
  

 

 

Interessado(a) em relações duradouras? 

 

Claro que sim: das boas! 

Na fotografia, a Paula Cristóvão Santos e eu reencontramo-nos profissionalmente depois de muitos anos passados 

desde o curso universitário que fizemos juntas. Eu lembrava-me de que ela era do Carregado, que na altura me parecia 

longínquo e guardei sempre sobre a mesa um pisa-papéis com motivos étnicos que ela me ofereceu. Ela redescobriu-

me através da Associação Empresarial que entretanto integrei em Alenquer e ia sabendo de mim por amigas comuns. 

E eis que afinal éramos ambas empresárias, estávamos mais perto geograficamente, tínhamos interesses profissionais 

comuns e... era altura de combinar um café! 

Este nosso reencontro, além de emocionante, já está a dar resultados nas nossas carreiras. Temos uma nova 

oportunidade de colaborar, juntas, em projectos que a ambas apaixonam. 

Ao longo da vida, tive a felicidade e o discernimento de manter boas pessoas por perto. Foi graças a isso que pude 

singrar academicamente, que criei a minha primeira e segunda empresas, que estabeleci laços com pessoas que me 

abriram portas e ainda hoje me dão trabalho (no bom sentido!). Fi-lo sempre de forma espontânea, não calculada, mas 

hoje penso que foi, sem dúvida, o melhor investimento que fiz na vida: estimar as pessoas que gostam de mim, praticar 

a reciprocidade e a gratidão. 

 

E se voltarmos a falar com uma pessoa de cada vez? 

Como profissional e professora de Marketing, se só pudesse passar um ensinamento, seria este: as relações pessoais 

são tudo e as relações duradouras cultivam-se pessoalmente. 

https://www.linkedin.com/in/paulacristovaosantos/
http://www.linkedin.com/in/raquel-barbosa-ribeiro
https://quereralem.pt/


 

O lema da QA assenta no cultivo das relações pessoais para concretizar negócios. Terá decerto reparado que o nosso 

website tem vindo a ser renovado para melhor exprimir a nossa visão: feito por nós, fica feito - pessoalmente. Veja o 

nosso vídeo em primeira mão! 

 

 

QA | Especialistas em relações pessoais 

 

 

A comunicação pessoal que resulta! 

 

No nosso vídeo, quisemos transmitir esta mensagem: num mundo cheio de ruído, em que é difícil ouvirmo-nos e 

prestarmos atenção uns aos outros, em que o isolamento nos magoa mesmo quando (ou sobretudo quando) estamos 

rodeados de gente, queremos distinguir-nos da comunicação de massas, das redes sociais "vazias", da frieza do 

contacto exclusivamente online, da distracção e da ineficácia. 

Por isso, a excelência em Marketing e Comunicação está nas apresentações pessoais, no networking, na 

comunicação directa, na imagem, no serviço, no atendimento, na prospecção B2B e no CRM personalizado. E é 

por aqui que vamos. 

A QA é a primeira agência em Portugal a oferecer serviços profissionais de Angariação de Clientes e Parceiros (New 

Business) com integração de Estratégia, Marketing e Comunicação. Trabalhamos o processo completo de diagnosticar 

o seu negócio, desenhar a sua estratégia, lançar as suas campanhas de comunicação, fazer a prospecção dos seus 

clientes, agendar as suas reuniões e fechar os seus negócios – até conseguirmos as suas Vendas! 

E fazemo-lo cultivando relações próximas, pessoais e duradouras. 

Obrigada por estar connosco! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxP__B6ZneM


Contacte a Querer Além 

 

 

 

OPINIÃO QA: MADALENA SANTOS 

 

 

"Sempre estive rodeada de pessoas que me ouviam e desde cedo 

aprendi a ouvir os outros.   

Quando integrei a equipa QA, aprendi que, seja a nível pessoal, seja 

a nível profissional, o melhor que podemos fazer numa relação é 

ouvir e relembrar o que outro nos disse. Acredite, recordar 

um detalhe a que mais ninguém prestou atenção fará toda a 

diferença junto dos seus familiares, amigos, colaboradores, 

parceiros e clientes.  

As relações que cultivamos para vida assentam no que ouvimos e 

recordamos sobre os outros. Não há melhor forma de incorporar 

estas aprendizagens, vivências e emoções do que pessoalmente! 
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