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EMPREENDEDORISMO: A NASCER

Precisa de comprar um equipamento de 
segurança? Não conhece nenhum forne-
cedor especializado? Foi para ajudar a so-
lucionar este problema que nasceu a Safe-
ty Dealers.  A Safety Dealers é o primeiro 
produto desenvolvido pela Safe Dynamics 
– Smart Safety Applications e consiste 
numa plataforma on-line que facilita a 
compra e venda de serviços e equipamen-
tos entre empresas. Nesta primeira versão 
encontram-se disponíveis para aquisição 
diversos equipamentos direcionados para 

a segurança e saúde alimentar e no traba-
lho. 
Registando-se como utilizador, o cliente 
pode solicitar um orçamento para um de-
terminado serviço ou equipamento. Após 
aprovação, o pedido é publicado e fica visí-
vel para todos os “dealers”. Os interessados 
podem apresentar as suas propostas. Ter-
minado o prazo estabelecido, o cliente tem 
acesso a todas as propostas ordenadas em 
função do preço, facilitando assim o pro-
cesso de tomada de decisão.

Cliente e fornecedor encontram-se on-line!

PRINCIPAIS VANTAGENS 
PARA O UTILIZADOR:
O Cliente pode solicitar os orçamen-
tos que quiser, de forma totalmente 
gratuita.
Não será cobrada qualquer comissão 
sobre os negócios nem exigido ne-
nhum tipo de fidelização.
Para cada serviço encontram-se 
preedefinidas as atividades que o 
“dealer” deve desenvolver, de forma 
a manter os padrões de qualidade 
necessários.
Os “dealers” podem registar-se e 
consultar os pedidos de orçamento 
gratuitamente. 
O Cliente tem acesso a uma varie-
dade de propostas para o serviço ou 
equipamento que pretende, num es-
paço de tempo por si estabelecido.
O Cliente não é obrigado a aceitar 
nenhuma das propostas.
É garantido o anonimato de todos 
os intervenientes. Os “dealers” te-
rão acesso a todas as informações 
necessárias para que possam apre-
sentar as suas propostas. Apenas se 
o Cliente aceitar uma proposta lhe 
será revelada a identidade do respe-
tivo “dealer” e vice-versa.

Compre já em http://livraria.vidaeconomica.pt

Um instrumento de trabalho com recurso 
a uma linguagem prática e acessível, a esquemas, 
exemplos e documentos auxiliares.

Um livro que vai auxiliar o trabalho dos profissionais da Administração Públi-
ca que, diariamente, lidam com o direito laboral público e sentem uma difi-
culdade que resulta do facto de este regime se encontrar disperso por vários 
diplomas, cuja articulação oferece alguns problemas.
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Novidade!

http://livraria.vidaeconomica.pt/juridico/1497-manual-do-emprego-publico-9789897682049.html

