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Economia

Empresa com laboratório em Óbidos

Figueiró dos Vinhos
Empreendedorismo
e profissões em feira

App da Newoxygen ajuda lojas
a perceber percurso dos clientes
Raquel de Sousa Silva
raquel.silva@jornaldeleiria.pt
 Chama-se wInvoice, foi desenvolvida pela Newoxygen, empresa com laboratório em Óbidos, e
em breve estará disponível numa
cadeia da grande distribuição.
Trata-se de uma aplicação que
permite desbloquear carrinhos de
compras para uso nas lojas através
da tecnologia NFC (Near Field
Communication). Ao abrir a app
para aceder à funcionalidade unlock, “o cliente está a dar entrada
num sistema que permite ao retalhista fazer o check in do cliente na loja, bem como o tracking,

em tempo real, do seu percurso e
comportamento (onde pára, em
que corredor permanece ou por
quanto tempo)”, explica uma nota
à imprensa.
Enquanto está na loja, “o cliente pode pesquisar um determinado artigo e ser orientado para o
respectivo ponto de recolha, e ter
acesso a campanhas promocionais”, adianta. A tecnologia NFC é
uma das alternativas de pagamento móvel disponíveis em Portugal e permite comprar e vender
produtos ou serviços aproximando apenas o telemóvel de um leitor de cartões ou Terminal de Pagamento Automático portátil, de

Soluções integradas
Volume de negócios
de 1,5 milhões
A Newoxygen é uma empresa
especializada no desenvolvimento
de soluções integradas de sistemas
de informação, business
intelligence, produtos mobile,
marketing interactivo e
comunicação digital baseadas em
tecnologia web. Tem 22
colaboradores em Óbidos, no ano
passado facturou quase um milhão
de euros e este ano deverá registar
um volume de negócios de 1,5
milhões, revela Paulo Sábio.

uma máquina de cartões, ou mesmo de outro telemóvel ou tablet.
A aplicação desenvolvida pela
Newoxygen foi apresentada na última edição da Web Summit, em
Lisboa, e já está a ser testada num
supermercado da Golegã. Em breve deverá estar disponível numa
cadeia da grande distribuição,
cujo nome não é, para já, possível
revelar. “O acordo ainda está a
ser fechado”, explica ao JORNAL
DE LEIRIA Paulo Sábio, CEO da
empresa. Está também em curso o
registo da patente, até porque o
objectivo é internacionalizar o
produto. “Já este ano, se possível”,
diz o empresário.
RICARDO GRAÇA

Leiria

Alidata lança
novas soluções
para sector de RH
 A Alidata, software house do
Sendys Group, sediada em Leiria,
apresentou recentemente um
vasto conjunto de “novidades
diferenciadoras e únicas para o
sector de recursos humanos
(RH)”, que trazem às empresas
suas clientes “um aumento de
produtividade e poupança de
tempo e recursos, através da agilização de tarefas e simplificação
de processos”, explica em comunicado. As duas marcas (Alidata e Sendys) complementaram
a sua oferta tecnológica para RH
com novas interfaces de integração com os módulos de gestão
documental e business process
management, acrescenta a mesma nota à imprensa. “São soluções ágeis e flexíveis, com ferramentas e funcionalidades essenciais para uma gestão estratégica
eficiente dos recursos humanos.
Oferecemos sistemas modulares
e totalmente integrados, o que
permite a implementação e organização dos módulos de acordo com as necessidades de cada
empresa. A integração total das
aplicações permite economizar
tempo, evitar a duplicação de
tarefas e a dispersão da informação, proporcionando uma visão global de todos os processos
da empresa”, explica Fernando
Amaral, chairman do Sendys
Group. “Com estas novidades,
queremos que os nossos clientes
de preocupem com o que realmente interessa: as pessoas.”

Entre os dias 7 e 11 deste mês
decorre em Figueiró dos Vinhos a VI
Feira do Empreendedorismo e das
Profissões, iniciativa do
Agrupamento de Escolas, do
município e do CLDS 3G AGIR
SEMPRE. Fazem parte do programa
partilhas de experiências com exalunos, workshop e uma conversa
com empreendedores. A iniciativa
integra também a Feira do Emprego,
Formação e Oportunidades,
promovida pelo CLDS 3G.

Fátima Trigénius
promove formação
para desempregados
A Trigénius lançou o seu calendário
de formação para 2018, tendo
planeadas 36 acções nas áreas de
gestão. No âmbito da responsabilidade social empresarial, “e dado o
sucesso obtido nos últimos anos
com este tipo de iniciativas”, a
empresa de Fátima vai reservar em
cada formação cinco lugares para
desempregados, “que poderão
usufruir desta oportunidade gratuitamente preparando-se assim para
integrar o mercado de trabalho”.

Leiria Younik assina
stand da Cotec na
Hannover Messe

Situado na Barosa, Leiria, deverá abrir dentro de dois meses

Investimento de 4,5 milhões em novo motel
 Chama-se Eleven o motel que
deverá abrir na Barosa, Leiria,
dentro de dois meses. Resultado
de um investimento de 4,5 milhões de euros, da empresa Lemex
Empreendimentos (de capitais
maioritariamente mexicanos, mas
com sede em Leiria), conta com 41
quartos, todos com garagem privativa. Um deles está ajustado
para pessoas com mobilidade reduzida, dois têm piscina interior e
oito têm jacuzzi, explicam Rolando Guerra, sócio da Lemex, e Luís
Almeida, sócio da Forma Z, res-

ponsável pelos projectos de engenharia e arquitectura. Com uma
área bruta de construção de 4300
metros quadrados, o estabelecimento conta ainda com mais 30
lugares de estacionamento, jardim, lavandaria e cozinha próprias. “Temos uma oferta um pouco diferenciada da nossa concorrência”, referem, destacando ainda a qualidade térmica e acústica
da construção, os acabamentos, o
serviço de refeições no quarto e a
“localização privilegiada”. “Foram quatro anos de estudo, de

procura da melhor localização,
porque quando se iniciou o processo já havia concorrência no
mercado”. Reconhecendo que
existe ainda “algum preconceito”
face a este tipo de unidades, Luís
Almeida frisa que, “tal como no
hotel, a estadia tanto pode ser de
algumas horas como de vários
dias. A única diferença é que o
motel não tem de estar dotado de
determinadas zonas, como bar ou
refeitório, que os hotéis são obrigados a ter”. O Eleven cria entre
dez a 12 postos de trabalho.

A Younik, spin-off do Grupo DRT,
com sede em Leiria, foi
seleccionada para desenhar e
construir o stand da Cotec Portugal
na Feira Industrial 2018, na
Hannover Messe, Alemanha, que
decorreu recentemente, e onde
representou a plataforma nacional
i4.0 e as tendências na inovação,
“naquele que é o principal certame
do sector tecnológico e industrial”.
A Younik desenvolve soluções
integradas de design e engenharia
de produto, comunicação e
stands.

Óbidos Marriot
eleito melhor
hotel e SPA do ano
O Marriot Praia D’El Rey, situado no
concelho de Óbidos, foi
recentemente eleito o melhor hotel
& SPA de Luxo do ano em Portugal.
A distinção foi atribuída pela Luxury
Travel Guide Awards, que avalia os
melhores prestadores de serviços de
viagens e turismo em todo o
mundo, e surge depois do Kalyan
SPA ter sido também distinguido
como um dos melhores, em Agosto
do ano passado.

