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A plataforma Agora Nós foi lan-
çada no início de Maio, com o
objectivo de ajudar na sobrevi-
vência das Micro, Pequenas e
Médias Empresas em Portugal.
Esta é uma iniciativa da CEGOC
e, por isso, o Economia esteve
à conversa com Ricardo Mar-
tins, director-geral da respectiva
entidade.

Economia: Do que se trata a
plataforma Agora Nós?
Ricardo Martins: O Agora
Nós (agoranos.help) é uma pla-
taforma sem fins lucrativos,
lançada pela CEGOC, e que se
encontra ao serviço da comuni -
dade empresarial portuguesa,
mais precisamente das Micro,
Pequenas e Médias Empresas
(MPME's), que constituem mais
de 80% do tecido empresarial
português.

De onde surgiu a ideia? 
A ideia de criar esta plataforma
surgiu através da inspiração
dos profissionais de saúde, que
tanto ajudaram e continuam a
ajudar os portugueses a supe-
rar as consequências do novo
coronavírus. Achámos que era
chegado o momento de, tam-
bém nós, darmos o nosso con-
tributo, não tanto para superar
a crise de saúde pública, mas
antes para ajudar estas empre-
sas a responder com sucesso
aos enormes desafios econó-
micos que, inevitavelmente, te-
rão de superar nos próximos
tempos. A plataforma agora-
nos.help surge como parte in-
tegrante de um movimento in-
ternacional de apoio as Micro,
Pequenas e Médias Empresas
(MPME's) que se iniciou no
Brasil e se tem vindo a interna-
cionalizar para a Europa e os
Estados Unidos. 

Qual é o objectivo da plata-
forma?
Esta plataforma tem como ob-
jectivo juntar consultores e
profissionais em áreas tão di-
versas como: Consultoria de
Gestão, Consultoria Finan-
ceira, “Coaching”, Consultoria
Jurídica, Apoio Psicológico e
Bem-Estar, Tecnologia e Co-
municação que queiram ofe-

recer de forma “pro bono” o
seu aconselhamento e apoio
profissional aos donos e res-
ponsáveis pela gestão de
MPME's, que nesta fase este-
jam a enfrentar sérias dificul-
dades em manter a sua activi-
dade e os postos de trabalho
de trabalho dos seus colabora -
dores. Queremos servir de
ponte entre quem precisa de
repensar o seu negócio, por-
que se viu de um momento
para o outro numa crise im-
possível de antecipar e que
promete ser dura, e quem
pode, com a devida distância
e “expertise”, ajudar a operar
essa transformação crítica no
contexto de uma nova realida -
de macroeconómica, sem fins
lucrativos. 

Mas como é que funciona?
Esta plataforma tem duas áreas
distintas: uma que é destinada
a quem tem um problema e ou-
tra destinada a quem quer aju-
dar. Os consultores voluntários
que queiram dar apoio a em-
preendedores, gestores e res-
ponsáveis de MPME’s regis-
tam-se no site, na área “Quero
Ajudar”. Por outro lado, todos
os empresários, cuja empresa
atravessa dificuldades econó-
micas por causa do coronaví-
rus, também podem reportar
o seu problema ou selecio-
nar um consultor volun-
tário na área em que
mais precisarem de
ajuda. Para tal, e
seguin do o mes -
mo processo dos
consultores
voluntários,

apenas terão que se inscrever
na pla ta  forma ago ranos.help, na
área “Tenho um Pro blema”.

De que forma é que a plata-
forma pode salvaguardar a
sobrevivência das Micro, Pe-
quenas e Médias Empresas?
Como eu disse, o objectivo
desta plataforma é servir de
ponte entre os gestores e em-
presários que precisem de
ajuda e os consultores dispo-
níveis para os ajudar, abrin -
do portas a contactos nas
mais diversas áreas. As
MPME's constituem
mais de 80% do tecido
empresarial português
e, nesta fase, mais do
que nunca, estão fra-
gilizadas e em risco de
ver a sua actividade co-
lapsar. Partilho que te-
mos verificado um gran -
de espírito solidário por
parte de imensos profis-
sionais de variadíssimas
áreas, que estão dispostos
a oferecer a estas empresas
o seu tempo, conhecimento

e apoio profissional “pro bono”
e, por isso, estou muito opti-
mista que esta iniciativa de in-
tercâmbio solidário possa ser
um importante acelerador da
recuperação económica destas
empresas. 

Qual foi o investimento da
CEGOC para tornar o Agora
Nós viável? 

A par dos custos inerentes a
lançar um site e à manutenção
da sua presença “online”, o in -
vestimen to da CEGOC foi,
maioritariamente, na disponibi -
lização do tempo dos seus cola -
boradores para assegurar a lo-
calização da marca e da plata-
forma para o mercado portu-
guês. Recordo que este é um
projecto sem fins lucrativos,
lançado voluntariamente pela
CEGOC que não implicará
qualquer custo associado para
quem queira participar nesta
iniciativa, nem remuneração
destinada aos fundadores ou
voluntários envolvidos, o que,
tendo em conta o objectivo
desta plataforma, nunca pode-
ria ser de outra forma. 

Têm tido muitos pedidos de
ajuda de empresas?
Na verdade, temos menos pe-
didos de ajuda do que consul-
tores disponíveis para oferecer
os seus serviços profissionais a
custo zero. A plataforma foi lan-
çada no passado dia 14 de Maio
e é, por isso, ainda muito re-
cente. Confesso que ainda não
estamos satisfeitos com o nú-
mero de empresas que estão a
ser apoiadas, por isso, estamos
a alargar a divulgação da pla-
taforma, tanto a nível nacional,
como regional. É aí que publi-
cações como a vossa podem e
devem ter um papel activo, de
forma a que esta informação
possa chegar a todos – aos que
querem ajudar e os que preci-
sam de ajuda. 

Portanto, a “recruta” dos
profissionais voluntários não
tem sido problema...
Não. Estamos muito satisfeitos,
pois temos observado uma for -
te vontade de integrar este pro-
jecto por parte de muitos pro-
fissionais das mais diversas
áreas. De facto, é nos mo-
mentos complicados que
surge o melhor de nós, neste

caso, a capacidade altruísta de
querer ajudar os outros. Temos
uma ba se cada vez ma ior de
pessoas que acreditam ter mais
do que simplesmente palavras
de apoio a dar na recuperação
económica do nosso país.

Quais são os vossos planos
a longo prazo?
A plataforma agora nos.help
vai permanecer activa en-
quanto for relevante para a
concretização da sua missão,
ou seja, enquanto tivermos
gestores e empresários que
precisem de ajuda e consulto-
res voluntários disponíveis
para os ajudar. |

As MPME’s constituem
mais de 80% do tecido
empresarial português
e, nesta fase, estão
fragilizadas

“O objectivo é servir de ponte
entre gestores e consultores”
Iniciativa Ricardo Martins, director-geral da CEGOC, explicou qual é o papel 
da plataforma Agora Nós, bem como os motivos que levaram à sua criação
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