
 
 

  

 

Continuamos a trazer-lhe boas notícias: a nossa equipa aumentou! Contamos agora com três novos elementos, 
preparados para fazer crescer o seu negócio.  
 
Apresentamos-lhe a Inês Além, formada em Gestão de Marketing. É apaixonada por estudos de mercado, análises de 
concorrência e eventos. Os seus pontos fortes: focada e positiva. O perfil DISC da Inês é S = Estável (ou "Bom Coração" 
neste teste de perfil empresarial). Uma curiosidade sobre a Inês: 😊 já reparou que o apelido dela é igual ao nome da 
nossa empresa?... 
 
A Patrícia Matos, também de Gestão de Marketing, completa bem a Inês. Gosta de criar mensagens de comunicação 
personalizadas, com materiais originais. Tem muito jeito para lidar com pessoas e gerir relações com clientes. Entre outros 
trunfos, é dinâmica e simpática. O perfil DISC da Patrícia é I (ou "Estrela da Festa"). Uma nota de humor sobre a Patrícia é 
que gosta tanto de cultivar relações personalizadas que até baptizou o seu próprio carro 🚗! 
 
A Mariana Figueiredo é da área de Ciências da Comunicação. Tem especial interesse na divulgação de materiais de 
comunicação online, gestão de redes sociais e criação de imagens e vídeos. As características que mais sobressaem na sua 
personalidade são a criatividade e a espontaneidade. A Mariana é uma D (ou "Líder Visionária"). Uma peculiaridade sobre a 
Mariana é ser filha de empresários da Região Oeste - daí o seu espírito empreendedor  ! 
 
A Raquel Ribeiro, fundadora da empresa, tem formação e experiência multidisciplinar em Marketing, Comunicação e 
Sociologia. Apaixonada pela vila de Alenquer, criou aqui as suas primeiras raízes ao escolher o concelho para construir a 



 

sua casa e criar a nova empresa. Simultaneamente "Líder Visionária" e "Estrela da Festa" (ou DI no perfil DISC), acredita nas 
relações próximas e verdadeiras para alcançar o sucesso! Um hobby da Raquel: praticar Tango . 
 
Com todas estas qualidades numa só Equipa, pode confiar-nos o crescimento da sua empresa: feito por todas nós, 
fica feito! 

 

SOBRE A QUERER ALÉM 

Querer Além é um nome inspirado no concelho de Alenquer, morada deste projecto. Oferecemos consultoria de Estratégia, 

Marketing e Comunicação e prometemos o apoio mais rápido e visionário ao crescimento do seu negócio. 

 

Fixamos objectivos. Tornamos a sua oferta desejável para o consumidor. Contamos uma história bonita sobre si. Melhoramos 

a sua montra. Fazemos o seu cliente entrar. Ensinamos os seus empregados a bem receber. Fazemos o seu cliente 

sorrir. Organizamos as suas grandes prioridades. Fazemos o seu cliente voltar. Registamos o que precisa de recordar. 

Analisamos as suas contas. Ajudamo-lo a negociar. Falamos do seu futuro. Feito por nós, fica feito! 

Conheça a Querer Além 

 

 

 

Os nossos serviços 
Estratégia, Marketing, Comunicação, Planos e 

Ideias de Negócio, Atendimento, Imagem, 

Turismo, Saúde e Bem-Estar. 

Conheça os nossos serviços » 

 

As nossas vantagens 
Rapidez, confiança, transparência, linguagem 

clara, resultados anteriores comprovados, 

soluções à medida. 

Descubra as nossas vantagens » 

Contacte a Querer Além 
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