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Economia

Uma nova ordem 

mundial

N
o século XX muitos foram os 
acontecimentos que alteraram as 
relações de poder entre diferentes 
regiões do globo. A primeira guerra 

mundial foi o primeiro grande abalo ao domínio 
europeu, sendo que o mesmo terminou após 
segunda guerra mundial. No início da década de 
50 do seculo XX já era inquestionável o domínio 
americano e soviético do globo. A corrida ao 
armento pelas duas superpotências levou ao 
desmembramento da União Soviética em 1991 e 
ao poder hegemónico dos Estados Unidos da 
América (EUA).  
No século XXI, os atentados do 11 de setembro 
em 2001 e a crise financeira de 2008, inicialmente 
nos EUA e posteriormente na Europa, abalaram o 
poder americano e outras potências começaram a 
ocupar espaço anteriormente americano. A China 
emerge como superpotência económica e militar 
e a Rússia volta a ter o protagonismo, 
anteriormente soviético, comprovado com a 
guerra na Síria e a reintegração da península da 
Crimeia na Federação Russa em 2014.  
Hoje estamos a assistir na história, infelizmente 
da pior forma possível, à pandemia do 
coronavirus, Covid-19, que além de estar a 
demonstrar as ineficiências dos sistemas de 
saúde e políticos ocidentais, irá terminar com a 
China como superpotência hegemónica. São a 
Rússia e a China, e não os EUA, que têm enviado 
ajuda à Europa, África e América Latina. Vai 
haver um antes e um depois Covid-19. 
Obrigado 
Gostaria de expressar a minha gratidão a todos os 
médicos, enfermeiros e técnicos dos Serviço 
Nacional de Saúde que estão todos os dias a 
colocar a sua vida em risco para salvar outras 
vidas. Também não nos devemos esquecer de um 
outro conjunto de profissionais que contribuem, 
decisivamente, para que o país continue a 
avançar e que permitem aos cidadãos não 
sentirem falta de bens e serviços essenciais. 
Obrigado aos padeiros, cozinheiros, 
farmacêuticos, mecânicos, eletricistas, 
canalizadores, técnicos de recolha do lixo, forças 
de segurança, técnicos de agências de viagens, 
proprietários de mercearias e talhos, bancários, 
cuidadores informais e técnicos de ação social, 
entre muitos outros.  
Obrigado a todos os voluntários das diferentes 
associações de solidariedade de Leiria, como a 
Inpulsar, que não pararam nem pararão de apoiar 
quem mais precisa neste momento de 
emergência. Uma palavra especial para dois bons 
exemplos da cidade de Leiria que me tocaram em 
particular. À equipa do Jornal de Leiria, por 
continuarem a informar mesmo em condições 
difíceis, e ao meu amigo Nuno Dionísio, da 
farmácia Oliveira, que concebeu um sistema de 
entregas gratuitas de medicamentos ao domicílio, 
independentemente do valor das compras, 
evitando assim os inevitáveis contatos na compra 
de produtos farmacêuticos e reduzindo as 
probabilidades de contágio. Obrigado Nuno!     
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inCentea MI criou espaço para partilha de conhecimento 

Hes disponibiliza licenciamento 
gratuito da plataforma GoGest 

z Num cenário em que se torna 
“urgente adoptar soluções eficien-
tes e ágeis de implementar que res-
pondam às actuais necessidades de 
colaboração à distância”, a Hes-Ino-
vação decidiu “disponibilizar a todas 
as empresas um plano de licencia-
mento gratuito para utilização da sua 
plataforma GoGest, oferecendo uma 
alternativa rápida, simples e segura 
de acesso remoto ao seu software de 
gestão”. 

“Sabemos que a maioria das orga-
nizações que constituem o tecido 
empresarial português, nomeada-
mente as micro e as pequenas e 
médias empresas, não estão prepa-
radas nem têm recursos para colo-
car em prática um plano de contin-
gência tecnológico que garanta a 
continuidade do seu negócio”, apon-
ta Miguel Silva, CEO da Hes-inova-
ção, citado em comunicado da empre-
sa de Leiria. 

“Por isso, e assumindo a nossa 
responsabilidade sócio-económi-
ca como software house especiali-
zada em soluções que podem aju-
dar estas empresas, resolvemos 
lançar no mercado uma oferta sem 
custos iniciais que responda aos 
exigentes desafios que estes empre-
sários actualmente enfrentam”. 

A empresa explica que a platafor-
ma GoGest integra com os principais 
ERP existentes no mercado, como o 
PHC, Primavera e Sage, e oferece aos 
colaboradores um acesso remoto a 
funcionalidades como gestão, cus-
tomer relationship management e 
serviços de assistência técnica, entre 
outras, em ambiente Web e Mobile 
(Android e iOS). 

pensar estratégica e operacional-
mente a abordagem digital da sua 
empresa ao mercado e clientes, assim 
como algumas ferramentas que pode 
usar e integrar no seu negócio”.  

Investir no digital em tempos 
de Covid-19?  
Gil Sousa, fundador da empresa lei-
riense WeconeteAll, especializada 
em marketing digital e que trabalha 
sobretudo com a indústria e B2B, res-
ponde da seguinte forma: “relativa-
mente às redes sociais a resposta é 
simples: todos irão ficar mais tempo 
em casa, aceder mais à internet e, 
consequentemente, passarão muito 
mais tempo nas redes sociais”. 

Em nota à imprensa, este profis-
sional frisa que “a comunicação por 
este meio não deve parar, muito 
pelo contrário, deve continuar e por-
ventura aumentar”, adaptada aos 
tempos actuais. “Naturalmente mui-
tas empresas vão reagir a esta crise 
baixando custos e a área do marke-
ting digital deverá ser bastante afec-
tada. A grande oportunidade está 
em não desistir e aproveitar o espa-
ço aberto pelo abrandamento de 
alguns dos nossos competidores e 
sobretudo fazer parte da solução do 
problema”, destaca. 

“Este é, talvez, o maior desafio das 
nossas vidas. Agora, mais do que 
nunca, os websites têm de estar actua-
lizados, convertem-se negócios tra-
dicionais/físicos em lojas online que 
não podem falhar e as redes sociais 
ganham especial relevância na vida 
dos cidadãos”, aponta por sua vez a 
Sistema 4, agência de comunicação 
e marketing digital de Leiria. 

Business School disponibiliza formacão para empresários 

D. Dinis avança com aulas gratuitas online

z A D. Dinis Leiria Business School 
está a desenvolver um conjunto 
de aulas online gratuitas que serão 
disponibilizadas a todos os empre-
sários e executivos da região, nas 
áreas de transformação digital e 
gestão. A escola de negócios aca-
ba de divulgar que os ciclos de 
gestão online se iniciam já esta 
quinta-feira, dia 26, às 17:30 horas, 
com a temática Comunicação onli-
ne para negócios, no seu canal do 
Youtube. Serão publicados dois a 
três vídeos por semana. Este ciclos 

online têm como objectivo “auxi-
liar as empresas, empresários, 
executivos e profissionais da 
região, permitindo-lhes adaptar-
se ao novo mundo no qual esta-
mos a entrar, tonando-os mais 
competitivos abordando temáti-
cas relevantes em áreas como mar-
keting, estratégia, vendas, serious 
gaming , marketing digital, coa-
ching executivo, liderança, finan-
ças e fiscalidade, entre outros”. 
Outro dos objectivos é ajudar a 
consolidar as empresas e profis-

sionais da região na área da trans-
formação digital, apresentando 
numa primeira fase soluções para 
melhoria do teletrabalho, quer a 
nível de comunicação online para 
negócios, quer na comunicação 
online para formadores. “Ontem 
muitos viam a transição digital 
como uma estratégia, hoje como 
uma obrigação para sobreviver 
neste novo mundo ao qual nos 
vamos ter que adaptar” refere 
Paulo Pinto, presidente da D. Dinis 
Leiria Business School.  

Por isso, as empresas que aderi-
rem (data limite é 30 de Abril, mas a 
validade das licenças estende-se por 
três meses desde a data de adesão) 
“terão a possibilidade de, em pou-
cas horas, implementar uma eficiente 
solução de e-commerce e proporcio-
nar aos seus colaboradores uma for-
ma de responder a todas as solicita-
ções comerciais a partir do conforto 
e segurança das suas casas”.  

Também a inCentea MI, do grupo 
leiriense inCentea, desenvolveu uma 
iniciativa para ajudar outros negó-
cios. Trata-se do espaço Buzz MI, 
onde vai partilhar dicas, sugestões 
e conhecimentos que “o ajudarão a 
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