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Caros (as), eis-nos no fim de 2021... e que ano! 
Objectivos cumpridos e, nalguns casos ultrapassados! 
Consolidamos os resultados num histórico de 4 anos, talvez a me-
lhor série de sempre, mantendo um desempenho muito bom quando 
comparado com a nossa concorrência direta e isto para todos os 
sectores! 
Claro que temos muito a melhorar, temos de continuar a exigir de 
nós, das nossas equipas, temos de manter o foco nos clientes e nos 
resultados, mas também temos de nos modernizar e de projetar o 
futuro. 
Olho para a frente e vejo um caminho bonito, com desafios, estou 
certo, mas bonito de se enfrentar e, iremos fazê-lo com coragem. 
A todos o meu sincero obrigado! 
Desejo um santo e feliz Natal, não esqueçam o carinho e o amor, tal-
vez os melhores presentes de todos!

Pedro Marques
Administrador Delegado
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Quem ouve falar do nome “Marques” 
pensa, em primeiro lugar, no se-
tor da construção civil. É legítimo 
que assim seja, já que este foi o 
setor em que a empresa iniciou 
a sua atividade há mais de 40 
anos.
Mas, de empresa, passou a Gru-
po de empresas, e deste nosso 
grupo, entre outras empresas, 
faz parte a “Marques Inovação e 
Ambiente, Lda.” (Marques I&A), 
que quer afirmar-se como uma 
unidade de referência nas áreas 
da inovação, investigação e de-
senvolvimento, na Região Autó-
noma dos Açores, dando prima-
zia aos produtos endógenos e 
potenciando a economia circu-
lar, visando, complementarmen-
te, a comercialização externa.
Aqueles que inovam o produto, 
processo ou modelo de negó-
cio, ganham vantagem em rela-
ção aos demais, ao permitir que 
a sua empresa aceda a novos 
mercados, aumente as suas re-
ceitas, realize novas parcerias, 
adquira novos conhecimentos e 
aumente o valor das suas mar-
cas.
Entender o conceito de inova-
ção e praticá-lo implica tempo, 
dedicação e investimentos.
Apesar deste papel central exer-

cido pelas empresas, a interação 
com os parceiros é fundamental: 
universidades, centros de pes-
quisa, start-ups, agências de fo-
mento, investidores, governos e 
outros tipos de organizações.
No contexto da investigação e 
inovação na Região Autónoma 
dos Açores, existe um conjunto 
de entidades que se destacam 
pela sua proatividade e desen-
volvimento científico, desem-
penhando um papel facilitador 
e promotor, no plano regional, 
a este nível. Entre estas des-
tacam-se o Fundo Regional 
para a Ciência e Tecnologia e a 
Universidade dos Açores, bem 
como outras infraestruturas 
e redes de apoio relevantes 
como por exemplo os Parques 
de Ciência e Tecnologia dos 
Açores (Nonagon, Terinov).
As empresas são o centro da 
inovação. É por meio delas que 
as tecnologias, invenções, pro-
dutos, enfim, ideias, chegam ao 
mercado.
A Marques I&A está dotada de 
condições para, de uma forma 
estruturada, realizar investiga-
ção, estudo e extração de com-
ponentes orgânicos com poten-
cial de venda junto da indústria 
e cuja comercialização é des-

tinada aos setores medicinais, 
farmacêuticos e cosméticos.
Atualmente já dispõe de uma 
equipa que integra elementos 
das áreas da Engenharia do Am-
biente, Engenharia Química, En-
genharia Química e Bioquímica e 
também Biologia.
A empresa já conta com uma 
equipa nas áreas atrás referidas, 
que realiza “testes de inves-
tigação” com diversas plantas 
endógenas, algas, entre outras.
A Marques I&A pretende ainda 
reforçar esta equipa, obtendo 
daqui todas as sinergias do co-
nhecimento científico já exis-
tente e aplicando-o às diversas 
áreas de extração de compo-
nentes.
O objetivo dos novos proje-
tos passa por fazer com que o 
cliente identifique a Marques 
Inovação e Ambiente como uma 
unidade de referência nas áreas 
de Inovação, Investigação e De-
senvolvimento dos Açores, que 
privilegia os produtos endóge-
nos e aposta na sua comercia-
lização regional, nacional e in-
ternacional, sendo, portanto, um 
fornecedor a privilegiar nesta 
área.
Atualmente está a investigar 
e desenvolver a extração de 

Marques Inovação e Ambiente aposta na  
investigação e desenvolvimento de novos  
produtos, privilegiando os produtos endógenos

componentes da biodiversidade 
existente nos Açores, como en-
zimas, proteínas e outros, com 
vista à sua valorização e comer-
cialização no mercado externo.
Está também a desenvolver a 
inovação de produtos, proces-
sos e modelos de negócios que 
causem um impacto significati-
vo, capazes de criar vantagens 
competitivas de médio e longo 
prazo.
Defensora da Bioeconomia, a 
Marques I&A utiliza um modelo 
económico baseado na susten-
tabilidade e que tem por obje-
tivo diminuir a dependência de 
recursos não-renováveis, mi-
nimizar o impacto ambiental, 
transformar processos produ-
tivos e industriais e melhorar a 
qualidade de vida da sociedade.
Assim é possível criar soluções 
que sejam mais adequadas à 
ideia e prática do desenvolvi-
mento sustentável, o que impli-
ca vencer diferentes desafios 
que vão além da preservação do 
ambiente.
A Marques I&A defende e prati-
ca também a Economia Circular, 
um conceito estratégico, que 
assenta na redução, reutiliza-
ção, recuperação e reciclagem 
de materiais e energia, substi-
tuindo o conceito de fim-de-vi-

Margarida Martins
Diretora Geral Marques Inovação & Ambiente



6 7

da da economia linear, por novos 
fluxos circulares de reutilização, 
restauração e renovação, num 
processo integrado.
A empresa dispõe de instala-
ções, localizadas na sede do 
Grupo Marques, com condições 
excelentes para aprática labora-
torial de Investigação e Desen-
volvimento (I&D).
Atualmente dispõe já de 3 labo-
ratórios: 1 dedicado ao betão, 
outro às fibras de basalto e um 
terceiro aos óleos essenciais.
O Grupo Marques já explora uma 
área de floresta biológica cer-
tificada, atualmente com 196 
hectares, com uma variedade e 
diversidade de plantas e árvo-
res endógenas com potenciais 
de extração de componentes 
orgânicos para fins medicinais, 
farmacêuticos, cosméticos.
Dos projetos já em curso fazem 
parte a madeira de criptoméria, 
cuja exportação corresponde, 
em grande parte, à madeira pro-
cessada sob a forma de tábuas 
e barrotes desta espécie domi-
nante na Região (cryptomeria 
japonica), tendo como principais 
mercados o continente norte-a-
mericano e o europeu. Trabalha 
a pedra de basalto, produzindo 
agregados e chapas de basalto, 
bagacinas pretas e vermelhas, 
piroclastos e pó de pedra, entre 
outros. Produz, na área da fibra 
de basalto, derivados de pedra 
de basalto, nomeadamente fibra 
e escamas de basalto.
Produz, ainda, óleos essenciais, 
extraídos de diversas plantas 
endógenas e algas, destinados 
à indústria cosmética e farma-
cêutica
A Marques I&A entende que as 
empresas devem perceber qual 

é a sua dinâmica. A visão de fu-
turo é essencial para que uma 
empresa possa inovar. O próxi-
mo passo, defende, é desenvol-
ver e internalizar ferramentas 
de gestão do processo de ino-
vação. Essas soluções devem 
ser adaptadas a cada realidade.
Para tal, devem ser levados em 
consideração: a dimensão da 
empresa, o setor de atuação, a 
cultura e a estrutura organiza-
cional, os recursos disponíveis, 
o sistema de agentes no qual 
ela se encontra inserida, a visão 
de futuro e as suas ambições.
Não há como se tornar uma em-
presa inovadora sem dar a de-
vida importância ao tema. “Este 
é o nosso compromisso: inovar 
na investigação e produção de 
novos materiais e produtos, de 
forma sustentável, com especial 
cuidado com o ambiente que 
nos fornece as matérias-primas 
com que queremos continuar 
a desenvolver novas soluções 
para os mais variados setores.”

ENTREVISTAS

Maria Vasconcelos, Eng. Química

Que as nossas ações e objetivos inovem com uma pegada verde pelo 
caminho!

Em janeiro de 2021, ingressei no grupo Marques como estagiária 
em Engenharia Química, tendo concluído o Mestrado em Engenharia 
Química e Bioquímica na FCT/NOVA em fevereiro do mesmo ano. 
Nestes poucos meses de “casa”, posso dizer que nenhum dia é igual 
a outro e nenhum dia corre 100% como planeámos. Mas é nos ajustes, 
nos caminhos feitos e nas decisões tomadas, que nasce a aprendiza-
gem. E que aprendizagem enriquecedora tem sido em tão pouco tempo! 
Sinto que, este Grupo, não só tem sido uma grande escola para mim, como 
também me permitiu desenvolver competências socias, visto que conto com o apoio 
de pessoas dos mais variados setores, que dispensam o seu tempo para me ajudar, 
guiar e incentivar nos mais diversos projetos. Estes meses ensinaram-me muito, prin-
cipalmente a pensar fora da caixa, a inovar, a sugerir, a opinar e a criar. Toda esta força 
motriz é assim dirigida para a criação de novas ideias, técnicas, processos e visões, 
sendo tudo aliado à saúde e ao futuro do nosso planeta. O nosso futuro! É na inovação, 
aliada à sustentabilidade, que podemos juntos fazer um mundo melhor. 

Raquel Cabral, Eng. Ambiente

Não deu certo? Aprende, progride e avança. Se não houver dificulda-
de não existe progresso!

Adoro desafios! E é isso que me cativa enquanto funcionária no Grupo 
Marques. Sou Engenheira do Ambiente e, atualmente, desempenho 
funções na Marques Inovação e Ambiente como Diretora de Produção 
de Óleos Essenciais e Coordenadora da Área Ambiental. Aceitei o cargo 
pois trata-se de uma empresa em crescimento e considero que o mercado 
açoriano tem, ainda, muito a desenvolver em ambas as vertentes. Deste modo, 
pretendo fomentar o progresso da empresa e, quiçá, ajudar a desbravar novas oportuni-
dades de crescimento. Ética, responsabilidade, perseverança e dedicação são palavras 
de ordem no meu dia a dia profissional. Ademais, valorizo muito o trabalho em equipa. 
Afinal, o que seria de um grupo empresarial se todas as partes não trabalhassem para 
o mesmo fim?
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Não é novidade que a natu-
reza nos ajuda imenso a cui-
darmos da nossa saúde e do 
nosso bem-estar. E os óleos 
essenciais são a prova disso!
Atualmente são muito pro-
curados para promover o 
relaxamento e/ou ajudar em 
problemas físicos como do-
res musculares, mas já são 
usados há muitos
anos por civilizações anti-
gas. São uma das ferramen-
tas de suporte disponíveis 
na natureza mais poderosas 
para a nossa saúde e a sua 
qualidade é um fator muito 
importante.
Ao selecionarem óleos es-

Descubra mais sobre  
óleos essenciais! 

senciais é muito importante 
saberem se são testados e 
certificados como puros e 
genuínos, os nossos óleos 
são certificados pela certifi-
cação biológica (FSC 100% 
organic PT bio 03) garantin-
do boas práticas e produtos 
de ótima qualidade.
Todos os dias usamos pro-
dutos que são aromatizados 
e não sabemos muito bem 
com o quê. Apenas gosta-
mos do cheiro e nem nos 
lembramos de ver o
que estamos realmente a 
usar. O olfato é um dos senti-
dos que mais estimula o nos-
so cérebro e desencadeia 

ESSENTIA
AZORICA

muitas sensações de cura e 
satisfação. E por essa razão, 
é muito importante que sem-
pre que consigam, optem por 
estes pequenos extratos da 
natureza. 

Visite o nosso site e fique a 
conhecer muitos outros be-
nefícios dos óleos essen-
ciais.

www.essentiaazorica.com
hello@essentiaazorica.com

EVENTOS
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ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO
MARQUES

ALVARÁ  nº1747

S.A

Milton Araújo
Diretor de Obra

Ampliação do 
Museu Carlos 
Machado

O Projeto de Ampliação do Mu-
seu Carlos Machado – Núcleo 
de Santo André: Reservas vi-
sitáveis e Área Expositiva de 
Curta Duração tem por objetivo 
a criação de uma área expositiva 
de curta duração e acervo visi-
tável, de modo a complementar 
os espaços já existentes e per-
tencentes ao Museu Carlos Ma-
chado, ajustando-o às necessi-
dades recreativas, culturais e de 
lazer locais.

O Museu Carlos Machado, en-
quanto serviço público, está 
destinado a conservar, preser-
var e divulgar o seu vasto e ri-
quíssimo património, alicerce e 
expressão da identidade de um 
povo de Ilha e de mar largo. Tem 
como missão estudar e preser-
var o património e, através dele, 
promover e divulgar a cultura e 

identidade açoriana, privilegian-
do um conjunto de atividades de 
cariz pedagógico, destinadas 
aos diversos públicos.

Assim a ampliação é compos-
ta por um Piso 0 com acesso a 
partir do jardim e da rua Carlos 
Machado (acesso em frente ao 
núcleo de Sta. Bárbara), rece-
ção ao público (a mesma para 
reservas), espaços expositivos, 
com hipótese de subdivisão e 
iluminação natural – área de 
Instalações sanitárias para pú-
blico. Pisos -1 / -2 –Espaço de 
Reservas, que deverão garantir 
condições adequadas aos ma-

teriais que neles forem acondi-
cionados.

E por um jardim, como um es-
paço a reorganizar e regularizar 
permitindo o acesso a pessoas 
com mobilidade condicionada a 
partir dos dois portões. Espaços 
relvados e pavimentados que 
permitam um circuito expositivo 
e a organização de manifesta-
ções culturais.

Núcleo de Santo André: Reservas 
visitáveis e Área Expositiva de  
Curta Duração

OBRA EM CONSTRUÇÃO 
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Milton Araújo
Diretor de Obra

Requalicação e  
beneficiação Escola  
Básica e Integrada 
de Capelas

A Secretaria Regional da Educação 
com esta intervenção na Escola  
Básica e Integrada de Capelas, 
pretende a requalificação e bene-
ficiação da maioria das constru-
ções e edifícios existentes neste 
complexo escolar, considerados 
em boas condições de utilização 
e de segurança, assim como re-
forçar a sua capacidade com a 
construção de novos edifícios, 
aumentando o número de sa-
las de aula, a criação de novas 
salas equipadas e preparadas 
para aulas práticas de algumas 
disciplinas específicas, reestru-
turação de algumas das zonas 
existentes, tais como a cozinha 
e a biblioteca, com  melhores 
condições funcionais, criação 
de um núcleo de Educação Es-
pecial, a criação de novas zonas 
destinadas a áreas de trabalho 
e de convívio de alunos, profes-
sores e pessoal auxiliar, assim 
como a criação de um percurso 
acessível coberto por toda a Es-
cola, fazendo-se a ligação entre 

todos os edifícios  existentes e 
os propostos, que permita uma 
boa circulação aos utentes com 
mobilidade condicionada.
 
A Requalificação e recuperação 
da maioria dos edifícios existen-
tes e a construção de novos que 
permitam dotar aquela Escola 
de maior capacidade, melhores 
condições funcionais, adaptada 
aos novos conceitos da forma-
ção pessoal e profissional, aos 
novos parâmetros e exigências 
do ensino atual e da inovação 
tecnológica.
 
Esta Empreitada representa  um 
investimento de 6.290.000,01€, 
por parte Secretaria Regional 
da  Educação - Direção Regional 
das Obras Públicas e Comunica-
ções.
 

A Marques britas SA contribui 
com Alumínios, Serralharias,  
Carpintarias  e fornecimentos de  
basalto e de madeiras extraídas 
da região.

OBRA EM CONSTRUÇÃO 
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Eng. Carlos Luís
Diretor de Obra

Requalificação da 
Praça do Município 
de Vila do Porto

Requalificação da Praça do Mu-
nicípio foi uma obra em que foi 
executada uma profunda inter-
venção na praça do município 
existente em calçada. A obra 
constou na criação de parques 
de estacionamento em pavê, 
criação de rede de águas e es-
gotos, de instalações elétricas e 
de telecomunicações de forma a 
albergar os quiosques em dias 
de festa. Também foi implantado 
um edifício de apoio com um mi-
radouro, armazéns e instalações 
sanitárias.

Durante a execução da emprei-
tada, mais concretamente o 
edifício de apoio foi revestido a 
madeira de IPÊ na zona do mira-
douro e na zona das instalações 
elétricas foi revestida a pedra 
seca. A calçada executada tem 
o padrão de um tabuleiro de xa-
drez e a meio da praça as cores 
do padrão invertem. Nas zonas 
do estacionamento foi aplica-
do pavê com 8cm e nas zonas 
pedonais com 6cm. Ao longo 
do edifício da Câmara foi exe-

cutado um passeio com pedra 
de cantaria serrada e embutidas 
luminárias, iluminando a fachada 
da Câmara. Por forma a tornar 
a zona de calçada mais agra-
dável, foram executadas várias 
floreiras em que foram planta-
das árvores. Toda a área inter-
vencionada é ladeada por es-
paços verdes com árvores e 
diversas plantas dando cor 
à envolvente.  O edifício 
existente da Câmara foi 
retelhado. A pedra foi 
fornecida pela MBritas, 
assim como a execução 
dos Aluminios, Carpin-
tarias e serralharias.

OBRA
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Em Março de 2021, a Marques 
Britas, SA, seguindo a sua es-
tratégia de expansão, apostou 
também no mercado da Ilha 
Terceira, nesta fase inicial, com 
o negócio de produção e distri-
buição de Betão, sendo que, a 
partir de 2022, em complemen-
taridade, vai alargar a sua pre-
sença, com o negócio de produ-
ção de agregados.
É com enorme orgulho que, em 
tão pouco tempo neste merca-
do, conseguimos uma quota de 
mercado interessante, fruto da 
nossa vasta experiência e apos-
ta na qualidade do betão produ-
zido. De facto, a qualidade do 
nosso betão, já é a nossa marca 
de referência e factor diferen-
ciador relativamente aos nossos 
concorrentes.
É importante salientar, que o 
sucesso alcançado só foi pos-
sível graças à equipa do sector 
do betão da ilha Terceira, que 
desde a primeira hora, esteve 
comprometida com o projecto, 
demonstrando, toda a sua expe-
riência, resiliência e motivação.

Estratégia  
de expansão na  
Ilha Terceira

Marques Britas,  
qualidade acima de tudo!

Soluções M,  
um mar de Soluções!

A loja da Soluções M na Terceira 
mudou de instalações no segundo 
trimestre de 2021, beneficiando 
das instalações do Grupo Marques 
nesta Ilha, tendo como desiderato 
melhorar a sua centralidade, redu-
zir custos de operação e aumentar 
a sua quota de mercado.
Com uma equipa motivada, mobi-
lizada e experiente, foi possível 
efetuar o transporte e acondiciona-
mento de todo o Stock, em tempo 
recorde e sem prejudicar as ven-
das, conseguindo mesmo aumentar 
ligeiramente o seu volume de ne-
gócios.
Focada na conquista de quota de 
mercado, a loja Soluções M Ter-
ceira, ambiciona tornar-se uma re-
ferência no mercado Terceirense, 
apresentando soluções e acompa-
nhamento técnico relativamente a 
produtos e marcas que representa, 
tais como: Mapei, Fassa bortolo; 
Hempel; Husqvarna; Iberfibran; Vito; 
Fersil; SIR; entre outras.
A Loja Soluções M Terceira, con-
tinuará a sua aposta no segmento 
dos clientes profissionais, nomea-
damente, na oferta de produtos 
técnicos e na oferta de produtos 
siderúrgicos, mormente, varão de 
aço, chapas, tubos e acessórios.

Loja Soluções M
 na Ilha Terceira

Eng. Roberto Amaral
Diretor Geral, Marques Britas, SA
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Dr. Bruno Cruz
Director da CSS

Com o objetivo primordial da 
promoção da saúde da crian-
ça, a especialidade médica da 
pediatria acompanha o cresci-
mento e o desenvolvimento da 
sua criança e adolescente até 
aos 18 anos, vigia o seu estado 
de saúde, diagnostica e trata as 
suas doenças. É uma especiali-
dade multidisciplinar para a qual 
contribuem todas as outras de 
modo a permitir um acompanha-
mento global do estado de saú-
de das crianças e adolescentes.
 
O seguimento regular em Pe-
diatria é muito importante para 
o crescimento saudável e bem-
-estar das crianças e jovens. 
Habitualmente, as visitas ao pe-
diatra são mais frequentes nos 
primeiros anos de vida. No en-
tanto, mesmo nas crianças mais 
velhas e nos jovens, é muito 
importante manter um acompa-
nhamento médico regular, mes-
mo fora de situações de doença, 
para:

Aconselhamento sobre vida 
saudável e prevenção de 
doenças;

 A c o n s e -
lhamento e 
orientação para 
vacinação;
 Verificar um crescimento e 
desenvolvimento saudáveis, 
dentro dos padrões adequa-
dos;
Assegurar o bem-estar psi-
cológico e emocional e a inte-
gração adequada na vida es-
colar e social;
 Realizar os exames regula-
res de saúde adequados;
 Identificar situações que 
possam requerer intervenção 
de outras áreas clínicas.

Saiba mais sobre alguns proble-
mas de saúde mais comuns que 
levam os pais e cuidadores de 
crianças a pedir aconselhamen-
to aos pediatras:

 Diarreia aguda;
 Febre;
 Gengivo-estomatite;
 Vómitos;

 Cuidados com o sol;
 Plano de diversificação ali-
mentar;
 Reações à vacinação;
 Varicela.

 
Constituem o renovado corpo 
clínico da Pediatria as seguintes 
especialistas:

Dra. Joana Rosa
Dra. Lucinda Pacheco
Dra. Mayerling Zabala

ESPECIALIDADES

A Dermatologia é uma espe-
cialidade médico-cirúrgica que 
tem como funções a prevenção, 
estudo, diagnóstico e tratamen-
to dermatológico de patologias 
relacionadas com a nossa pele e 
que englobem os anexos cutâ-
neos, nomeadamente o cabe-
lo, as unhas e mucosas, assim 
como as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST).A Clinica 
de São Sebastião irá retomar no 
mês de Dezembro de 2021 as 
consultas e procedimentos na 
área da Dermatologia. 

A resposta será dada através de 
uma equipa de especialistas do 

continente que irão 
deslocar-se mensal-

mente aos Açores para 
realizarem consultas e 

efetuarem tratamentos e 
procedimentos cirúrgicos na 

Clinica de São Sebastião. 

A equipa é constituída pelos se-
guintes médicos especialistas:

Dr. André Cerejeira
Dra. Álvaro Machado
Dr. Diogo Cerejeira

As patologias dermatológicas 
mais comuns são as seguintes: 
 Acne;
 Doenças provocadas por ví-
rus  Verrugas na infeção pelo 
vírus do papiloma humano 
(HPV), molusco, herpes - e 
por parasitas - sarna;
 Doenças provocadas por 
bactérias - impetigo - e por 
fungos - tinha, pitiriase versi-
color;
 Nevos (sinais cutâneos) e 

outros tumores benignos;
 Cancro da pele: melanoma e 
outros tumores malignos não 
melanoma;
 Alterações capilares - alo-
pécias;
 Psoriase;
 Patologia das unhas;
 Vitiligo e outras alterações 
da cor da pele;
 Doenças relacionadas com 
exposição solar;
 Eczemas;
 Doenças dermatológicas pe-
diátricas;

Marque já a sua consulta!

DERMATOLOGIA
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Bianca Lima, Assistente de Consultório, CSS

Tento dar o melhor de mim e viver um dia de cada vez.

Eu sou Bianca Lima, tenho 20 anos e sou formada em Técnico de 
Vendas (num curso profissional).
Após conclusão do curso, aderi ao programa ESTAGIAR,  candida-
tando-me ao ESTAGIAR T, para vaga existencial na Clínica de São 
Sebastião.
De momento estou na empresa, cerca de um ano, pois dei início no 
passado ano 2020.
Na clínica, estou “destacada” na sala de levantamento de exames, onde 
também tenho a função de ajudar os colegas no desempenho das suas tarefas 
e, sempre que necessário, dou apoio na receção.
Tenho orgulho no meu trabalho e amo o que faço, pois tento identificar-me com cada 
utente e com cada situação.
No meu tempo livre, tento aproveitar ao máximo com a família.

Diana Leocádio, Assistente Administrativa, CSS

Viver um dia de cada vez com simplicidade e sorriso no rosto.

A área da saúde foi uma grande etapa na minha vida profissional, pois ini-
ciei um caminho completamente oposto do da minha área profissional 
(Receção Hoteleira), onde os utentes e o ambiente eram completa-
mente diferentes.

Desde então faço parte desta empresa há 6 anos e trabalhar na área 
da saúde é extremamente desafiante e interessante, uma vez que 
devemos ter facilidade na comunicação interpessoal e exige respon-
sabilidade, determinação, empatia, equilíbrio emocional e disposição 
para trabalhar em ambientes de stresse.

Dou sempre o melhor de mim a esta empresa para que com ela cresça a 
nível pessoal e profissional.

A nível pessoal gosto de praticar desporto, estar ao ar livre, em família e com os amigos 
o que me faz relaxar do meu dia-a-dia.

Dr. Bruno Cruz
Director da CSS

A Medicina estética visa promo-
ver cuidados de saúde gerais 
com enfoque estético, trata-
mento de lesões desfigurantes 
e de alterações da pele associa-
das ao envelhecimento e contri-
buem para melhorar a imagem e 
autoestima.
No mês de Dezembro e pela 
primeira vez na Clinica de São 
Sebastião, irão realizar-se con-
sultas de avaliação de Medicina 
Estética em parceria com a Dra. 
Carla Silva e Mafalda Cerqueira. 
Na sequência das consultas se-
rão propostos os tratamentos 
adequados para a zona que se 
pretende tratar ou melhorar.
Destacam-se de entre os trata-
mentos, os mais habituais:
Toxina Botulínica: full face, Sor-
riso gengival, Bruxismo e Hi-
perhidrose axilar: 
Ácido Hialurónico:
Bioestimulador: 
Microneedling: 
Peeling superficial: 
Peeling intermédio/profundo: 
Plasma Rico em Plaquetas (fa-
cial ou capilar): 
Protocolo Beautifeye ® Rejuve-
nescimento ocular: 

Protocolo Bionutrineck ® Reju-
venescimento pescoço: 
Protocolo Beautifeye ®+ Bionu-
trineck ®+ Bionutrishape®
Mesoterapia facial/corpora

ENTREVISTASESPECIALIDADES
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Ana Beatriz Amaral
Coordenadora do projecto Cuidar e Viver

Um projecto muito  
diferente de um lar de idosos 
que quer manter os mais velhos 
de forma autónoma no meio  
social onde residem 

Em que consiste este projecto e 
porque optou a Marques Inova-
ção & Ambiente por implemen-
tá-lo nesta altura? 
As pessoas vivem cada vez 
mais, mas com o aumento da so-
brevida também ocorrem mais 
doenças e mais desafios. Portu-
gal é o 3° país mais envelhecido 
da Europa, mas isso não signi-
fica que envelhecemos melhor, 
apenas indica que vivemos até 
mais tarde. É importante pensar 
no futuro, adequar os cuidados 
à chamada “terceira idade” e 
garantir qualidade de vida. Os 
Açores ainda carecem de cui-
dados dirigidos à população 
geriátrica e estava na altura de 
criar um projecto de saúde que 
fosse dirigido à pessoa idosa. O 
Projecto Cuidar e Viver engloba 
duas áreas: a Geriatria e a Con-
valescença. No âmbito da Geria-
tria pretendemos melhorar os 
cuidados prestados à população 
idosa, com mais de 60 anos. As 
pessoas idosas, em geral, têm 

mais doenças e é preciso saber 
gerir essa realidade, juntamente 
com a premissa de manter uma 
vida saudável e autónoma. Pre-
tendemos que os nossos ido-
sos sejam capazes de manter a 
sua vida diária, de forma activa, 
evitando a dependência de ter-
ceiros. Ser idoso não significa 
ser um fardo, há muita vida além 
dos 60 anos. Relativamente à 
Convalescença, pretendemos 
criar uma unidade que permi-
ta à pessoa doente recuperar 
num espaço dedicado, com vi-
gilância e cuidados adequados. 
Aqui, não abrangemos apenas a 
população idosa, mas sim todos 
os adultos. Como grupo empre-
sarial que é, o Grupo Marques 
está em constante desenvolvi-
mento, apostando na inovação e 
na diferenciação. Por outro lado, 
entende que estes serviços irão 

colmatar uma lacuna no merca-
do, permitindo uma extensão 
em complementaridade do seu 
negócio da Saúde e por isso 
lançou-me este desafio. 

Quem serão os responsáveis 
por este projecto? 
Este projecto resulta de um tra-
balho de equipa. A Marques Ino-
vação & Ambiente desafiou-me 
a criar um projecto ambicioso no 
âmbito da Geriatria e assim co-
meçou uma maratona. A equipa 
de responsáveis/ coordenado-
res é constituída por mim e pelo 
Enfermeiro Luís Furtado e conta 
com a consultoria da Dra. Emília 
Santos. 
O projecto assenta na presta-
ção de cuidados integrados e 

multidisciplina-res. De que for-
ma? O projecto Cuidar e Viver 
assenta no conceito de cuida-
dos prestados por uma equipa 
multidisciplinar que vai avaliar o 
doente e a família/cuidador no 
seu todo, nomeadamente acer-
ca das necessidades de saúde e 
socioeconómicas para, em con-
jun-to com o doente e a família, 
estabelecer um plano individual 
de cuidados. Queremos esta-
belecer cuidados específicos 
para cada doente, uma vez que 
cada indivíduo é único. A nossa 
equipa é constituída por médi-
cos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas, nutricionistas, psicólogas, 
assistentes sociais, assistentes 
operacionais, entre outros.
 
Qual as mais-valias que apontam 
ao projecto? 
Quais as diferenças entre uma 
estrutura residencial para ido-
sos/Lar e este projecto? As 
principais mais-valias des-
te projecto passam por poder 

manter e melhorar a qualidade 
de vida e autonomia dos seus 
utentes. Existe uma grande dife-
rença entre o nosso projecto e 
um Lar de Idosos. A Unidade de 
Geriatria pretende que a pessoa 
idosa mantenha a sua vida, de 
for-ma autónoma, no seu meio 
social, retardando o mais pos-
sível a dependência de tercei-
ros. A maioria das pessoas que 
estão institucionalizadas não foi 
para um lar por sua escolha, mas 
sim por necessidade, nomeada-
mente de apoio e vigilância nas 
actividades diárias. O projecto 
Cuidar e Viver, além da Unida-
de de Geriatria e da Unidade de 
Convalescença, também oferece 
outros serviços. Um dos servi-
ços inovadores que vamos ofe-
recer é a Consultoria com As-
sistente Social. Deparamo-nos 
no nosso dia-a-dia com muitas 
pessoas que não sabem que re-
-cursos e ajudas sociais podem 
ter. Assim, poderão ter o apoio 
de uma das nossas assistentes 
sociais para ajudá-las a encon-
trar soluções. Um outro serviço 
será a existência de uma Bolsa 
de Cuidadores, com o objectivo 
de ajudar ao descanso do cuida-
dor.
 
O projecto divide-se em duas 
partes, a primeira das quais 
entrou já em funcionamento — 

Unidade de Geriatria. Como vai 
funcionar esta Unidade de Ge-
riatria? Onde ficará instalada? 
Qual a capacidade de acolhi-
mento? 
A Unidade de Geriatria inclui 
três componentes: a Consul-
ta de Geriatria, Cuidados Inte-
grados ao Doente Geriátrico 
e Internamento domiciliário. A 
Consulta de Geriatria tem como 
objectivo avaliar a condição clí-
nica e funcional do doente ido-
so, estabelecer ou rever o plano 
de tratamento e seguimento, 
promovendo a autonomia e/ou 
independência do doente. Apli-
ca-se a todos as pessoas com 
mais de 60 anos e doença cró-
nica, diminuição cognitiva, di-
minuição funcional e história de 
quedas e problemas de mobili-
dade. Os Cuidados Integrados 
ao Doente Geriátrico têm como 
objectivo a gestão coordenada 
da doença crónica. Neste caso, 
oferecemos a oportunidade de 
serviço ao domicílio, com um 
acompanhamento mais atento e 
regular, promovendo a ligação 
entre os diversos prestadores 
de cuidados, potenciando assim 
a redução das idas ao serviço 
de urgência. O projecto Cuidar e 
Viver tem uma série de parcei-
ros, entre as quais a Clínica de 
São Sebastião. É lá que vão fun-
cionar as consultas de Geriatria, 
assim como outras consultas, 
no âmbito deste projecto. Sen-
do que as consultas poderão ser 
também feitas no domicílio se 
assim os utentes entenderem e 
isso for clinicamente viável. 

Entrevista concedida ao Correio 
dos Açores

ENTREVISTA
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D.er Lídia Meneses, 
Designer Coordenadora,  
Dep. Imagem de Comunicação, MSGPS

O design da marca Cuidar e Viver 
é resultante da fusão entre  dois 
logótipos: o da unidade de Ge-
riatria e o da Unidade de Conva-
lescença.

Para começar o desenho foi, 
necessário esclarecer, simboli-
camente, o que poderia ser, em 
primeiro lugar, a geriatria, isto 
é, um ramo da medicina que se 
foca no estudo na prevenção e o 
tratamento de doenças em ida-
des avançadas. Assim o dese-
nho do logótipo desta unidade 
começou, naquele que é o seu 
símbolo, mundialmente reco-
nhecido, a árvore.

Em várias culturas, a árvore ex-
prime vida, o ideal. É, também, 
em torno deste conceito que o 
projeto Cuidar e Viver deseja 
encontrar a sua identidade.  O 
símbolo da árvore exprime nas-
cimento, desde as raízes, juven-
tude, amadurecimento, isto é, a 
conquista da sabedoria, uma 
metáfora para a história da vida. 
Carrega, também, atributos da 

paz, força, fé, saúde, beleza, re-
siliência e proteção, já que, mui-
tas vezes, a árvore é, também, 
casa de muitos seres vivos.

Nessa lógica, nasce, o símbolo 
da Unidade de Convalescença, 
que será, posteriormente, ao 
longo deste projeto, uma unida-
de de internamento destinada a 
pessoas que apresentam uma 
doença crónica agudizada ou se 
encontram em fase de recupe-
ração de um processo agudo, 
com perda de autonomia poten-
cialmente recuperável. Assim, o 
símbolo da árvore forma um cír-
culo de “proteção” como um ni-
nho, a albergar duas figuras, as 
quais expressam o Cuidador e o 
Utente.  Estes estão represen-
tados numa espécie de abraço 
de apoio, pois para além do pró-
prio utente, são os cuidadores e 
familiares os principais interes-
sados na qualidade de vida do 
idoso.

No desenho desta unidade, evi-
denciam-se as raízes, as quais 
podem ser entendidas como a 
força da resiliência, o canal de 
nutrição da árvore mas, na ver-
dade, pretende-se, também, 
expressar a multidisciplinari-
dade pois, face às exigências 
patológicas de muitos utentes, 
geralmente, são feitas associa-
ções formais ou informais, entre 
médicos e outros especialistas, 
de forma a melhor diagnosticar 
e melhor tratar, o utente.

A estética resultou, natural-
mente, numa forma orgânica 
plena de verde e cores lumino-
sas, com as quais a maturidade 
e bom gosto estético dos mais 
velhos, se pudesse identificar.

MARCA

Sobre a marca
CUIDAR E VIVER
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Lídia Meneses, Designer Coordenadora,  
Dep. Imagem de Comunicação, MSGPS

O design cria cultura. A cultura cria valores e os valores criam o futuro.

Se queremos o mundo de determinado modo, temos de criá-lo. Pertencer 
a um Grupo que consegue fazê-lo é, realmente, uma inspiração. Realizar é 
próprio da área artística e poder fazê-lo com liberdade, é perfeito. Tenho, 
por isso, gosto em ser de uma organização que amplia a minha visão do 
mundo e que me dá confiança para resolver todos os problemas que ne-
cessitam do design. Trabalhar nos serviços partilhados, é um pouco para-
doxal porque, por um lado, há que pensar sucinta e rapidamente, em como 
resolver vários problemas, para todas as empresas do Grupo, o que signifi-
ca: branding, sites, imagens, mensagens, símbolos diversos e, por outro, há 
que ser criativa pois, cada empresa necessita de apropriar a sua linguagem a 
públicos , produtos e serviços distintos, o que exige mais tempo de maturação. 
Tenho realizado, em conjunto com várias equipas, soluções  que permitiram melhorar 
a comunicação entre os diferentes clientes e as empresas. Para além da parte digital estou, também, 
muito envolvida, na parte da criação de várias marcas e produtos e, não só, do ponto de vista visual, 
o que é muito interessante. Tento manter a coerência entre todas as empresas e áreas, com os valo-
res do Grupo. Por vezes são muitas tarefas, às vezes é difícil fazer-me entender e, há dias em que o 
equilíbrio, não é perfeito. Contudo, tudo tem sido resolvido, através da: generosidade, a qualidade da 
organização, o método passo a passo e, também, da capacidade de delegar. Ao longo destes anos 
na, MSGPS, tenho ajudado, sobretudo, a ressaltar a expressa personalidade dos que fazem parte, 
deste grupo: energia e poder de realização, através de diversos meios de comunicação, grafismos e 
eventos. 

Aproveito as horas livres, para fazer outros designs, escritos, pinturas e desenhos. Sou ativa no 
Clube Lions- Lagoa, na Umar Açores e nos Urban Sketchers. Tento manter-me muito ocupada, para 
não sentir saudades da família do Norte ou dos amigos em Vancouver. Faço um grande esforço por 
manter ligações sociais, sãs e bonitas e, no resto do tempo, nutro e vou buscar alento, aos meus filhos 
e marido.

Nuno Miranda, Coordenador dos Serviços Partilhado, MSGPS

Brincar é condição fundamental para ser sério. 
Give me the place to stand, and I shall move the earth.

Estas duas citações atribuídas a Arquimedes de Siracusa, um dos maiores 
matemáticos, físicos e filósofos da antiguidade, é algo que gosto de pensar 
que me caracteriza como pessoa e profissional, devido à constante boa 
disposição e espírito brincalhão e a obstinação por superar novos desafios.
Na minha vida profissional já desempenhei inúmeras funções e em todas elas 
procurei dar o meu melhor aprender com todas as situações, pois acredito que 
devemos ser polivalentes e com uma grande capacidade de adaptabilidade pois, 
só assim, conseguimos superar os desafios de um mundo em constante mudança. Tal-
vez por isso é que, tendo uma formação de base em matemática, desde cedo enveredei por muitas 
outras áreas, ligadas a inúmeros sectores de atividade.
Em dezembro de 2020 apresentaram-me um novo desafio, assumir a Coordenação  dos Serviços 
partilhados da Marques, SGPS, abracei  esta nova etapa profissional com um enorme entusiasmo e 
encontrei uma das mais competentes e aguerridas equipas com quem já trabalhei, pessoas dedica-
das, profissionais e extremamente conhecedoras das suas áreas com as quais tenho aprendido muito.
Nos meus poucos tempos livres dedico-me à participação cívica, caminhadas e ao meus constantes 
mergulhos nas ótimas águas dos Açores.

MARQUES
SGPS, S.A.

Grupo Marques 
No Azores  
Airlines Pro 2021
Decorreu entre os dias 01 e 06 
de Novembro, na Praia de San-
ta Barbara, na cidade da Ribei-
ra Grande, mais uma edição do 
Azores Airlines Pro 2021, prova 
que, já há alguns anos, pontua 
para o circuito mundial de Surf.
Como vem sendo hábito  e cum-
prindo que a longa tradição na 
organização de grandes even-
tos desportivos que promo-
vam os Açores no exterior, o 
GRUPO MARQUES voltou a co-
laborar com essa organização, 
contribuindo com o transporte 
e montagem dos contentores 
escritório que serviram de base 
logística à prova.
Em contra partida, aproveitando 
o fluxo de visitantes àquela praia, 
bem como a cobertura mediática 
àquele evento, o GRUPO MARQUES 
decidiu promover duas das suas 
empresas, tendo a Soluções M e 
a Clinica de São Sebastião mar-
cado presença no local durante 
toda a semana. A Clinica de São 
Sebastião aproveitou para levar 
a cabo rastreios de diversa or-

dem todos os dias do evento, 
estimulando a interceção com o 
público.
Esse é mais um evento que se 
junta ao Sata Rallye Azores e 
ao Campeonato de Motocross, e 
que possibilitam a associação 
do GRUPO MARQUES a 

eventos de notório relevo, bem 
como aproximar as suas empre-
sas do grande público.

Jorge Mota
DPO/ MSGPS

ENTREVISTAS
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Portal de  
Assiduidade  
Digital

• Na senda do processo de 
transformação digital do Grupo 
Marques, foi lançado no passa-
do dia 21 de outubro o Portal 
da assiduidade para os colabo-
radores da Marques SGPS, S.A. 
e da Clínica Médica do Loreto, 
S.A.
• Neste Portal, todos os colabo-
radores poderão consultar a sua 
assiduidade e gerir férias e ban-
cos de horas;
• Todas as comunicações de au-
sência passam a ser feitas pelo 
Portal, bem como as suas auto-
rizações/validações;
• As faltas de marcação de pon-
to também terão que ser justi-
ficadas no Portal pelos colabo-
radores;
•  O Portal vem também respon-
der a uma nova modalidade de 
trabalho no Grupo – o teletra-
balho, permitindo o registo do 
ponto pelos trabalhadores que 
não se encontrem fisicamente 
nas instalações da empresa;

• Os superiores hierár-
quicos passam a validar os 
chamados “pontos” mensais 
dos seus colaboradores no Por-
tal, abandonando-se o uso do 
registo de assiduidade em pa-
pel nestas empresas;
• Este processo pretende facili-
tar e agilizar a validação dos re-
gistos de assiduidade por parte 
dos superiores hierárquicos e, 
consequentemente, o proces-
samento salarial.
• A partir de novembro, prevê-
-se que o Portal fique também 
disponível para a Soluções M 
– Materiais e Serviços para a 
Construção Civil, S.A.
 

Dina Furtado
Diretora de Recursos Humanos, MSGPS

DIGITAL
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