
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 18,19 x 26,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 96041669 18-11-2021

José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt

A sede fi ca em Lisboa mas o 
lema que orienta o trabalho 
desta empresa é a priorida-
de ao trabalho remoto, em 
especial fora dos grandes 
centros urbanos. A Team 
IT, que trabalha na área 
de inovação e tecnologia, 
nasceu apenas há cerca de 
dois meses e esta filoso-
fi a de descentralizar a sua 
equipa não está desligada 
das pessoas que estiveram 
na sua origem. Uma delas 
é Francisco Marques, que 
cresceu no Ladoeiro, em 
Idanha-a�Nova, localidade 
onde acabaria por voltar em 
plena pandemia, quando os 
escritórios se esvaziaram 
para dar lugar ao trabalho 
remoto, feito a partir de 
casa. O projeto da Team 
IT não nasceu por força da 
pandemia “mas obviamente 
que reforçou” um caminho 
que algumas empresas já ti-
nham começado a percorrer 
ao nível do trabalho remoto, 
disse em conversa com o 
Reconquista. 
“Eu acho que a pandemia 
não está relacionada com 
o nosso aparecimento en-
quanto empresa. A pan-
demia naturalmente que 
condicionou um conjunto 
de tomadas de decisão quan-
to ao posicionamento da 
empresa”, afi rma. Para uma 
grande parte dos trabalha-
dores a possibilidade de 
exercer a profi ssão a partir 
de casa tornou-se evidente 

EMPRESA COMPROMETE-SE A MANTER SALÁRIOS AO NÍVEL DO LITORAL

A tecnológica que nasceu 
para morar no interior
ECONOMIA Team IT quer trazer os seus quadros de regresso às origens. 
Um dos fundadores é natural do Ladoeiro.

apenas com a pandemia mas 
na lei portuguesa ela existe 
desde 2003.
“Mesmo antes da pandemia 
já havia alguns exemplos no 
mercado de trabalho remoto 
e já era uma realidade que 
estava a começar a despon-
tar. Em muitas empresas que 
nós conhecemos já havia 
a possibilidade de duran-
te alguns dias por semana 
trabalhar fora do escritório. 
Como é lógico a pandemia 
trouxe a possibilidade de 
evidenciar que este modelo 
funciona e muitas vezes 
com ganhos de produti-
vidade”, afirma Francisco 
Marques. Esta situação “fez 
também com que as empre-
sas olhassem para o interior 
de outra forma”, algo que 
esta equipa já tinha a noção, 
precisamente, por serem 
originários de pequenas lo-
calidades. A vinda para o in-
terior não signifi ca uma des-
qualifi cação das condições 

oferecidas e nesse sentido a 
empresa compromete-se a 
pagar salários qualifi cados 
iguais aos que são ofereci-
dos nas grandes cidades. 
O que na prática, salienta 
Francisco Marques, fará 
com que seja possível viver 
com mais qualidade de vida, 
apontando por exemplo os 
custos mais reduzidos com 
a habitação. A qualidade da 
ligação à internet, que ainda 
é um problema em algumas 
zonas do interior, tem vindo 
a esbater-se. 
“É uma questão mas não 
é uma questão tão grande 
como era há 10 anos. Não 
me sinto prejudicado de 
forma nenhuma mas não 
podemos deixar de olhar 
para esse lado”, responde 
quando confrontado com 
esta dúvida.
A empresa tem ainda como 
estratégia abrir espaços de 
co-work (espaços de traba-
lho partilhado) no interior 

“criando pontes com uni-
versidades, instituições e a 
comunidade local de forma 
a originar redes de desen-
volvimento e de partilha de 
conhecimento”, escreve na 
sua apresentação.

PERCURSO  Francisco 
Marques, de 31 anos, viveu 
e estudou até aos 18 anos 
no concelho de Idanha-a-
Nova, deixando a região 
para se formar em gestão de 
empresas pelo ISCTE� Ins-
tituto Universitário de Lis-
boa. Terminou o curso em 
2012 “e já na altura muitas 
das oportunidades que se 
encontravam no mercado 
envolviam um contacto 
muito próximo com a tec-
nologia”. Começou numa 
empresa portuguesa que 
trabalhava para o mercado 
dos países africanos de 
língua portuguesa e foi 
através dela que ganhou 
conhecimento técnico na 
área dos mercados fi nancei-
ros mas numa componente 
técnica, diferente da área 
de gestão de empresas em 
que se tinha formado. A 
partir de 2017 focou-se 
mais na componente de 
gestão e foi esse caminho 
que o levou à fundação da 
Team IT, da qual é o diretor 
de operações. A equipa tem 
como administrador Flávio 
Massano, cuja origem está 
em Manteigas. “Estávamos 
disponíveis a abraçar um 
novo desafi o e a ligação ao 
interior tem a ver com as 
nossas origens”. 

Francisco regressou ao concelho raiano
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TAKE-AWAY
Venha comer ou

leve para sua casa

Promova o seu restaurante

Veja já na

Página 9

Pratos do dia
Grelhados

Pizzas
...etc.

TAKE-AWAY

Promova o seu restaurante

Loja 1: Rua Stº. António • Loja 2: Cruz do Montalvão CASTELO BRANCO
Tel.: 272 331 243 • 272 340 280 • fsilvajpl@gmail.com.

ARMAZÉM DE FERRO

O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA!

ESTAMOS A RECRUTAR
Faça parte da maior Rede Ibérica

OFERECEMOS:
- Formação inicial e continua

- Ajudas de custo
- Comissões e prémios

- Telemóvel da empresa e material

Avª de Espanha nº 10 - r/c Loja Dta C. Branco
ou envia CV para: castelobranco@comprarcasa.pt

CASTELO BRANCO

Diretor da Esald 
leva presidente do 
IPCB a tribunal
Francisco Rodrigues defende-se 
da acusação de fraude de António 
Fernandes e contesta anulação de 
concurso depois do mesmo ter sido 
homologado. 
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CASTELO BRANCO

Fernando Raposo
assume a Albigec
P5

ECONOMIA

Team IT nasceu para 
trabalhar no interior
P12

HENRIQUE CAIOLA

Albicastrense com
mínimos para o Europeu 
de tiro com arco
P21

FOTO FPTA
PENAMACOR

Plano reforçado
no combate ao
insucesso escolar
P17

PROENÇA-A-NOVA

Novo sistema de 
deteção de fogos 
na Serra da Corgas
P18

IDANHA-A-NOVA

Concelho tem
consultas médicas
em todas as freguesias
P20

Dielmar foi encerrada e
trabalhadores no desemprego

P14, 15 e 16

JUIZ DECRETA VENDA DA EMPRESA DEPOIS DE OUVIDOS OS INTERESSADOS NA COMPRA

P3

Via férrea ainda é
capaz de fazer história

Funcionários vão receber indemnização e inscrevem-se no desemprego. Empresa será vendida e já há várias propostas 
em cima da mesa para a adquirir. Reabertura com outros donos é uma possibilidade.

PORTA-AUTOMÓVEIS VIAJA NA LINHA DA BEIRA BAIXA


