas umas das 

outras; 

 Nenhuma empresa suportar mais de 70% das despesas elegíveis do 

projeto; 
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 Envolver uma cooperação com pelo menos uma PME ou envolver 

atividades de I&D em pelo menos dois Estados membros. 

 Majoração «Cooperação com entidades não empresariais do sistema SI» a 

atribuir quando se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

 A participação das entidades não empresariais do SI&I representa pelo 

menos 10% das despesas elegíveis do projeto; 

 As entidades não empresariais do sistema de I&I têm o direito de publicar 

os resultados do projeto que resultem ID realizada por essa entidade. 

 Majoração «Divulgação ampla dos resultados», desde que os resultados do 

projeto sejam objeto de divulgação ampla através de conferências técnicas e 

científicas ou publicação em revistas científicas ou técnicas ou armazenados em 

bases de dados de acesso livre, ou seja, às quais é livre o acesso aos dados de 

investigação brutos ou através de um software gratuito ou público. (Decreto-Lei n.º 

159/2014 de 27 de outubro). 

 

As despesas relativas à participação em feiras e exposições, designadamente despesas 

incorridas com o aluguer, a montagem e o funcionamento dos stands, são financiadas à taxa 

máxima de 50% das despesas elegíveis, sendo que, para as Não PME, as despesas elegíveis são 

integralmente apoiadas ao abrigo do regime de minimis. No caso de projetos em copromoção, a 

taxa de incentivo das entidades não empresariais do sistema de SI é calculada em função da 

média ponderada das taxas de incentivo aplicadas a cada uma das empresas beneficiárias ou de 

75% quando a cooperação não implique auxílios do Estado indiretos às empresas beneficiárias e 

esta percentagem for superior à taxa média acima referida. Às despesas elegíveis de formação 

aplica-se uma taxa base de 50%, que pode ser acrescida das seguintes majorações, não 

podendo, em qualquer caso, a taxa global ultrapassar os 70%:  

 

 Em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 

 Em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido 

a micro e pequenas empresas. (Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro) 

 

Por último, falta saber quais as despesas que são elegíveis e as que não são 

consideradas elegíveis. Para ser considerada despesa elegível do projeto, tem de corresponder 

aos seguintes critérios de acordo com o Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro: 
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Custos diretos 

 Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicado a atividades de ID, incluindo 

bolseiros contratados pelo beneficiário com bolsa integralmente suportada por este; 

 Aquisição de patentes a fontes externas ou por estas licenciadas, a preços de mercado, e 

que se traduzam na sua efetiva endogeneização por parte do beneficiário; 

 Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes necessárias para a construção de 

instalações piloto ou experimentais e ou de demonstração e para a construção de 

protótipos; 

 Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria, 

bem como os custos decorrentes da utilização de plataformas eletrónicas de inovação 

aberta e crowdsourcing; 

 Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico, na medida em que for 

utilizado no projeto e durante a sua execução; 

 Aquisição de software específico para o projeto, na medida em que for utilizado no projeto, 

e durante a execução do mesmo; 

 Despesas com a promoção e divulgação dos resultados de projetos de inovação de 

produto ou de processo com aplicação comercial junto do setor utilizador final ou de 

empresas alvo, incluindo a inscrição e aluguer de espaços no estrangeiro, excluindo 

despesas correntes e ou com fins de natureza comercial; 

 Viagens e estadas no estrangeiro diretamente imputáveis ao projeto e comprovadamente 

necessárias à sua realização, excluindo deslocações para contatos e outros fins de 

natureza comercial; 

 Despesas com o processo de certificação do sistema de gestão da investigação, 

desenvolvimento e inovação certificado segundo a NP 4457:2007, designadamente 

honorários de consultoria, formação e instrução do processo junto da entidade 

certificadora; 

 Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico; 

 Custos com a intervenção de Técnicos Oficiais de Contas ou Revisores Oficiais de 

Contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento até ao limite de 5.000 euros 

por projeto; 

 Contribuições em espécie, em condições a definir. (Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de 

outubro) 
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Nas despesas elegíveis há dois tipos de custos, diretos e indiretos. Os custos diretos 

estão acima exemplificados, em relação aos custos indiretos compreendem todos os custos 

elegíveis que não podem ser identificados pelo promotor como diretamente imputáveis ao projeto, 

mas que se encontram relacionados com os custos diretos elegíveis atribuídos ao mesmo. 

Relativamente às despesas não elegíveis do projeto, tem de corresponder aos seguintes critérios 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro: 

 

 Custos normais de funcionamento do beneficiário e investimentos de manutenção e 

substituição, bem como os custos relacionados com atividades de tipo periódico ou 

contínuo; 

 Custos referentes a investimentos diretos no estrangeiro; 

 Custos referentes a atividades relacionadas com a exportação; 

 Trabalhos da empresa para ela própria; 

 Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou 

consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 

cofinanciado ou das despesas elegíveis do projeto; 

 Compra de imóveis, incluindo terrenos; 

 Trespasse e direitos de utilização de espaços; 

 Aquisição de bens em estado de uso; 

 Imposto sobre o valor acrescentado recuperável; 

 Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de transporte ou 

aeronáutico (com exceção de projetos do setor do turismo, onde mediante determinada 

justificação, podem ser elegíveis); 

 Juros durante o período de realização do investimento; 

 Fundo de maneio; 

 Transações entre beneficiários nos projetos; 

 Custos referentes a investimentos diretos no estrangeiro; 

 Construção, adaptação ou remodelação de edifícios. (Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de 

outubro). 

 

Depois do enquadramento referente à modalidades de candidatura, âmbito setorial, 

elegibilidade dos projetos, elegibilidade dos beneficiários, tipo de apoio, taxa de financiamento, 
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despesas elegíveis e despesas não elegíveis possuímos toda a informação e conhecimento 

necessário para efetuar o preenchimento do formulário da candidatura aos fundos do Portugal 

2020, este processo é realizado no Balcão 202016, para auxiliar esta tarefa está disponível um 

guia17 de apoio ao preenchimento formulário de candidatura, tem por finalidade prestar apoio aos 

beneficiários com o intuito de facilitar o preenchimento do formulário de candidatura, não 

dispensando, no entanto, a consulta da regulamentação aplicável. Concluída a candidatura é 

necessário prestar atenção ao website do Portugal 2020, isto porque a qualquer momento pode 

haver alguma alteração ao nível da legislação, revogações ou alterações de prazos. Outro detalhe 

a ter em atenção são os planos de avisos18 de abertura de candidaturas que são atualizados 

quase todos os meses, desta forma os candidatos têm acesso a informações relativas a aberturas 

de concursos, duração dos mesmos e fecho dos concursos. 

                                                        
16 O Balcão 2020 constitui o ponto de acesso aos Programas Operacionais financiados pelos FEEI (Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento) para todas as entidades que pretendam candidatar a financiamento os seus projetos. Aqui 

encontramos informações sobre os financiamentos disponíveis no período 2014-2020 e tudo o que devemos saber sobre a 

apresentação da candidatura e o acompanhamento do projeto nas suas diversas fases. 

17 Vd. sítio do Portugal 2020 (2015), URL: 

https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=8261c207-6585-4cf5-

8285-6af119e8c0eb (consultado a 8 de outubro de 2015). 

18 Vd. sítio do Portugal 2020 (2015), URL: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Plano-Anual-Candidaturas-abertas 

(consultado a 8 de outubro de 2015). 
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Considerações Finais 

 

O presente Relatório de Estágio representa o culminar de um percurso muito importante 

na minha vida académica e profissional. Foi com bastante trabalho e dedicação que consegui 

chegar a esta etapa final do curso de Mestrado em Línguas e Relações Empresariais da 

Universidade de Aveiro. O tirocínio que realizei no âmbito da unidade curricular 

Dissertação/Estágio/Projeto e do qual resultou o presente Relatório, constituiu de facto um 

processo de aprendizagem de conhecimentos e de aquisição de competências que certamente me 

permitirão enfrentar com maior confiança um futuro profissional. 

 

Antes de mais, é fundamental enquadrar esta experiência no meu percurso académico. A 

minha formação em assessoria, diretamente ligada em apoiar a gestão, foi bastante útil para 

acompanhar e realizar tarefas inerentes à função, bem como para o contato com fornecedores e 

clientes. O mestrado, bastante voltado para a componente empresarial, foi relevante para as 

funções que desempenhei na VisionMaker. As noções de marketing, gestão e comportamento 

organizacional foram úteis para as minhas funções. Desta forma, foi estimulante passar da teoria à 

prática e utilizar todos os conceitos desenvolvidos em contexto académico, sendo possível 

verificar que as matérias em contexto profissional não são tão lineares como se ensina na teoria. É 

necessário haver uma adaptação ao contexto profissional e à capacidade de aplicar os conceitos 

ao meio. 

 

Esta experiência caracterizou-se pelo desenvolvimento de aptidões profissionais que 

foram conseguidas com a minha inserção no contexto profissional. O contato com profissionais 

experientes foi determinante para o meu crescimento pessoal e profissional, visto que levou à 

adaptação a uma realidade desconhecida. A comunicação interna foi importante para a 

familiarização com a empresa e conseguir, não só manter uma comunicação aberta com os meus 

colegas, o que garantiu um fluxo positivo de troca de informações, mas também saber o que era 

esperado de mim. Esta realidade definiu a forma como deveria exercer as minhas funções e 

ensinou-me valores importantes do contexto profissional, como o rigor, profissionalismo, 

competência, trabalho de equipa e pro-atividade. No contexto profissional externo foi aplicada a 

máxima segundo a qual se aprende mais e melhor “ no terreno” , in loco. O contato direto com 

clientes e fornecedores foi fundamental para o meu crescimento e desenvolvimento profissionais. 
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A minha atividade nos assuntos comerciais da empresa permitiu desenvolver fortes 

capacidades de adaptação, resolução de problemas e uma boa gestão do stress e do tempo. A 

inserção direta neste mundo, sem nenhum manual de utilização, obrigou a refletir sobre como 

ultrapassar diversos obstáculos, desde o simples “ conseguir o primeiro contato” , até ao “ fazer 

o seguimento de um cliente” . Este processo desenvolveu-se a diversos níveis e já foi 

amplamente descrito no capítulo de desenvolvimento do estágio. A perfeita conjugação da 

componente teórica com a realidade prática permitiu uma construção real de um profissional, 

dando-me experiência, conhecimento e autonomia para resolver várias questões nas minhas 

tarefas e conseguir desenvolver um bom trabalho. 

 

Ao estar inserida numa empresa start-up foi permitido e dada liberdade de desenvolver 

projetos relativos a várias lacunas que a VisionMaker possuía. Até então, a empresa apresentava 

dificuldades na sua gestão de informação, a padronização que implementei veio colmatar, filtrar e 

direcionar a informação auxiliando a estratégia de gestão. O meu principal objetivo ao introduzir 

esta metodologia, era articular de forma eficiente o conhecimento existente na VisionMaker, 

apoiando o empreendedor na tomada de decisões. Relativamente ao Portugal 2020, a empresa 

necessitava de financiamento para levar a cabo alguns dos seus projetos, foi nesse momento que 

decidi investigar alternativas e o programa comunitário Portugal 2020 enquadrava-se na 

necessidade da VisionMaker. Apesar de desconhecer o programa comunitário e os trâmites 

necessários para a realização de uma candidatura, foi-me dada a oportunidade de explorar, 

aprender e implementar o programa comunitário Portugal 2020 para o benefício da VisionMaker. 

 

O estágio foi o culminar de uma jornada académica e o início de uma jornada profissional. 

Esta experiência serve como introdução a essa jornada profissional e afirmação de que os 

objetivos foram cumpridos: o estágio foi uma positiva experiência introdutória ao mundo do 

trabalho e ajudou na integração e desenvolvimento de um estudante. A aprendizagem continuará, 

mas agora, no mundo profissional. 
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Anexo I -  Plano de Estágio Curricular na VisionMaker 

 

Atividades| Datas Fev/15 Mar/15 Abril/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 

Apresentação e Caracterização da 

Entidade de Acolhimento; Integração 

e início das atividades de assessoria 

na Instituição de Acolhimento. 

      

Uniformização de processos de 

imagem da empresa através da 

criação de documentos 

administrativos e documentos de 

marketing (cartão de visita, 

portefólio, flyer,…). 

      

Definição do modelo de Website e 

redes sociais a utilizar como forma 

de difusão comercial da área de 

atividade. Organização de conteúdo, 

tradução e desenvolvimento das 

mesmas. 

      

Desenvolvimento e aplicação das 

estratégias delineadas no âmbito 

organização da informação e gestão 

do conhecimento, nomeadamente no 

que se refere á organização do 

arquivo físico e digital da empresa de 

acolhimento. 

      

Candidaturas aos Fundos 

Comunitários Europeus - Portugal 

2020 (Projetos em Co-promoção, 

Projetos Individuais, Vales I&DT, 

Núcleos I&D) 
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Anexo II - Exemplo de imagem adaptada 
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Anexo III - Exemplo de publicidade para a revista 1500 Maiores empresas de Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In Revista 1500 Maiores empresas de Aveiro (2013), 1500 maiores empresas Aveiro: 

2013, p.85, Diário de Aveiro. 
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Anexo IV - Exemplo de publicidade para a Revista Robótica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Revista Robótica (2015), Soluções Avançadas de Automação e Robótica. Número 98, 

1º trimestre de 2015, Portugal. 
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Anexo V - Flyer promocional da empresa (em português e inglês) 

 

Em Português 
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Em inglês 
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Anexo VI  - Exemplo de e-mail de apresentação da VisionMaker 
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Anexo VII - Processo de contato a Clientes 

 

Legenda: 

1. Num primeiro contato telefónico, deve obter-se um nome e um e-mail do diretor/a da 

produção ou da qualidade; 

 

2. O contato por e-mail ao cliente deve ser feito preferencialmente na segunda-feira, mas 

também pode ser feito na terça-feira; 

 

3. O segundo contato telefónico não é para definir data e hora da visita, vamos apenas 

“ apalpar”  o cliente; 

 

4. No final de saber a disponibilidade de vários clientes, fazemos um terceiro contato 

telefónico para agendar a visita; 

* Caso não possa ser na quinta-feira pretendida, podemos sempre marcar para a 

quinta-feira a seguir. 

 

5. Na segunda-feira anterior à visita –  envio de e-mail a lembrar/confirmar a visita; 

 

6. Marcar uma visita na terça-feira é uma alternativa à quinta-feira caso se justifique (mais 

que um cliente). 
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Anexo VIII - Flyer do evento Teacher’ s Day 
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Anexo IX  - Microsoft Office Access organização da base de dados 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Cabeçalho –  Este campo identifica a empresa, ocupando sempre o lugar de cabeçalho aquando 

scroll da ficha do cliente, contendo os dados mais relevantes: 

 1 –  Nome: designação fiscal do nome da empresa; 

 2 –  Denominação: quando a empresa é mais conhecida por um nome, diferente do nome 

fiscal (Ex: Bosch Thermography S.A, conhecida como Vulcano); 

7 -  8 -  9   

12 -  

14 -  

13 -  

10 -  

11 -  

1 - 

2 -  

3   

4 

5   

6   
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 3 –  Web-site: corresponde ao endereço web da empresa; 

 4 –  NIPC: Número de identificação de pessoa coletiva; 

 5 –  Nº cliente: Este campo só é ativado aquando o lançamento de uma proposta técnico-

comercial referente ao cliente. Até este procedimento acontecer, o campo encontra-se vazio. 

Quando efetivamente se lança uma proposta, adiciona-se o cliente, fazendo click no botão. O 

sistema incrementa automaticamente ao último número adicionado; 

 6 –  Botões de navegação na base de dados [inicio, anterior, seguinte, final]. 

 

 Ficha cliente –  A ficha de cliente contem várias informações detalhadas relativas à empresa: 

 7 e 8 –  Atividade: Corresponde à designação da Classificação da Atividade Económica, e 

respetivo código; 

 9 –  Botões de ações (sobre cada ficha de cliente) na base de dados. [localizar, imprimir, 

adicionar, guardar, eliminar]; 

 10 –  Endereços: Este campo contem as informações referentes à localização da empresa 

(sede e/ou fábrica) e também os contatos telefónicos, fax e e-mail associados; 

 11 –  Contatos pessoais: Neste campo são identificadas as pessoas de contato na 

empresa. Nome, o cargo que desempenha e as formas de contatos. Existe um campo livre onde 

se pode escrever tudo o que seja informação extra, relativamente à pessoa de contato; 

 12 - Contatos comerciais: Neste campo é registado o último contato realizado com o 

cliente, e quando será o próximo, caso haja a necessidade de um seguimento (mensagens de 

alerta são geradas automaticamente quando se aproxima a data do seguimento); 

 No campo designado “ Observações”  deve escrever-se o que de mais importante se 

reteve desse contato, e posteriormente adicionar ao histórico clicando no botão; 

 13 - Histórico: Corresponde a todos os contatos que foram registados; 

 14 –  Outras informações: Neste campo pode constar todo o tipo de informações que não 

se adequam nos campos existentes, ou quando estes são insuficientes. Ex: Nomes e contatos de 

pessoas, nº de Km’ s entre a VM e o cliente, se existem mais fábricas associadas ao grupo, etc. 

 

NOTA: Qualquer alteração na base de dados não é reversível. 
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Anexo X - Organização do dossier de contabilidade 

 

O dossier da contabilidade deve ser entregue até ao dia 08 de cada mês, com os documentos 

arquivados e organizados da seguinte forma: 

 Diário Caixa: documentos pagos em dinheiro. Deve incluir uma folha de caixa (IEUA.45.0) 

para controlar o fluxo monetário. 

 Diário Bancos: documentos pagos por banco, nomeadamente; faturas, recibos, bem como 

os documentos emitidos pelos bancos: extratos bancários, notas de débito. Deve incluir a 

folha de bancos (IEUA.46.0) descriminando as entradas e saídas de cada banco. 

 Diário Compras: faturas de compra de mercadorias. 

 Diário Vendas: faturas e documentos equivalentes emitidos pela empresa (triplicado), 

resumo de vendas mensal, e listagem dos valores em dívida.  

 Diário Diversos: outros documentos não enquadráveis nos diários anteriores, tais como 

faturas de fornecedores que não foram pagas neste período, boletim de itinerário 

(IEUA.46.0), trabalhos em curso/stock (IEUA.46.0). 

Boletim Itinerário 

A empresa deve possuir, um mapa (boletim de itinerário) através do qual seja possível 

efetuar o controlo das deslocações a que se referem as despesas (almoço, portagens, 

estacionamento) identificando os respetivos locais, tempo de permanência, objetivo e, no 

caso de deslocação em viatura própria do trabalhador, identificação da viatura e do 

respetivo proprietário, bem como o número de quilómetros percorridos.  

Trabalhos em Curso/Stock 

No final de cada trimestre, a empresa deve comunicar a valorização dos trabalhos em 

curso/stock. 

Aquando da entrega do Dossier na Contabilidade, será disponibilizado um Dossier vazio 

para arquivo dos documentos do mês seguinte. 

O Dossier só deve ser entregue na Contabilidade quando estiver completo.  
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Anexo XI - Mapas de despesas 
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Anexo XII - Seguimentos dos clientes atuais e dos clientes com quem trabalhámos 

 

Número total de dias 

desde o 1º e-mail 

enviado e a resposta 

do cliente 

Resposta do cliente 

Clientes 

Atuais 

Número total de dias, desde o envio do 1º e-mail 

até a realização da 1ª visita ao cliente. 

Número total de dias, desde a 1ª visita ao cliente e 

o lançamento da proposta. 

Clientes com 

quem 

trabalhámos  
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Anexo XIII - Exemplo de proposta enviada ao cliente 

 

 

 

 

 

 

 

“Sistema piloto de inspeção visual da qualidade de coloração em 

tostas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta contratual nº 1507001301 para DIATOSTA - Industria Alimentar, S.A. 
Responsável: Engª. Cláudia Vieira 

Aveiro, 08/07/2015 
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1. Contexto 

Foi solicitado pela empresa DIATOSTA - Industria Alimentar, S.A, um sistema de Visão Artificial que 

inspecione a coloração de tostas à saída da máquina de cozedura das mesmas e que deverá alertar o operador 

para os rejeitos encontrados através de um interface gráfico com o operador. 

A VisionMaker realizou um estudo em laboratório com as amostras fornecidas pela Diatosta (vídeo em 

anexo), através de uma solução de Visão Artificial, obteve-se viabilidade para resolver este desafio. Para tal, 

foi necessário fazer uma investigação aprofundada, realizando testes no local, contemplando todos os fatores 
e situações que não são passiveis de replicar em laboratório. 

Para determinar a viabilidade do desenvolvimento de uma solução completa, é necessário um 

investimento tanto da VisionMaker com da Diatosta para realizar esta investigação. Com esta consultoria, 

será elaborado um relatório com os dados obtidos durante o período de testes do piloto. 

O sistema piloto deverá alertar o operador, quando for detetado algum defeito. Este piloto vai ficar 

instalado segundo os dias previstos no calendário, verificando a viabilidade da solução do sistema final a 

implementar. 

Esta é uma aplicação inovadora no mercado e que necessita de investigação prévia antes de se avançar 

para o desenvolvimento e despistar possíveis situações que são muito difíceis de replicar em laboratório, e 

assim dar viabilidade técnica para se prosseguir para uma máquina robusta, com todo o acondicionamento 

mecânico necessário dos sistemas de Visão Artificial e com um interface robusto e interativo.  

No final tempo previsto, será elaborado um relatório com os dados obtidos durante o período de testes do 
piloto. 

 

 

2. Pressupostos 

Durante a fase de instalação, sempre que se considere necessário, deverá ser disponibilizado um técnico 

da vossa empresa, com as aptidões e capacidades necessárias para acompanhar a integração do sistema de 

Visão com a máquina.  

Os preços apresentados foram calculados com o trabalho a executar em dias úteis. Não obstante, temos 

 disponibilidade de trabalhar ao fim de semana, caso se justifique e mediante  ajustes de preço a acordar 
posteriormente. 

Caso se prossiga para o projeto completo, após validação do piloto, o custo deste deverá ser subtraído ao 

valor do projeto final. 

Considera-se concluída a prestação dos nossos serviços referente ao piloto, quando se conseguir aferir se 

o sistema aplicado em teste demonstrar a viabilidade ou não da aplicação de um sistema completo.  
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3. Desenvolvimento técnico 

 

No piloto, apenas será aplicada uma câmara, iluminação, computador para fazer o tratamento da imagem 

bem como um interface gráfico básico que será emprestado pela VisionMaker durante o calendário acordado. 

 

Serviços 

 

Estão incluídos os seguintes serviços no desenvolvimento do sistema em questão: 

 

 Instalação mecânica dos suportes para a câmara e iluminação; 

 Instalação elétrica dos equipamentos e a respetiva cablagem associada; 

 Programação de algoritmos de Visão Artificial para prova de conceito; 

 Desenvolvimento do interface (HMI) simplista; 

 
 

4. Condições Comerciais 

 

Local de entrega 

 
Instalações do cliente.  

 

Garantia 

Um ano de garantia para defeitos de conceção ou fabrico, excluindo-se:  

 Os defeitos decorrentes do desgaste ou deterioração, como consequência do normal uso e 

funcionamento do equipamento;  

 Os defeitos consequentes de outros componentes que não os que façam parte da solução; 

 Os defeitos provenientes de mau manuseamento ou intervenções indevidas no sistema. 

 

4.1. Calendário 

 

O piloto deverá ficar em testes durante 1 semana. 

O início do desenvolvimento do sistema de Visão Artificial deverá ser acordado entre ambas as partes 

após aceitação da presente proposta e pagamento da primeira prestação.  

 

Validade da proposta 

A presente proposta tem validade de 30 dias. 

 

Orçamentação 

 

Custo do piloto  

 Mão-de-obra de instalação e programação + empréstimo do material durante o 

período de testes: 1.500€ + IVA 
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Nota: O material aplicado pela VisionMaker no piloto é propriedade da VisionMaker, devendo a 

Diatosta preservar a sua integridade durante o período de testes. O preço do piloto apresentado representa 

uma ajuda de custo por parte da Diatosta para com o investimento da VisionMaker. 

 

Condições de pagamento 

 

Piloto: 

 100% do valor pagos na adjudicação desta proposta; 

 
 

 

 

5. Condições Contratuais 

 
A presente proposta contratual torna-se eficaz com a sua receção e mantém-se válida pelo prazo acima referido. 
A sua aceitação depende de comunicação escrita nesse sentido. Caso a aceitação implique aditamentos, 
limitações ou outras modificações, isso implica a rejeição desta, podendo ser revista, caso assim se diga 
expressamente, e elaborada uma nova proposta contratual.  

 
A aceitação pressupõe o conhecimento integral da proposta, bem como a aceitação de todas as condições aí 
previstas e implica, ainda, o pagamento imediato do valor devido com a sua adjudicação, nos termos ante 
referidos.  

 
As condições aqui previstas podem ser alteradas por acordo das partes.  

 
O preço aqui fixado foi determinado com base nos pressupostos e condições aqui previstas.  

 
Excluem-se do preço todas as despesas e custos não mencionados. 

 
O pagamento do preço deverá ser efetuado nas datas/eventos acima identificados, por meio de transferência 
bancária para o NIB da VisionMaker: 0010 0000 51322530001 77, ou através da emissão de cheque à ordem da 
VisionMaker, Unipessoal Lda. a enviar para a sede da VisionMaker. 

 
O não pagamento pontual do preço determina a imediata constituição em mora e o vencimento de juros 
calculados à taxa legal em vigor. A mora superior a 5 dias constitui a VisionMaker no direito de suspender a 
execução dos serviços até que a situação se encontre regularizada. 

 
Em caso de incumprimento de qualquer uma das condições e termos aqui previsto e que coloquem em causa a 
execução dos serviços por parte da VisionMaker, esta notifica a outra parte para proceder à regularização da 
situação no prazo máximo de 5 dias. Se o incumprimento não for suprido dentro daquele prazo, a execução dos 
serviços pode ser suspensa, independentemente do momento em que o mesmo ocorrer, até à data em que a 
situação que originou a suspensão se encontre sanada, com implicação de ajustes ao calendário proposto.  

 
O incumprimento de qualquer das obrigações aqui previstas por um período superior a 30 dias é considerado 
como incumprimento definitivo, conferindo à VisionMaker o direito de resolver o contrato, com todas as 
consequências legais daí inerentes, designadamente o direito de exigir uma indemnização por todos os prejuízos 
que lhe tenham sido causados como consequência.  

 
Nenhuma das partes pode transmitir a terceiros a sua posição contratual sem o consentimento escrito da outra 
parte. 

 
A presente proposta é confidencial, bem como toda informação dada pela VisionMaker em consequência da 
apresentação e execução da mesma, só podendo tal informação ser usada para os fins a que a mesma se destine, 
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com exclusão de todos os demais. A contraparte fica impedida de, em qualquer altura, obter ou tentar obter, 
direta ou indiretamente quaisquer direitos, títulos ou interesses, derivados ou consequentes da posse ou uso da 
informação obtida. 

 
Todos os direitos de propriedade intelectual, registados ou não registados, que estejam relacionados, seja por que 
via for, com o desenvolvimento e execução dos serviços aqui previstos são titularidade exclusiva da VisionMaker, 
podendo esta dispor deles da forma que entender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguardamos o vosso contato. 

Sem outro assunto de momento, os nossos melhores cumprimentos.  

 

 

Atenciosamente,   

 

 

 

 

 

 

     ______________________________ 

(pela VisionMaker, Unipessoal Lda) 
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Anexo XIV  - Os 9 blocos do modelo de negócio de Canvas 

 

Fonte: Osterwalder, Alexandre; Pigneur, Yves (2009). Businesse Model Generation - is a practical, 

inspiring handbook for anyone striving to improve a business model. Editora Modderman 

Drukwerk. Amsterdam. 

 

 


