
Nos dias 9, 10 e 11 de setembro, o 
Claustro do Convento de São Gonça-
lo, em Amarante, recebeu mais de 3000 
pessoas, que não deixaram passar a opor-
tunidade de apreciar alguns dos melhores 
Vinhos Verdes num local de reconhecida 
excelência.

A primeira edição do UVVA – UNI-
VERSO DO VINHO VERDE terminou 
com um balanço bastante positivo, pro-
metendo já nova edição em 2017. Duran-
te os três dias de evento, de entrada livre, 
verificou-se uma adesão surpreendente 
e uma forte recetividade à programação 
apresentada.

Vinte e sete dos mais importantes pro-
dutores da região apresentaram para prova 
as grandes novidades e os rótulos clássicos, 
e oito espaços de restauração encheram um 
dos claustros do Convento de São Gonçalo 
de excelentes propostas gastronómicas.

O programa do UVVA contemplou 
sessões de cozinha ao vivo, protagoniza-
das pelos chefes André Silva, Hernâni Er-
mida e Luís Américo, que contaram com 
lotação esgotada. Houve ainda “Conversas 
com o Vinho” , conduzidas por especialis-
tas, que suscitaram o interesse dos partici-
pantes que puderam assim reter algumas 
dicas sobre a região e as castas.

“É muito importante começar a mostrar 

que temos uma região com um potencial 
enorme de crescimento. É o que temos 
feito.  Mostrar o nosso património, a nos-
sa cultura, a nossa arte, a nossa belíssima 
gastronomia e, obviamente, os nossos vi-
nhos verdes”, considerou o Presidente da 
Câmara Municipal de Amarante, José Luís 
Gaspar, afirmando-se ainda “muito orgu-

lhoso” pelo “evidente sucesso” desta pri-
meira edição.

UVVA - UNIVERSO DO VINHO 
VERDE AMARANTE foi uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Amarante, com 
produção da EV-Essência do Vinho e par-
ceria da Comissão de Viticultura da Re-
gião dos Vinhos Verdes.

Vinho verde levou mais de três mil pessoas a Amarante 

Novabase com quebra acentuada nos ganhos
A Novabase registou um resultado líquido de 2,8 milhões de euros, no primeiro semestre, o 
que compara com 3,5 milhões em igual período do ano passado. O EBITDA também sofreu 
uma descida de 7%, para cerca de 7,2 milhões de euros. O volume de negócios ascendeu a 
105,7 milhões, face aos quase 113 milhões de igual período do exercício anterior. “Os resul-
tados ficaram em linha com as orientações estratégicas definidas para 2016”, de acordo com 
o presidente da Novabase, Luís Salvado.

Madrid recebe fileira da construção
O recinto de feiras de Madrid recebe, de 25 a 28 de outubro, o ePower&Building, um evento 
que apresenta a gama completa de soluções para todo o ciclo de construção. Em paralelo, a 
IFEMA realiza cinco salões dedicados ao setor. Este evento reúne mais de 1200 expositores e 
a visita de 65 mil profissionais de 80 países. A Construtec mantém-se a feira por excelência da 
construção. A pedra também estará em destaque durante este certame, bem como as questões 
relacionadas com a defesa do ambiente.

NEGÓCIOS E EMPRESAS/PME

14  SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO 2016

Digital Works cresce 
53% nos primeiros 
6 meses deste ano
FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

A Digital Works cresceu 53% nos pri-
meiros 6 meses deste ano, fruto de uma al-
teração na estratégia adotada pela empresa. 

“Até aqui a Digital Works era uma pro-
dutora digital que tinha como cliente alvo 
as agências de publicidade e comunicação, 
para as quais a Digital Works servia como 
departamento digital das mesmas, serviço 
e posicionamento que iremos manter”, in-
dica Ricardo Teixeira. Contudo, assegura o 
CEO da Digital Works, “chegamos a um 
estágio de maturidade, que nos permite 
oferecer serviços de maior valor acrescen-
tado devido à grande experiência na área 
digital (+18 anos) e como tal estamos 
em condições de desenvolver projetos de 
maior dimensão e que contribuam para 
a transformação digital dos negócios dos 
nossos clientes, sendo que a Digital Works 
tem a capacidade de aconselhar, desenhar, 
desenvolver, implementar e manter solu-
ções em todas as áreas do ecossistema di-
gital”.

Nesse sentido, acrescenta Ricardo Tei-
xeira, “é devido a esta nova área de negócio 
e posicionamento que temos alcançado 
este crescimento significativo, o qual es-
tamos confiantes que irá aumentar ainda 
mais quando tivermos a nossa estratégia 
totalmente implementada, uma vez que a 
área de Transformação Digital está a abrir 
novos horizontes e necessidades nos negó-
cios e empresas”. 

Questionado pela ‘Vida Económica’ até 
que ponto a evolução registada está em li-
nha com as expectativas para 2016, o res-
ponsável salienta que tendo em conta que 
este aumento deve-se fundamentalmente 
“ao reposicionamento iniciado em Janeiro 
deste ano, estes números são de facto bons. 
Ainda assim prevemos que haja um cres-
cimento global de 70% no final do ano”.

Ainda assim, nem tudo tem sido posi-
tivo. No caso do Reino Unido, o negócio 
“abrandou mais do que esperado, pois 
devido ao Brexit não iremos ter o cresci-
mento que estávamos a contar, contudo a 
médio prazo julgamos que o Brexit poderá 
ser positivo”. 

Por tudo isto, o grande objetivo da Digi-
tal Works para 2016 é concluir o seu repo-
sicionamento e deixar de ser apenas uma 
produtora, para ser adicionalmente uma 
consultora e implementadora de projetos 
de transformação digital, nos quais se in-
serem projetos digitais à medida, soluções 
de E-commerce e mobile. Outros dos ob-
jetivos passa pela certificação em Magento, 
bem como a obtenção do estatuto de Solu-
tion Partner da Magento.

A aposta na formação de novos elemen-
tos é outro dos objetivos, devido à Digital 
Works ter o seu centro de produção e labo-
ratório em Évora, região que carece de uma 
estratégia de Recursos Humanos diferentes 
uma vez que não há recursos disponíveis 
na região, tendo a Digital Works feito um 
investimento no recrutamento (+35%) e 
na formação de recursos humanos.

Em meados do ano passado recebi 
uma carta do proprietário do imóvel 
onde, há mais de 40 anos, instalei o 
meu estabelecimento, em que me era 
pedida uma renda muito superior à 
que até aí pagava e comunicava que o 
contrato transitava para o regime ge-
ral do arrendamento. 

Invocando que o meu estabeleci-
mento é uma microempresa, o meu 
advogado evitou os intentos do senho-
rio e disse-me para estar descansado, 
até que daí a pelo menos 5 anos rece-
besse nova carta.

Decorrido pouco mais de um ano, 
contudo, recebi nova carta do senho-
rio na qual me é dito que, dado que 
este ano não comprovei “que o esta-
belecimento continuava a ser uma mi-
croempresa, o contrato já tinha tran-
sitado para o NRAU” e que eu teria 
que entregar o locado no fim do prazo 
proposto inicialmente por ele. 

Será que deixei de fazer algo que 
me competia? O que devo fazer?

Para além da atualização das rendas, as 
alterações legislativas ao NRAU (Novo 
Regime do Arrendamento Urbano) 
vieram, efetivamente, possibilitar a 

transição dos contratos para o regime 
geral do arrendamento, tendo em vista a 
futura aplicação das normas deste regime 
aos contratos mais antigos, aos quais se 
têm aplicado normas transitórias.
Quando se fala em contratos mais antigos, 
pretende-se referir os arrendamentos 
habitacionais anteriores a 19.10.1990, 
data em que entrou em vigor o RAU 
(Regime de Arrendamento Urbano) 
e os arrendamentos não habitacionais 
celebrados antes da entrada em vigor do 
DL 257/95, que ocorreu em 05.10.1995, 
pelo que, se o arrendamento a que o 
leitor se refere foi celebrado há mais de 40 
anos, tudo indica que o senhorio tinha o 
direito de tomar a iniciativa da transição 
do contrato para o NRAU e para a 
actualização da renda, o que ele fez.
De acordo com o referido pelo Leitor, este 
opôs-se à pretendida transição do contrato 
para o NRAU, invocando e comprovando, 
nos termos legais, que no locado funciona 
um estabelecimento comercial aberto 
ao público, designado anteriormente 
como microentidade e atualmente como 
microempresa.
Acontece que na redação anterior 
do NRAU mais se dispunha que os 
inquilinos que tivessem invocado e 
comprovado que a arrendatária era uma 

microentidade ficariam obrigados a 
comprovar anualmente essa circunstância, 
devendo fazê-lo no mês correspondente 
àquele em que, pela primeira vez, tinha 
sido invocada, sob pena de não poder 
prevalecer-se da mesma.
Contudo, as alterações legislativas supra 
referidas, publicadas no fim de 2014, 
alteraram a mencionada obrigatoriedade 
de comprovação anual, dispondo que nos 
anos seguintes ao da invocação do facto 
de a arrendatária ser um microentidade, 
tal circunstância só terá que ser 
comprovada, pelo inquilino, até ao dia 
30 de setembro, sob pena de não poder 
prevalecer-se daquela circunstância, 
quando essa prova seja exigida pelo 
senhorio até ao dia 1 de Setembro do 
respetivo ano.
Pelo exposto e se o senhorio exigiu o 
referido comprovativo até ao dia 1 de 
Setembro, efetivamente, o Leitor terá que 
comprovar que o seu estabelecimento 
continua a ser uma microempresa, o 
que poderá fazer até 30 de Setembro. 
Caso o senhorio não tenha respeitado 
o referido prazo, nem o Leitor será 
obrigado a efetuar a referida prova nem 
se poderá considerar, nos termos legais, 
que o contrato de arrendamento tenha 
transitado para o NRAU .
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Exigibilidade de prova  
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