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Quem Somos
A SOS Covid é um movimento de empreendedores sociais solidários das mais
diversas áreas profissionais e do saber, que se juntaram com um objetivo comum:
fazer o que estivesse ao seu alcance para auxiliar todos os profissionais que estão
na linha da frente do combate ao Corona Vírus em Portugal.

COMO TUDO COMEÇOU
O movimento teve início com um grupo de makers, que se prontificou a usar as suas
impressoras 3D para construir viseiras de proteção facial e doá-las a profissionais de
saúde. A estes juntaram-se outros voluntários, parceiros e fornecedores de
componentes, que contribuíram para um aumento exponencial da produção.Em
poucas semanas, o movimento passou a conseguir produzir 1000 viseiras por dia,
apenas com impressão 3D. Graças a uma massiva campanha de doações conseguiuse a compra de um molde de injeção de plástico, ao qual se juntaram mais dois
oferecidos, veio trazer a capacidade de produção de nível industrial, chegando
agora a uma média de produção de 10 mil viseiras por dia.

A NOSSA MISSÃO
A missão da SOS Covid é contribuir, no que puder, por forma a assegurar que os
profissionais de saúde, os agentes de segurança pública, e os funcionários de
estabelecimentos que trabalham, sobretudo, com grupos de risco, têm a todo o
tempo equipamento que os proteja e minimize os riscos de serem infetados com
Covid-19.

QUER
JUNTAR-SE
À CAUSA
#SOSCOVID
COMO PODE
AJUDAR?

"Orgulhamo-nos de todo o trabalho que já
realizámos e de todas as pessoas que já ajudámos,
mas queremos continuar a produzir mais e melhor
para ajudar a comunidade.
Salvar vidas não tem preço, mas produzir
equipamentos que salvam vidas, tem."

CONTRIBUA COM MATERIAL PARA
PRODUZIR

Caso tenha acesso a estes materiais pode
enviá-los para o nosso centro operacional

Rua Amélia Rey Colaço N.º 40Edifício
Rainbow, S172790-017 Carnaxide
Contacto: 91 303 74 73
Email: geral@soscovid.pt

O NOSSO OBRIGADO A TODOS OS QUE APOIAM A NOSSA CAUSA

OS NOSSOS EMBAIXADORES
#SOSCOVID
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TURISMO

APOSTAR NA MÁXIMA: "VÁ PARA FORA CÁ
DENTRO" NUNCA FEZ TANTO SENTIDO. POR
ISSO, TRAZEMOS A OPINIÃO DE PROFISSIONAIS
DO MEIO, QUE NOS PARTILHAM A SUA VISÃO
DO FUTURO E AS PREOCUPAÇÕES DOS
VIAJANTES NESTE MOMENTO.

TURISMO EM PORTUGAL
PÓS-COVID-19
“DEPOIS DE UM PERÍODO TÃO NEGRO PARA A ECONOMIA DO PAÍS, E
NESTE CASO EM ESPECÍFICO PARA A ÁREA DO TURISMO QUE É UMA DAS
MAIS AFETADAS, SERÁ IMPORTANTE – TODOS JUNTOS – NOS AJUDARMOS
A REERGUER E DESPERTAR PARA O QUE DE MELHOR HÁ EM PORTUGAL: A
NOSSA GENTE QUE SEMPRE SE UNE NOS MOMENTOS MAIS DIFÍCEIS, AS
NOSSAS PAISAGENS INCRÍVEIS E OS NOSSOS ALOJAMENTOS
DESLUMBRANTES!”
Patrícia Damas, CEO e Founder do Viagens e Baratas

São Miguel, Açores

Para quem gosta de Natureza, este é sem dúvida um
destino português a não perder! Desde a Lagoa das Sete
Cidades ao Parque Terra Nostra ou à Poça da Dona Beija,
não pode deixar de visitar as plantações de chá Gorreana,
comer o cozido das furnas ou ver os golfinhos em pleno
mar!

Costa Vicentina

Quem não gosta de aventura? Uma roadtrip pela costa
vicentina será sem dúvida excelente opção. Repleta de
vilarejos calmos, natureza abundante, atividades para
todos os gostos e praias de cortar a respiração, este
destino acaba por ser bastante completo. No site
www.rotavicentina.com pode verificar vários trilhos de
acordo com o que prefere: trilhos pedestres, percursos
de bicicleta e programas/atividades que decorrem
nesta zona.

Aldeia de Camelo

No meio da natureza e com uma enorme piscina,
estas casas de campo são o refúgio ideal para
quem pretende renovar as suas energias e
procurar melhorar o seu “eu”. Neste alojamento
para além de relaxar, poderá usufruir de várias
atividades que o permitem desconectar do
Mundo para se conectar consigo mesmo
(meditação guiada, caminhadas pela natureza,
sessões de reiki, etc.). É um 2 em 1 que vale a
pena experimentar! Veja mais pormenores no site
oficial: www.aldeiadecamelo.com

Funchal, ilha da Madeira

A passagem de ano que aqui se vive é com
toda a certeza o ex-líbris da ilha, no entanto
outros encantos conquistam as famílias
portuguesas! Perca-se na maravilhosa
gastronomia, nos passeios pela natureza e
em fantásticas atividades como o mergulho,
canoagem, parapente ou observação de
baleias.

Gerês
É uma zona do país realmente cativante para
quem é apaixonado por paisagens lindas,
cascatas altas, trilhos pedestres, termas para
relaxar ou desportos radicais! Um leque vasto
de atividades para quem procura férias no
meio da natureza. Vá sozinho ou
acompanhado, mas vá!

Praia da Ribeira do Cavalo
É uma das praias mais bonitas do país e
localiza-se em Sesimbra! Não é fácil lá
chegar, mas vale sem dúvida o esforço! De
areal claro e águas cristalinas, o melhor
conselho a dar é que leve o material de
snorkeling para observar a vida marinha,
comida e bebida para todo o dia e esteja
atento porque, em dias de sorte, é possível
ver golfinhos a nadar!

QUAL O IMPACTO NO
FUTURO DE UM VIAJANTE?
Se todos procuramos viajar ao melhor preço e encontrar as
melhores pechinchas, devemos estar preparados para os
próximos meses ou anos. Nos últimos tempos, o mercado
das viagens esteve em altas e foi um dos sectores que
relançou a nossa economia, a posicionou bem lá em cima e
agora é precisamente este mercado que cai abruptamente.
Tendemos a considerar que é nos momentos mais difíceis
que conseguimos fazer as melhores oportunidades,
poderíamos considerar uma verdade se não estivéssemos a
falar de viagens e vejamos alguns factos.
Durante anos, as companhias cresceram, expandiram rotas, aumentaram a frequência dos seus
voos, a vontade de viajar emancipou-se e os preços acompanhavam a enorme oferta.
Atualmente, as operações aéreas no mundo estão paradas, as companhias e operadores
despediram e reposicionam-se agora para um mercado que desconhecem, o de amanhã.
Retomar o mesmo ritmo com a oferta que havia, levará tempo e dependerá do mercado e da
sua procura. As viagens poderão ser mais caras, face à procura e sobretudo porque é uma altura
de reduzir a operação de forma estratégica por parte das companhias áreas, de maneira a
concentrar o maior número de passageiros num voo e diminuir a frequência dos mesmos.
Vejamos o exemplo da maior companhia aérea de baixo custo que apresentou recentemente
valores das suas próximas viagens e com exceção de um ou outro destino, o valor mínimo por
trajeto começa nos 40€, em que no período homólogo, os valores começavam nos 10€ por
trajeto. Podemos ainda assistir a uma diminuição e reposicionamento de voos diretos para
alguns destinos que poderão desaparecer. Mas nem tudo será mau, certamente teremos
seguros de viagens mais completos e que prevejam nas suas cláusulas este tipo de situações
que enfrentamos, as seguradoras vão adaptar-se e passaremos a ter mais um produto
complementar e que assegure os imprevistos que podemos ter quando vamos em viagem.
Para todos os que viajam e para quem tinha viagens marcadas o futuro continuará, até porque
neste momento existem - em todo o mundo - milhões de clientes que receberam vouchers
para usufruir com o valor da sua viagem cancelada e que tem um período de tempo para ser
utilizado que varia de acordo com a política de cada companhia aérea.
Se podemos voltar a acreditar num cenário colorido e de oportunidade?
Vamos todos acreditar que sim!

Silvino Prata – CEO & Founder Viagens e Baratas

VIAGENS BARATAS EM
TEMPOS DE
COVID-19
São muitas as dúvidas sobre o que podemos fazer e o que está a acontecer às viagens
que cada pessoa tem ou tinha marcadas. Comecemos por perceber que as companhias
aéreas não estavam preparadas para lidar com a situação que temos todos em mãos e
por isso, qualquer resposta que procuremos obter levará mais tempo do que o habitual,
em alguns casos essa resposta poderá nem vir. No Viagens e Baratas, recebemos várias
dúvidas, e apresentamos aquelas que consideramos mais recorrentes e damos a
resposta.
Comprei uma viagem com hotel e voo ou só
voo através de um portal de viagens ou
motor de busca online, com quem devo falar?

Comprei um voo diretamente ao site da
companhia e recebi o aviso de que foi
cancelado.

Apesar de teres comprado tudo a um só
elemento, podes sempre tentar falar com o
hotel e a companhia aérea diretamente para
tentares reduzir o tempo de resposta. São
poucas as companhias que estão a dar uma
resposta positiva a quem não comprou os
voos através deles, e é normal pois a
companhia não pode devolver um valor ao
cliente onde se encontra a margem do motor
de busca ou portal que o vendeu (e o mesmo
se aplica ao hotel). No caso dos hotéis, procura
chegar a um acordo diretamente com o hotel
e no pior cenário, procura que seja possível
ficares com o crédito do valor da tua reserva
para usares no futuro. Apesar de poderes
tentar estas opções, deves obrigatoriamente
falar com o portal onde compraste o pacote
ou só o voo, pois são eles que te devem prestar
todo o apoio. Apesar de ser longo o tempo de
espera na resolução de todas estas questões, a
verdade é que estão a ser solucionadas. Não
nos podemos esquecer que vivemos hoje uma
situação nova para todos nós, ninguém previa
um cenário destes e todas as entidades estão
a tentar solucionar da melhor maneira
possível.

Todas as companhias aéreas estão a pedir aos
clientes para entrarem em contacto apenas
nas 72 horas que antecedem o voo, para que
seja dada prioridade a quem tem os
problemas mais urgentes por resolver. Se
estás nesta situação, deves contactar a
companhia por telefone, chat online ou email.
No caso de teres recebido por email ou por
sms o aviso de cancelamento, entra na tua
reserva e procura os direitos que a companhia
disponibiliza no seu site. Cada companhia
está a funcionar de maneira diferente.
Tenho voo marcado, devo cancelar?
Cancelar a viagem significa que não a queres
fazer e por isso, exclui-te de qualquer
compensação ou reembolso.
Apesar de ser longo o tempo de espera na
resolução de todas estas questões, a verdade
é que estão a ser solucionadas. Não nos
podemos esquecer que vivemos hoje uma
situação nova para todos nós, ninguém previa
um cenário destes e todas as entidades estão
a tentar solucionar da melhor maneira
possível.

Mariana Mateus – CEO & Founder Viagens
e Baratas

EMPRESAS DE EVENTOS E
ATIVAÇÕES DE MARCA EM
TEMPOS DE PANDEMIA
A mudança acontece em todos os
setores, a situação assim o pede.
Um dos setores brutalmente
impactado foi o da Produção e
Organização de Eventos e Activações
de Marca.
Como estão a planear o regresso à
atividade? Em que empresas devemos
confiar os nossos eventos?

O Mundo parou perante
algo
que
nunca
nos
imaginámos a viver, e por
isso mesmo ninguém –
nem
mesmo
a
mais
sofisticada empresa ligada
a eventos e staff para os
mesmos
–
tinha
preparação para algo do
género.
Muitos dos nossos eventos
são ligados à cultura, que
fechou portas.

E a verdade é que, por
maior que seja o esforço
em
trazer
digitalmente
algum
conforto,
divertimento e distração a
quem por casa fica neste
tempo de pandemia que
nos
obriga
ao
confinamento, tudo o que
está a ser concretizado –
na sua maioria - é de
modo gratuito, sem gerar
receita, pelos melhores
artistas do país. No ramo
dos
eventos
e
das
ativações de marca, pouco
se pode fazer numa altura
destas.
Trabalhamos com pessoas
que neste momento não
podem sair de casa, com
marcas
que
neste
momento
não
podem
investir em ativações de
marca presenciais ou em
eventos que não sabem se
chegarão a acontecer, e

num período de tempo
em que não é sequer
permitido(e
bem)
ajuntamentos de pessoas
para
prevenir
a
propagação do Covid-19.
As empresas que, como a
Make Happiness Events,
trabalham
diretamente
com marcas cujo objetivo
é
chegar
de
forma
próxima
a
um
maior
número
de
pessoas
possível estão completamente paradas. Perante
este cenário, nunca a
aposta digital foi tão
importante! Se é certo
que para algumas marcas
esta é uma altura de
decadência,
certo
é
também
que
é
igualmente uma ótima
oportunidade de aprendizagem,
reinvenção
e
ajustamento. Este é o
momento
certo
para
apostar em melhores sites
de compra e venda dos
seus produtos e serviços.
Na publicidade digital em
diversos
canais
de
comunicação acessíveis a
qualquer potencial

ESTAMOS JUNTOS!

cliente; e – por fim – no
desenvolvimento de novas
estratégias para criação
de relações empáticas e
frutíferas
com
o
seu
público-alvo.
Da
nossa
parte,
o
compromisso nesta altura
está em ajudar os nossos
clientes a concretizar da
melhor maneira as suas
ideias ou até mesmo
facilitar o brainstorming
inicial.
Aproveitamos
também esta paragem no
tempo para reforçar as
nossas equipas em todo o
país e atualizar portfólios
de staff de promotores e
hospedeiras de eventos
para que, quando tudo
isto
passar,
possamos
voltar em força!
Bem sei que este ramo de
negócio foi o primeiro a
parar
e
será,
provavelmente, um dos
últimos a reerguer-se! Que
muitas empresas estão
naturalmente em sufoco
financeiro, em lay-off e
sem esperança para os
meses que se avizinham,
mas... tentem manter-se
firmes! É que, quando
tudo isto passar, temos
todos de ter força para
voltar
em
grande
à
agitação que tão bem
caracteriza
o
nosso
trabalho e dia-a-dia!

Patrícia Damas– CEO & Founder da Make Happines Events

EMPRESAS ESPECIALISTAS A QUEM
PODE- E DEVE- CONFIAR O SEU
EVENTO
Especialista em conferências Médicas,
organizando e produzindo as mesmas
ano após ano.

Outsorcing para todos sectores, focandose especialmente no sector turistico,
Hoteleiro e Desportivo.

Foca-se Essencialmente na produção de
Eventos Desportivos, nomeadamente no
branding de grandes marcas
e na
produção
de
merchandising
para
retalho.

Especialista em Conferências Nacionais
e Internacionais.

Faz toda a gestão e
produção do seu evento, e
recruta ainda promotoras e
hospedeiras para todo o
tipo de eventos.

Sediada em Coimbra, tem
consigo uma vasta equipa
de promotores e
hospedeiros para ativar a
sua marca e apoiar o seu
evento .

UMA NOVA FORMA DE
CRIAR EVENTOS

A Patilha fundamental, optou por fazer diretos na
página do Instagram "20ver", todos os dias a partir
das 19:15h de modo a continuar em contacto com
os seus seguidores.
Todos os dias existem convidados novos, que falam
um pouco sobre eles e a sua vida profissional, com
a
intenção
de
partilharem
conhecimentos.
Carregue na imagem para seguir a página!
Contribuiu tambem com a produção de
sacos e t-shirt´s personalizados alusivos
ao momento que vivemos com uma
mensagem de esperança.

A pensar nas próximas ativações a Sopro Festivo informou
que tem solução a pensar na segurança de cada um dos seus
funcionários.
Estão a desenvolver máscaras e viseiras personalizadas para
que as próximas ações decorram com a maior segurança.

1. Mariana, qual é o seu propósito as redes sociais?
A minha presença nas redes sociais começou quando entrei para o curso de
Medicina, curiosamente, no âmbito da moda. À medida que fui crescendo, focar-me
só na moda tornou-se redutor e fui pouco a pouco alargando o leque de
temas...Hoje em dia, considero que o meu propósito é informar ou pôr os meus
seguidores a pensar sobre a grande variedade de temas que me interessam a mimsejam conteúdos mais ligth sobre moda e viagens ou outros mais sérios, como a
saúde.
2. Consegue identificar o momento em que sentiu pela primeira vez que tinha
algum poder de influência sobre os seus seguidores?
A palavra "influenciar" tem vindo a ganhar peso que me parece excessivo. Todos
temos influência sobre quem nos rodeia! Portanto, nesse sentido, todos somos
influencers. Dito isto, penso que a primeira vez que senti, chamar-lhe algo, uma
"onda de reacção" mais marcada por parte de quem me seguia foi quando falei dos
sumos Detox no verão de 2018.
3. Como se passa de um "Blog" para o Instagram? Sente que os seus leitores
migraram consigo?
Quando criei o meu perfil de Instagram, utilizava-o maioritariamente para partilhar
as minhas publicações no blog e foi crescendo a partir de aí. E sim, sinto que
muitos leitores migraram comigo- e sinto que isso acontecerá cada vez mais! Na
minha opinião, há muito tempo que já não seguimos blogs ou contas em redes
sociais, seguimos personalidades.
Estejam elas em que plataforma estiverem!
4. De que forma sente o feedback dos seus seguidores relativamente ao seu
trabalho como comunicadora, nomeadamente em temas tão específicos como o
Covid-19? Acredita que confiam na sua palavra?
Acredito que os meus seguidores confiam na minha palavra, porque sabem que sou
honesta com eles. Sabem que se partilho algo científico, houve muito trabalho de
pesquisa detrás... E que que quando a partilha é uma opinião ( e dessas eu tenho
muitas!) nunca a tento fazer passar por facto ou verdade universal.

5. Neste momento em que enfrentamos uma doença nova, sobre o
qual ainda (muito) pouco se sabe, que medidas tomou para esclarecer quem
asegue?
Em relação a este assunto da COVID-19, tenho tentado manter os meus seguidores
informados através de publicações, directos ou stories a responder a dúvidas.
O mais difícil é adequar a informação científica ao público geral, mas é algo que
adoro fazer.
Penso que atender às dúvidas das pessoas é o mais importante, porque é daí que
surgem os mitos, o medo e o pânico.
6. Acredita que há uma desinformação generalizada da
população relativa a este novo Coronavírus?
Sem qualquer dúvida... E infelizmente não só em relação a novo Coronavírus. Há
muita fala de literacia para a saúde em Portugal. Na minha opinião, isto deve-se
em parte a um sistema que não nos educa para isso e em parte à falta de
curiosidade e espírito crítico da própria população. Nas redes sociais, qualquer
pessoa pode dizer o que lhe apetecer sobre qualquer assunto - e ser vista como
uma autoridade por milhares do outro lado. Isto dá poder às “pessoas normais”,
sem dúvida, mas é perigoso quando o assunto em questão é relativo a saúde porque equipara pessoas sem qualquer estudo ou obrigação ética com médicos e
investigadores que dedicaram as suas vidas à Medicina.
Agravado ainda pelo facto de que estes “charlatões do Instagram” muitas vezes
dizem pura e simplesmente o que as pessoas querem ouvir- e isso é muito mais
apelativo que a ciência. No caso do Coronavírus, por exemplo, é muito mais
agradável ouvir “tome este suplemento para a imunidade e não vai ser infectado”
que “não sabemos quando vai estar pronta a vacina”.

7. Em que medida é importante para a Mariana partilhar os seus conhecimentos
relativamente a medicina, numa rede social onde a maior parte das pessoas
procuram entretenimento?
Acho que é uma questão de equilíbrio. Demasiada ciência, e as pessoas ficam
fartas. Demasiado entretenimento, e não se aprende nada. Mas com conta, peso e
medida pode ser feito - e sinto que as pessoas do outro lado estão cada vez mais
sedentas de (boa) informação.

8. Não estando a viver Portugal, como tomou a decisão de
permanecer em Espanha quando viu que a situação começava a ficar
descontrolada?
Neste momento vivo em Espanha e portanto a minha casa (também) é aqui.Foi
um país e um povo que me acolheu maravilhosamente sem pedir nada em troca.
Durante o último ano estudei para fazer a especialidade médica aqui - ia
incorporar-me ao trabalho em Maio... Sendo médica, a minha profissão (e
responsabilidade ética!) é estar onde sou precisa para tratar doentes, sejam da
minha nacionalidade, cor de pele ou credo, ou não. Felizmente até agora não foi
preciso, mas teria ido sem pestanejar.
Sinceramente,por muito que tenha saudades da minha família, a decisão não
podia ter sido outra.

9. Teria feito algo diferente, se soubesse a rápida evolução
deste vírus?
Devido à minha situação pessoal e profissional neste momento, não haveria nada
que tivesse feito diferente. Só tenho pena de não ter podido estar na linha da
frente a ajudar os meus colegas.

10. Que conselho daria aos nossos leitores?
Que não se sintam mal por sentir-se mal nesta fase. Estamos numa situação
nunca experienciada por nenhum de nós. Temos a vida do avesso, as nossas
liberdades mais básicas restringidas... É normal estar assustado. É normal ter
medo do futuro. Em vez de lutarem contra isso, assumam-no, permitam-se o
vosso “mini luto” - e, com essa consciência, bola para frente!

11. Para terminar, consegue identificar as perguntas que
mais lhe têm feito sobre o tema Covid-19? E quais os mitos com que mais a
confrontam?
A grande pergunta dos últimos tempos tem sido “até quando é que isto vai
durar?” - e a verdade é que ninguém sabe. Quem diz que sabe, é charlatão!
Podemos fazer projecções, mas só o tempo dirá. Pessoalmente, penso que só
vamos voltar à vida normal a 100% quando houver uma vacina e acho que isso
será díficil antes do próximo ano... Dito isto, não acredito que o “normal” volte
como antes porque nós não seremos os mesmos depois de viver isto. Podemos
voltar a fazer exactamente as mesmas coisas, mas a nossa perspectiva será para
sempre diferente. Resta saber o que será o novo “normal”!

A IMPORTÂNCIA DA
ACTIVIDADE FÍSICA.
O QUE DIZEM OS
ESPECIALISTAS?

Pedro Domingos, 28 anos, Coimbra, Personal Trainer na
cadeia de Ginásios Holmes Place. Neste artigo reforça
a importância da actividade física, tendo em conta a
percentagem de pessoas que a passou a praticar
durante o período de isolamento forçado que vivemos.
pedrodomingos_pt
“Tu és um indivíduo e, como tal,
precisas de um plano de acção
individualizado para alcançar os teus
objectivos de saúde e de fitness”
A sensação de bem-estar em cada uma
das suas dimensões (física, emocional,
social,
intelectual,
espiritual
e
ocupacional)
é
dinâmica
e,
em
diferentes momentos, podemos sentir
desequilíbrios de algumas delas em
relação a outras.
Ao
adoptarmos
estilos
de
vida
saudáveis, podemos encontrar um
maior equilíbrio em cada uma dessas
dimensões e, assim, ter uma maior
sensação de bem-estar e saúde.
Conceitos a reter
Atividade física refere-se a qualquer
movimento voluntário que implique
um aumento do dispêndio energético
acima do nível basal (quando estamos
em repouso). São exemplos as
tarefas ligeiras de limpeza da casa ou
de jardinagem, ou subir as escadas do
prédio para chegar a casa ou ao
trabalho.
Exercício
físico
refere-se
a
uma
atividade física específica, planeada e
estruturada
para
alcançar
um
determinado objetivo. São exemplos a
caminhada
com
o
objetivo
de
aumentar a resistência cardiovascular,
ou o treino de força com pesos para
melhoria da força.

A atividade física e o
exercício físico são a chave!
Todas as dimensões do bem-estar
estão relacionadas e influenciam-se
mutuamente, e é através de rotinas
de treino que podemos influenciar
todas elas!
Como?
O exercício físico promove uma
sensação geral de bem-estar através
da
libertação
de,
entre
outras
substâncias
químicas,
endorfinas
(também
conhecidas
como
“hormonas
do
bem-estar”),
influenciando direta e positivamente
o bem-estar físico, emocional e
ocupacional, pois será uma forma de
sentir que o tempo foi investido em
algo útil.
É importante mantermos rotinas!
Estando confinados ao espaço de
nossa casa é natural que comecemos
a relaxar, abandonando certas rotinas
que tínhamos no nosso habitual
quotidiano. Para que consigamos
manter equilibrado o nosso bem-estar
devemos ao máximo tentar aproximar
o nosso dia-a-dia daquilo que era
habitualmente. Estabelecer horários
ajuda-nos a manter o foco e perceber
o que estamos a fazer com o nosso
tempo
e,
desta
forma,
manter
equilibrado
o
nosso
bem-estar
ocupacional.

Sintomas
Algum tipo de dor ou desconforto
recorrente não deve ser ignorado, mas
sim avaliado por um profissional de
saúde.

É hora de tratar da sua saúde!
De que nos serve estar de quarentena,
isolados do mundo, se a nossa saúde
piorar de dia para dia? A prática
regular de exercício físico mostrou
resultados significativos na redução da
doença cardíaca, diabetes tipo 2,
pressão arterial alta, alguns tipos de
cancro,
fraturas
causadas
por
osteoporose, e demência relacionada
com o envelhecimento e Alzheimer.

Estilo de vida
Hábitos tabágicos, alcoólicos, nível de
atividade física no quotidiano (tipo de
trabalho
e
exigência
física
e
psicológica do mesmo) são fatores que
influenciam a saúde e condição física.
Nível de condição física e experiência
de treino
A capacidade de realizar tarefas mais
exigentes a nível cardiovascular, de
força,
coordenação
ou
de
maior
complexidade
de
movimento
é
potenciada com o treino.

O que devemos
considerar aquando da escolha dos
exercícios?
Enquanto Personal Trainer, é para mim
importante conhecer ao máximo cada
pessoa, para que o treino seja
realmente assertivo.

Historial clínico individual e familiar
A existência de alguma condição de
saúde
diagnosticada,
bem
como
histórico familiar de doença, que possa
ter implicação com a prática de
exercício físico. É importante também
perceber se já foi sujeito a algum tipo
de cirurgia, se já teve ou tem alguma
lesão.

Objectivos
O mesmo exercício pode ser usado
para uma enorme variedade de treinos
e, dependendo da forma como é
planeado e executado, ser eficaz para
diferentes objetivos. Por exemplo, uma
série de agachamentos realizada em
conjunto com outros exercícios que
incidam, maioritariamente, sobre os
músculos dos membros inferiores,
pode
levar
a
um
aumento
da
resistência local desses músculos.
Enquanto que o mesmo exercício
realizado em conjunto com outros que
incidam,
maioritariamente,
sobre
outros grupos musculares, pode levar
a um aumento da resistência muscular
geral ou da resistência cardiovascular.

Dica de OURO
Contratar um Personal Trainer – enquanto personal trainer a maior preocupação
para com os meus alunos é que estes tenham um treino o mais personalizado
possível, independentemente das condições. Seja de forma presencial ou online os
meus alunos treinam da forma mais metódica e individualizada possível, podendo
o treino ser adaptado a qualquer momento, porque nem todos os dias estamos
iguais, nem todos os dias sentimos a mesma força, a mesma motivação ou estamos
sequer “para aí virados”. Como tal, é minha função garantir que, em cada treino, o
aluno dá o melhor de si para o momento, de forma lógica, eficaz e segura. Deste
modo, é possível quebrar barreiras, medos e, assim, alcançar objetivos de forma
sustentada e prolongada no tempo.
“Quando és um carpinteiro a fazer uma linda cómoda, não vais usar uma placa de
contraplacado na parte de trás, mesmo que esteja contra a parede e ninguém
nunca a vá ver. Tu sabes que lá está, então vais usar uma bonita peça de
madeira[...] a qualidade tem de ser levada até ao último detalhe”
Steve Jobs.

"COMO REEQUILIBRAR AS
SUAS FINANÇAS
PESSOAIS DEPOIS DESTE
IMPACTO"
@cat.poupanca

www.catpoupanca.pt

Dicas de uma profssional do setor financeiro , Catarina, 31 anos,
Gestora Administrativa e Financeira numa Consultora de M&A.

Ninguém estava à espera disto; a vida até nos estava a
correr bem, a Economia estava a recuperar, o
desemprego a descer e de repente, tudo muda. De uma
forma ou de outra, todos fomos afectados pelo COVID19. A economia do país, das empresas e de cada um de
nós estão já a sofrer um abalo, e é certo que assim
continuem por tempo ainda indeterminado. Cortes e
despedimentos são já uma realidade e é preciso
enfrentar o futuro com muito esforço, disciplina e
acima de tudo resiliência. Ainda é cedo para prever a
realidade de cada um nos próximos tempos. Depende
do estado, dos bancos e das entidades patronais. Mas
uma coisa é certa: aproximam-se tempos difíceis e é
importante estar preparado! Por isso mesmo, deixo
abaixo 10 dicas para reequilibrar as suas finanças neste
momento mais complicado que todos atravessamos.

1 – Oriente o seu pensamento para
a poupança

3 – Discipline-se no
supermercado

Preserve ao máximo o dinheiro que
tem neste momento e o que vai
receber nos próximos meses, e não
esvazie as suas contas. Todo o
dinheiro que conseguir poupar
neste momento é importante e
pode
fazer
a
diferença
nos
próximos meses. Os seus esforços
devem estar centrados em poupar,
e não em gastar o que tem. Este
período de isolamento que vivemos
é propício à poupança, por isso
aproveite.

Não
vale
a
pena
estoirar
o
orçamento do mês a encher a
despensa. A comida não vai faltar e
é mais importante do que nunca
que se discipline nas suas compras
e
que
evite
o
desperdício
alimentar. Faça uma lista antes de
sair de casa que tenha como base
refeições
para
a
semana
já
definidas e os itens essenciais que
lhe estejam a fazer falta, opte por
comprar fruta e legumes frescos e
arranje-os em casa, veja sempre o
preço
ao
Kg
e
aproveite
promoções.

2 – Reveja e adapte o
seu orçamento mensal

4 – Corte no Take-Away
e nas Refeições Fora

Se houve cortes salariais ou mesmo
despedimento, é fundamental que
adapte o seu orçamento em função
disso para que o dinheiro chegue
para tudo. Liste todas as suas
despesas fixas e obrigatórias e
certifique-se
que
as
suas
necessidades
básicas
estão
asseguradas. Liste depois os seus
gastos não essenciais e se chegar à
conclusão que o seu orçamento
está apertado, suspenda tudo o
que não é essencial. Se adaptar os
seus gastos à sua nova realidade a
probabilidade de correr tudo bem
é muito maior.

Quer
seja
em
período
de
isolamento, quer seja quando a
vida voltar ao normal, é importante
ter cuidado com este gasto que
pode chegar às centenas de euros
por mês. Dá mais trabalho, mas é
sempre mais económico cozinhar a
sua própria comida.

5 – Suspenda Compras
Não Essenciais
Talvez não seja a melhor altura
para renovar o guarda-roupa não
acha? Suspenda as compras de
roupa, cosméticos, maquilhagem e
tudo o que não sejam bens que lhe
façam realmente falta.
6- Reveja as suas
mensalidades
Reveja as suas mensalidades e
pondere a sua real necessidade
num momento mais difícil como
este. Mensalidades de ginásios,
clubes ou academias podem ser
suspensas até que a sua vida e os
seus
rendimentos
voltem
ao
normal. O mesmo para os serviços
de
empregada
doméstica,
engomadoria, etc. Lembre-se que
tudo é temporário, e quando as
coisas voltarem à normalidade,
poderá retomar tudo o que foi
necessário suspender.
7 – Reduza o consumo
A lógica é simples: quanto menos
consumir, menos dinheiro estará a
gastar. Gaste menos água, luz e gás
em casa. Compre menos roupa.
Use menos o carro. Coma menos
comida
processada.
Compre
menos coisas no geral e verá que
com alguns gestos bem simples
conseguirá fazer toda a diferença
nas suas finanças.

8 – Renegoceie contratos
Se estiver numa situação difícil em
que o pagamento a 100% de
contratos
ou
créditos
lhe
comprometem o orçamento, fale
com o seu senhorio ou com o seu
banco e negoceie a redução da
prestação por um período de
tempo. Não se esqueça que pagará
mais tarde aquilo que adiar agora,
não faça acordos irrealistas e que o
podem prejudicar, não assine nada
sem ler e compreender tudo, e
analise bem as soluções que lhe
apresentam, optando sempre pelo
que for mais confortável para si.

9 – Arranje uma nova
fonte de rendimento
Muitos serviços pararam e vão estar
parados nos próximos tempos, mas
a verdade é que há novos serviços e
necessidades:
estafetas
para
entregas, reforço em hospitais e
lares
de
idosos,
reforço
de
armazéns e call-centers, entre
outros. Se só precisar de um
reforço
no
seu
rendimento,
coloque a render algum talento
que tenha: pintura, pastelaria,
escrita, artesanato, costura, etc. É
importante que seja criativo e que
encontre
a
sua
oportunidade
dentro daquilo que sabe e que está
disposto a fazer. Arranjar um
trabalho diferente durante uns
tempos para manter as suas
finanças em ordem não tem
problema nenhum e pode mesmo
aprender muito com isso.

10 – Não desista
Por mais complicado e assustador
que lhe possa parecer o futuro (ou
até
mesmo
o
presente)
é
fundamental que não baixe os
braços e que não desista. Se pode
trabalhar, arregace as mangas e
procure a sua oportunidade. Se
pode poupar, veja onde e comece
a fazê-lo já hoje.
São estas as minhas principais
sugestões
para
que
as
suas
finanças sofram um pouco menos
com os danos desta pandemia. Os
próximos tempos serão difíceis,
isso é certo, por isso cabe-lhe a si
dar o seu melhor e fazer alguns
esforços e sacrifícios para que esta
situação o atinja o menos possível.

Catarina detem uma página com intuito de ajudar os seus seguidores a viver de
forma mais desafogada ao mesmo tempo que mantêm as suas poupanças em
ordem.
Atualmente tem o seu website www.catpoupanca.pt

INICIATIVAS
EMPRESARIAIS
"UNIDOS CONTRA O
COVID-19"
Tanto o país como o mundo enfrenta, nos
dias de hoje, a pandemia de Covid-19. Como
tal, várias empresas de inúmeros setores
uniram-se de forma a produzir materiais ou
criar iniciativas que pudessem apoiar quem
se encontra na linha da frente, desta luta que
é a maior alguma vez travada na atualidade.
Como é de conhecimento público, para os
profissionais que inevitavelmente trabalham
com outras pessoas conseguirem efetuar o
melhor trabalho possível, necessitam de
materiais de proteção de forma a evitar, elas
próprias, o contágio. Torna-se então essencial
o acesso a materiais de proteção individual
como mascaras, viseiras, fatos, toucas, luvas,
“propés” e de desinfetante. Além de outro
tipo de apoios como fornecimento de
alimentação
e
acomodações
para
os
profissionais de saúde, bem como doações
monetárias.

Super Bock

Benfica

Para apoiar o Serviço Nacional de
Saúde em relação ao abastecimento
de produtos essenciais, atendendo à
situação de estado de emergência, o
Super Bock Group e a Destilaria
Levira criaram uma parceria para a
produção de gel desinfetante, que
vai ser oferecido a três unidades
hospitalares da região do Porto.
Para o começo são cerca de 56.000
litros de álcool da produção de
cerveja sem álcool.

Pelo conjunto das doações do clube,
dos jogadores e da fundação, o
Benfica adquiriu 1 milhão de euros
que ajudou para adquirir alguns
equipamentos para ajudar o Serviço
Nacional de Saúde. O vasto material
garantido corresponde a 1800 pares
de luvas descartáveis, 173 500
máscaras de proteção FFP, 9005
máscaras de proteção FFP2, 2630
óculos de proteção, 2620 fatos de
proteção,
778
termómetros
infravermelho e 6 ventilares. A marca
SL
Benfica
doou
também
5,5
toneladas
de
alimentos
à
Comunidade Vida e Paz.

“FoodForHereoes”
É um grupo composto por algumas
marcas, como por exemplo, Aruki,
Chikinho, Grupo Non Basta, Home
Sweet Shushi, Shushi Home e The
Burguer Guy, que se uniram com o
objetivo
de
distribuir
refeições
gratuitas aos profissionais de saúde.
Para obterem a alimentação, basta
enviarem um email referindo o
contacto telefónico e o nome da
pessoa
responsável
para
foodforhereoespt@gmail.com,
a
confirmação é dada com um ou dois
dias de antecedência.

Movimento ISTAR
Este movimento foi lançado no
Facebook pelo caravanista Pedro
Castro, depois de ser informado por
um amigo das dificuldades de
alojamento das equipas hospitalares.
Pedro Castro lançou um apelo no
Facebook
para
quem
quisesse
também
ceder
caravanas
e
autocaravanas, e a adesão foi tão
elevada que ficaram disponíveis mais
de duas centenas para a pernoita de
pessoal ao serviço em hospitais em
Portugal

Delta Café
O grupo Nabeiro, o dono da Delta
Cafés está a produzir material de
proteção
individual,
como
por
exemplo: máscaras e viseiras para os
profissionais de saúde. Já conseguiu
entregar 1.100 equipamentos de
proteção.

“Facilmente atingimos a centena e já
hoje ultrapassámos as 200. Foi
gratificante ver a resposta. E vai
haver mais”, diz Pedro Castro.

SCIENCE4YOU
A Science4you S.A. é uma empresa 100% portuguesa Fundada em Janeiro
de
2008
por
Miguel
Pina
Martins
que
produz,
desenvolve
e
comercializa brinquedos científicos e educativos (para crianças dos 3 aos 14 anos)
com sede em Loures.
Além de brinquedos, a Science4you desenvolve também campos de férias,
organiza festas de aniversário e promove a formação científica a crianças e
adultos. A empresa portuguesa é atualmente a maior empresa de brinquedos em
Portugal é uma das principais do seu setor na Europa.

"Estamos na luta, não está fácil, mas estamos a fazer os possíveis
para passar esta crise da melhor maneira possível. E vamos
fazer tudo o que estiver ao nosso alcançe para conseguirmos
....
assegurar todos os postos de trabalho da Science4you.
Para isso, para além dos nossos brinquedos, estamos a fornecer
óculos de protecção individual fabricados 100% em Portugal
com entrega imediata.
Numa segunda vaga, estamos a trabalhar arduamente para
conseguirmos produzir alcoól gel nas nossas instalações.
Um agradecimento muito especial à nossa magnífica equipa Science4you, são os
nossos heróis!"
Retirado do Perfil de Linkedin de Miguel Pina Martins

"Álcool Gel XL 20 Litros - Novo Membro da Família
de Produtos "Mata Covid" da Science4you - Já está
no nosso site - para quantidades maiores podem
enviar mensagem! "
www.science4you.pt

O que pode fazer para
contribuir para o
comércio nacional?
João Andrade de Barros

Divulgue nas redes sociais

Não gaste mais do que ganha -

Deixe um "gosto" a página dos
estabelecimentos da sua região,
partilhe as promoções e deixe os
seus amigos saber que aquele
espaço/serviço/ produto valem a
pena. Isso pode ajudar muito nas
vendas
e
na
captação
de
clientes.

O consumo consciente e responsável
começa no respeito ao próprio bolso.
O limite dos gastos deve ser o da
própria renda.
Não consegue ganhar mais? Então
tem de gastar menos.
Seja positivo! De certeza que há
qualquer talento em si que pode
rentabilizar.
Compre conscientemente

Controle seu orçamento
Primeiro, faça um orçamento.
Pode ser simples. Inclua todas as
receitas e despesas previstas.
Depois,
faça
anotações,
controles e compare os valores
orçados com os realizados. Vá
ajustando com o passar do
tempo.
Este
item
merece
orientação e acompanhamento
contínuo, mas vale a pena!

O reembolso pode ser pedido pelo
cliente quando o serviço ou produto
não cumpre com as condições em
que foi comprado. No meio da crise,
consumidores
podem
pedir
o
reembolso das atividades que não
vão poder usufruir por conta da
pandemia. No entanto, o reembolso
pode significar uma perda drástica
de receita em comércios locais,
podendo gerar um saldo negativo e
até mesmo falência.

Em Alcântara, uma pizza
verdadeiramente Italiana
João Pereira, da Rústica Lisboa,
conta-nos o que a diferencia das
outras pizzarias de Lisboa
"O que nos diferencia das outras
Pizzarias é talvez o estilo da própria
Pizza. Pode haver muitas Pizzarias com
estilo Romano pela cidade, mas
mesmo assim, há algo único na
maneira como a Pizza é servida ao
cliente e como o próprio pode
personalizar o seu pedido na Rústica.
Não é só o produto que é único na
Rústica, é também única a união e o
profissionalismo de todos os membros
que trabalham para, não só ter o
melhor produto, mas também para dar
o melhor serviço ao cliente."
R. Alcântara 47a, 1200-025 Lisboa

@rusticalisboa

Recomendamos algumas lojas
que não pode perder em
Portugal
MADEIRA
Jacarandá

Óptica da Sé

Flow

PORTO
AG Jewels

Suuuper

Mesh

Mudcycles

LISBOA
Aish

Olhar de prata

Picoloco

Amari

Gardenia

Nuno Gama

Um pouco mais sobre as
lojas
A Mesh nasceu em 2016, mas as raízes começam nos anos
50. São uma marca de joalharia do Porto. As peças são
projectadas para uso diário e individualidade intemporal.
Inspiram-se na paixão por estilo e cultura. Em todas as suas
peças realçam a beleza dos traços femininos.
Mesh

R. de Ramalho Ortigão 48, 4000-407 Porto

A Óptica Olhar de Prata, foi a primeira Óptica Carl Zeiss
Experience a nível Mundial. Com um conceito arrojado e
futurista, dispõe das principais marcas de moda, tendência,
joalharia, luxo e ainda de peças exclusivas. É uma marca
com óculos únicos que conferem um visual exclusivo.
Aposta no bem estar dos consumidores promovendo um
look elegante.
Av. Fontes Pereira de Melo 21, 1050-116 Lisboa

MyHiFi House

Presentes no mercado há mais de 25 anos.
A my HI-FI HOUSE tem sido dos principais fornecedores de
produtos HI-FI do mercado nacional, especializados em
instalações de cinema em casa, audio multiroom,
Iluminação e muito mais – planeamos, projectamos,
instalamos e integramos.

Avenida 5 de Outubro 29, 1050-047 Lisboa

As estratégias orientam-se pelos príncipios da Inovação,
Confiança e Rigor. O desejo desta marca passa por
satisfazer sempre os clientes daí a haver constantes
atualizações e investimentos. Com o objetivo de querer
oferecer beneficios aos clientes, desenvolvem consultas de
optometria e contactologia gratuitas.

R. João Tavira 12A, 9000-075 Funchal

Flow

Olhar de prata

Óptica da Sé

A Flow nasceu com o objetivo de garantir a diversão das
crianças e pais, disponibilizando brinquedos, jogos infantis,
artigos de festa, gifts e outros. Trabalha diariamente no
estudo e registo de informações diversas que permitem
assegurar
uma
oferta
de
produtos
diversificada,
satisfazendo as preferências e desejos dos clientes, nos
mais diversos temas.

Estrada Monumental 390, 9004-568 Funchal

Inaugurada em Dezembro de 2011, em pleno centro
histórico da cidade do Porto. Ag Jewels é uma ourivesaria
cujo foco é aquilo que de melhor se faz nesta área em
Portugal: a arte da filigrana. Mantendo o fabrico de
modelos portugueses. sempre através de um processo de
fabrico 100% artesanal.
Rua do Infante D. Henrique 91, 4050-297 Porto

AG jewels

Aish

Diva Cruz

Em 2014 abriu a loja
Aish! Em Loures, com
artigos exclusivamente
dedicados às senhoras;
sapatos,
malas
e
acessórios.
Marcas Representadas:
GUESS, LACOSTE, GANT,
R. Cidade de Bolama, 1800-079

Começou pelos Cantos
da Casa,uma loja online
de produtos gourmet
antes de abrir a Suuper
no final de 2018, no
edifícioonde já tinha o
seu
atelier
de
arquitetura, perto do
Mercado
Ferreira
Borges, no Porto.
Uma loja multifunções,
onde tanto se valoriza o
que de bom se faz por
cá como se acolhem
exposições e workshops.
R. Dr. Sousa Viterbo, 73, Porto

Mudcycles
Fundada em 2011 por
João Baptista, a MUD
Cycles foi uma pequena
empresa
dedicada
à
restauração de bicicletas
vintage e outros veículos
de duas rodas.
Trabalhamos duro todos
os dias para entregar os
melhores itens para as
prateleiras
e
ainda
encontrar tempo para
criar novos e melhorar os
mais velhos.
Rua Dr. Sousa Viterbo, 994050-593
Porto

Lisboa

Amari Home
Cláudia
de
Lemos.
Nascida
em
Maputo,
Moçambique, mas com
raízes
portuguesas,
morava há muito tempo
na África do Sul. Depois
de seis anos sem vir ao
nosso País, viajou até cá
e rapidamente descobriu
que o seu futuro passava
pelo nosso País.Depois
de algumas obras, a
moçambicana abriu a
Amari Home a 13 de
novembro. Lá encontra
dezenas de peças de
decoração feitas à mão e
muitas recicladas, todas
elas vindas de África. “Há
sugestões da África do
Sul,Quénia, Moçambique,
Camarões,
Suazilândia,
Malawi
e
Mali,
por
exemplo.”
Pátio Da Ribeira - Avenida 24
de Julho 4B, N 11200-479
Lisboa

Gardenia
É uma marca portuguesa
e um ícone da moda
lisboeta desde 1988.
Com as melhores marcas
nacionais
e
internacionais lança as
tendências
em
cada
estação,
na
moda
feminina e masculina.
Loja com uma identidade
própria,
aposta
numa
filosofia de atendimento
personalizado.
R. Garrett 54, 1200-204
Lisboa

Nuno Gama
Nuno Gama (Azeitão, 22
de Abril de 1966) é um
estilista português.
Para além de peças de
vestuário, o estilista já
lançou linhas de calçado,
de malas e carteiras e de
artigos de viagem, assim
como
uma
linha
de
sportswear
destinada
aos mais jovens, à qual
deu o nome de "Nuno
por
Nuno
Gama".
Actualmente,
Nuno
Gama aposta também na
joalharia. Em Agosto de
2008, Nuno Gama lança
o seu site e loja online
em www.nunogama.pt
Rua Nova da Trindade 1, 1200301 Lisboa
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A b.free! agradece a todos aqueles
que de uma forma ou de outra
contribuíram para o
desenvolvimento desta
publicação.
A b.free! quer ressalvar que não foi
criada por jornalistas, mas sim por
indivíduos que têm gosto pela
escrita, e que acima de tudo
querem ajudar.

Vai ficar tudo
bem!

