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Vivemos, desde há muito, tempos de menor facilidade a que resolveram chamar de CRISE. Reaprendemos a viver e a fazer acontecer sem a abundância de outros tempos. 
Esta alteração profunda, e um novo alerta para o necessário reequilíbrio estrutural global, fez renascer a imaginação e criatividade de um povo como o nosso, sempre disponível e preparado (mais do que pensa e acredita), para enfrentar estas duras e cíclicas realidades. Foi com esse espírito que o LIDE Portugal nasceu a 1 de Julho de 2011, e, Fórum após Fórum, tem vindo a fazer em Portugal o que o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais há mais de dez anos faz pelo Brasil: juntar esforços, reunir empresários e players de todos os sectores de atividade, debater ideias, encontrar soluções. O segundo Fórum Empresarial do Algarve, aqui em destaque na primeira edição da LIDEWORKS, que hoje nasce, e passará a acompanhar cada Fórum, confirmou essa capacidade mobilizadora que o LIDE Portugal tem para reunir políticos, empresários e a banca para debater em conjunto o futuro de Portugal. Durante três dias de trabalho intenso foram partilhadas experiências, estratégias e sentimentos acerca da economia e do País em geral, uma partilha 
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que será aprofundada neste ano que iniciámos e que tenho a certeza será um ano de mudança.
Assumi oficialmente, no início do ano, as funções de presidente executivo deste grupo de líderes empresariais, com a enorme responsabilidade de dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo Luís Miguel Henrique e todos os membros do Comité de Gestão do LIDE Portugal.
No início de Outubro, terá lugar a terceira edição do Fórum Empresarial do Algarve (FEA), que já é considerado o maior evento de esferas corporativas a nível nacional, e que irá bastante além da consolidação, pois essa foi alcançada em 2013. A presença de personalidades ilustres do panorama político e empresarial nacional, além de reconhecidas figuras internacionais, atesta a importância e o contributo do LIDE Portugal no debate de questões de interesse público nacional.Este ano, no Fórum Empresarial do Algarve procuraremos continuar a inovar, reinventar e surpreender, como fazemos em todas as nossas iniciativas. Em 2014, temos já agendada a 2ª Gala - Prémios LIDE Mar, a 31 de Maio no Porto, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, bem como o 1ª Fórum de Empreendedores que irá anteceder o FEA, em Vilamoura, além de outras iniciativas que cada Comité Temático realiza todos os anos.

Acredito que é assim, reunindo todos estes ingredientes, que Portugal conseguirá tornar-se mais forte e mais capaz de, por Terra e por Mar, rumar aos 12 países onde o LIDE já está presente, bem como à descoberta de novos destinos, onde muitas oportunidades de negócio nos esperam.

EDITORIAL

Afinal... 
Europeu 
e Atlântico.

O LIDE Portugal é uma organização empresarial privada destinada a fortalecer o pensamento, relacionamento e princípios éticos de governação corporativa e o networking nacional e internacional. Formado por líderes empresariais, o LIDE Portugal 

tem como missão promover a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, por meio de programas de debates, fóruns de negócios, actividades de conteúdo, iniciativas de apoio à sustentabilidade e responsabilidade social.

LIDEWORKS é uma publicação do LIDE Portugal. Mantenha os seus negócios em perspectiva . Keep your business within perspective | www.lideportugal.com | carlos.miguel@lideportugal.com
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“Queremos contribuir com ideias e soluções para os desafios do País”
O LIDE assumiu-se rapidamente como “uma plataforma de debate intelectual sobre a economia e a sociedade dos países onde está presente”, afirma Nasser Sattar assegurando que “em poucos anos o LIDE vai tornar-se numa organização mundial”.  O presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal revela: “queremos contribuir com ideias e soluções para os desafios do País” e colocamos à disposição a rede do LIDE “para facilitar contactos entre empresários portugueses e desses países”.

LIDEWORKS. O que é o LIDE Portugal e o que faz?

NaSSER SattaR. O LIDE tem uma matriz brasileira e chegou a Por-

tugal através do Miguel Henrique que tem já relações empresariais 

com o Brasil há muitos anos e um dos seus sócios lá faz parte do 

LIDE e convidou-o. O LIDE tem como objectivo fomentar as relações 

entre os empresários não só a nível do Brasil, mas de outros países 

e alargou já o seu âmbito para além dos negócios, assumindo-se 

como uma plataforma de debate intelectual sobre a economia e a 

sociedade dos países onde já está presente.

Por isso, em Portugal temos presença não só no tecido empresarial 

mas também na sociedade civil, com ligações ao mundo académico 

e também de vários sectores de actividade.

Temos um órgão supremo, que é o Comité de Gestão, e vários sub-

-comités, como o da Economia, da Cultura, do Desporto, da Saúde, 

da Energia, da Sustentabilidade, da Juventude, entre outros, que se 

ocupam de todas estas matérias sectoriais enriquecendo o deba-

te não só ao nível central, mas também mais próximo dos seus 

sectores.
O LIDE aposta assim fortemente neste grupo de empresários rele-

vantes em vários sectores da sociedade, criando uma plataforma 

de ligação entre eles ao nível do País e também a todos os outros 

membros da rede LIDE, que já está presente em 12 países.  

LW. Mas esses LIDE nacionais foram já quase todos criados depois 

de Portugal, que foi dos primeiros, não foi?

NS. Havia já o LIDE Argentina, mas Portugal foi o primeiro na 

Europa e de facto depois foram criados vários em 2012 e 2013. Nós 

liderámos a criação do LIDE Angola e do LIDE Moçambique, porque 

achámos que fazia todo o sentido uma vez que a expansão para 

a Europa já tinha, de certa forma, também passado por Portugal. 

Considerámos importante criar essa ligação em países de língua 

portuguesa, particularmente no momento económico que o nosso 

país vive, e tendo em conta o desenvolvimento que esses países 

estão a ter.

Nasser Sattar, presidente do 

Comité de Gestão do LIDE Portugal 

LW. Qual é a estratégia do LIDE Portugal? E qual o papel do Fórum 

Empresarial do Algarve?

NS. O FEA é um evento anual, cuja 2ª edição está reflectida nesta 

revista, e que pretendemos seja um evento marcante porque es-

colhemos com muito cuidado os temas e os oradores, que enrique-

cem o conteúdo e debate intelectual, de forma a ser relevante para 

o País. 
Por isso, desta vez escolhemos o tema global "um Portugal Atlân-

tico ou um Portugal Europeu?", desdobrado depois em sub-temas 

como as relações entre Portugal e o Brasil e depois um tema ligado 

à banca, porque sem um sistema financeiro sólido o desenvolvi-

mento económico e social no sistema capitalista está condicio-

nado, as formas de financiamento e as alternativas para o tecido 

empresarial, que existem no momento em que vivemos, influen-

ciam fortemente as capacidades de desenvolvimento.

Convidamos assim personalidades não só do mundo empresarial 

mas também académico e igualmente governantes. Temos assim 

vários players da ‘economia real’, para podermos fomentar o deba-

te não só para ajudar os empresários a fazerem a ligação com os 

seus pares de outros países e criarem oportunidades de negócio, 

mas também darmos um contributo efectivo para a saída da crise.

Gostaria só de reforçar aqui o nosso voto de pesar pelo falecimento 

do Prof. António Borges, que participou activamente no LIDE desde 

o início como presidente do sub-comité de Economia e que estava 

empenhado na 2ª edição do FEA, mas infelizmente já não pôde 

estar presente.
 
LW. Mas ao longo do ano o LIDE, nomeadamente através dos sub-

-comités, vai realizando outros eventos?

NS. um dos ingredientes que faz a diferenciação com outras 

associações é efectivamente a sua plataforma multidisciplinar. O 

conceito tem os sub-comités dos diferentes sectores, em que cada 

um deles tem um presidente e a sua equipa base que têm como 

objectivo principal trazerem para o LIDE entidades relacionadas 

com esses sectores, para poderem fazer o tal debate com os seus 

pares e, simultaneamente, ‘trabalhar’ os desafios e condicionantes 

desse sector.
Assim, esses sub-comités organizam durante o ano várias confe-

rências, em diversas modalidades, sobre temas importantes dos 

seus sectores. 
Determinante também é o facto de o LIDE estar presente em 

vários países, existe uma rede e em poucos anos o LIDE vai tornar-

-se numa organização mundial. E com um ingrediente muitíssimo 

forte, que é o facto de as empresas de alguma dimensão que têm 

plataformas de actuação internacional terem impacto como asso-

ciados, o que dá também oportunidade a empresas mais peque-

nas que se queiram expandir de poderem beneficiar desta ligação 

através do LIDE.
Também o Comité de Gestão tem pessoas das mais variadas áreas 

e por isso temos um envolvimento amplo. Temos economistas, 

empresários, ex-ministros, banqueiros, portanto fomos buscar 

um leque de pessoas que têm uma intervenção em muitas áreas 

da economia, o que nos permite facilmente ter um interlocutor 

quando queremos organizar uma conferência e atrair participantes 

desses sectores. E isso dá-nos uma vantagem muito grande em 

relação a outras associações que estão só focadas numa área.
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Banco BIC TESOURARIA

O Banco BIC Tesouraria – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria é um fundo de investimento harmonizado constituído de acordo com a legislação e regulamentação 
portuguesas e gerido pela Dunas Capital - Gestão de Activos – SGFIM, S.A.. O presente documento é meramente informativo, não devendo ser interpretado como uma solicitação 
à subscrição de unidades de participação do Fundo. A subscrição de unidades de participação implica riscos que se encontram descritos na documentação legal do Fundo, nome-
adamente nos prospetos completo e simplificado, disponíveis na sede da referida entidade gestora, Dunas Capital, (Av. da Liberdade, 229, 3.º, em Lisboa) ou na sede da entidade 
depositária, Banco BIC Português, S.A. (Av. António Augusto Aguiar, 132, em Lisboa), bem como nas suas Agências e Gabinetes de Empresas.

Investimento Mínimo: 500€

Reforços: 100€

Comissão de Subscrição: Isento

Comissão de Resgate: Isento

GESTÃO INDEPENDENTE
SOLIDEZ E EXPERIÊNCIA
LIQUIDEZ DIÁRIA

PROJETE O SEU INVESTIMENTO

Colocar a rede LIDE à disposição do País

LW. E em termos de ligação com o Governo? Qual a influência que o LIDE quer ter junto do Estado e da sociedade em geral?NS. Sim, também aí queremos dar o nosso contributo e temos es-tado a conversar com o Governo, nomeadamente, para podermos usar a rede do LIDE em deslocações de governantes portugueses, para facilitar contactos entre empresários portugueses e desses países. 
Nós queremos contribuir com ideias e soluções para os desafios do País. Desafios que os empresários enfrentam no dia-a-dia, participando no debate de matérias que afectam a nossa eco-nomia e as nossas vidas. E como tal não só trabalhando com o tecido empresarial, mas também com o nosso Governo de forma a podermos contribuir para as soluções com as ideias que temos. No fim, o desenvolvimento económico e social de um país depende da sua classe empresarial, tendo em conta o sistema que nós temos, o motor de desenvolvimento está nas mãos da classe empresarial que contribui com investimento e criação de emprego. O Governo deve criar as grandes linhas orientadoras e não criar obstáculos a este modelo de desenvolvimento.  

LW. Um dos objectivos do LIDE é precisamente contribuir para um melhor governância das empresas, mas também da própria sociedade e do País, não é?
NS. Obviamente que o LIDE quer estimular as melhores práticas, porque as boas práticas de governância que as empresas adop-tarem contribuem não só para um melhor funcionamento dessas empresas mas está comprovado que, por exemplo nas empresas cotadas as que têm melhor governância têm melhor cotação face às outras. O LIDE aposta muito nesta área, aliás um dos prémios do LIDE atribuídos no âmbito do Fórum Empresarial do Algarve é precisamente na área da governância.

Sistema financeiro sólido é fundamental 

LW. Disse há pouco que sem um sistema financeiro sólido o desenvolvimento económico e social está condicionado. Como especialista no sector, o que considera que os bancos nacionais têm de fazer para garantirem a sua solidez?NS. A solidez da banca nacional está, de novo, a ser construída. Para isso, terá de continuar a adaptar o seu modelo de negócio à nova realidade económica. No mercado doméstico, os bancos têm de reduzir custos e operar uma melhor gestão do crédito, elabo-rando uma desalavancagem para poderem voltar a resultados positivos e, simultaneamente, têm de apostar em área de negócio que são rentáveis, isto a nível internacional, uma vez que quase todas grandes instituições financeiras nacionais têm filiais em paí-ses como Angola e Moçambique, entre outros.

Assim, devem expandir operações nestes países, onde o potencial de crescimento e de rentabilidade é maior e aproveitar esta expe-riência para poderem desenvolver modelos similares na região, em países vizinhos.

LW. Mas os bancos foram fortemente penalizados pela crise...NS. Sim, esta crise é económica e de capacidade de endividamento do Estado, por isso reflectiu-se no modelo de financiamento dos bancos, ficando com falta de liquidez, até porque também tinham dívida pública, o que veio intensificar o problema.As instituições tiveram assim de se começar a adaptar à nova rea-lidade de país intervencionado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), e iniciar uma mudança de modelo de negócio, através, na maioria dos casos, de downsizing, mas ainda há muito a fazer.Por outro lado, a alteração do modelo de negócio dos bancos foi altamente penalizador para as empresas e há que encontrar outras soluções, como o capital de risco, o private equity, como os business angels. Cá estas soluções ainda são raras mas nos Estados unidos, por exemplo, são comuns.Mas já há sinais positivos da economia, já devemos ter atingido o poço, pelo que começamos o novo ano com a situação um pouco mais estabilizada, o que irá permitir aos bancos voltarem aos re-sultados positivos e a financiar as boas empresas, principalmente as exportadoras.
O problema da nossa economia advém de um erro grosseiro do pós-25 de Abril, que foram as nacionalizações do sector produtivo. Ficámos sem nenhum grupo que pudesse contribuir para o desen-volvimento da economia, em termos de sector privado. Mais ainda, quando voltaram tiveram de se financiar para retomarem os seus próprios grupos e isso teve grandes consequências que ainda hoje estamos a pagar.

Mas, por outro lado, o sistema financeiro, curiosamente, contribuiu em muito para o desenvolvimento que tivemos no pós-25 de Abril, nomeadamente a partir da altura em que criámos instituições privadas. LW

Um dos ingredientes 
que faz a diferenciação 
com outras associações 
é efectivamente 
a sua plataforma 
multidisciplinar.
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O presidente do LIDE Internacional, Luiz Fernando Furlan, explica a forte expansão do LIDE pelo sucesso do seu modelo no Brasil. “Acabou se tornando o LIDE em si uma marca, dentro de um sistema que está bastante bem replicado em Portugal”. 

LIDEWORKS. Fale-me um pouco da expansão do LIDE internacio-nal, que tem estado a crescer muito nos últimos anos.LUIZ FURLaN. O LIDE historicamente é filho de um evento profis-sional no Brasil que é o Fórum de Comandatuba, que já chega pró-ximo de 20 anos, é feito profissionalmente naquele recanto da Baía.A experiência do Fórum mostrou que as pessoas estavam muito atarefadas no seu dia-a-dia e têm prazer em reservar um espaço na sua agenda para misturar negócios com prazer e a com família. E também saindo um pouco da rotina, simplesmente monótona, às vezes, no seu ramo de negócios. 
Então o Fórum de Comandatuba tinha como objectivo reunir políticos e empresários acompanhados de seus cônjuges, numa programação que envolvia trabalho, debate sobre um tema pré--determinado, mas ao mesmo tempo tinha várias ocasiões de convívio social e cultural também, com músicos e artistas. Foi uma fórmula que se revelou muito bem sucedida. Daí surgiu o LIDE com um objectivo mais específico de debate, inicialmente no campo económico e que depois foi-se desdobrando também em outras áreas, como saúde, educação, solidariedade e a partir daí surgiram também os LIDE regionais no Brasil e a ideia de um LIDE internacional com um evento que já existia, um evento internacional por ano. 

LW. Que muda de sítio todos os anos. No ano passado foi em Miami, simultaneamente com o lançamento do LIDE dos Estados Unidos. 
LF. Sim, exactamente. E acabou se tornando o LIDE em si uma marca, dentro de um sistema que está bastante bem replicado em Portugal e onde as pessoas têm gosto de comparecer. Fazem um networking que não fariam em outros lugares, muitas vezes falam com as autoridades de uma maneira natural e descon-traída, e não numa audiência formal, e ao mesmo tempo levam de volta às suas empresas e casas, um conhecimento adicionado que pode ser de grande utilidade. Quando se tem um debate, em condi-ções diferentes, surgem pontos de vista que não se tinha imagina-do, mas ouvindo aqui, muitas vezes até ajusta o seu ponto de vista, ouvindo diversas vertentes de pensamento.Então, o LIDE passou a ser não só um bom produto, mas também algo desejado que entidades sectoriais regionais não podem ofe-recer, porque o LIDE é plural e ao mesmo tempo suprapartidário, e também não é regionalista. 

LW. Mas mantém o carácter empresarial. É um grupo de líderes empresariais...
LF. Claro que sim, claro que sim! E onde os políticos gostam de ir porque se encontram com pessoas que influenciam opiniões e que decidem. Então o poder gosta de estar perto do mundo económico e o mundo económico gosta de estar perto do poder. E, em muitos casos, esses dois grupos estão operacionalmente distantes, a não ser quando estão num lugar, principalmente se esse local é razo-avelmente isolado, como é aqui em Portugal e no Brasil, onde as pessoas estão ali para aquilo e simplesmente se fosse em Lisboa ou em São Paulo iam ali duas horas e iam embora. Aqui as pessoas ficam disponíveis, você vai já predisposto a dialo-gar, ouvir. E tem tempo, você tem tempo.

O LIDE passou a ser uma marca, algo desejado pelos países
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LW. O crescimento, a expansão do LIDE internacional tem vindo a progredir, de forma mais rápida, nos últimos dois ou no último ano até, não foi?
LF. Porque o LIDE é uma entidade que não estava instituída, era um braço do grupo Dória, mas com a expansão é preciso ser estru-turado, ter regras, de maneira que o modelo seja replicado adequa-damente, que a marca mantenha o seu valor, e nessa contribuição Miguel Henrique foi muito importante, na reunião de 2012 quando discutimos o desenvolvimento estratégico do LIDE e também no ano passado na reunião de Buenos Aires.O LIDE Portugal é o que tem mais semelhança com o LIDE Brasil, porque cada um dos internacionais ou regionais, procuraram se adaptar ao tipo de público do seu país, ou da sua região. um grande encontro anual como o do Algarve tem muita similitude com o grande encontro de Comandatuba, talvez com uma diferen-ça ainda relevante, que é uma baixa presença de cônjuges. Mas também no campo artístico e intelectual, que comparecem em Co-mandatuba, mas isso será uma evolução natural à medida que as pessoas queiram vir ao Algarve, que em 2013 já foi muito evidente, porque você vê pessoas que vieram em 2012 e que certamente manifestaram o seu desejo de estar, então é um produto querido, bem-visto, desejado.

um dos grandes atributos do LIDE é que você não precisa amar-rar as pessoas para as trazer. A presença de altas autoridades do Governo português mostrou claramente que houve um avanço extraordinário num ano apenas, então é um bebé que já caminha, e que daqui a pouco será adolescente e adulto, com uma velocidade muito grande e mérito da equipa toda de Portugal. 

LW. O LIDE já está em quantos países nesta altura? E quais serão os próximos?
LF. Estamos em 12 países, e há três em perspectiva de implantação. Nos Estados unidos foi implantada uma estratégia regional – já que poderão ser três LIDE por causa da regionalidade, da geografia e da extensão. No ano passado avançamos bastante com o LIDE Alemanha e, recentemente, com o LIDE China, criado em Xangai, e temos outros em preparação.

LW. Então temos Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Alemanha, China, Estados Unidos ainda com um, não é? Mas a perspectiva é crescer.
LF. Sim, temos também Chile, uruguai, Argentina, Itália, penso que me vai escapar algum... Espanha está em andamento e Suíça tam-bém avançou bastante, mas não houve ainda o lançamento oficial.

LW. Qual é o objectivo táctico? Para além do networking, e esse é fundamental para as empresas, é cruzar também as pessoas entre os vários LIDE?
LF. Criar valor, oportunidade de negócio entre os membros do LIDE. Por exemplo, suponha que eu tenho algum interesse em algum sector em Portugal, o meu caminho natural seria consultar as pes-soas do LIDE Portugal. Você conhece alguém desse sector ou dessa empresa ou uma autoridade que eu gostaria de falar

LW. Um abrir portas mais rápido?
LF. Que é aquilo que hoje em dia, apesar de toda a electrónica, o contacto pessoal ainda não é insubstituível. As pessoas com quem você janta ao lado, ou confraterniza, ou pratica um desporto juntos, como é o caso lá em Comandatuba - há torneio de ténis, de golfe, e aqui no Algarve por exemplo: porque não ter um torneio de golfe do LIDE?

Na verdade, quando você convive de uma forma mais relaxed com uma pessoa, na hora que você se encontra numa ocasião formal é completamente diferente.

LW. E ajuda, se calhar, também no caso aqui de inter-países, falemos assim, até de inter-regiões, ajuda a ultrapassar algumas diferenças culturais. 
LF. É verdade, e há uma aprendizagem recíproca. E também certos estereótipos que a gente cultiva, muitas vezes podem ser supe-rados pelo sistema que o LIDE proporciona, de convivência. Você tem uma imagem sobre determinado país, ou sobre determinada empresa, ou determinada pessoa, porque você caça informação através de meios de baixíssima emoção e o LIDE permite a emoção.

LW. E o nível de influência que o LIDE pode ter nos próprios países? Qual o Papel que o LIDE quer ter a nível do desenvolvimento da própria economia dos países onde está implantado?LF. O LIDE proporciona um encurtamento da distância da opinião empresarial com os dirigentes políticos e de uma forma que não é de interesse pessoal. 
É corporativo, e portanto é público, e ao mesmo tempo num am-biente onde não há tanto aquela pressão do tempo, o preconceito. Estes senhores vêm aqui para defender um programa específico da sua empresa. Ou vêm aqui falar de um interesse pessoal ou de um sector. E isso é produtivo porque as pessoas vêm com menos carapaça, menos protecção, menos armadura ou sem armadura. Porque quando você vai num lugar que sabe que vai receber algum golpe você se protege e, na enorme maioria dos casos, não há golpe. Mesmo adversários políticos se comportam de uma forma cordial nos encontros do LIDE. Eu já fui muitas vezes a encontros e, às vezes, candidatos ao mesmo posto agem de uma forma cordial num ambiente como este. 

LW. Acha que a contribuição em termos das ideias, dos desafios para os próprios países acaba por ser mais produtiva?LF. É. Veja o que aconteceu em 2012, onde houve um aceso debate sobre a economia portuguesa e que António Borges, corajosa-mente, levantou uma tese em que, provavelmente, um ano depois, levaria em conta que ele tinha lá a sua razão.E que a parte mais profunda da crise já era uma página virada, e que nós precisamos olhar agora um meio de recuperação. Talvez o que foi hoje aqui conversado no Algarve motive as pessoas a ter uma visão de futuro, mais alertadora da que tinham antes, <e isso pode-se reflectir em conhecimentos, em novos negócios, em assumir determinados riscos numa época de vacas magras. Esta parte motivacional, e esse ambiente cordial, gera optimismo. LW

LIDE  Portugal18

ESTRATÉGIA LID E

Luís Miguel Henrique, vice-presidente 

do LIDE Internacional

Portugal foi 
fundamental
na expansão 
do LIDE 
Internacional

“O LIDE Portugal esteve desde o primeiro 

momento na génese do que é hoje a expansão 

do LIDE Internacional”, revela Miguel Henrique, 

presidente executivo do LIDE Portugal desde  

a sua criação, em Julho de 2011, até Dezembro 

de 2013, e vice-presidente do LIDE Internacional.

Luís Miguel Henrique, advogado-consultor da ABREu Advogados, 

conta-nos que "tudo começou" quando o seu parceiro no Brasil, Paulo 

Morais, presidente do LIDE Bahia, lhe falou do LIDE - Grupo de Líde-

res Empresariais em Dezembro de 2010. Daí até à criação do LIDE 

Portugal foram precisos apenas seis meses. "Quando regressei falei 

logo com algumas pessoas, entre elas os Drs. antónio Duarte e Nas-

ser Sattar [presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal], que 

disse de imediato que sim ao desafio que lhe dirigi e que me ajudaria 

a pôr de pé este projecto", adianta Miguel Henrique.

O LIDE Brasil, já com dez anos, tinha iniciado a expansão para fora 

de portas, para a vizinha Argentina, precisamente em Dezembro de 

2010 e o advogado português viu de imediato que Portugal poderia 

desempenhar um papel importante nessa expansão. "Comecei logo 

a ‘pensar global’, na importância do Brasil, pela sua dimensão, mas 

ainda muito virado para dentro e em nós, já bastantes virados para 

fora" por isso, o LIDE podia ser interessante para Portugal, mas 

o LIDE Portugal também poderia ser interessante para o Brasil", 

afirma o vice-presidente do LIDE Internacional.

Assim, apresentou aos responsáveis do LIDE em São Paulo, logo 

em Janeiro, um plano de expansão internacional da organização 

para o triénio 2011-2013, prevendo a possibilidade do LIDE poder 

vir a estar presente em quatro continentes. uma previsão que já se 

realizou: no final de 2013 o LIDE estava presente em países como 

Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, EuA, China, Angola, Moçam-

bique, Chile, uruguai, Itália, entre outros.

"O LIDE Portugal cumpriu os seus objectivos internacionais com a 

criação do LIDE angola em Dezembro de 2011, o LIDE Moçambique 

em 2012 e o apoio à criação do LIDE alemanha em 2013", congra-

tula-se o ex-presidente executivo do LIDE, cargo que ‘entregou’ a 

Carlos Miguel Gonçalves, desde o último Fórum do Algarve, para 

se focar, precisamente no trabalho como vice-presidente do LIDE 

Internacional, nomeadamente na sua expansão.

Uma das mais influentes organizações empresariais

Miguel Henrique olhou para o LIDE e viu um potencial imenso de 

expansão do modelo, pelo seu carácter diferenciador de todas 

as outras organizações empresariais que já conheceu, pela sua 

multiplicidade sectorial decorrente da existência dos "comités te-

máticos" (Turismo, Energia, Desporto, Mulher, Economia, Mar, etc.) 

assim como pela presença multilateral do ponto de vista geográfico 

(presença na América, Europa, África e Ásia) de forma a transfor-

mar-se numa das mais influentes organizações empresariais no 

Mundo. Para isso, apresentou ao presidente do LIDE Internacional 

um plano 2014-2020 que está em análise e discussão.

"Este plano tem três fases", explica-nos Miguel Henrique, "a fase 

de arranque, que já está concluída - e com êxito total - de 2011 a 

2013; entre 2014 e 2016, estamos a entrar na fase de Estruturação 

do LIDE; e depois, de 2017 a 2020, teremos a fase de Consolidação".

Alguns pontos do plano estão ainda no ‘segredo dos deuses’ mas o 

vice-presidente do LIDE Internacional adianta que o objectivo é es-

truturar o modelo do LIDE Brasil, de forma a poder ser ‘clonado’ nos 

outros países, criando uma rede mundial eficaz, que contribua para 

o desenvolvimento da economia e da sociedade em todo o Mundo.

Parte fundamental da expansão do LIDE são os seus eventos e a 

meta é realizar um grande Fórum em cada continente. um evento 

de grande relevância que una os líderes dos diversos sectores do 

LIDE de cada um dos continentes (Europa, Ásia, América e África).

Miguel Henrique explica que o projecto lhe agradou desde o início 

porque "o LIDE não tem fundos públicos, em parte nenhuma do 

Mundo. Isso é que nos dá independência, porque somos finan-

ciados apelas pelas filiações e pelo patrocínio das actividades 

desenvolvidas". LW

Marrocos também já tem LIDE

A expansão do LIDE não pára. Marrocos é o mais recente elemento 

da 'família' LIDE, tendo o seu Grupo de Líderes Empresariais sido 

criado em Fevereiro e está também em preparação a criação do 

LIDE Espanha e do LIDE Colômbia.

ESTRATÉGIA L ID E
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LIDE Brasil completa dez anos e comemora expansão internacional 

22 LIDE  Portugal

O presidente e fundador do LIDE Brasil, João Dória Júnior, explica que o LIDE − Grupo de Líderes Empresariais "em dez anos de exis-tência, ultrapassou as suas metas tanto em número de filiados quanto em conquistas para a sociedade e, hoje, a iniciativa − única nesses moldes −, pode ser considerada a principal voz do empre-sariado". A importância deste Grupo  traduz-se nos inúmeros pro-jectos levados a cabo, partindo da realização de fóruns e reuniões entre representantes do governo e do sector privado. O presidente do LIDE Brasil salienta que "com resultado muito acima do que 

foi criado, o LIDE reúne mais de 1400 empresas, que em conjunto representam 51% do PIB privado brasileiro, e está presente em 12 países dos quatro continentes e em 12 estados brasileiros". João Dória Júnior, justifica ainda que "grande parte da rápida expansão se deve à sua agenda de prioridades, afinadas com as demandas da sociedade: educação, saúde, responsabilidade social, sustenta-bilidade e infra-estruturas".
A ideia da criação do LIDE surgiu durante encontros que João Dória agendava com empresários brasileiros de destaque e importância. 

EFEMÉRIDE LID E

Fundado em Junho de 2003, no Brasil, o LIDE apresenta-se como uma organização de carácter privado, que reúne empresários em 12 países e quatro continentes. A comemorar o seu 10º aniversário no Brasil, o objectivo deste Grupo empresarial passa por continuar a difundir e fortalecer os princípios éticos de governança corporativa e, ao mesmo tempo, promover e incentivar as relações empresariais e sensibilizar a necessidade do apoio privado para a realização de projectos sociais. 
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Desde aquela época, o objectivo do presidente do LIDE Brasil passava por promover a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, sensibilizando o empresariado para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e cons-ciente, além de fomentar o debate sobre temas de grande relevância para o desenvolvimento económico e social do Brasil e do mundo.  Em 2003, 100 empresas viriam a assinar a primeira carta de intenção para a fundação do grupo. Em menos de cinco anos, a participação aumentou para 400 empresas e, actualmente, o LIDE conta com mais 1.400 filiados. Hoje em dia, o Grupo conta com 12 unidades distribuídas em todo território brasileiro: Amazonas, Bahia, Brasília, Campinas, Goiás, Interior SP1, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A nível internacional, o LIDE está presente em 12 países: Alemanha, Angola, Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia (em implantação), Estados unidos, Itália, Moçambique, Portugal e uruguai. Até ao fim de 2014 que vem, o LIDE deve estar presente em 15 países e em 15 estados brasileiros. Por ano, o LIDE realiza mais de 160 eventos no Brasil e no mundo, como o Fórum de Comandatuba, considerado o maior encontro empresarial do Brasil, realizado anualmente na Bahia. O evento é voltado para temas de política económica, gestão empresarial e responsabilidade social, tal como acontece em Portugal no  Fórum Empresarial do Algarve, que reúne empresários do mundo lusófono, sobretudo Portugal, Brasil e Angola, com objectivo de gerar novos negócios. Este encontro visa dialogar as possibilidades de negócios a partir de uma perspectiva global de cooperação internacional e troca de experiência e atuação em diversos mercados. João Dória Júnior considera que a relação entre Portugal e o Brasil "está mudando de patamar" e explica que "estamos em um momento em que as con-versações e entendimentos comerciais entre os dois países ganham cada vez mais relevância". 
"Graças à actuação e a capilaridade do grupo, o LIDE Brasil tem contribuído para algumas questões importantes, como a Lei do Pagamento por Serviços ambientais (PSa), refere João Dória Jú-nior, explicando que "o debate foi iniciado durante o Encontro LIDE 

Sustentabilidade, em Outubro 
de 2012, onde foi defendido que 
o projecto de lei de PSa deveria 
regulamentar não apenas um 
programa federal, mas sim um 
sistema nacional de PSa". No 
mês seguinte, os empresários do 
LIDE Sustentabilidade e o comité 
do LIDE reuniram-se com mem-
bros do governo brasileiro com o 
objectivo de fazer avançar essa 
legislação no Brasil. "as discus-
sões se intensificaram e novas 
reuniões de sensibilização dos parlamentares estão programadas", acrescenta o presidente. Outro projecto resultante dos encontros do empresariado com o governo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. "O LIDE reuniu empresários para pressionar o governo e obter aprovação da po-lítica como lei, que visa provocar uma grande reforma do sanea-mento básico brasileiro. O projeto estava parado há 18 anos no Congresso Nacional", recorda João Dória. Também em Setembro de 2013, com apoio do LIDE Esporte, o desporto brasileiro conquistou um passo histórico. "a Medida Provisória 620 foi aprovada pelo senado com unanimidade, uma emenda altera a Lei Pelé e reduz o mandato dos dirigentes esportivos e dá maior transparência para a destinação de verbas públicas", congratula-se o presidente do LIDE Brasil.

De acordo com João Dória, "o LIDE acredita que a educação deve ser prioridade de todas as nações, pois proporciona desenvol-vimento social e económico". Neste sentido, o LIDE Educação colabora, no Brasil, com o Instituto Ayrton Senna (IAS), em projetos que atendem mais de dois milhões de crianças em 1.300 muni-cípios brasileiros e capacitam 75 mil professores em 24 estados. "Essa parceria, juntamente com o compromisso de gestores e professores e das redes de escolas públicas, garante aprendiza-gem adequada a milhares de crianças e jovens em todo o Brasil, contribuindo, assim, para mudanças no presente e no futuro social do País", sustenta o responsável, que salienta ainda que "como resultado, temos o resgate de estudantes que estavam numa rota de fracasso, muitos nem sequer alfabetizados, caminhando para a evasão escolar".
Por fim, João Dória Júnior conclui que "os legados da iniciativa para a sociedade são inúmeros e continuarão na pauta deste grupo de líderes que não se cansa de discutir assuntos relevantes e unir forças para fazer um mundo mais sustentável, ético e comprome-tido". De acordo com João Dória, o LIDE mantém o mesmo objectivo desde a sua criação, o de permitir, por meio de seus eventos e ini-ciativas, a abertura do diálogo positivo entre todos os sectores.  LW



O atual presidente executivo 
do LIDE Portugal, Carlos Miguel 
Gonçalves, assegura que vai fazer 
um trabalho de continuidade: 
“Atentos ao que se passa em 
Portugal e no Mundo e com a 
própria evolução do projecto 
LIDE em Portugal”. 
A agenda dos eventos do próximo 
ano será revelada em breve, 
mas vai adiantando que tem 
como objectivo atingir os 100 
associados no final de 2014.

“Iremos atingir os 
100 associados até final de 2014”
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LIDEWORKS. Quais as principais linhas que vão orientar a sua acção como presidente executivo do LIDE Portugal em 2014?
CaRLOS MIGUEL. Dar continuidade ao traba-lho desenvolvido, seguindo as mesmas linhas orientadoras que nos trouxeram até aqui.
Atentos ao que se passa em Portugal e no Mundo e com a própria evolução do projecto LIDE em Portugal, tomaremos as medidas e orientações mais adequadas, sempre discu-tidas e avaliadas em Comité de Gestão, nas nossas reuniões trimestrais. 

LW. Estão já previstas algumas inicia-
tivas novas em Portugal? (Conferências, workshops, etc.)
CM. Sim. Dos 20 Comités Temáticos es-
colhidos para Portugal, alguns vão já para segundas edições dos seus próprios eventos (Turismo e Gastronomia, Desporto, Economia do Mar, Futuro, Juventude e Mulher) e outros com a preparação dos seus grandes Fóruns (Comércio & Retail, Cultura, Direito e Justiça, Economia, Empreendedorismo, Marketing e Comunicação, Energia, Saúde e Solidarie-dade), provavelmente em co-organização/parceria entre alguns, uma vez que estão ainda em processo de finalização, a consti-tuição do LIDE Agricultura, Digital, Educação, Inovação e Sustentabilidade.

LW. E actividades e/ou parcerias com ou-tros LIDE, como Angola e Moçambique, por exemplo?
CM. A primeira edição do Fórum Empresarial de Angola, realizado em Junho de 2013 em Luanda e o Fórum Empresarial de Moçam-bique, a realizar em Maputo este ano, são exemplo disso mesmo.
A forma como o LIDE se organiza, leva à 
existência de um relacionamento estreito e cooperante entre todas as suas unidades, facilitando desse modo a presença nos 
eventos LIDE, dessas mesmas unidades. Foi o que igualmente aconteceu nas duas primeiras edições do Fórum Empresarial do Algarve, com uma forte presença de Angola, Moçambique e Brasil (entre outros).
 
LW. Vai lançar novos Comités Temáticos LIDE e impulsionar a actividade dos exis-tentes?
CM. Novos Comités Temáticos serão lança-dos sempre que tal se mostre de interesse não só para Portugal, como para cada uma das unidades dos diferentes países onde o LIDE está presente.
Cabe ainda referir que alguns estão num processo de reestruturação e reorganização, estando para breve a sua apresentação e respectiva agenda de eventos para 2014.  

LW. O LIDE Portugal tem neste momen-
to quantos associados? Aumentar esse 
número é um objectivo? Qual a meta para este ano?
CM. Neste momento, são cerca de 70 e 
iremos atingir os 100 associados até final de 2014.
De referir a importância que todos tiveram e têm tido no desenvolvimento do LIDE em Portugal, pois são eles que garantem a reali-zação dos nossos eventos, igualmente como patrocinadores de alguns deles. LW

Quero deixar um especial agradecimento ao Dr. Nasser Sattar e restantes membros do Comité de Gestão, pela oportunidade e apoio que por certo continuarão a dar no desenvolvimento e afirmação do projecto LIDE em Portugal e do Fórum Empresa-rial do Algarve.
Em particular, o meu muito obrigado ao Miguel (Henrique), que desde a primeira hora me lançou o desafio e acreditou que seria possível chegarmos juntos até aqui.
Votos de maior sucesso na vice-presidência do LIDE Internacional, uma tarefa muito importante tam-bém para a agenda do LIDE Portugal, dos nossos membros e associados. 

Carlos Miguel Gonçalves.
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"a alemanha tem muitas organizações, por isso se queremos atrair os empresários temos de mostrar qual é a nossa mais-valia, em que é que nos diferenciamos", salienta o presidente do LIDE Deutschland, o empresário Stefan Maria Gast.E essa diferenciação vai centrar-se em ajudar a entender, solucio-nar e ultrapassar as diferenças interculturais que, muitas vezes, impedem os investimentos e as parcerias entre os alemães e os países do Sul. "as pessoas têm de se entender para poderem fazer negócios", defende o responsável, que viveu durante 25 anos em Espanha, tendo, por isso, profundo conhecimento da maneira de fazer negócios no Sul da Europa e América Latina."É preciso aproximar as pessoas em termos de relações pessoais e de afetos. Os alemães e outros povos do Norte da Europa são mais distantes, não falam da vida privada e não querem saber, enquan-to no Sul as pessoas são muito mais familiares, gostam de saber como estão as mulheres e os filhos", explica Stefan Maria Gast.Por isso, é importante ajudar os empresários a quebrar estas bar-reiras, para poderem avançar com negócios de forma confortável. O LIDE Alemanha quer realizar vários encontros bilaterais entre empresários alemães e de países, como o Brasil, por exemplo, para que se possam conhecer e aprender a forma de cada um fazer negócios.
O presidente do LIDE Alemanha espera com isso ganhar empre-sários e empresas alemãs para a associação, "depois de lhes mos-trarmos a nossa mais-valia, aí sim, vou apostar na angariação de associados e parceiros, e isso deverá ocorrer ao longo deste ano, esperando chegar ao final de 2014 com 30 ou 40 associados".A aposta é sempre ao nível dos CEO e managers de empresas mé-

dias alemãs, com um volume de negócios entre os 30 e os 300 mi-lhões, "que são o núcleo do país, são a grande força da alemanha".Stefan Maria Gast quer também aproveitar a realização da Copa do Mundo este ano no Brasil para atrair as empresas alemãs que queiram entrar naquele grande mercado da América do Sul, aliás não é por acaso que o congresso do sub-comité do LIDE Desporto, foi realizado a 6 de Dezembro, no dia do sorteio final do Campeo-nato do Mundo de Futebol. 
Mas além de reuniões entre empresários alemães e brasileiros, o responsável salienta também o interesse em pôr a conversar à mesma mesa CEO de empresas da Alemanha e de Portugal.Sobre o desenvolvimento do LIDE Alemanha, o presidente diz que em alguns países, como em Portugal, foi fácil a organização avançar rapidamente, angariando associados e criando vários sub--comités, mas na Alemanha "todos são muito exigentes e vamos ter de avançar devagar, mas com passos firmes e fortes".E adianta: "quero avançar com projetos concretos para que os em-presários vejam resultados e lhes suscite interesse em participa-rem. Quero fornecer um bom serviço e bons encontros e conferên-cias são sempre um bom cartão-de-visita". 

O LIDE Deutschland foi criado apenas em Maio de 2013, mas lançou mãos à obra e realizou já um grande congresso do sub-comité de Desporto no início de Dezembro e tem o congresso do sub-comité de Economia marcado para 2014.

LIDE Alemanha 
arranca com  
grande dinamismo
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O programa pretende impulsionar o desenvolvimen-

to directivo de mulheres com potencial e motiva-

ção para evoluírem nas suas carreiras de gestão e 

liderança de equipas ou empresas, sendo por esta via 

um contribuinte para o negócio das empresas. 

Tem como objectivos maximizar a sua performance 

como líder; ganhar confiança no seu desenvolvi-

mento, capacitando-a melhor para liderar equipas 

ou processos de mudança; construir uma rede de 

relações profissionais; preparar-se para o próximo 

nível de liderança nas empresas; ter uma experiência 

de formação transformacional.

A par da assinatura do protocolo de cooperação 

decorreu uma conferência e debate "Women in 

Business" (WiB) promovida pela Católica Lisbon, que 

contou com a presença de Francisco Murteira Nabo, 

membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal, e 

Margarida Sá Costa, presidente do subcomité LIDE 

Mulher, além de Teresa Morais, secretária de Estado 

dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, entre 

outros convidados. LW

LIDE Mulher apoia 
programa "Women 
in Business"

O LIDE Portugal, através do seu subcomité LIDE Mulher, que promove a intervenção das 

mulheres na vida empresarial, estabeleceu um protocolo com a CATÓLICA LISBON - School 

of Business & Economics, no âmbito do programa “Women in Business".

"As nossas expectativas para este programa são muito positivas"

O director da CATÓLICA LISBON - School of Business & Economics, Francisco Veloso, 

fala-nos do programa WiB e do protocolo com o LIDE Mulher.

Qual a sua expectativa para o programa Women in Business?

As nossas expectativas para este programa são muito positivas. O tema do impacto 

da diversidade de género nos boards das organizações é um tópico cada vez mais 

discutido a nível internacional e com grandes implicações na performance das 

empresas. Diversos estudos que têm sido realizados mostram que empresas com 

equipas directivas com um maior equilíbrio de género conseguem melhores resulta-

dos para os negócios e uma melhor gestão do talento. O programa WIB vem, por isso, 

responder a uma necessidade crescente das empresas e dos seus quadros, numa 

altura em que cada vez mais as organizações estão sensíveis ao tema da igualdade 

de género. Oxford, IMD, Harvard, Stanford são algumas das escolas que a nível 

internacional estão já a oferecer programas nesta área.

E em relação ao que o Protocolo com o LIDE Mulher pode aportar ao WiB?

O LIDE Mulher, como subcomité do LIDE Portugal, centrado no debate de questões 

ligadas à promoção do papel activo das mulheres na vida empresarial, é o parceiro 

natural e privilegiado deste programa. O Lide Mulher tem dado um contributo muito 

importante para a visibilidade e debate das questões relacionadas com a igualdade 

de género nas empresas e, como referiu recentemente Margarida Sá Costa, presi-

dente do Lide Mulher, um dos principais objectivos do LIDE passa por "fortalecer o 

pensamento, relacionamento e princípios éticos de governança, de forma indepen-

dente, promovendo o debate entre empresários e entre empresas, sem esquecer a 

criação de ligações internacionais, promovendo a participação do mundo empresa-

rial nacional e sua ligação a outras economias". O LIDE Mulher terá ainda um papel 

fundamental em termos de divulgação desta iniciativa,  através do LIDE Internacio-

nal, pois desejamos assegurar a presença de participantes internacionais.
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O Planeta não pára de se desenvolver, está em constante globaliza-ção. Nos últimos anos, o desenvolvimento económico da China tem chamado a atenção do mundo, com um crescimento em alto ritmo na última década, batendo recordes na história mundial. Esse cres-cimento económico estável e saudável contribuiu para um aumento da confiança  no progresso científico e tecnológico, para a melhoria da formação dos trabalhadores, para a  inovação e mudanças de gestão. 
A China tem um passado de parcerias com os países de língua oficial portuguesa (PALOP), e continuará a ter um amplo espaço para a cooperação, havendo uma enorme complementaridade. Os PALOP têm, por exemplo, uma longa costa com recursos piscató-rios. Por sua vez, a China tem um enorme mercado consumidor. As perspectivas para a cooperação agrícola entre os dois lados é também muito otimista, pois a maioria dos PALOP tem excelentes condições naturais para o desenvolvimento agrícola, enquanto a China, por sua parte, possui tecnologia avançada na criação, cultivo e processamento. 

O turismo também se destaca na cooperação económica e comer-cial bilateral, bem como no desenvolvimento de serviços financeiros, aviação, logística, saúde, ciência e tecnologia, cultura, entre outras áreas. O Brasil é o maior parceiro comercial da China dentro da CPLP e o comércio bilateral entre estes dois países continua com 

um elevado ritmo de crescimento, por exemplo, na exploração de energias renováveis, petróleo, gás natural, no comércio imobiliário, nos serviços, na criação de infra-estruturas, no comércio aeroespa-cial, entre outros. 
As parcerias entre Angola e China também têm tido enorme suces-so, com números bastante positivos. Por sua vez, Portugal conta com inúmeras experiências internacionais estando localizado numa óptima região. Investir em Portugal significa abrir a porta a 250 mi-lhões de consumidores de língua portuguesa. A criação e execução do "Fundo Monetário China - Portugal" trará mais oportunidades e parcerias para a China e para os PALOP, principalmente com investimentos em infra-estruturas, transportes, telecomunicações, energia, agricultura e indústrias de recursos naturais.A fim de melhor promover o desenvolvimento da China e de Por-tugal, o LIDE tem desempenhado um papel de extrema importân-cia no desenvolvimento de alianças internacionais. O LIDE China nasceu com a responsabilidade e missão de promover os empresá-rios chineses privilegiando uma interacção de alto nível assente na comunicação e cooperação que permita construir uma plataforma mais segura e confiável para as relações entre China, Portugal e os PALOP. LW

Parceria e 
intercâmbio 
entre a China 
e os países 
de língua 
portuguesa

Rumo a uma Nova Aliança 
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O LIDE Moçambique fez um ano em 2013 e tem já várias actividades programadas para 2014, entre elas uma conferência sobre juventude e empreendedorismo e, no segundo trimestre, um fórum empresarial, "que está a ter muita adesão, porque há muitas empresas interessa-das na troca de experiências, relações e oportunidades de mercado", explica-nos o presidente.
Mário Machungo adianta que no primeiro ano de trabalho, além do órgão executivo, estão a ser criados vários LIDE sectoriais, à seme-lhança do que foi feito em Portugal, como o LIDE Economia, Empre-endedorismo, Juventude, Saúde, Mulher, Desporto e Cultura.Quanto à enorme necessidade de investimento no país, para ajudar ao seu desenvolvimento, o ex-primeiro moçambicano destaca algumas áreas: formação e educação, infra-estruturas, sobretudo na área de transportes, agricultura, turismo e banca de retalho. "Na formação profissional, portugueses e brasileiros podem desem-penhar um papel muito importante e é urgente que o façam porque a procura de quadros qualificados é grande", salienta, acrescentando que "as universidades moçambicanas são essencialmente privadas e estão ligadas às portuguesas".

A agricultura, mais propriamente a agroindústria, pode ser uma grande aposta dos investidores portugueses em Moçambique, considera o responsável. "temos 48 milhões de hectares de terra arável e só 10% estão aproveitados. além de que há uma boa parcela com potencial de irrigação, nomeadamente no Vale do Zambeze, onde há várias barra-

gens, e no Vale do Limpopo", que já está todo infra-estruturado para a produção de arroz, "mas está a produzir muito longe do seu potencial".A pecuária é também uma área com grande potencial, uma vez que o país tem bons pastos.
O sector agroalimentar é fundamental porque é preciso alimentar uma "população que cresce a um ritmo de 2,6% ao ano, tendo já atingido mais de 23 milhões de habitantes", lembra o ex-governante, referindo também que Moçambique está muito bem posicionado para exportar para "o mercado dos países do Golfo, que não produz comida nenhuma" e tem um elevado poder de compra.O turismo é outra das áreas onde Mário Machungo refere que o investimento estrangeiro será bem recebido, com especial desta-que para o português. E na área financeira, chama a atenção para a necessidade de apostar na banca de retalho, porque "os bancos estão concentrados sobretudo em Maputo, mas é necessário criar redes de balcões nas principais cidades".

A construção é uma área onde o investimento estrangeiro, principal-mente de Portugal, está já bem presente no mercado, mas o presidente do LIDE Moçambique destaca que, por exemplo, no sector dos transpor-tes e logística "ainda há muito a fazer, nomeadamente nos transportes de longo curso, para fazer a ligação entre as áreas de produção e as de consumo" e entre as três principais cidades: Maputo, Beira e Nacala.Mário Machungo refere ainda que em Nacala, está o maior porto de águas profundas da costa Oriental de África. LW

LIDE Moçambique 
quer atrair 
investimento

“Queremos atrair empresas para investir em Moçambique", afirma Mário Machungo, presidente do LIDE Moçambique e ex-primeiro-ministro, assegurando: “está tudo por fazer neste campo".

ESTRATÉGIA LID E

Portugal anda a passar nos exames da Troika, grupo encarregado 

de medir a evolução da economia dos países cujas dívidas sofreram 

‘repactuação’ induzida. Ora, muito bem, parabéns para o povo que 

se sacrifica e ao Governo que impõe as restrições inapeláveis. Mas 

o tema da sustentação do crescimento dos países muito endivida-

dos está longe de se esgotar com as avaliações positivas do país e 

de sua dívida. A noção de que passar no exame resolve a questão 

de longo prazo pode ser até perigosa, por desviar a atenção do 

principal. E o principal é voltar ao crescimento, sustentado e, quanto 

possível, vigoroso. Mas como alcançar este objetivo? 

As condições enfrentadas por países como Portugal, de dimensão 

média a pequena no concerto da Europa do euro, são semelhantes 

às de um estado federado do Brasil, no tempo em que enfrentaram, 

no fim da década de 1990, uma grave crise de endividamento. A 

união federal ofereceu uma reestruturação da dívida acumula-

da, mas desde que atendidas severas condições de ajustamento 

das finanças estaduais. Com uma só exceção, todos os estados 

brasileiros encontram-se hoje em situação financeira estabilizada 

e uma dívida pública total não superior ao limite da sua receita 

líquida corrente anual. Esse limite é de apenas duas vezes a receita 

estadual. Contudo, em muitos casos, o serviço dessa dívida ainda 

abocanha mais de 10% da receita fiscal do estado. A Troika, com toda 

sua maldade, não impôs aos estados ‘repactuados’ da união Europeia 

condições tão duras. Mas a comparação é válida na medida que nem 

os estados brasileiros, nem os estados soberanos da Europa, podem 

desvalorizar-se perante a moeda comum da federação para melho-

rar as suas condições competitivas. A segunda semelhança é que 

os estados da Europa e do Brasil podem dar o melhor de si e fazer o 

maior dos sacrifícios, mas não podem alterar a roda da fortuna das 

suas federações. Ou seja, se tiverem a sorte que teve o Brasil com a 

vaga de preços excepcionais de commodities, por dez anos, a dívida 

de todos acaba por ser equacionada, tornando-se "sustentável". 

No caso europeu, é mais difícil pensar numa milagrosa onda ex-

portadora que venha a beneficiar Portugal, Espanha, Grécia, Itália, 

nos próximos anos. Então, para além de ser austeros, o que mais 

fazer, rezar? Portugal pode imaginar respostas que não dependam 

de forças metafísicas. Primeiro, Portugal tem que surpreender. Pre-

parar uma resposta competitiva de amplo espectro. De tudo fazer 

para virar o atleta económico de melhor rendimento na competição 

europeia e global. Tal preparação envolve acções em várias frentes 

ao mesmo tempo. Por certo, uma reorganização competitiva dos 

órgãos e funções públicas, para conter despesas sem tanto arrocho 

horizontal e cego. Segundo, uma revolução nos impostos. Tornar 

Portugal o mais competitivo país na óptica tributária. Não pode ser 

feito de imediato. Mas pode ser anunciado de uma só vez, produ-

zindo efeitos para a frente nas decisões internas e externas de 

investir em Portugal. um plano para sete anos, podendo coincidir a 

sua conclusão com 2020. 

Por fim, cabe lutar nos foros económicos europeus por uma reorga-

nização das garantias e da avaliação do risco de crédito das dívidas 

em situação de stress. Seria uma espécie de Brady Plan europeu, 

com o condão de desatar com mais rapidez o nó do crescimento 

sustentado na região. Os credores só podem gostar da idéia pois 

lhes aumentaria a esperança matemática de pagamento futuro. 

Aos devedores como Portugal interessaria por poder ver retornar 

parte substancial de sua dívida ao nível de "menor risco". Eventu-

almente, no caso de Portugal, sem necessidade de novos recortes, 

algo impossível de acontecer na condição grega atual. O risco-país 

de Portugal não precisa ficar congelado por mais uma década em 

nível sufocante. uma reorganização estruturada da dívida pode ser 

conduzida desde logo, a partir do sucesso das avaliações da Troika. 

Para isso precisaria começar a ser pensada já. No Fórum LIDE do 

Algarve, os economistas e financeiros lá presentes deram os pri-

meiros passos para construir esse caminho e ofereceram ao público 

presente as ideias centrais de como o fazer. Agora é preciso fazer 

acontecer. LW

Portugal, para além 
dos exames da Troika

ECON OMIA

Paulo Rabello de Castro 

LIDE Economia - Brasil 
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II Fórum Empresarial do AlgarveUm evento com marca  de sucesso
Mais de três centenas de empresários reunidos em Vilamoura 

 Conheça:

— Os convidados

— As intervenções mais marcantes

— Os momentos de lazer e convívio que animaram  

 os três dias do FEA 2013 no Algarve
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"O crescimento económico faz-se com as empresas e com o espírito da iniciativa privada", afirmou Paulo Portas, vice primeiro-ministro de Portugal, no encerramento da primeira noite de trabalhos do Fórum Empresarial do Algarve. Paulo Portas disse fazer parte do grupo de pessoas que acredita que o crescimento da economia "se faz com as empresas, e não contra as empresas", mostrando-se confiante com a recuperação económica do País.
Na sua intervenção, Paulo Portas salientou que o tema do Fórum deste ano mostra bem a recuperação que estamos a observar no País, sendo que na primeira edição a crise dominava os debates, e este ano o tema é a internacionalização, esperando que este ano o enfoque possa ser o crescimento. Sobre a questão "Um Portugal Eu-

ropeu ou um Portugal atlântico?", o Governante considera estas duas vertentes como cumulativas, relembrando que Portugal é o estado--nação com fronteiras estáveis mais antigo da Europa.Neste âmbito, Paulo Portas acredita que são essencialmente as re-lações de Portugal fora da Europa que realçam o seu papel dentro da Europa. "Portugal traz à Europa a capacidade de fazer pontes fora da Europa", afirmou, relações estas que muitas vezes são difíceis para outros países. Assim, salientou, o nosso País tem procurado inves-timento em mercados fora da Europa, e "hoje dependemos menos dos mercados tradicionais europeus do que quando Portugal pediu o resgate", em termos de exportações.
Temos hoje uma economia mais dinâmica, mais alicerçada nas  

Paulo Portas revelou-se confiante com a recuperação económica de Portugal

"O crescimento económico faz-se com as empresas e com o espírito da iniciativa privada"

ESPECIAL FEA

exportações, salientou o vice primeiro-ministro, revelando ainda 

que o número de empresas criadas está claramente acima do nú-

mero de empresas que fecham. Aqui assume especial importância 

o programa de recuperação de dívidas fiscais e contributivas criado 

pelo Governo, "uma oportunidade única no tempo e nas condições", 

que permite recuperar empresas que são viáveis.

Economia mostra sinais positivos

Realçando os sinais positivos do relançamento da economia portu-

guesa, Paulo Portas revelou alguns desses indicadores, começando 

pelo encerramento das 8.ª e 9.ª avaliações, e que mostra que há 

sinais de que há uma viragem no ciclo económico, ténues mas 

consistentes. Além disso, é de realçar o crescimento positivo no 

segundo trimestre de 2013, o mais alto da zona euro, sendo que 

os indicadores apontam para um novo crescimento no terceiro 

trimestre. "É claramente um sinal de que os anos do chumbo da 

economia portuguesa estão a ficar para trás", revelou.

De uma forma ainda pouco acentuada, referiu Paulo Portas, vamos 

já somando meses em que os indicadores do desemprego e da 

criação de emprego vão seguindo uma tendência positiva, mos-

trando que foi possível travar o aumento do desemprego, embora a 

taxa continue muito alta.

Nasser Sattar e Luiz Furlan realçam capacidade de internacionali-

zação das empresas portuguesas

Nasser Sattar, presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal, 

e Luiz Furlan, presidente do LIDE Internacional, deram as boas 

vindas ao jantar e realçaram igualmente a capacidade de inter-

nacionalização das empresas portuguesas. "O tecido empresarial 

tem um papel a desempenhar, pelo que é preciso inovar, apostar 

na educação e na pesquisa", salientou Nasser Sattar, afirmando 

que "vamos ultrapassar esta crise e as empresas farão o seu papel 

para o País crescer do novo". Para isso é necessário, no entanto, 

que o Governo assuma igualmente as suas responsabilidades, 

nomeadamente a nível fiscal e a nível jurídico, por exemplo.

Nesta linha, Paulo Portas referiu que o papel do Governo é facilitar 

a vida às empresas, dando como exemplo a necessidade de flexi-

bilizar a legislação laboral, de estimular a concorrência, de tornar a 

nossa taxa de IRC mais competitiva − o vice primeiro-ministro re-

alçou que "Portugal não é competitivo em comparação com outros 

países com quem concorre", − para o que afirmou ser necessário 

encontrar um compromisso com o principal partido da oposi-

ção para conseguir baixar o IRC de forma progressiva. "Devemos 

abster-nos de crispação política" e aceitar sugestões da oposição, 

de forma a chegar a um acordo sobre a reforma do IRC. Além disso, 

e para que possamos ter empresas mais competitivas e maior 

margem concorrencial, o governante salientou igualmente a neces-

sidade de reduzir a burocracia como "acelerador das decisões de 

investimento, de forma rápida e clara".

Luiz Furlan falou da economia da saudade e da esperança, realçan-

do as oportunidades que há em cada economia de se internacio-

nalizar, aspecto igualmente realçado por Paulo Portas, que falou 

do aumento das exportações, especialmente para países fora da 

Europa, que já representam 40% do produto interno bruto.

Na linha da frente da economia está, entre outros sectores funda-

mentais, o turismo, que Paulo Portas quis salientar especialmente 

neste Fórum Empresarial do Algarve, revelando que 2013 foi um 

magnífico ano para o turismo em Portugal, um dos melhores dos 

últimos anos em vários aspectos: número de visitantes, gasto por 

turista que nos visita e rentabilidade do sector.

Turismo em destaque

O turismo esteve igualmente em destaque no cocktail de boas-

-vindas que se realizou antes do primeiro jantar do FEA, com as 

intervenções de João Pena, da Rio Forte, Grupo Espírito Santo, 

e Fernando Pinto, presidente da TAP, que realçaram o papel do 

turismo como sector determinante para a economia do País, sendo 

igualmente o sector com mais potencial de crescimento. LW

Nasser Sattar. presidente do 

Comité de Gestão do LIDE Portugal

Luiz Furlan. presidente do LIDE Internacional

Fernando Pinto. 
presidente da TAP 
Portugal
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"Estabilidade e confiança são também as duas palavras de ordem em Portugal", realçou Durão Barroso, presidente da Comissão Euro-peia, na abertura do primeiro dia de trabalhos do Fórum Empresa-rial do Algarve. 
"a cultura de diálogo político e social e o comprometimento de todos os poderes do Estado com as obrigações internacionalmen-te assumidas são essenciais para a reconquista de credibilidade", afirmou, e a "confiança é uma variável fundamental da equação económica". "Como já tive oportunidade de dizer, o maior risco que identifico hoje quanto à recuperação da economia europeia é 

político", e "é precisamente por respeito aos sacrifícios que já foram feitos que não podemos deitar tudo a perder agora, a menos de um ano do fim do programa", alertou Durão Barroso.O presidente da Comissão Europeia anunciou que, no âmbito da promoção activa do investimento em Portugal e no fomento de parcerias com empresas nacionais, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Industria e Empresas, António Tajani, iria organizar uma missão a Portugal − "Missão para o Crescimento" − em Novembro, prevendo-se a participação de mais de 220 empre-sas europeias e algumas internacionais interessadas em investir e 

Durão Barroso alertou para a necessidade de manter o diálogo político e social

"Estabilidade e 
confiança são também as duas palavras de ordem em Portugal"
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trabalhar com empresas portuguesas nas mais diversas áreas de 

atividade.  
No que respeita à recuperação económica, Durão Barroso explicou 

que "a economia portuguesa começa a evidenciar alguns sinais 

positivos. Pela primeira vez em dois anos, o crescimento voltou 

a surgir (+1,1%) no segundo trimestre de 2013, o que sem dúvida, 

constitui uma boa notícia", sendo que a previsão para este ano 

aponta já para um crescimento de 0,8% do PIB", revelou, realçando 

que "melhor notícia ainda foi a razão pela qual o crescimento voltou: 

não através de endividamento público ou bolhas especulativas, mas 

devido ao equilíbrio da balança comercial e de reformas estruturais 

empreendidas".
Relativamente às ameaças que enfrenta o País, Durão Barroso 

destacou o desemprego, e em especial o desemprego jovem, "ainda 

em níveis insustentáveis", mas que tem dado mostras de estar a 

recuperar positivamente. No entanto, referiu o presidente da Co-

missão Europeia, "as boas notícias na frente económica serão por 

isso sempre relativas enquanto grande parte da nossa população 

não beneficiar delas e enquanto não proporcionarem esperança a 

quem mais dela precisa".

No rescaldo das 8.ª e 9.ª avaliações externas concluídas pouco 

antes do Fórum, Durão Barroso explicou que "a opinião da Co-

missão Europeia, do BCE e FMI é de que o programa continua no 

essencial corretamente executado e de que existem sinais positivos 

na atividade económica", sendo que também a Comissão Europeia 

tem feito o seu papel, nomeadamente no apoio ao financiamento 

da economia, e em especial às PME, sendo que "é importante que 

as instituições financeiras possam repercutir o mais brevemente 

possível para a economia real as baixas taxas de juro disponibiliza-

das pelo Banco Central", e que é necessário igualmente encontrar 

fontes de financiamento alternativas.

Durão Barroso falou igualmente na execução do Quadro Financeiro 

Plurianual 2014-2020, e no facto de, graças a "uma boa negociação 

do Governo português", o país poderá contar nos próximos sete 

anos com 19,6 milhões de euros para investimento.

"acreditamos que a recuperação económica tem como força 

motriz os empreendedores e as empresas", e "é destes 

esforços que precisamos agora com confiança e determina-

ção", explicou o presidente da Comissão Europeia, mostrando 

confiança que "é isto que pode fazer a diferença entre a crise 

e um futuro mais próspero economicamente e mais justo 

socialmente".

"Portugal tem sido um parceiro importante em manter a Euro-

pa unida, forte e aberta ao resto do mundo"

"Portugal tem sido um parceiro importante em manter a Eu-

ropa unida, forte e aberta ao resto do mundo", e "a abertura eu-

ropeia ao mundo tem sido um dos seus grandes trunfos e um 

dos maiores indutores de crescimento", afirmou Durão Barroso, 

que não tem dúvidas que "Portugal tem beneficiado desta 

abertura e tem sabido expandir-se para novos mercados".

"O equilíbrio da balança comercial e o facto de, pelo 3º ano 

consecutivo, Portugal ter vindo a ganhar quota de mercado 

nas exportações merece aplauso", salientou, "e esses desen-

volvimentos positivos, tais como os que se verificam no sector 

do turismo, ficam a dever-se à iniciativa de muitos daqueles 

que, como vós, empresários, não se têm resignado perante as 

dificuldades". LW
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Portugal deve encontrar formas de se financiar no exterior, eventu-almente através da mutualização da dívida, ou parte dela. Foi esta a opinião partilhada pelos oradores que na manhã de sábado, dia 5 de Outubro, participaram na conferência BESI "Que futuro para os países do Sul da Europa?".
Paulo Ferreira, na altura ainda director de informação da RTP, foi o moderador do debate que juntou António Nogueira Leite, presiden-te do subcomité LIDE Economia após falecimento do Prof. António Borges, seu antecessor no cargo; Guillermo de la Dehesa, antigo ministro do Desenvolvimento de Espanha; Vitor Bento, presidente da SIBS − Sociedade Interbancária de Serviços; e Paulo Rabello de Castro, presidente do subcomité de Economia do LIDE Brasil.O crescimento ainda pouco significativo da economia do País foi outra opinião partilhada pelos intervenientes, que afirmaram a necessidade de apostar no crescimento sustentável para Portugal poder avançar definitivamente e correr o risco de regredir no futuro.Paulo Rabello de Castro acentuou a necessidade de aliar as reformas à procura de um caminho novo, novas apostas criando "saídas es-tratégicas" e competitivas, e "acelerando a resposta à crise", nome-adamente através de alterações ao sistema tributário e à redução 

dos gastos públicos. O presidente do subcomité de Economia do LIDE Brasil revelou acreditar que há condições para a situação começar a mudar, sendo para isso essencial baixar a taxa de percepção externa de risco de Portugal.
Vitor Bento considera que a recuperação do País é um processo gra-dual, que exige grande compreensão em relação às idiossincrasias e lentidão que o caracterizam. Apesar de tudo, acredita que "estamos a dar os passos certos". É essencial criar condições para o crescimento, que deve ser sustentável, acompanhado de condições de confiança e estabilidade política e social, para conseguir atrair investimento. Nes-te aspecto, afirmou Vitor Bento, é imperioso aumentar a qualidade do estado, reduzindo simultaneamente o seu peso financeiro.António Nogueira Leite realçou o problema de não haver capital em Portugal, muito embora seja essencial capitalizar as empresas por-tuguesas. Considera crucial apostar na re-arquitectura do Estado no que toca à contenção ao nível operacional e dos processos. Alertou, no entanto, que, se projectarmos para o futuro a dinâmica dos últi-mos 20 anos, estaremos a criar uma situação insustentável.O espanhol Guillermo de la Dehesa considera que os grandes pro-blemas de Portugal são a dívida e o desemprego, sendo objectivo comum a vários países da Europa criar um fundo de recuperação da dívida, porque é, efectivamente, um problema de todos e não apenas dos países do Sul da Europa, referiu, relembrando que até a Alemanha tem 90% de dívida. "Por isso, todas as tentativas de mutualizar pelo menos parte da dívida são positivas", e tudo o que a Europa possa fazer para dar mais "expressão" à união monetária é positivo. LW

O secretário de Estado Adjunto e da Economia de Portugal, Leonar-

do Mathias, revelou, no âmbito da conferência "Que futuro para os 

países do Sul da Europa?", as estratégias do Governo para o fomento 

do investimento.
Perante os dados sobre o investimento, de queda acentuada em 2011 

e 2012 (11,1% e 13,1%), mas de estabilização no 2.º trimestre de 2013 

(3,3% face ao 1.º trimestre), o Governo elege como prioridade o fomento 

do investimento em Portugal e nas empresas portuguesas.

Leonardo Mathias apresentou diversas medidas a desenvolver, como 

a instituição de um regime legal "amigo do investimento", que define 

a criação da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor; o acompa-

nhamento dos projectos PIN, e projectos que aguardam uma decisão 

por parte da Administração Pública há mais de 12 meses; a reforma do 

IRC; o supercrédito fiscal 2013; o Regime Fiscal de Apoio ao Investimen-

to − com a atribuição de 20% de crédito fiscal automático a investimen-

tos no sector produtivo até 2017 (aprovado em Maio de 2013).

O secretário de Estado realçou ainda o Conselho de Coordenação 

dos Assuntos Económicos e do Investimento, presidido pelo vice 

primeiro-ministro, que reúne de 15 em 15 dias com o objectivo de 

melhorar a eficácia e celeridade na concretização de investimentos; 

e a promoção externa da proposta de valor, em coordenação com a 

rede externa de Portugal − embaixadas, consulados, AICEP e Turismo 

de Portugal − com um     para captação de investimento.

Relativamente ao ajustamento económico, Leonardo Mathias relevou 

os dados relativos ao ajustamento externo, que considerou "melhor 

que o esperado", com a Balança Corrente e de Capital situada em 

0,8% do PIB em 2012 e com "boas perspectivas para 2013 e 2014". 

Nesta altura, explicou, os défices externos muito altos foram rapida-

mente eliminados, os países do Sul da Europa "já estão a viver mais 

de acordo com as suas possibilidades", criando condições para uma 

recuperação gradual baseada nas exportações e na estabilização da 

procura interna.
No que respeita à colocação de produtos e serviços nos mercados 

externos, o secretário de Estado salientou o forte crescimento das 

exportações, que se situaram nos 41,1% do PIB no segundo trimestre 

de 2013, nomeadamente no que respeita aos mercados fora da união 

Europeia − com um crescimento de 20% em 2011 e de 20% em 2012, 

e uma subida já apurada de 9% até Julho de 2013 − e também nos 

principais mercados europeus, graças à crescente competitividade 

das empresas portuguesas.

Nas exportações destacam-se os produtos com maior valor acres-

centado, como os de base tecnológica, sendo que, neste momento, 

66% das exportações são de bens de Média e Alta Tecnologia.

Leonardo Mathias realçou igualmente os indicadores relativos à 

procura interna e confiança, revelando sinais recentes de estabilização 

económica: um crescimento do PIB em 1,1% no segundo trimestre, 

baseado num forte crescimento das exportações e na estabilização da 

procura interna; a queda da taxa de desemprego no segundo trimestre, 

de 17,7% para 16,4%; a diminuição da taxa de desemprego diminuiu em 

todos os meses desde Fevereiro a Agosto (dados do Eurostat).

Outro dado positivo, salientado pelo secretário de Estado, foi o indica-

dor de Confiança dos Consumidores que, segundo explicou, aumen-

tou significativamente desde Janeiro, atingindo o maior valor desde 

Novembro de 2010. LW
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À margem do FEA os participantes puderam usufruir de vários 

programas de lazer, como as Audi Experience - Terra e Mar, a noite 

dos 150 anos Martini ou passeios de helicóptero pela costa algarvia.
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Portugal deve apostar nos países ligados ao Atlântico para crescer − foi esta a convicção manifestada por Francisco Murteira Nabo, membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal na abertura do de-bate Capgemini dedicado às "Relações empresariais Europa/África/américa", que decorreu na tarde de sábado, dia 5 de Outubro.Segundo explicou Murteira Nabo, Portugal é pouco competitivo na Europa, pelo que deve procurar mercados fora deste continente, nomeadamente aqueles virados para o Atlântico, em África e na América Latina. Adiantou ainda que a criação de um mercado co-mum da CPLP poderia ser uma solução importante, e acredita que é nesse caminho que devemos seguir.
No debate, moderado por José António Saraiva, diretor do jornal Sol, intervieram igualmente Mário Machungo, antigo primeiro-ministro de Moçambique e presidente do comité de Gestão do LIDE naquele país, Luís Labardini, empresário mexicano, e Jorge Cruz Morais, ad-ministrador e um dos responsáveis pela internacionalização da EDP.Mário Machungo realçou as ligações históricas sobre as quais estão alicerçadas as relações entre África e a Europa, reflectiu igualmente 

sobre a crise que domina a Europa desde 2009, e que levou a que profundas transformações estruturais alterassem o paradigma do movimento de capitais no comércio mundial. Verificou-se assim uma reorientação do comércio para a Ásia e para os países africanos.No que respeita a África, Mário Machungo alerta que a entrada nos países africanos tem sido feita exclusivamente por grandes empresas multinacionais, deixando de fora deste processo as em-presas mais pequenas, como as PME, e a classe emergente e média, correndo-se o risco de dar azo a conflitos sociais, o que é imperioso evitar.
Jorge Cruz Morais falou da internacionalização das empresas, dando o exemplo da EDP e da sua expansão, e salientando a viragem que a empresa está a operar para os mercados dos países africanos, como Angola e Moçambique, e também a América Latina, países que estão a crescer e têm necessidades energéticas enormes.Luís Miguel Labardini, especialista na área do petróleo, revelou que, além da EDP e da Galp, que considera excelentes exemplos, há outras grandes empresas portuguesas à procura de oportunidades de negócio no México, quase todas ligadas ao petróleo - este sector representa mais de 50% na relação entre os dois países. Enquanto o México exporta petróleo para Portugal, importa produtos transfor-mados e petroquímicos.

A tarde terminou com a intervenção do governador do Estado de Goiás, no Brasil, Marconi Perillo, que apresentou o seu Estado, aquele que, actualmente, tem a mais elevada taxa de crescimento naquele país. O governador chamou a atenção para a necessidade - com a desaceleração da economia mundial, principalmente na Europa e Estados unidos da América - de olhar para outros mercados. LW

O evento "Serralves em Festa", da Fundação Serralves, foi eleito vence-

dor da segunda edição do Prémio Welcome to Portugal, entre as mais de 

duas dezenas de iniciativas candidatas ao galardão deste ano. O prémio 

promovido pelo subcomité LIDE Turismo e Gastronomia, em parceria com a 

Organização Mundial de Turismo (OMT) e com o Turismo de Portugal, tem 

como objectivo distinguir iniciativas nacionais que melhor promovam o 

Destino Portugal, cá dentro e lá fora, envolvendo as populações locais com 

os turistas, constituindo-se como um importante cartão-de-visita do País. 

O evento "Serralves em Festa", da Fundação Serralves, constitui um 

marco de referência na oferta turística da cidade do Porto, promovendo a 

participação de dezenas de milhares de turistas, nacionais e estrangeiros, 

bem como da população da cidade, que lado a lado apreciam as diversas 

manifestações culturais oferecidas. Ao longo dos seus oito anos vida este 

evento conta com cerca de 800 mil visitantes, dos quais mais de 100 mil 

foram estrangeiros.
Odete Patrício, directora-geral da Fundação Serralves, que recebeu o 

galardão do presidente do LIDE Turismo e Gastronomia, Manuel Fernando 

Mais de meia centena de empresários assistiu à apresentação 

de vários projectos desenvolvidos por start-ups portugue-

sas, que durante cerca de uma hora tiveram oportunidade 

de "vender" as suas ideias a um grupo restrito de potenciais 

investidores. Esta iniciativa foi dinamizada pelo subcomité 

LIDE Empreendedorismo que promove apoio financeiro às 

start-ups portuguesas.

Francisco Banha, presidente do subcomité LIDE Empreende-

dorismo e presidente da Federação Nacional de Associações 

de Business Angels, referiu que "a comunidade de Business 

Angels (BA) é uma realidade em Portugal. Nos últimos dois 

anos e meio foram efectuados 119 investimentos em 88 

start-ups com menos de três anos de existência, num mon-

tante correspondente a 15 milhões de euros". O presidente 

do subcomité acrescentou que "há ainda 27 milhões de euros 

disponíveis para investimentos até Junho de 2015, no âmbito 

do programa Compete", gerido pela PME Investimentos. LW
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Espírito Santo, referiu que o Prémio "é um incentivo para 

continuar", acrescentando que a distinção "sabe muito 

bem por ser um caminho difícil e árduo. Além da atri-

buição do Prémio ao evento "Serralves em Festa", o júri 

decidiu também atribuir duas Menções Honrosas, aos 

finalistas Porto Cruz e ao Mundialito de Futebol Infantil 

da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. LW

Os empresários presentes no Fórum Empresarial do Algarve (FEA) 

mostraram-se confiantes em resultados positivos para as suas em-

presas em 2013, face a 2012. Este foi um dos indicadores revelados 

pelo Índice LIDE/Católica-Lisbon realizado durante o FEA, que mostra 

que os empresários inquiridos prevêem ter resultados superiores a 

2012, quer no que respeita às vendas, quer ao negócio internacional.

"O sentimento demonstrado é claramente positivo, e essa é a pri-

meira conclusão que podemos tirar: há uma ideia generalizada que 

a situação económica está a mudar, e isso percebe-se no indicador 

que avalia a situação do negócio, em que 38% dos inquiridos considera 

melhor a situação, e 36% igual", destacou Francisco Veloso, diretor 

da Católica-Lisbon, membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal e 

responsável pelo estudo.

Há ainda dois outros indicadores que Francisco Veloso referiu como 

significativos: a previsão de receitas para 2013 face a 2012 apresenta-

-se como superior para 40% dos inquiridos, e igual para 31%; enquanto 

no que respeita às receitas internacionais a previsão de crescimento é 

superior para 55% dos empresários, e igual para apenas 28%. LW
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"O imperativo do resgate económico é de todos os governos" e não depende da cor partidária de quem governa, afirmou o primeiro-mi-nistro Pedro Passos Coelho na intervenção que encerrou o segundo dia de trabalhos do Fórum Empresarial do Algarve 2013.Este esforço que, como salientou o primeiro-ministro, é de todos os 

Passos Coelho alertou que continuaremos a ter que prestar contas durante largos anos
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portugueses, "independentemente das convicções programáti-cas ou ideológicas que cada um de nós tenha sobre a socieda-de e sobre a evolução do nosso país, quem quer que governe Portugal terá nos próximos anos, largos anos, de responder a este imperativo de resgate da autonomia nacional que impõe obrigações que não aliviarão as responsabilidade de nenhum governo; por essa razão é que sinto, como primeiro-ministro, que não estou a cumprir um programa partidário, mas nacio-nal e os que vierem a seguir terão de cumprir"."todos sabemos quais são as condições que temos de cumprir para fechar o Programa de assistência Económica e Financeira em Junho de 2014, recuperar a nossa autonomia e trilhar um caminho sustentável de crescimento e de prosperidade para todos os portugueses", alertou o primeiro-ministro, realçando que essa tarefa exige criação de valor e disciplina financeira. "Esse é o nosso desígnio colectivo, então temos de mobilizar os meios indispensáveis para lhe dar seguimento. Este é o nosso momento da verdade". "Mais do que nunca, precisamos de uma atitude realista na abordagem destes nossos proble-mas colectivos", salientou.

"Somos um país atlântico e europeu"

Relativamente ao mote do Fórum "Um Portugal Europeu ou um Portugal atlântico?", Pedro Passos Coelho sublinhou que "somos um país atlântico e europeu. Vale a pena subli-nhar esta conjunção, e não apenas porque do ponto de vista identitário, histórico e cultural me parece que se trata de uma evidência", e "devemos perceber que no contexto de uma estratégia nacional seremos tão mais europeus quanto mais atlânticos formos, assim como seremos tão mais atlânticos quanto mais europeus formos".

"a par do compromisso nacional cada vez mais profundo com a 

integração na Europa, vemos também que nos países da CPLP, 

na américa Latina, mas também no atlântico Norte, temos 

ainda muito por onde desenvolver as nossas relações políticas, 

culturais e económicas", referiu o primeiro-ministro. "a notável 

diversificação dos mercados das nossas exportações a que te-

mos assistido nos últimos dois anos, bem como a multiplicação 

de fontes de investimento em Portugal, que em boa medida foi 

fomentada pelo nosso programa de privatizações, demonstram 

de modo claro as recompensas que nos aguardam quando nos 

abrimos ao exterior, quando nos abrimos sem velhos receios à 

economia global".
A este respeito, Passos Coelho relembrou os trabalhos que estão 

a decorrer para a negociação de um acordo de comércio livre 

entre a união Europeia e os Estados unidos da América − cuja 

segunda ronda teve lugar em Bruxelas durante o mês de Outubro 

− que, "uma vez concluído, terá um indesmentível alcance estra-

tégico", e será "um importante factor de revitalização, de cresci-

mento e de criação de emprego para as economias europeias e 

americanas".
Para Portugal as vantagens serão também muito significativas, 

uma vez que "será um factor de aceleração das nossas expor-

tações para o mercado americano, e recordo que o desempenho 

nos últimos três anos tem sido já muito positivo". "as empresas 

portuguesas poderão aceder ao grande mercado americano em 

bens e serviços em que até agora têm sido tratadas de modo 

menos favorável e onde gozamos de vantagens competitivas 

importantes", explicou.

Além disso, "o acordo tornará a economia portuguesa num ponto 

de acesso privilegiado tanto à economia europeia como à econo-

mia americana para muitos países do mundo, em particular com 

aqueles com quem temos laços mais aprofundados − em África e 

no resto do continente americano".

Marques Mendes realçou sucesso da segunda edição do FEA

Antes de Pedro Passos Coelho, teve a palavra Luís Marques Men-

des, membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal, que salientou 

a presença do primeiro-ministro no Fórum, resultado do apreço 

que este tem pelas empresas e empresários portugueses. Realçou 

igualmente o sucesso desta segunda edição do FEA, quer pela ideia 

e pela organização, quer pela qualidade dos convidados e interven-

ções.
Marques Mendes defendeu que "somos um país atlântico e temos 

que ser, cada vez mais, um país global. Somos centrais em inú-

meros aspectos estratégicos, e devemos, por isso, acentuar esta 

nossa centralidade". 

Na qualidade de membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal, 

Marques Mendes deixou o convite ao primeiro-ministro para estar 

presente na terceira edição do Fórum Empresarial do Algarve, que 

se realiza este ano, igualmente no início de Outubro, em relação 

ao qual Passos Coelho se mostrou disponível, aproveitando para 

referir que a data poderá marcar igualmente um passo na autono-

mia da economia portuguesa, com a saída da Troika prevista para 

Junho. LW
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Miguel Henrique, ainda presidente executivo do LIDE Portugal (na 

altura) destacou este evento como um espaço de reflexão sobre a 

realidade económica e empresarial em Portugal e no mundo, que é 

já uma referência como maior encontro empresarial do País. No ano 

passado dedicado ao tema "Um Portugal Europeu ou um Portugal 

atlântico?", reuniu mais de 300 empresários de 13 países.

"Este evento foi, é e queremos que continue a ser um sucesso", 

afirmou Miguel Henrique na sessão de encerramento que decorreu 

domingo, dia 6 de Outubro, agradecendo a presença dos mais de 

300 participantes e oradores que deram o seu contributo ao evento. 

"O LIDE tem tentado surpreender positivamente as pessoas, com 

grande trabalho e dedicação, grande imaginação e criatividade e com 

enorme espírito de união, e acho que isso está claramente demons-

trado no Fórum, que é um exemplo do que se consegue fazer com 

recursos muito limitados, recorrendo a parcerias", explicou o então 

presidente executivo do LIDE Portugal.

Miguel Henrique, que é vice-presidente do LIDE Internacional, 

apresentou aquele que já é o seu sucessor, Carlos Miguel, que até à 

data exercia funções de diretor comercial, desejando-lhe os maiores 

sucessos à frente dos destinos deste Grupo de Líderes Empresariais. 

O papel do mercado de capitais tem de crescer na Europa e em Portugal, defendeu José Maria Ricciardi, presidente do BES Inves-timento, na abertura do debate PwC dedicado aos "Modelos de Financiamento de Portugal e empresas portuguesas para o triénio 2014/2016", que decorreu na manhã de domingo, 6 de Outubro. José Maria Ricciardi explicou que nos Estados unidos e no Reino unido as empresas financiam-se em 75% no mercado de capitais, mas na Europa continental as empresas recorrem em 75% à banca, "temos de inverter esta situação, tem de haver estímulo". Luís Mira Amaral, presidente do Banco BIC, salientou que neste momento não há um problema de liquidez para as boas empresas, o que existe é um problema de risco de crédito para as empresas que estão centradas no mercado nacional.Quanto à captação de Investimento Directo Estrangeiro, o presi-dente do BESI afirmou que "vai demorar, ainda estamos no início", mas em relação à dívida pública Portugal está no bom caminho e, se os sinais forem positivos, Portugal poderá enfrentar os merca-dos em 2014.

Precisamente sobre os sinais positivos da economia portuguesa tinha falado o secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodri-gues, na abertura da sessão, revelando que Portugal tem vindo a recuperar a sua tradição de proximidade com os países lusófonos, "as exportações para mercados extra-comunitários crescem a um ritmo de 20% ano. (...) aumentando o peso do eixo atlântico, que representa hoje quase 30% do total de exportação de bens". No segundo painel desta conferência, Maria Conceição Lucas, do Millennium BCP, salientou que o Estado tem de cumprir o seu pa-pel de estabilidade e dar confiança, e frisou que as empresas estão a mudar e que os bancos têm de acompanhar.Esta foi uma ideia reforçado por Nigel Vooght, da PwC uK, afirmado que "os bancos europeus têm de mudar e adaptar-se às alterações que estão a ocorrer na sociedade e no próprio sistema financeiro".Opinião partilhada por todos os participantes no painel é a da necessidade ser o Estado a dar sinais ao exterior de estabilidade e confiança, "de fazer o seu papel", afirmaram. LW
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José Maria Ricciardi afirmou que Portugal está no bom caminho

Empresas europeias têm de financiar-se mais no mercado de capitais

LIDE Portugal salientou o evento como uma referência a nível nacional

II Fórum Empresarial 
do Algarve encerrou 
com marca de sucesso

Chamou igualmente Nasser Sattar, presidente do Comité de Gestão 

do LIDE Portugal, com quem partilhou os últimos momentos do 

evento.
Nesta sessão foi atribuído o prémio "Lifetime achievement" a Fran-

cisco Pinto Balsemão, pela sua vida e carreira, um exemplo a nível 

social e empresarial, que este agradeceu considerando o seu valor 

muito significativo, uma vez que o LIDE "tem uma atividade muito 

meritória em prol do empresariado e da economia portugueses", 

assim como dos restantes 12 países em que está presente.  

Pinto Balsemão destacou os valores que considera fundamentais na 

sua vida, e que têm guiado todos os seus dias: como a coerência, a 

persistência e a integração na sociedade civil. "Interpreto este prémio 

como um estímulo para dar mais e fazer mais, e é isso que vou ten-

tar continuar a fazer", afirmou.

Ao longo de três dias de fórum, foram dezenas os oradores que 

partilharam a sua experiência, a sua estratégia e o seu sentimento 

acerca da economia e do País. Entre as personalidades convidadas 

destacam-se nomes do panorama político e empresarial nacional, 

além de ilustres convidados internacionais. LW
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O Banco BIC cresceu. Estamos mais fortes. Criámos raízes em Angola  
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DEBATE

O presidente do LIDE Economia no Brasil, Paulo Rabello de Castro, não tem qualquer dúvida: "os portugueses estão na Europa sempre com complexos, sempre a tentar provar que não estão na cauda da Europa (...) mas no atlântico são os conquistadores, como dizemos no Brasil são ‘os dominadores do pedaço’. Há que explorar ao máximo essa condição de ser, talvez o único país na Europa essencialmente atlântico". uma teoria também partilhada por António Nogueira Leite ao afirmar que "mesmo na Europa, o papel de Portugal pode ser muito alavancado pelas relações que tem com os países que lhe são próximos no atlântico".

Em debate frente-a-frente:

Francisco Murteira Nabo considera que Portugal deve apostar fortemente na CPLP: "há um espaço comum de interesse recíproco, num mundo globalizado, que temos de aproveitar. E toda a Europa tem vantagem em que nós sejamos um ponto de ligação no atlântico aos países de língua portuguesa". uma posição também salientada por Luís Mira Amaral, para quem "no quadro europeu, a nossa ligação a África e ao Brasil dá-nos uma dimensão que sozinhos não teríamos e para os países africanos, como angola e Moçambique, a nossa presença no euro, dá outra credibilidade ao nosso país".

Por isso, Luís Marques Mendes garante que "podemos 

e devemos (...) pensar em grande e ter a ambição de 

ser muito mais do que apenas mais um país da União 

Europeia". Eduardo Marçal Grilo lembra que "estamos 

colocados numa ponta que é uma porta de entrada da 

Europa, a abertura do canal do Panamá vai-nos trazer 

vantagens comparativas reais e nós temos um outro 

factor que contribui para esta enorme centralidade, 

que é a plataforma continental". Marques Mendes 

defende: "somos um país pequeno, mas não temos 

necessariamente de ser um país irrelevante".

A ideia é defendida por Estela Barbot e secundada 

por José Maria Ricciardi, que salienta que "no 

contexto da globalização e da nossa relação com o 

atlântico, mesmo em relação à Europa deixámos de 

estar na periferia" e destaca que a forma de Portugal 

se "afirmar mais na Europa é por os europeus, 

nomeadamente do Norte, saberem que temos 

relações e conhecimento de países desta parte do 

atlântico que muitos países europeus não têm".

"Portugal é, sempre foi e será, 
inevitavelmente Atlântico"

António Nogueira Leite / Paulo Rabello de Castro

"Toda a Europa tem vantagem 
em que nós sejamos um ponto 
de ligação no Atlântico aos 
países de língua portuguesa"

Francisco Murteira Nabo / Luís Mira Amaral

Um Portugal Atlântico ou

"A globalização transformou 

Portugal num país central”

Luís Marques Mendes / Eduardo Marçal Grilo

“Portugal Atlântico é uma 

mais-valia para Portugal 
no contexto europeu”

Estela Barbot / José Maria Ricciardi

um Portugal Europeu?
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“Portugal é, sempre foi e será, inevitavelmente Atlântico”
O presidente do LIDE Economia no Brasil, Paulo Rabello de Castro, não tem qualquer dúvida: “os portugueses estão na Europa sempre com complexos, sempre a tentar provar que não estão na cauda da Europa (…) mas no Atlântico são os conquistadores, como dizemos no Brasil são ‘os dominadores do pedaço’. Há que explorar ao máximo essa condição de ser, talvez o único país na Europa essencialmente Atlântico”. Uma teoria também partilhada por António Nogueira Leite ao afirmar que “mesmo na Europa, o papel de Portugal pode ser muito alavancado pelas relações que tem com os países que lhe são próximos no Atlântico”.

O administrador da EDP Renováveis frisa que "Portugal tem de ser as duas coisas" e, para explicar porquê conta "uma história verda-deira que se passou quando, há 14 anos, era presidente da Bolsa de Valores de Lisboa. Na altura falava-se que ia haver um projecto de plataforma única das bolsas europeias e que Portugal estava fora, jornalistas perguntavam-me o que ia acontecer. tracei uma estra-tégia, a típica estratégia de Portugal durante muitos séculos, que foi ir a S. Paulo falar com o alfredo Riscala [presidente da Bovespa] e disse-lhe: ‘eu posso ser a vossa ponte para a Euronext Paris − na al-tura ainda não era a Euronext era a Bolsa de Valores de Paris. Depois disse aos franceses: o mercado da américa Latina é fantástico, está 

em crescimento, S. Paulo é o grande centro financeiro, eu posso ser a vossa ponte. E assim fiz acordos com ambos e isso foi o que permi-tiu, dois anos depois, que Lisboa estivesse na plataforma Euronext, onde tinha, à partida, a possibilidade de ficar de fora".António Nogueira Leite demonstra assim que "mesmo na Europa, o papel de Portugal pode ser muito alavancado pelas relações que tem com os países que lhe são próximos no atlântico. Seja no atlântico Sul, em África ou nas américas, seja no atlântico Norte onde tam-bém temos algumas relações privilegiadas". E adianta: "este espaço económico é um dos pilares, não é o único, para nós podermos ter um papel relevante na Europa".

Um País central no Mundo

O economista afirma que na Europa o nosso país é uma economia 

de dimensão média, mas na periferia; todavia, "se olharmos para o 

atlântico e até mesmo para o globo, Portugal não é um país perifé-

rico, por exemplo Sines é o porto de águas profundas mais próximo 

da China, e com o alargamento do Canal do Panamá essa impor-

tância ainda se torna maior. Somos o país europeu mais próximo 

das grandes metrópoles da américa Latina, como S. Paulo, Rio de 

Janeiro e Buenos aires... Portugal só é periférico se tivermos uma 

visão totalmente eurocêntrica".

António Nogueira Leite frisa que "países como Portugal têm 

boas possibilidades porque 

têm uma boa reputação no 

Oriente, que alavanca melhor 

os contactos em toda a Ásia 

e até nas américas", por 

isso, defende, "temos de ser 

simultaneamente atlânticos, 

Universalistas e Europeus. 

E podemos trazer à Europa 

essa ligação, quer no plano 

económico quer no plano 

político. acho que essa é 

uma grande mais-valia de 

que nós falamos muito, mas 

exploramos pouco, temos que 

explorar bastante mais".

O presidente do LIDE Eco-

nomia no Brasil não hesita: 

"Concordando totalmente eu 

diria até que Portugal é, sem-

pre foi e será, inevitavelmente 

atlântico. E Portugal está 

europeu, mas um dia já foi 

mais mourisco que europeu. 

Mas os portugueses estão na 

Europa sempre com complexos, sempre a tentar provar que não 

estão na cauda da Europa e até que cheguem a parecer-se com os 

alemães parece uma eternidade, mas no atlântico são os conquis-

tadores, como dizemos no Brasil são ‘os dominadores do pedaço’, 

sempre foram ao longo da história", por isso, aconselha Paulo 

Rabello de Castro, "daqui para frente recomendo que a estratégia 

portuguesa seja uma inversão de peso relativo. Estar na Europa já 

é um dado na questão, não há que perder tempo com isso, há é que 

cumprir com os dispositivos e explorar ao máximo essa condição 

de ser, talvez o único país na Europa essencialmente atlântico, 

mais até que a Inglaterra, que passeava pelos mares mas era mais 

corsária do que colonizadora no bom sentido. a Inglaterra, que eu 

saiba, nunca colonizou nada no atlântico, enquanto Portugal dei-

xou marcas que são, culturalmente, impossíveis de ser apagadas".

O economista lembra ainda que "ainda não houve captura econó-

mica, retorno, [destas conquistas] e, agora, a era da globalização e 

a facilidade de comunicação, tanto digital como física, torna Por-

tugal num hub, verdadeiramente num ponto focal", e acrescenta: 

"quem ainda não descobriu isso foi Portugal".

A propósito deste papel de Portugal no Mundo, Paulo Rabello de 

Castro salienta: "também ainda não vi anunciada − e não to-

mem isso como uma crítica mas sim como uma provocação, um 

desafio −, foi uma estratégia de que Portugal já traçou tais e tais 

objectivos, que os meios serão estes e estes e que em dez anos 

estaremos naquele outro ponto. O que vejo são generalidades o 

vice primeiro-ministro Paulo Portas na intervenção de ontem [no 

Fórum Empresarial do algarve] foi brilhante mas não foi específico. 

Precisamos de saber o que o Governo vai fazer para a integração 

planetária de Portugal, via o atlântico", acrescentando que "hoje o 

secretário de Estado adjunto e da Economia, Leonardo Mathias, 

já foi mais específico e falou até na realização de um road show. 

Muito bem, mas precisamos de muito mais do que um road show, 

precisamos de uma visão de, pelo menos, dez anos".

O presidente do LIDE Economia no Brasil vai mais longe ao afir-

mar que "está tudo preparado para Portugal exercer este papel, 

ninguém mais exercerá este papel se não for Portugal e acho que 

Portugal vai acabar exercendo, mais hora, menos hora. a minha 

única angústia é que faça logo, porque quanto mais depressa o 

fizer, mais o assunto crise passará para segundo plano".

É preciso fazer para crescer

António Nogueira Leite afirma então que "isto faz-me lembrar uma 

questão essencial, é que nós em Portugal temos falado muito na 

necessidade de crescimento mas muito pouco sobre o que é que 

temos de fazer para que isso aconteça. O que é que o Governo 

pode fazer? E mesmo a oposição não avança com propostas de 

crescimento, a não ser aquelas que nós já sabemos que não pode-

mos usar, que é dinheiro público para fazer mais infra-estruturas... 

temos é de o usar para promover a nossa capacidade de criação de 

valor de uma forma mais geral".

O administrador da EDP Renováveis considera que "este aproveita-

mento de oportunidades tem a ver com o facto de nós, numa pers-

pectiva atlântica e internacional, universal, sermos muito mais cen-

trais do que periféricos. Concordo que temos, por isso, de começar a 

falar de medidas concretas para que as empresas portuguesas se 

internacionalizem" e adianta: "mas, nesta fase, era até mais impor-

tante apresentar Portugal como plataforma de entrada na Europa, 

atraindo assim investimento directo estrangeiro deste espaço atlân-

tico, porque é isso que nos vai fazer crescer e criar valor. Estamos na 

mouche daquilo que é solução, mas temos é de explicitar, de a tirar 

de dentro do baú e começar a construí-la. Só vamos crescer se além 

do investimento alemão atrairmos também o investimento atlân-

tico. Há um consenso generalizado do que é preciso fazer, agora é 

pô-lo em prática".
E Paulo Rabello de Castro corrobora: "do lado do Brasil, e prova 

disso é a recente fusão da Oi com a Portugal telecom, os empre-

sários têm já traçado um caminho para o futuro", que usa Portugal, 

de facto, como porta de entrada na Europa.

A propósito da intenção que o presidente da Comissão Europeia, 

José Manuel Durão Barroso, demonstrou (também na 2ª edição do 

Fórum Empresarial do Algarve), de estender o T-TIP − "transatlan-

tic trade and Investment Partnership" ao Brasil e outros países da 

América Latina, o economista salienta que também África irá certa-

mente fazer parte do tratado e aí, frisa, mais uma vez, o importante 

papel que Portugal pode ter, bem como o Brasil. "Deveria haver 

uma espécie de pacto luso-brasileiro pró África".

Também António Nogueira Leite diz que tem conhecimento de que 

em muitas empresas norte-americanas são portugueses ou luso-

-descendentes que têm na mão os dossiers africanos. LW
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DEBATE |  Murte ira  Nab o /  M ira A m aral

Mais uma vez, ficou claro que o tema do debate "Portugal Europeu ou Portugal atlântico" deve ser entendido como complementar e não como alternativo. "Concordo com o Francisco Murteira Nabo, principalmente quando diz que não faz sentido Portugal fazer uma escolha dicotómica entre a Europa e o atlântico. até porque a Euro-pa a que pertencemos é uma Europa aberta ao mundo e nós sendo 

europeus temos de jogar com as nossas especificidades de ligação ao mundo para nos valorizarmos no contexto europeu", sintetiza Luís Mira Amaral.
Sobre a nossa integração na, então, Comunidade Económica Europeia (CEE), o economista Francisco Murteira Nabo considera que "Portugal fez bem em aderir e mesmo à União Económica e 

"Toda a Europa tem vantagem em que nós sejamos um ponto de ligação no Atlântico aos países  de língua portuguesa"

Francisco Murteira Nabo considera que Portugal deve apostar fortemente na CPLP: “há um espaço comum de interesse recíproco, num mundo globalizado, que temos de aproveitar. E toda a Europa tem vantagem em que nós sejamos um ponto de ligação no Atlântico aos países de língua portuguesa”. Uma posição também salientada por Luís Mira Amaral, para quem “no quadro europeu, a nossa ligação a África e ao Brasil dá-nos uma dimensão que sozinhos não teríamos e para os países africanos, como Angola e Moçambique, a nossa presença no euro, dá outra credibilidade ao nosso país”.

Monetária, embora aí talvez tivesse sido melhor se entrássemos 

um pouco mais tarde", mas frisa que "o problema é que aderimos a 

um bloco que há mais de dez anos está a perder competitividade, 

porque não acautelou bem as consequências da globalização, por 

isso estamos inseridos numa região que não cresce e estamos 

muito dependentes dela".

O presidente da SaeR ressalva contudo que "somos um país 

europeu, e devemos continuar a sê-lo, porque a Europa, como os 

Estados Unidos, está acima do resto do mundo em termos cultu-

rais, cívicos, de democracia... mas, de facto, no quadro europeu não 

temos grande espaço para continuarmos a crescer e desenvolver-

mo-nos, por isso precisamos de espaços complementares".

Aí cabe a nossa vocação Atlântica, que o presidente do BIC, Luís 

Mira Amaral, lembra que não deve ser vista como um todo: "temos 

de fazer uma distinção entre o Brasil e países como angola e Mo-

çambique, porque estão em estados de desenvolvimento comple-

tamente diferentes e, o próprio Brasil apesar de falar português, 

não tenhamos ilusões, tem uma forte influência anglo-saxónica". 

Mira Amaral refere que "a nossa capacidade em termos de tecno-

logias intermédias e de formação de pessoas que falam a mesma 

língua, é muito útil em países como angola e Moçambique, até 

porque conseguimos resolver problemas com os, poucos, meios 

existentes, coisa que um alemão ou um americano não conse-

guiria fazer". Já o Brasil − diz o líder do BIC − "tem necessidades 

muito diferentes, não precisa deste nível de formação mas sim de 

engenheiros civis, por exemplo, porque se tornaram uma potência 

exportadora ao nível agrícola, mas esqueceram-se do domínio da 

logística e das infra-estruturas".

No caso do Brasil "o nosso interesse é em captar investimentos, no-

meadamente em alta tecnologia, como a aeronáutica, mas também 

na agro-indústria e noutras áreas", defende, salientando que "com 

o Brasil também já estamos num estágio diferente, porque quando 

houve a vaga de investimentos portugueses com a Pt, a EDP e a 

Cimpor, com quadros qualificados a nível mundial, os brasileiros 

passaram a olhar para nós de outra forma. antes a imagem que 

tinham era a do velho emigrante, da saudade, mas perceberam que 

este Portugal que estava agora a investir no Brasil não era o Portu-

gal dos nossos avós que tinham ido para o Brasil".

Saindo do Atlântico, mas aproveitando a nossa presença no 

mundo, Mira Amaral lembra que "não podemos esquecer Macau, 

como plataforma para a China, nem timor, que tem sido muito 

esquecido por nós, como plataforma para aquela zona de comércio 

livre da Ásia". 

Mercado comum da CPLP

Voltando à Europa e ao Atlântico, Murteira Nabo, assume que 

"vamos sempre ficar ligados à Europa em termos de crescimento e 

exportações", mas, frisa, "acho que temos de procurar complemen-

taridade e aí é que surge a questão na nossa ligação atlântica. 

Desde sempre que temos a nossa história ligada aos países do 

atlântico e de quem somos complementares, porque têm recursos 

naturais mas não têm qualificação, precisam de se internaciona-

lizar, precisam de know how de gestão... devemos apostar nestes 

países".
E lembra que "um dos problemas que temos na CPLP é que nós 

somos muito pouco disciplinados, temos pouca cultura associati-

va, ao nível das associações empresariais, e outras. Foi criada uma 

confederação que está praticamente parada porque as nossas 

associações empresariais nacionais têm muito pouca força. Há 

países como a Itália e a França em que quem desenvolve a econo-

mia, quem fomenta a economia e lidera o próprio desenvolvimento 

económico são as próprias confederações empresariais. O minis-

tro italiano da economia limita-se a estimular, a incentivar aquilo 

que lhe é apresentado pelas confederações".

O economista Murteira Nabo frisa assim que "no caso da CPLP, to-

dos nós estamos de acordo que o que é preciso é fazer. Há muitos 

projectos, muitos planos, mas raramente se conseguem passar 

à prática e era preciso avançar para esse estágio. Outra coisa é a 

troca de investimentos que, finalmente, começa a acontecer já não 

é só Portugal que investe nesses países mas estamos já a receber 

no nosso país investimentos da CPLP".

O presidente da SaeR vai mesmo mais longe ao defender "a longo 

prazo, a criação de um mercado comum da Comunidade de Países 

de Língua Portuguesa (CPLP)". E explica porquê: "os países africa-

nos têm vantagens em terem sinergias connosco e gostaria que 

houvesse da nossa parte um envolvimento, com uma crescente 

liberalização do mercado de capitais, isenção de taxas aduaneiras, 

livre circulação de pessoas e mercadorias. Mais com África do que 

com o Brasil porque o Brasil já está num estágio muito diferente, 

hoje é um país emergente mas dentro de poucos anos será uma 

grande potência, mas também com o Brasil".

uma ideia que Mira Amaral considera "extremamente interessan-

te. Não lhe chamaria um mercado, mas uma zona de comércio 

livre entre os países da CPLP. Não vai ser viável a curto prazo, até 

porque as diferenças, as barreiras e problemas administrativos 

não deixarão, mas é uma ideia pela qual nos devemos bater no 

longo prazo".
Murteira Nabo adianta que "penso que todos teríamos vanta-

gens e, na globalização, poderíamos ser uma sub-região que teria 

possibilidades de melhor aproveitar os fundos disponíveis que 

existem a nível internacional, pelo facto de estarmos agregados 

num espaço comum".

Um projecto europeu em construção

Na opinião do ex-líder da Galp, "devemos continuar a fazer parte 

do projeto europeu, partindo do princípio que ele se vai fazer, por-

que ainda não está feito, e acho que sim, mas apostar também na 

nossa história atlântica e a própria Europa tem vantagens em ter 

um país assim como Portugal que tem uma posição estratégica e 

uma ligação, quer ao atlântico Sul quer ao atlântico Norte".

Murteira Nabo assume também a defesa de uma Ibéria mais forte. 

"Defendo também que Portugal se deve integrar cada vez mais 

com Espanha, e aí a Ibéria poderá criar este triângulo atlântico, 

com África e américa Central e do Sul, porque a história da Espa-

nha é um pouco idêntica à nossa, ligada ao mar e à colonização e 

assim criarmos em termos mundiais um bloco verdadeiramente 

ibero-americano, de língua portuguesa e castelhana".

Todavia, o presidente do BIC recorda que "não podemos esquecer 

que há uma questão que nós não dominamos, que é o futuro da 

Europa. a história mundial mostra que uma união monetária não 

sobrevive se não for completada com alguma forma de federalis-

mo. Não lhe chamaria uma união política como os Estados Unidos 

da américa, porque eles são uma nação nova que foi dividida em 

Estados por razões de gestão, nós estamos a fazer uma constru-

ção com nações velhas, de séculos, nunca poderemos fazer uma 

união política, mas temos de ter algum federalismo, o que signifi-

ca, para mim, soberanias partilhadas". LW



59

58 LIDE  Portugal

DEBATE |  Marqu es M en d es /  M arçal  G ri lo

Ponto assente para os dois participantes no debate é que as duas ‘dimensões’ de Portugal − Atlântico e Europeu −, são, e devem con-tinuar a ser, complementares e não exclusivas."Somos simultaneamente europeus e atlânticos, foi assim no pas-sado, somos europeus por nascimento, da União Europeia por con-vicção e por espaço natural, é assim no presente e vai ser assim no futuro com o acentuar e o reforço cada vez maior da globalização", frisa Marques Mendes, enquanto Marçal Grilo lembra que "Portugal sempre teve uma grande propensão para o mar. O mar levou-nos para o atlântico, o oceano que nos banha, e portanto nós somos pelo oceano. trabalhámos muito esse oceano, trabalhámos muito com os povos desses países onde estivemos tantos anos".O presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian salienta que "Portugal tem uma situação central no espaço da língua portuguesa e o espaço da língua portuguesa é hoje um espaço com um significado imenso. Nós esquecemo-nos que a língua mais falada no hemisfério Sul é o português, em todo o hemisfério Sul, isto é uma coisa de uma importância enorme para nós e para todos os que falam a língua portuguesa". São mais de 250 milhões de pessoas, por isso o nosso país não tem o problema de outras nações europeias que falam línguas que não são faladas fora do continente europeu, como a Alemanha, a Itália, a Polónia, a República Checa... "todas estas línguas estão confina-das ao espaço europeu. Isto dá-nos uma enorme capacidade para 

poder ter um espaço, que é um espaço privilegiadíssimo, sobretudo porque tem hoje três países, um deles que é uma economia emer-gente de primeiro plano, que é o caso do Brasil, e outros dois, que são angola e Moçambique, que vão ser economias emergentes com grandes capacidades num futuro mais ou menos próximo".Contrariando a ideia de sermos um país periférico, Marques Mendes lembra que isso se passa se "se olharmos apenas no quadro da união europeia. Mas a globalização transformou Portugal num país central, e acho que é por razões da língua, como disse e bem, mas é também por outras razões de carácter histórico, cultural, de rela-ções políticas. (...) De resto temos uma mais-valia a esse respeito inquestionável por todas estas razões: culturais, de língua, de histó-ria de política, porque nós somos ponte com África, com a américa Latina, com o Mediterrâneo, com a Ásia... ou seja, nós temos de facto uma mais-valia estratégica, a qual normalmente não é abor-dada e não é desenvolvida nos nossos debates políticos e mesmo económicos, todavia, eu acho que é uma mais-valia estratégica essencial no país. Há outros países que gostariam de ter um capital tão valioso como este e não têm".
Sobre a centralidade de Portugal no mundo, Marçal Grilo salien-ta que "a nossa centralidade hoje é, inclusivamente, uma grande centralidade geográfica. Geograficamente nós estamos colocados numa ponta que é uma porta de entrada da Europa, a abertura do canal do Panamá vai-nos trazer vantagens comparativas reais 

"A globalização 
transformou  

Portugal num 
país central"

Por isso, Luís Marques Mendes garante que "podemos e devemos (...) pensar em grande e ter a ambição de ser muito mais do que apenas mais um país da União Europeia". Eduardo Marçal Grilo lembra que "estamos colocados numa ponta que é uma porta de entrada da Europa, a abertura do canal do Panamá vai-nos trazer vantagens comparativas reais e nós temos um outro factor que contribui para esta enorme centralidade, que é a plataforma continental". Marques Mendes defende: "somos um país pequeno, mas não temos necessariamente de ser um país irrelevante”.

e nós temos um outro factor que contribui para esta enorme 

centralidade, que é a plataforma continental". E o administrador 

da FCG adianta: "sobre a plataforma continental, e aqui não sei 

se o Dr. Marques Mendes concorda comigo, mas arrisco a dizer 

isto, é absolutamente lamentável que os governos não nos dêem 

informação e não nos dêem a estratégia, a ideia, a concepção que 

têm para aquilo que aí vem daqui por dois anos... Estamos a falar 

de uma decisão das Nações Unidas que em princípio será tomada 

em 2016, que é amanhã..., uma decisão para a qual o País tem que 

estar verdadeiramente preparado, porque senão, eu já tenho dito 

isto muitas vezes, se não temos uma estratégia bem definida dos 

modelos de concessão, arriscamo-nos a fazer com a nossa plata-

forma continental o mesmo que no séc. XIX se fez com Moçambi-

que, que foi entregar Moçambique a companhias majestáticas".

Pequenos mas não irrelevantes

Lembrando a característica ‘muito portuguesa’ que temos de nos 

diminuir e autoflagelar, Marques Mendes diz que "também acres-

centamos este argumento que somos um país pequeno e que a 

nossa pequenez fecha-nos oportunidades. Eu também a esse 

respeito tenho uma opinião algo diferente do que é tradicional 

no debate político, no debate económico em Portugal. acho que, 

evidentemente somos um país pequeno, mas não temos neces-

sariamente de ser um país irrelevante. E acho que há uma enorme 

diferença entre pequenez e irrelevância. De resto, o mundo está 

cheio, mesmo na Europa, de países que sendo pequenos que se 

tornaram países relevantes".

O advogado defende assim que "podemos e devemos, por estas 

razões, pensar em grande e ter a ambição de ser muito mais do que 

apenas mais um país da União Europeia. agora, não podemos é 

passar muito mais anos a resolver os nossos problemas financeiros, 

os nossos problemas estruturais, os nossos défices (que são vários). 

temos de ser capazes de ultrapassar rapidamente esta fase para 

ganharmos as oportunidades que temos pela frente".

O ex-líder do PSD afirma que em Portugal no plano político há 

a ideia que "convergir é um sinal de frouxidão. a 

ideia de que quem faz um esforço de convergência 

é frouxo, quem diverge é que é forte. Mas eu penso 

que é exactamente o oposto, nos dias que correm 

um acto de coragem é convergir, não é divergir. Hoje 

a coragem que a política reclama é sobretudo para 

convergir no plano estratégico em algumas ideias 

essenciais". 
Marçal Grilo refere ainda que no sentido de Portugal 

aparecer como um país que é relevante, como um país 

que tem capacidades e mais-valias, "tem hoje tem 

uma capacidade acrescida em relação ao que tive-

mos aqui há 15, 20, 30 anos; que são os seus próprios 

recursos humanos e as suas instituições de formação 

e de ciência, nós estamos a vender mal aquilo que te-

mos. temos algumas instituições de formação a nível 

universitário do melhor que a Europa tem".

Ao nível da nossa influência externa, o presidente da 

FCG frisa que "os países pequenos necessitam ter 

grandes políticas externas, porque os países grandes 

têm naturalmente políticas externas porque se im-

põem com a sua força, com o seu exército, com a sua 

marinha, com capacidade financeira e de investimen-

to, com capacidade de comércio... os países pequenos 

têm de ter grandes políticas externas...".

Voltando ao Portugal Atlântico e Europeu, Marcal 

Grilo considera que temos de aproveitar a nossa "relação privile-

giada com a ‘potência marítima’: primeiro com a Inglaterra depois 

com os Estados Unidos, que é uma aliança que aparece com uma 

grande naturalidade na forma como os portugueses estão e na 

forma como Portugal sempre esteve, e o Portugal Europeu, porque 

Portugal pertence à Europa. E a Europa tem uma especificidade 

única em termos culturais, em termos sociais, em termos políticos. 

(...) está, digamos, numa crise muito profunda, mas não podemos 

pensar no posicionamento de Portugal em função da crise mas 

daquilo que é o pós crise, qualquer que seja o andamento desta 

crise é evidente que vamos voltar a ter o projecto europeu, que 

neste momento está com algumas linhas menos bem delineadas, 

menos consolidadas, mas a Europa vai continuar a consolidar-se. 

(...) estou convencido que os líderes europeus e designadamente 

o país que é uma espécie de país farol neste momento na Europa, 

que é a alemanha, está interessada0 numa Europa forte, está 

interessada numa Europa que se consolide do ponto de vista 

económico, financeiro e até político. E isso vai significar o reforço 

de um parceiro, um grande parceiro dos Estados Unidos, quando 

nós olhamos para esta iniciativa do ttIP "transatlantic trade and 

Investment Partnership", isto pode ser um eixo particularmente 

relevante para o crescimento para a criação de emprego e para a 

resolução dos grande problemas que este bloco tem, a afinidade 

entre os Estados Unidos e a Europa (aquilo que os une é muito 

maior que aquilo que os separa)".

O ex-ministro lembra que as opiniões públicas, sobretudo a gera-

ção mais nova (20/30 anos), nos Estados unidos atribuem maior 

importância à Ásia que à Europa, e os europeus também atribuem 

mais importância à Ásia que aos Estados unidos, mas "isto é um 

bocadinho uma quimera, [diz] porque mais de 50% do comércio 

mundial realiza-se entre os Estados Unidos e a Europa no seu 

conjunto. E há depois uma afinidade cultural e de raízes que unem 

os Estados Unidos à Europa de uma forma muito marcante. E por-

tanto, aqui o que há, na minha opinião, é que consolidar o projecto 

europeu, reforçar a ligação aos Estados Unidos, quer do ponto de 

vista económico, quer do ponto de vista político, quer do ponto de 

vista militar". LW
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A ex-conselheira do Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que "não podemos falar de Portugal Europeu e de Portugal atlântico numa relação dicotómica, mas como uma relação complementar. E penso que o Portugal atlântico é uma mais-valia para Portugal no contexto europeu. Basicamente acho que Portugal, no seu papel ac-tual, deixa de ser a periferia da Europa (porque nós realmente estive-mos nos últimos anos mais virados para a Europa) e passa a ter uma nova centralidade em relação às duas margens do atlântico e em relação ao próprio mundo da lusofonia, que não devemos esquecer".Estela Barbot adianta que assim "aquelas vertentes, aqueles pilares onde nos fomos assentando; seja a NatO, seja a União Europeia, seja a CPLP, eles continuam todos a ter a sua grande importância e os dois estatutos, Portugal Europeu e Portugal atlântico, têm sido o mais possível contemplados na nova estratégia de crescimento para o País".
Por seu lado, o presidente do BES Investimento, além de corroborar as palavras de Estela Barbot refere que "nós somos independentes por causa da chamada aliança atlântica. Quer dizer, isso ajudou-nos muito a manter a nossa independência nomeadamente com a alian-ça que fizemos com os ingleses e que se chamava a aliança mais antiga do mundo, a aliança atlântica. Portanto o atlântico para nós, nessa altura mais a Norte, sempre foi extremamente importante". E agora, frisa José Maria Ricciardi, "o Atlântico mais para baixo, mais para Sul e para Oeste, é extremamente importante por causa do conhecimento que temos da América Latina e nomeadamente do país que é o líder destacado, como também dos países africanos de língua portuguesa (PALOP). 

Além disso, o presidente do BESI lembra que a nossa disposição 

geográfica é determinante: "qualquer barco que venha da África Ocidental ou da américa Latina ou mesmo da américa central ou do Norte, o primeiro ponto físico que encontra da Europa é Portugal. E portanto, o que a Dra. Estela estava a dizer é que nós no contexto da globalização e da nossa relação com o atlântico, mesmo em relação à Europa deixámos de estar na periferia".José Maria Ricciardi lembra que o nosso país é a porta de entrada da Europa não só para os navios que vêm desta região, mas também para os aviões. "Por isso é que nós temos vindo a desenvolver um hub, uma placa giratória, cada vez mais importante em Lisboa, e por isso é que os aspectos ligados aos aeroportos e também à taP, são estratégicos para Portugal, porque hoje em dia uma grande parte dos passageiros que voam para o Brasil ou para África nos nossos aviões não são portugueses, vêm a Lisboa apanhar os aviões ou vêm dessas regiões para depois irem para outras zonas da Europa (brasileiros, angolanos, etc.)".
E o presidente do BESI adianta: "portanto não podemos pôr a Euro-pa como opção em relação a isto porque a forma como nos conse-guimos afirmar mais na Europa é por os europeus, nomeadamente do Norte, saberem que temos relações e conhecimento de países desta parte do atlântico que muitos países europeus não têm."O responsável do banco de investimento afirma que esse conhe-cimento do País se alarga do Governo aos investidores e empre-sários e dá um exemplo: "nós [BESI] há pouco tempo fizemos uma apresentação em Londres sobre o Brasil e as oportunidades de investimento do Brasil, a um conjunto de 30 ou 40 importantíssi-mas empresas britânicas. E porque é que nos chamaram a nós? Porque temos um conhecimento do mercado brasileiro superior à maioria dos bancos que estão em Londres, que conhecem mal o mercado brasileiro. O Reino Unido é um dos países que descurou o investimento e as exportações para o Brasil, que é a sexta maior economia do mundo e que aliás passou a britânica, que era sexta e passou para sétima". 

E acrescenta que "aliás, fomos nós que através da área que o Go-verno britânico tem para promover investimentos, que fomos fazer a apresentação às empresas. Isso é um reconhecimento das nossas 

capacidades, que nós temos conhecimento desses mercados". 

Isto, salienta ainda José Maria Ricciardi, "como há muitos investido-

res que investem e têm investido na Portugal telecom ou na EDP 

porque sabem que são empresas que têm investimentos impor-

tantes nas suas áreas de actividade, muitas delas tanto na américa 

Latina como em África". 

Portugal deve aproveitar situação estratégica

O líder do BES Investimento defende assim que Portugal devia 

aproveitar muito mais esta sua situação estratégica. "Se nós temos 

explorado, como estava a dizer, isto como uma espécie de uma 

ponte entre o centro e o Norte da Europa e também entre a Ásia 

e outros países que não estão na União europeia e esta parte que 

nós conhecemos bem, acho que devíamos explorar muito mais". 

José Maria Ricciardi considera ainda que a "África subsariana, 

vai ter um enorme desenvolvimento e toda a gente parece estar 

distraída. a opinião de muitos especialistas é que se há zona do 

mundo que, na próxima década, vai ter desenvolvimento económico 

é a África subsariana, claro que com todos os riscos e problemas 

que aqueles regimes ainda têm, mas vai ter! E isso para Portugal 

são boas notícias, porque se há empresários e País que conhecem 

bem aquela região do mundo, somos nós".

Estela Barbot concorda que Portugal deve aproveitar "o mais 

possível" estas suas mais-valias. "aliás foi dito ontem [no II Fórum 

Empresarial do algarve] pelo secretário de Estado adjunto e da 

Economia, e bem, que as nossas exportações têm crescido nessa 

medida. aliás, posso mencionar que os estudos do FMI achavam 

que Portugal já não tinha muito potencial para crescer porque 

estavam a pensar no mercado tradicional europeu, e geralmente 

o crescimento que tenho visto nas exportações tem a ver muito 

com a nossa lusofonia, e portanto com o nosso conhecimento que 

temos desses mercados, aliás por uma razão cultural e histórica 

que nós temos que aproveitar". 

A economista diz mesmo que "não é por caso que andamos a 

pensar que um povo que há tantos séculos atrás foi capaz de 

fazer a colonização que fez, porque é que agora não terá a força de 

recuperar esses mercados? Porque a parte cultural está lá, e essa 

parte cultural às vezes tem mais importância do que as pessoas 

julgavam, e a parte histórica também. aliás, é bom congratularmo-

-nos porque, pela primeira vez em 60 anos, temos uma balança 

comercial positiva, que é algo que devemos dizer e também é bom 

deixar esta nota de optimismo, porque pela primeira vez estamos 

a inverter o crescimento na Europa e o crescimento em Portugal. 

Principiante, mas dá sinais de vida este crescimento".

Sobre o caminho que a economia nacional tem de percorrer, Estela 

Barbot considera que "o Estado tem o papel de criar as condições 

para as empresas se desenvolverem, de nos dar as ferramentas 

para nós podermos contribuir para o crescimento económico. E 

digo já que não conheço outra maneira de criar emprego que não 

seja via crescimento económico. E é esse o papel fundamental do 

Estado, e obviamente, ainda se tem de fazer alguns ajustamentos, 

sobretudo no papel da despesa do Estado e no peso que o Estado 

tem na economia para conseguirmos ultrapassar e fazermos o tal 

crescimento económico. todas estas estratégias têm de ser mon-

tadas pelas empresas, mas com a ajuda de uma política macroe-

conómica adequada". E salienta: "essa ponte tem que ser feita e 

deveria ser nas associações comerciais e nas associações empre-

sariais, para darmos ao legislador e ao Governo as nossas ideias 

como empresários para montar esses tais instrumentos e para se 

adequar as políticas à captação do investimento, porque realmente 

é por aí que devemos ir, e temos potencial no nosso país, eu acredi-

to no nosso país e gosto muito de Portugal". 

A economista considera também que Portugal tem de saber vender 

a sua imagem lá fora e congratulou-se pelo anúncio feito pelo 

secretário de Estado Adjunto e da Economia que o Ministério da 

Economia iria realizar um road show, para promover o País e as 

empresas nacionais.

"Sobre esta abertura da Europa e da porta de entrada, ainda se me 

oferece dizer que, por exemplo, o projecto dos Golden Visa foi um 

projecto muito bem pensado, até ao fim de agosto nós já temos 

145 vistos dados, e já houve na ordem dos 90 mil milhões de 

investimento, realmente, aqui está um pequeno exemplo do que é 

a porta de entrada de Portugal na Europa, o Golden Visa é a prova 

disso", adianta Estela Barbot.

Voltando às exportações, José Maria Ricciardi quis lembrar que "atin-

gimos no primeiro semestre uma taxa de crescimento das nossas 

exportações como falou ontem o Sr. Secretário de Estado, que foi a 

mais alta da união europeia e as nossas exportações estão a crescer 

para fora da Europa a um ritmo de 20% por ano e já representam 30% 

da totalidade. E, portanto, isto demonstra o trabalho notável que os 

empresários portugueses têm conseguido fazer". LW

"Portugal Atlântico é uma mais-valia       

DEBATE |  Estela  Barb ot /  José M aria  Ricciard i

para Portugal no contexto europeu"
A ideia é defendida por Estela Barbot e secundada por José Maria Ricciardi, que salienta que "no contexto da globalização e da nossa relação com o Atlântico, mesmo em relação à Europa deixámos de estar na periferia" e destaca que a forma de Portugal se "afirmar mais na Europa é por os europeus, nomeadamente do Norte, saberem que temos relações e conhecimento de países desta parte do Atlântico que muitos países europeus não têm".
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Luís Mira Amaral, presidente da comissão executiva do Banco BIC

A melhor maneira de estreitar ligações  

é construir interesses mútuos e fortes

Acredito que em quatro  ou cinco anos tenhamos  o País recuperado

BANCA

LIDEWORKS. No início de 2014, que síntese faz da concretização 

da estratégia do Banco BIC no ano de 2013?

LUÍS MIRa aMaRaL. Hoje somos um banco de dimensão nacional 

e temos uma carteira à escala nacional. 

No dia em que comprámos o BPN tínhamos uma carteira de 

depósitos de cerca de 1.700 milhões de euros e neste momento 

temos 3.500 milhões de euros. um crescimento espectacular que 

mostra a dinâmica comercial que conseguimos induzir na nossa 

rede. 
Da mesma maneira, a nossa carteira de crédito era de cerca de 

1.800 milhões de euros e está agora em mais de três mil milhões 

de euros. Também o crédito subiu de forma expressiva, quer nos 

gabinetes de empresas quer em todo o conjunto de agências de 

retalho. Acreditamos que os nossos colaboradores estão agora 

bastante motivados e é fácil perceber porquê, pois passaram pela 

angústia de uma ameaça de encerramento do banco. Mas a partir 

do momento em que entraram accionistas sólidos e credíveis e 

uma gestão com objectivos a médio e longo prazo, conseguimos 

dinamizar os nossos colaboradores das redes comerciais e a res-

posta tem sido muito positiva. 

Estamos com um rácio de transformação a rondar os 90%. Já 

ultrapassamos o break even e chegámos ao fim do ano com um 

resultado ligeiramente positivo. 

Os resultados são extremamente interessantes, mostram que 

conseguimos de facto dinamizar as redes e pôr o banco a funcio-

nar, quer em termos de depósitos quer em termos de crédito.

Temos também uma liquidez adicional significativa porque temos 

uma linha de papel comercial que o BPN emitiu. Ainda temos a 

reserva dessa linha de liquidez que negociámos com o Governo 

quando comprámos o BPN. Temos aplicações de bancos angola-

nos em Portugal e adicionalmente temos estas linhas de liquidez 

e, portanto, o banco aparece neste momento capitalizado, com 

uma expressiva evolução dos depósitos e dos créditos e com 

resultados líquidos positivos. 

Quando aconteceu a crise bancária no Chipre, com a ameaça de 

confisco dos depósitos acima de 100 mil euros - questão mal 

explicada pela união Europeia (uE) porque não é uma questão de 

confiscação de depósitos acima dos 100 mil euros, mas obrigar 

esses depositantes a tornaram-se accionistas dos bancos em 

caso de dificuldades − gerou-se uma grande movimentação nos 

bancos europeus e também na banca portuguesa e esse facto 

fez com que o número de clientes portugueses no nosso banco, 

incluindo no private banking, tivesse crescido expressivamente. 

Isto mostra que os portugueses, pelo menos os mais sofisticados 

financeiramente, começaram a cumprir um objectivo da uE que 

é analisar os bancos em que depositam o dinheiro. O aumento 

dos nossos depósitos depois da crise bancária cipriota, desig-

nadamente no private banking, é um sinal claro da solidez e da 

credibilidade que o nosso banco oferece a estes clientes. 

LW. A boa execução da estratégia vai permitir antecipar as metas 

financeiras estabelecidas pelos accionistas?

LMa. Já estamos com resultados positivos graças à execução que 

conseguimos fazer e aos colaboradores, mas a solução europeia 

está longe de estar clarificada, o problema do Chipre não está 

resolvido completamente e a questão grega está longe de estar 

solucionada. 
Gosto de ser muito prudente, porque há uma envolvente externa 

sob a economia portuguesa e temos o problema da dívida pública. 

Há factores exógenos que não permitem ter garantias ou certezas 

da nossa boa evolução. 

Do que fizemos até agora conclui-se que estamos no bom cami-

nho, numa situação mais favorável do que o nosso business case 

mostrava. 

LW. A crescente integração, quer a nível comercial quer a nível 

dos investimentos, entre a economia angolana e a portuguesa 

cria alguma vantagem competitiva ao Banco BIC?

LMa. Este é o nicho de mercado que nós temos de aproveitar, que 

aliás já vem do pequeno Banco BIC Português lançado em 2008. 

Qualquer empresa portuguesa que pense em investir em Angola 

tem no Banco BIC Português uma fonte de informação. Não digo 

uma fonte de financiamento dado que o financiamento tem que 

ser local para quem quiser investir em Angola. 

Como sabe, o Banco de Portugal impõe um prémio de risco de 

10% em investimentos fora da OCDE e portanto uma empresa 

portuguesa que quisesse ir para Angola com financiamento em 

Portugal teria, para além da taxa de juro, mais 10% de prémio de 

risco. Aconselhamos, por isso, as empresas portuguesas sobre 

como devem apresentar o dossier ao Banco BIC em Angola para 

se financiarem lá. Aconselhamos a visitarem Angola e a conhece-

rem a realidade local antes de tomarem qualquer decisão, porque 

os custos logísticos da operação em Angola são muito superiores 

aos portugueses. 
É preciso reconhecer e saber encontrar parceiros adequados e 

nesse aspecto o Banco BIC em Angola é uma boa plataforma de 

informação para eles. 

Por outro lado, as empresas que invistam ou exportem para 

Angola querem a repatriação dos dividendos e o pagamento das 

vendas. Normalmente paga-se em Angola com uma conta do BIC 

Angola e é o BIC Angola que transfere para Portugal e nós paga-

mos aqui aos exportadores portugueses. 

Quando tínhamos o Banco BIC  com poucas agências muitas 

vezes o dinheiro chegava aqui ao Banco BIC Português mas as 

empresas espalhadas pelo País não tinham uma agência próxima 

delas para poderem continuar a trabalhar connosco. A partir do 

momento em que temos um banco de retalho à escala nacional 

temos a veleidade de pretender que esse dinheiro que vem do 

BIC Angola para o BIC Português possa ficar connosco de forma 

estável, dado que as empresas têm os nossos balcões por todo o 

País com  os quais podem trabalhar. 

Temos também a capacidade de financiar a exportação porque se 

uma empresa portuguesa exporta para Angola e se o Banco BIC 

em Angola conhece o cliente final isso é meio caminho andado 
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nossos negócios eram a banca de empresas, banco corresponden-

te de bancos angolanos e private banking. O retalho assumia uma 

expressão diminuta meramente complementar. Ao comprarmos o 

BPN passámos a ter a oportunidade de ter uma rede de retalho. 

O problema dos outros bancos é terem uma rede de retalho ex-

cedentária em relação à situação do País, portanto esses bancos 

estão a fazer duas coisas: racionalização da rede com fusões e 

contracção devido à crise económica.

Pelo contrário, nós estamos a construí-la agora, por isso estamos 

em contraciclo. Também há bancos que decidiram sair de Portugal 

e nós estamos a tentar aproveitar a oportunidade, é óbvio que 

vamos tentar aproveitar esses clientes. 

LW. Não há transacção de agências com a base de clientes em 

praças onde uns querem estar e outros deixaram de querer estar?

LMA. A banca agora é diferente do que era há uns anos atrás. Hoje 

o negócio não está tão fácil. A minha experiência diz-me que an-

tigamente quando dois bancos se fundiam o volume de negócios 

que ficava nesse novo banco não era a soma aritmética dos volu-

mes de negócios dos dois antigos bancos. Porque o cliente estava 

a trabalhar com dois bancos e de um momento para o outro esses 

bancos fundem-se num só e o cliente não quer ficar só a trabalhar 

com aquele banco e diversifica, criando oportunidades de mercado 

para outros bancos. 

Se alguns bancos portugueses se fundissem, também era útil para 

nós, que íamos tentar captar alguns desses clientes. O que está a 

acontecer, de facto, é que há regiões e cidades onde existem bancos 

que fecham balcões, mas ao fecharem esses balcões não significa 

que esses clientes possam passar para outros bancos, porque ime-

diatamente o banco toma providências para que esse cliente seja 

servido pelo balcão ao lado. Foi também o que nós fizemos aqui 

quando assumimos a rede do BPN e fechámos balcões. 

LW. Acabaram por quase não fechar balcões e até estão a abrir 

alguns.
LMA. O Banco BIC só tinha obrigação de ficar com 750 trabalha-

dores mas ficámos com 1.200 e nenhum dos partidos da oposição 

referiu isto. Se não fosse a situação do País, com o desemprego 

que existe, tínhamos fechado mais balcões. Só a responsabilidade 

social e corporativa dos meus accionistas, que estão num projecto 

de médio e longo prazo, permitiu esta decisão. 

Se o BPN tivesse sido comprado por accionistas que tivessem 

uma situação financeira frágil, aí sim é que se teriam fechado 

muitos mais balcões, porque não se conseguiam aguentar. 

LW. Os bancos pagavam fortunas por mercearias que fechavam 

para abrirem balcões e agora há mercearias que têm taxas de 

rentabilidade do capital investido muito superior ao dos bancos 

que estão na porta ao lado?

LMA. Admito que sim e isso confirma que hoje o negócio bancário 

não tem a rentabilidade que tinha anteriormente. Os bancos por-

tugueses conseguiram fazer um reequilíbrio do balanço notável, 

mas em termos de rentabilidade ainda estão longe daquilo que 

seria desejável. 

LW. A banca já sente no seu próprio negócio os sinais de retoma?

LMA. O que sinto é que o crédito malparado está já quase a esta-

bilizar, por isso, talvez já tenhamos batido no fundo, mas daí até 

vermos sinais de retoma vai uma certa distância.

Houve um factor estabilizador muito positivo, de que pouca gente 

tem consciência: as linhas de crédito PME Crescimento, PME In-

vestimento e tudo aquilo que foi feito com os sistemas de garan-

tia mútua criados por mim no PEDIP II, como Ministro da Indústria 

e Energia, amorteceram muito a travagem do financiamento às 

empresas.
Mas dizermos que já estamos a ter uma retoma expressiva do in-

vestimento não é verdade. Não há neste momento problemas de 

liquidez da banca para financiar as boas empresas. Qualquer boa 

empresa exportadora que não é minha cliente quando lá chego já 

lá estão os principais bancos portugueses. 
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em termos de credibilidade e segurança da venda que é feita a um cliente angolano. Quero dizer com isto que agilizamos e ajudamos muito as empresas portuguesas e estamos a financiar com linhas de crédito e factoring para estrangeiro. 

LW. Essa agilização dos procedimentos bancários acontece apenas entre Portugal e Angola ou, dado o plano de expansão do Banco BIC, pode suceder noutros países de África?LMa. Os nossos accionistas compraram o BPN IFI Cabo Verde que se passou a chamar Banco BIC Cabo Verde IFI obviamente que essa IFI estará também ao serviço do Banco BIC Português e do Banco BIC Angola.
Também é público que os nossos accionistas fizeram um contrato de promessa de compra e venda do BPN Brasil, para ter lá um pequeno banco, não um banco de retalho, mas um banco mais de empresas e de negócios, para poder fazer o triângulo Brasil, Ango-la, Portugal, que alguns chamam e bem um triângulo virtuoso. Os empresários brasileiros estão a estreitar relações com os em-presários angolanos. Angola tem grandes relações com Portugal, Portugal tem ligações com o Brasil e, portanto, na medida em que o Banco BIC esteja presente em Portugal, Angola e Brasil, pode-mos também tentar fazer esta triangulação, que agora é mais uma relação bilateral Portugal-Angola. 

LW. A crescente integração entre os sistemas bancários portu-guês e angolano é bom para ambos? Reforça ambos? Cria novas oportunidades de negócio? 
LMa. É bom para ambos e não é só bom em termos do sistema fi-nanceiro mas também para a economia real. Os principais bancos portugueses foram para Angola e construíram boas operações, 

com o know how e a competência da banca portuguesa que é das mais avançadas da Europa. 
Graças a este know how, Angola e Moçambique têm hoje dois sistemas bancários quase tão modernos e sofisticados como o português. Para além de Angola e Moçambique, o único sistema bancário que conheço a este nível é o da África do Sul.O facto de haver bancos portugueses a operarem em Angola ajudou muito as empresas portuguesas, quer a exportar quer a investir em Angola. 

Agora está-se a assistir a outro fenómeno, que é a banca angolana  vir para Portugal. O primeiro que o fez foi o BAI, Banco Africano de Investimento, já há uns anos. Depois os accionistas do BIC Angola, que não é propriamente angolano, é um banco com capitais luso--angolanos, com uma história de sucesso em Angola, criaram o Banco BIC Português. 
Os meus accionistas raciocinaram de uma forma muito simples. Se já temos um grande banco em Angola, que está a competir com os bancos que estão em Angola, quase todos eles ligados a bancos em Portugal, então temos que ter um banco em Portugal para jogar de igual para igual. E foi o que fizeram ao criar o Banco BIC Português.A presença em Portugal destes bancos angolanos, ou que come-çaram em Angola, também ajuda os empresários angolanos a investir em Portugal. A experiência do Banco BIC Português é de que os angolanos que querem investir em Portugal e são clientes do BIC Angola preferem o Banco BIC Português. Se há cidadãos ou empresas portuguesas que têm activos em Angola e podem dar esse activo ou esse depósito como garantia, o Banco BIC Angola dá-nos a garantia a nós e nós conseguimos financiar uma operação em Portugal. Está a acontecer com as empresas de construção civil e já tem acontecido com cidadãos angolanos, por exemplo clientes private, que tendo bens em Angola servem de garantia ao Banco BIC Angola que por sua vez nos dá uma garantia e nessa base nós financiamos esses cidadãos ou em-presas que teriam dificuldade se não fosse este tipo de mecanismo. 

LW. Acha que a economia constrói aquilo que a política não con-seguiu − uma comunidade de língua portuguesa? LMa. Não acredito em soluções meramente políticas, que não tenham um suporte na economia e nos interesses económicos. Lembro-me dos governos de que fiz parte, do Doutor Cavaco Silva, e da preocupação que sempre teve em estreitar boas relações com o Presidente de Angola e com o Governo angolano. Desde o primeiro-ministro Cavaco Silva conseguimos estabelecer boas relações com o poder político angolano. A melhor maneira de consolidar as ligações é haver interesses mútuos e parcerias entre os dois países no plano económico. O poder político serve para ajudar a abrir as portas, mas depois tem de ser consubstanciado em negócios entre ambas as partes. 

LW. O Banco BIC está a investir numa rede comercial em Portu-gal em contraciclo: Os outros fecham, o Banco BIC abre. Qual é o racional?
LMA. Os outros bancos já tinham uma rede de retalho. Nós começámos por ser um pequeno banco sem rede de retalho. Os 
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Quem não tem crédito são as empresas centradas no mercado doméstico, com estruturas financeiras desequilibradas. Empresas sem mercado nem capitais próprios não resolvem o seu problema através de empréstimos da banca comercial.O que eu gostava de ver era essas boas empresas exportadoras a passarem à fase seguinte, que é o investimento no aumento da capacidade instalada para expandirem mais as exportações, mas infelizmente ainda não vemos isso. 

LW. Como é que a banca vai resolver a questão da rentabilidade?LMA. Vai levar anos a resolver, não se resolve de um dia para o outro. O crédito à habitação é um sério problema para a banca portuguesa, porque os bancos abriram linhas de crédito e balcões especializados em crédito à habitação e tornaram-se autênticas máquinas de dar crédito à habitação com taxas muito baixas e o problema do crédito à habitação é que o spread mantém-se fixo 20 ou 30 anos. E agora o custo de financiamento dessas operações é maior do que a taxa ac-tiva praticada aos clientes, portanto o rendimento que obtêm dessas operações é inferior ao custo de financiar essas operações.

LW. Há concorrentes seus a proporem aos clientes descontos de 6% para parcelas de crédito que possam ser liquidadas antecipada-mente e sem penalização. 
LMA. E se calhar estão a fazer bem. No Banco BIC não temos uma carteira expressiva, temos apenas cerca de 400 milhões de euros de crédito à habitação, mas o custo de financiamento deste crédito à habitação é superior àquilo que recebemos dos clientes.Se calcular o valor actual do serviço da dívida que nos vão pagar, descontada a uma taxa de actualização igual ao custo de refinancia-mento desses empréstimos, o valor actual é bastante inferior aos 400 milhões de euros.

Portanto, se o banco fizer as contas e conseguir resgatar um em-préstimo destes para que a perda potencial seja menor, está a fazer uma boa operação. 

LW. O crédito à habitação era a chave do cross selling. Como é que se faz agora a venda cruzada? 
LMA. Sim, o crédito à habitação era a âncora sobre a qual se fazia o cross selling e vendia produtos: seguro de vida, crédito ao consumo, automóvel. 
É evidente que isso hoje desapareceu. Nós não dizemos que não damos crédito à habitação, damos crédito à habitação a um cliente de qualidade, com um spread para nós decente. Infelizmente não é o volume de crédito que os bancos tinham no passado, porém fazemos esse cross selling a um conjunto muito seleccionado de clientes. O problema é que no passado a banca fez isso de forma massificada e a classe média, como sabe, está-se a tornar pobre e esse mercado evaporou-se. 

LW. O facto de grandes bancos portugueses terem sido ajudados pelo Estado põe problemas de concorrência?LMA. Há aqui um problema que se põe ao poder político europeu, americano ou ocidental que é o facto de países em graves dificulda-des arranjarem dinheiro para aguentar os bancos. Os governos não têm canais próprios de distribuição dos financia-mentos, os canais de distribuição dos financiamentos à economia têm que ser os bancos. E se há um credit crunch no financiamento à economia o desemprego aumenta muito e tudo estoira. Portanto a questão não é os governos gostarem dos banqueiros, a razão lógica é nenhum governo responsável poder aceitar pacificamente um credit crunch, acabando o crédito à economia.O que se está a tentar fazer neste momento é criar mecanismos em que, quando o banco entra em dificuldades, o primeiro que tem que entrar com dinheiro é o accionista. Depois do accionista deve entrar o obrigacionista e depois o eventual depositante que tem acima de 100 mil euros.
Actualmente, o Estado entra com o empréstimo aos bancos e se os bancos não honrarem o empréstimo ao fim de um certo tempo, esse dinheiro é convertido em capital dos bancos. É o chamado mecanis-mo dos CoCos ("contingent convertible").Por outro lado, estes títulos 

têm uma taxa de juro muito penalizadora, o que funciona como in-

centivo para os bancos pagarem rapidamente esses títulos. Acho 

que isto foi uma forma inteligente e equilibrada, uma solução que 

está longe de ser óptima, para uma situação que era catastrófica. 

Em contrapartida, aceito perfeitamente, mesmo na banca privada, 

que o poder político e o regulador imponham certas limitações em 

matéria de remunerações dos gestores bancários, são instrumen-

tos dissuasores dos riscos excessivos tomados pelos gestores no 

passado, com o objectivo de aumentarem os lucros do banco e 

consequentemente as suas remunerações.  

LW. Há alguma hipótese de sairmos deste processo de empobre-

cimento e recuperarmos por via de investimentos mais estrutu-

rantes, num prazo à vista desta geração?

LMA. Primeiro há uma incógnita muito grande com a dívida pú-

blica portuguesa. Há vários cenários. Acho que é razoável alguma 

renegociação nessa matéria e obviamente que isso condiciona o 

nosso futuro colectivo, porque quando um País atinge uma dívida 

pública de cerca de 130% do PIB obviamente as coisas ficam muito 

difíceis.
A nossa dívida já está uma parte nas mãos das instituições eu-

ropeias. Outra parte está nas mãos dos bancos portugueses, das 

companhias de seguros e do fundo de estabilização da segurança 

social, portanto não será boa ideia que haja estouro da dívida 

pública portuguesa. 

Só temos dois motores de crescimento na economia portuguesa: 

o investimento e as exportações. As exportações têm-se portado 

muito melhor do que se esperaria. Sobre o investimento não é rea-

lista pensar que só o investimento português resolve isto, portanto 

o investimento estrangeiro é muito importante para Portugal. 

O problema é que no meu tempo de Governo quando se falava em 

investimentos directos estrangeiros pensávamos na Alemanha 

e nos EuA, dois grandes países que investiam em Portugal. Com 

a queda do muro de Berlim o investimento industrial alemão foi 

para o leste europeu, com a abertura da Ásia o investimento ame-

ricano foi para a China. 

O que devíamos fazer era mostrar aos alemães o sucesso que tem 

em Portugal uma Siemens, uma Bosh, uma Autoeuropa ou uma Con-

tinental. Alguns desses projectos fui eu que os trouxe para Portugal. 

A gente lê o Financial Times e quando fala em Portugal é só de-

sastre, mas se formos falar com os gestores alemães que estão 

em Portugal mostram-se encantados. Portanto temos que fazer 

uma campanha na Alemanha mostrando que este é um país mui-

to agradável e muito interessante para eles investirem. 

Depois no contexto actual não podemos só pensar no investimen-

to americano, europeu ou alemão, temos que pensar em investi-

mentos de países emergentes, como o Brasil, a China, ou até de 

Angola, que felizmente está a acontecer em Portugal. 

Há uma questão fundamental que é a estabilidade do quadro 

fiscal. Ninguém quer investir em Portugal se souber que as regras 

do jogo depois são alteradas. Na discussão que aconteceu sobre 

o IRC foi fundamental que o PS participasse e subscrevesse um 

acordo com o Governo. 

Mas, como tenho 68 anos, se calhar quando o País estiver recu-

perado já não é para a minha geração, mas acredito que dentro 

de quatro ou cinco anos poderemos ter um País recuperado. Se a 

imagem do País for bem vendida no exterior acho que temos con-

dições excelentes para voltar a ter investimento estrangeiro que é 

uma mola essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento 

económico-social. 

LW. A propósito desta publicação que é dedicada ao Fórum 

Empresarial do Algarve, na sua 2ª edição. Que importância é que 

atribui a este tipo de iniciativa?

LMA. Fui convidado desde o início para fazer parte da Comissão 

Executiva. Percebi que era um movimento empresarial que vinha 

do Brasil, que ia envolver não só os países de expressão portugue-

sa mas também países emergentes com os quais o Brasil tem re-

lações - estão a fazer um LIDE China, porque a China tem grandes 

relações com o Brasil e com Angola.

O LIDE tenta apoiar os países de expressão portuguesa a irem 

mais além, a terem presença em países com os quais têm rela-

ções comerciais. O LIDE no Brasil é uma máquina de promoção 

fabulosa, tem um conjunto de convenções empresariais no Brasil 

e percebi que ao fazerem o LIDE em Portugal iriam replicar essa 

máquina de promoção. Em pouco tempo o LIDE Portugal começou 

a ter uma expressão e uma visibilidade fora do normal.

Em 2012 resolvemos fazer o Fórum Empresarial do Algarve, que 

reuniu empresários e líderes económicos e de opinião do Brasil, de 

Angola e de Moçambique e houve uma série de painéis muito inte-

ressantes, quer sobre a situação económica quer sobre a situação 

bancária, com gestores e empresários do Brasil, Angola e Moçambi-

que. A segunda edição reforçou o êxito que foi a primeira.

LW. Há quem defenda que a qualidade geral de uma economia 

e da governação política tem muito que ver também o nível dos 

líderes. Que pensamento tem sobre a liderança em Portugal?

LMA. Como em tudo, temos nas organizações bons líderes e maus 

líderes. O problema nem é tanto o problema de liderança, é na 

camada mais abaixo que as coisas às vezes falham.

No mundo desenvolvido é costume dizer que há uma correlação 

entre as boas escolas de negócios e o índice de desenvolvimento 

económico e social de um país. Contudo, temos tão boas escolas 

de negócios como os outros países, mas não temos uma eco-

nomia e uma sociedade como os outros. Isto pode mostrar que 

Portugal a nível de liderança está no top, mas depois a nível médio 

e intermédio falha, porque aí não somos tão bons como os outros. 

Por outro lado, alguns líderes em Portugal não têm consciência de 

que devem dar o exemplo de rigor e de competência à sociedade, 

que têm de ser também agentes da pedagogia pela positiva e não 

pela negativa. 
Se houve falhanços e maus casos de liderança em Portugal 

também houve noutros países. Os falhanços americanos em Wall 

Street, que deram origem a esta crise internacional, eles que são 

a nata do sistema financeiro mundial, levantam a questão da 

liderança global.

LW. Acredita que o Banco BIC pode, num horizonte temporal pre-

visível, ser líder do sector bancário em Portugal?

LMA. O Banco BIC nem sequer está ainda no Top 5 dos bancos 

portugueses portanto não podemos dizer que vamos ser líder. 

Se a médio prazo o Banco BIC entrar para este Top já seria um 

objectivo muito interessante, que deixaria os accionistas do banco 

muito satisfeitos. 
Começámos em 2008 e o caminho que fizemos até hoje é impres-

sionante. LW
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Os concorrentes de Portugal são todos  os destinos do mundo

TURISMO

Desde há muito que o Turismo vem 
sendo referido pelos sucessivos 
Governos como uma actividade e um 
sector estratégico para a economia 
nacional, e de facto é. Para responder a estes e outros desafios, Portugal 
necessita dar continuidade à linha de desenvolvimento que traçou.

Estratégico para o emprego, não só por contribuir para empregar um conjunto significativo da população (8% do emprego), mas por permitir, igualmente, pela natureza e diversidade das suas atividades, a recon-versão e requalificação de profissionais migrantes de outros setores.Estratégico para a economia, não só pela contribuição relevante em termos de Produto Interno Bruto (cerca de 10%), mas também por se apresentar como um dos sectores que mais contribui para as exportações (cerca de 14%) e para a Balança Comercial Portuguesa, sendo o maior exportador de serviços (cerca de 46% das exportações de serviços).
Estratégico para o ambiente e para a sociedade, pois, se adequada-mente regulado, poderá constituir-se como um elemento fulcral na protecção do meio ambiente e na valorização do património cultural, e seu financiamento.

É no quadro da importância do Turismo para o desenvolvimento económico nacional, e em linha com um conjunto de iniciativas que temos vindo a desenvolver nos últimos anos em prol do desenvol-vimento do sector em Portugal, que a PwC decidiu, em colaboração com o LIDE - Turismo & Gastronomia, lançar a iniciativa de reflexão sobre os Desafios do Turismo em Portugal.Sem deixar de ter presente o PENT - Plano Estratégico Nacional para o Turismo, procurámos dar um passo adiante, refletindo e debatendo com os agentes do sector sobre os desafios e potenciais soluções que poderiam ser adotadas, essencialmente para, no curto prazo, em 2014, reforçarmos a trajectória de crescimento do Turismo em Portu-gal, num quadro de sustentabilidade e competitividade no panorama internacional.
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TURISMO

Informa

artilhar

En  reter

 

 

RTP. Portugal sempre ligado.

www.rtp.pt

Por isso, quer seja através da rádio, da televisão, do telemóvel, ou do seu 
computador, teremos sempre muitas razões para estarmos sempre ligados.     

O Turismo necessita de ganhar mais peso na agenda política nacio-nal, correspondente à sua importância para a economia do país.Portugal necessita de apostar claramente nos mercados onde já conquistou posição, assim como reforçar e defender esse posicio-namento, de forma mais informada e mais eficaz, e assim crescer no imediato, com os ajustamentos à oferta que se apresentem necessários.
É de crucial importância a construção de uma estrutura sólida de um Business Intelligence para o Turismo, que permita a tomada de 

decisão, que não envolva apenas a recolha de elementos (consumo, preferências, movimentação e satisfação) dos turistas internacio-nais que nos visitam, mas também uma plataforma de conhecimen-to sobre os turistas que não nos visitam.Inovar para combater a sazonalidade e alavancar a competitividade e otimizar a gestão e consolidar a oferta.O caminho está traçado... Mas o caminho não encerra em si o obje-tivo. Temos que o percorrer para que este seja atingido.

“Da reflexão conjunta, retirámos a necessidade de apostar no crescimento, na rentabilidade, na inovação e na liderança de uma ‘voz única’ no sector; eixos de desenvolvimento prioritários para o turismo”,  César Gonçalves, partner do setor do Turismo da PwC Portugal
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Empresas 
portuguesas 
precisam de 
gestão mais 
profissional

um gestor não precisa de ser formado em gestão mas tem de saber de gestão e ser um orquestrador, defende Paulo Morgado. O administrador da Capgemini salienta que "gerir é produzir muito com recursos escassos. Como não houve recursos escassos nos últimos anos, a actividade de gestão não era muito valorizada". Assim explica-nos os factores fundamentais de uma gestão profissional, o modelo FAST: Forecast, Accountability, Segregação de poderes e Trans-parência, que a consultora aplica e ajuda os seus clientes a implementar.

LIDEWORKS. Tem defendido sempre que as empresas têm de ter uma gestão profissional. Considera que a situação actual da economia e empresas nacionais se deve também ao facto de não apostarem numa gestão profissional?PAuLO MORGADO. Nunca se chegou a dar o prestígio devido à função do gestor; confundiu-se gestor com administrador. Gerir é produzir muito com recursos escassos. Como não houve recursos escassos nos últimos anos, a actividade de gestão não era muito valorizada, era mais o exercício do poder no sentido de concretizar negócios, isto é de fazer compras e vendas, algo com um impacto mais directo no balanço do que propriamente, e em primeira instância, na demonstração de resultados.
Portanto, não estavam criadas as condições para a profissão de gestor ser valorizada na sua essência.Por outro lado, as pessoas assumem cargos de administra-dores de empresas sem perceberem que aquilo não é apenas para fazerem um acting de liderança. Grande parte dos administradores que temos faz apenas um acting de serem líderes e depois precisam de ter uma estrutura abaixo deles 

que acaba por suprir algumas das deficiências que têm ao nível da 

gestão. Colocam-se mais como ‘delegadores’ do que propriamente 

com a função que acho que devem ter que é orquestradores, no 

sentido em que são eles que vão buscar as várias peças e várias 

componentes da empresa − gestão de recursos humanos, marke-

ting, vendas, gestão comercial, área financeira, etc. − e percebem 

como é que conseguem pôr uma empresa a trabalhar de forma 

autónoma e, no fundo, dar uma autonomia com responsabilidade 

e não a tal delegação total, que é quase uma desresponsabilização 

do próprio gestor. O gestor competente tem a necessidade de ser 

a pessoa que tem visão, capacidade conceptual de ver o momento 

actual e o futuro do mercado e conseguir levar a empresa para um 

determinado sítio.
A este propósito convém referir que há várias escolas de estraté-

gia: há umas que acham que estratégia é planear conceptualmente 

para onde é que se vai, definir um caminho, um posicionamento 

e depois implementar; mas há outras que são mais baseadas na 

acção do líder, que é um empreendedor, que age muito segundo a 

sua intuição. A Dell e a Apple são casos em que a estratégia estava 

na cabeça de uma pessoa e depois ele conduzia toda a organização 

atrás. Nesse sentido o líder tem de ter essa intuição de saber qual 

o caminho a seguir, mas depois tem de conseguir delegar, não por 

falta de competência para lhe prepararem ‘o discurso’, para ser ele 

o protagonista, mas sim para conseguir deslocar o trade off entre o 

interesse do accionista e o interesse da gestão, para outros pontos 

na organização.
Dando um exemplo da nossa empresa, existe uma regra: nós faze-

mos projectos, e cada projecto tem um budget para ser cumprido 

em termos de número de horas. Quando a equipa que faz esse 

projecto esgota esse número de horas, as pessoas ficam "não 

alocadas" e a sua chefia passa a ser a área financeira, que é quem 

decide se os recursos podem continuar lá ou não. Se não tivés-

semos essa regra, o trade off entre o interesse do accionista, que 

certamente não quereria que se tivessem esgotado as horas ou 

tê-las planeado mal, teria de ser feito pelo líder, criando uma dua-

lidade entre ele e o resto da empresa. Assim a dualidade é entre a 

financeira e a área que está a fazer o projecto, entre pares.

Desta forma, o líder tem a sabedoria de deslocar estas pressões 

para as pessoas abaixo de si, dotando-as de autonomia e respon-

sabilizando-as pelas suas decisões.

LW. E como se pode avaliar o exercício dessa gestão e liderança 

profissionais?
Essa avaliação deveria ser feita por quem? Por empresas indepen-

dentes?
PM. Pode ser feita por empresas independentes ou a própria 

organização ter uma espécie de centro corporativo actuante, 

como a maior parte das multinacionais têm. Eu sou avaliado por 

dimensões muito bem definidas do que deve ser um líder. uma 

das dimensões pelas quais sou avaliado é pela forma como moldo 

a demonstração de resultados, ou seja tenho de compreender bem 

o modelo de negócio, saber como é que se ganha o dinheiro e estar 

sempre a insistir nas variáveis pelas quais se ganha o dinheiro. 

Portanto, o líder tem de conhecer as variáveis críticas do negócio e 

também ser um business developer, ter uma ideia de como é que 

se deve desenvolver negócio. E isso implica ter uma certa proacti-

vidade em relação ao mercado, ser inovador em relação à sua oferta, 

ser um vendedor. Outra dimensão importante é ser um team leader, 

alguém que sabe como é que as pessoas funcionam, não é introver-

tido, conhece os factores de motivação e que sabe ser duro, quando 

é preciso, de modo a que as pessoas se transcendam.

LW. Considera assim que uma gestão profissional nas empresas 

pode ajudar a ‘olear’ toda a estrutura, começando por cima?

PM. Tem de ser. E há ainda uma outra dimensão muito importante 

para a gestão profissional, aquilo a que os franceses chamam ‘la 

niaque ’, que é uma espécie de ‘drive ’, de entusiasmo, porque a 

pessoa tem de acordar todos os dias de manhã com vontade de 

dar energia à organização porque o que o líder faz tem um efeito, 

um impacto na organização: o gestor mais do que comunicar deve 

tocar as pessoas, ao mesmo tempo que imprime um ritmo de 

execução "imparável".

Se começarmos a colocar estas peças todas juntas verificamos 

que certos perfis que vemos à frente das empresas seriam pouco 

pontuados em algumas destas vertentes. 

LW. Como é que se aplica esse modelo no mercado português 

onde em cerca de 98% das empresas que são PME o dono da em-

presa, o accionista, é, na maior parte das vezes, o gestor?

PM. Mas isso aí é um capítulo diferente. Independentemente de 

serem PME elas estão sempre sujeitas à ditadura do dinheiro 

escasso.

LW. Aí ainda mais...
PM. Sim, eventualmente ainda mais. Em relação às PME, hoje 

existe um mercado de capitais menos exigente que a Euronext que 

é a Alternext. Naturalmente, mesmo aí, as empresas têm de ter 

responsabilidades (muitas vezes novas) de ‘empresa cotada’. E o 

que é que as empresas cotadas têm que eu acho que é benéfico 

para a gestão? Primeiro, têm um exercício de forecast mensal e 

trimestral. Ou seja, têm de estimar os resultados que vão fazer 

no curto prazo. Todas as multinacionais funcionam dentro deste 

modelo, que obriga a um compromisso de trazer para o curto prazo 

aquilo que, muitas vezes, as outras empresas, se limitam a "ir 

fazendo". Acho que um dos principais problemas do nosso tecido 

empresarial, e do País em geral, é o tempo que levamos para fazer 

as coisas. Levamos muito tempo a fazer as coisas, daí a necessi-

dade de nos financiarmos, o financiamento mais não é do que a 

"Um dos principais 
problemas do nosso 
tecido empresarial, e do 
País em geral, é o tempo 
que levamos para fazer 
as coisas. O excesso de 
financiamento destina-se, 

fundamentalmente, a cobrir 

essa lentidão"
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Although blurred this image holds such an unique brand
capacity that one does not have to focus that much to relate.

Can your business (start up or not) afford such a lack of focus?

We network to offer a range of services designed to make your business image more effective.
Image is just the original word for brand and even if you are not impressed by brands, you just can’t not have an image.
So if your image is no image, that’s your image. Mind your brand.

Client Locations Angola Brasil España Indonesia Moçambique Portugal Suisse USA

Focus on clear solutions. Never mind about loads of opinions!
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antecipação do dinheiro no tempo. A lentidão (também porque há componentes políticas, e a política é lenta; e porque 50% da nossa economia está no Estado...) é uma coisa que caracteriza a nossa forma de actuar. 
Este exercício de forecast obriga as pessoas a fazer vendas para este mês, ter resultados este mês. Como gestor de uma empresa multinacional, se falhar, primeiro recebo uma advertência, depois perco níveis de autonomia e a seguir sou despedido. Ainda recentemente disse numa entrevista que nunca vi nenhum gestor ser despedido. A verdade é que, por exemplo no futebol; quando a equipa não ganha, o treinador está periclitante durante alguns jogos mas depois vai-se mesmo embora e isso não acontece com os gestores. Com estes, tem de haver um problema qualquer mais de direito penal para ele ser despedido. Outra coisa que as empresas também têm de ter é accountability, ou seja responsabilização de resultados, o que na maior parte dos casos está disperso e, em última instância numa PME é sempre culpa do dono, porque às vezes o dono também, erradamente, centraliza tudo.

LW. Voltando às peças, aos factores necessários a uma gestão profissional no vosso modelo FAST...
PM. Além do forecast e da accountability há uma terceira peça que é a segregação de poderes. Normalmente em Portugal o adminis-trador é uma espécie de continuidade do accionista e exclui-se de uma tarefa muito importante que é de defender primeiro o inte-resse da empresa. Isso acontece muito em empresas familiares onde o administrador é apenas uma correia de transmissão do accionista (mas igualmente nas públicas), fazendo com que não se consigam evitar situações em que se confunde o interesse pesso-al do accionista com o da empresa, em termos dos custos que se imputam à empresa e dos activos que se compram. Se houver um gestor independente, irá certamente colocar questões sobre o nível de retorno que esses custos e esses activos irão trazer à demons-tração de resultados da empresa. Finalmente, um quarto factor que penso que traz muito profissionalismo à gestão é a transparência. 

Tudo o que seja avaliação da performance deve ser emitido da for-ma mais transparente possível, auditada, de preferência. Portanto, divulgam-se os resultados que obtêm, quer os resultados finais, que já têm tradução financeira, quer os indicadores operacionais que é preciso ir acompanhando. O facto de se ter um bom sistema de informação de gestão e de se estar constantemente a olhar para esses indicadores traz maior pressão no curto prazo. Juntando os factores fundamentais para uma gestão profissional Forecast, Ac-countability, Segregação de poderes e Transparência temos, curio-samente, a sigla FAST. Estas quatro peças conjugadas criam uma dinâmica mais acelerada, mais veloz, para produzir resultados. Tudo isto é baseado no mérito e a confiança é uma condição necessária mas não suficiente. As multinacionais são organizações que têm de se basear no mérito e, por essa mesma razão, quem é escolhido para elas tem de reunir um conjunto de características difíceis de obter, nas quais ser um "pau mandado", ou um "beija-mão" não é, com certeza, a fundamental. LW

"O gestor competente tem a 
necessidade de ser a pessoa 
que tem visão, capacidade 
conceptual de ver o 
momento actual e o futuro 
do mercado e conseguir 
levar a empresa para um 
determinado sítio"

“É impossível que uma organização 
hoje não tenha a informática como uma ferramenta de gestão por excelência”

Capgemini ajuda a implementar modelo FAST
Paulo Morgado, administrador da Capgemini, explica que em relação aos qua-tro factores fundamentais para uma gestão profissional – FAST – a consultora pode ajudar as empresas nacionais, por exemplo, ao nível do forecast uma vez que “pode fornecer o modelo em que nós próprios funcionamos. E há muitas empresas portuguesas que se querem tornar multinacionais… temos empre-sas portuguesas internacionalizadas, mas multinacionais ainda não”.É um processo moroso, salienta: “a Capgemini foi fundada em 1967 mas só aí por volta de 2004 é que podemos dizer que o processo de ‘multinacionali-zação’ ficou verdadeiramente completo, designadamente com o inglês a ser adoptado como língua oficial” – apesar de ser uma empresa francesa.O administrador adianta-nos que a ajuda da Capgemini na dimensão da accountability, “tem sobretudo a ver com a competência que nós temos de desenvolver modelos de avaliação para a chamada ‘alta direcção’, que é aquela que, normalmente, foge ao escrutínio”; e tem a ver “com a nossa capacidade de criar rituais de gestão assistidos por ferramentas informáticas, que nos dão informação em tempo real (hot info) ”.E Paulo Morgado defende: “é impossível que uma organização hoje não tenha a informática como uma ferramenta de gestão por excelência. A informática, que permitiu automatizar muitos processos administrativos no passado, depois também muitos processos operacionais, tem agora um valor acrescido que é o de automatizar processos de gestão, suprimindo, designadamente, o tempo que se perdia a investigar e a pensar. A possibilidade de, através de uma ferramenta informática, tornar tangíveis processos que de outra forma não ‘existem’, é muito importante para a profissionalização da gestão: passam-se a ver coisas que anteriormente não se conseguiam ver porque não tinham ‘existência’. Se o gestor tiver um conjunto de ferramentas que trazem os ‘problemas’ até ao seu e-mail, não necessita de perder tempo a tentar saber o que se passa, aplicando o seu tempo em medidas correctivas para resolver esses problemas. Tornando-se cada vez mais pequeno o espaço para lideranças incompetentes”, adianta. 

A Capgemini trabalha em três áreas de negócio: consultoria (de gestão, mas sempre com uma vertente de tecnologia como facilitador da gestão), tecnolo-gia (desenvolvimento de soluções de software) e outsourcing (manutenção de software e hardware).
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LIDEWORKS. Como correu o ano de 2013 à TAP? FERNaNDO PINtO. A TAP cresceu em 2013. Na realidade, a em-presa tem conseguido manter um ritmo de crescimento ao longo destes últimos 12 anos. O hub de Lisboa é um sucesso, a estratégia que adoptámos, que visa a ligação das Américas e de África com a Europa via Portugal, tem sido uma estratégia vencedora. E a razão deste sucesso é o excelente serviço que a empresa tem prestado e a capacidade que a companhia tem revelado no sentido de des-cobrir mercados que se ligam e que têm atração entre si. Tendo em conta que já entrámos no quarto ano de crise da Europa e de Portugal, o facto de termos conseguido, durante este período, con-tinuar este processo de crescimento é realmente algo excecional. Aliás, o ano passado conseguimos crescer, inclusive em vendas no mercado português, o que é muito importante. E falamos ape-nas dos resultados até ao mês de agosto, um mês em que a TAP conseguiu bater recordes, relativamente ao número de passageiros transportados, atingindo números diários e mensais maiores do que alguma vez tínhamos conseguido alcançar. 

LW. A que atribui esses resultados?
FP. É uma curva ascendente que resulta de um trabalho persis-tente ao longo dos anos e do esforço conjunto de todos dentro da empresa. E atribuo também esses resultados, sobretudo, ao facto de a TAP estar sempre procurando novos serviços e novas ligações para destinos que demonstram ter potencial de desenvolvimento. Ou seja, não parando de estar ativa no mercado. É claro, por vezes é necessário reorientar algumas opções de destinos e procurar outras possibilidades e alternativas, mas podemos dizer que 99% 

das apostas deram certo, e deram certo com números crescentes de mercado todos os anos.

LW. Há algum destino cujo desempenho o tenha surpreendido?FP. Todas as apostas que fizemos, tiveram por base um estu-do aprofundado dos mercados. Mas, ainda assim, e dando como exemplo o Brasil, as cidades de Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre tiveram um desempenho positivo muito rápido, desde o início. Sabíamos que estas cidades ambicionavam ligações diretas à Europa e que teriam muito potencial, mas imaginávamos que pode-riam demorar para se tornarem um investimento estável, para ter retorno. Foi muito mais rápido do que imaginávamos. Já na Europa, os países de leste em que temos apostado têm tido também um grande sucesso. Mesmo no caso de voos longos, como Moscovo, por exemplo, verificamos que há muita oportunidade de crescimen-to, sendo que, por enquanto é um tráfego mais ponto-a-ponto, mas claramente também com possibilidade de aumento da procura para voos de ligação a África ou às Américas. 

LW. Quando diz tráfego ponto-a-ponto está a referir-se ao destino Portugal, no caso dos passageiros vindos da Europa, por exemplo. Nesse campo, a TAP tem um papel preponderante na promoção do turismo em Portugal?
FP. Sim, esse é um ponto muito importante. O que verificamos é que a maioria dos passageiros da TAP são ainda passageiros ponto-a-ponto, principalmente quando falamos da Europa e de vários pontos da Europa, norte da Europa, leste, etc. Até mesmo de 

“O hub de Lisboa 
é um sucesso”

Espanha. A TAP é a principal transportadora aérea entre Espanha 

e Portugal. Já quando olhamos para os passageiros nas rotas do 

Brasil e de África, constatamos que mais de metade dos passageiros 

viajam em ligação, isto é, seguem para outros destinos da TAP na Eu-

ropa, a partir de Lisboa ou do Porto. Mas, mesmo os passageiros em 

ligação, apenas de passagem por Portugal, acabam por voltar, com 

curiosidade de conhecer Lisboa ou Porto. Já tive contactos de muitos 

passageiros frequentes que conhecem a companhia, ficam também 

a conhecer um pouco do País e acabam por voltar para fazer turismo 

em Portugal. Eu diria que a TAP tem essa responsabilidade muito 

grande, pelo facto de trazer muitos turistas brasileiros, e também, 

cada vez mais, muitos turistas de vários países africanos. 

LW. África está na mira da TAP, vão crescer a operação para aquele 

continente?
FP. Sim, a TAP está a investir fortemente em África. Abrimos duas 

novas rotas: Boa Vista em Cabo Verde e Tânger, em Marrocos, já 

em Outubro. Estes dois novos destinos vão dar-nos 70 voos por 

semana para África, num total de 15 destinos. Ou seja, já é uma 

operação muito pesada. um número de frequências já semelhante 

ao Brasil, para onde a TAP opera 74 voos semanais. É interessante 

ver esse equilíbrio que estamos a conseguir. Sem esquecer que 

também servimos os Estados unidos, para duas cidades, Nova 

Iorque e Miami. Esta última com muito sucesso também e ainda 

com espaço para crescer, porque ainda não temos voo diário para 

Miami, mas apenas por falta do número suficiente de aviões. Aliás, 

passa-se o mesmo com outros destinos, nomeadamente o Brasil, 

onde precisamos de continuar a crescer, para reforçar ainda mais 

o nosso posicionamento de liderança nesse importante mercado e 

para melhor atender às necessidades dos nossos clientes. 

LW. Será então essencial crescer em número de aviões?

FP. Estamos a negociar a vinda de mais dois A330-200 para o 

longo curso. A previsão é operarmos com eles já no próximo Verão. 

E estamos também em negociação para mais dois A320, para o 

médio curso, para suporte de todo esse processo de alimentação 

das rotas. Cada vez que temos mais aviões de longo curso, preci-

samos também de aviões de médio curso para fazer a alimentação 

das rotas, ou seja, possibilitar o aumento de capacidade de trans-

porte de passageiros nas rotas europeias, para que estes possam 

viajar nas nossas rotas de longo curso, utilizando o nosso hub de 

Lisboa. Claro que para operar mais aviões, há toda uma necessi-

dade de recrutar e preparar mais pessoal, profissionais altamente 

qualificados e especializados, impulsionando todo um crescimento 

da empresa que aparece em conjunto. No final, este investimento 

no crescimento da TAP vai gerar mais emprego. Vai permitir uma 

maior capacidade de oferta aos nossos passageiros, mais destinos, 

mais tráfego de lazer e de negócios viajando para Portugal, maior 

volume de vendas realizado. Lembro, a propósito, que mais de 70% 

das passagens são vendidas fora de Portugal, o que demonstra 

bem a importância da TAP como uma das maiores exportadoras 

nacionais. Poucas empresas portuguesas podem dizer que 70% das 

suas vendas é feita fora do país. Eu diria que todo esse crescimento 

traz importantes ganhos não só para a empresa, mas também para 

o País. E daí a importância da TAP para Portugal. LW

Fernando Pinto, presidente da TAP, fala sobre a estratégia vencedora da companhia, que tem permitido um crescimento sustentável ao longo dos últimos 12 anos. 

TRANSPORTES A É RE O S
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A RTP a caminho do futuro
A Rádio e Televisão de Portugal está a atravessar um período de profunda mudança e grandes desafios.Para dar resposta a este período ímpar na história do Serviço Público de Televisão e Rádio o Conselho de Administração da RTP elaborou recentemente o Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento, um documento onde está definida a estratégia de sustentabilidade da RTP para os próximos anos, assim como a sua Visão, Missão e Valores.O objectivo último do PDR é o de tornar a RTP uma empresa mais moderna, transformando-a e reestru-turando-a para se preparar melhor para os grandes desafios do futuro no sector dos Media.

O Plano de modernização e transformação da RTP prevê sete princípios fundamentais, que deverão orientar a empresa de serviço público nos próximos três anos:- universalidade
- Independência
- Excelência
- Diversidade
- Responsabilidade
- Inovação
- "Portugalidade" Global

uma das maiores ambições do PDR da RTP é "SER PIONEIRA EM INOVAÇÃO MuLTIPLATAFORMA".
A enorme transformação da indústria de Media e a crescente con-vergência a que assistimos, nas áreas de televisão, rádio e internet, tanto na produção de conteúdos, como na obtenção de receitas e na difusão multiplataformas, obriga a tomar medidas quanto antes.A pensar no desígnio da inovação, a RTP decidiu convidar nove PME`s nacionais, verdadeiramente inovadoras, para a criação de um Cluster de Media.

E assim nasceu o PIMS: Portuguese Innovative Media Solutions.As nove empresas portuguesas do Cluster de Media são todas complementares na cadeia de produção de um operador de televisão e rádio. E todas são reconhecidas por terem criado produtos ou servi-ços nacionais, de grande sucesso, um pouco por todo o mundo. Aliás, a maior parte dos clientes destas empresas está fora de Portugal e no nosso país, em grande parte delas, a RTP é o maior cliente.

As nove empresas que fazem parte do PIMS são: a MOG; a CYCLOID; a GSOFT; a WTVISION; a PRIBERAM; a INNOWAVE; a WAYNEXT, a STREAMBOLIC e a VOICE INTERACTION.Várias destas empresas trabalham em tecnologias de infor-mação, na integração de sistemas técnicos, desde a captura de imagens e sons até à emissão; outra produz grafismos em tempo real; duas trabalham na organização de meta dados, pesquisa e descodificação automática do som; outras em soluções de televisão para diferentes equipamentos como smartphones e tablets e outra ainda em projectos de marke-ting digital e interactivo.
Juntas com a RTP, vão ajudar a transformar radicalmente a forma actual de fazer televisão, com um grande impacto na eficiência. A utilização de todas as soluções que estas em-presas detêm de forma integrada, vai ter como consequência a utilização de menos recursos e menos operações (e mais simples) para fazer o mesmo, conseguindo fazer televisão e rádio com grande qualidade, em todas as plataformas e devi-ces disponíveis.

Daqui a dois anos, como resultado deste Cluster, a RTP será uma das empresas de media mais inovadoras, do ponto de vista tecnológico. O projecto PIMS será uma mais-valia clara para o Serviço Público, a indústria de Media nacional e a projec-ção internacional das empresas portuguesas. LW
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ADVOCACIA

Ao longo da última década, o mercado das sociedades de advogados portuguesas tem vindo a ser o alvo preferencial do investimento das sociedades de advogados espanholas de renome internacional, tendo levado ao estabelecimento de sucursais destas sociedades em Portugal. Assim como em tantas outras áreas de negócios, era inevitável que este investimento estrangeiro viesse a suceder.Foram muitos os obstáculos que as sociedades espanholas e os seus parceiros de portugueses tiveram que ultrapassar. Desde a natural desconfiança do mercado e dos clientes, que olhavam com receio a intromissão e mesmo competência dessas firmas, bem como a natural tendência de proteção dos interesses instituídos. Aos poucos, a situação foi ultrapassada, pois a entrada destas sociedades foi feita com a assimilação de parceiros nacionais, o que levou à aceitação pelos grandes players do mercado, que rapida-mente compreenderam as vantagens da integração. Mais complexa foi a aceitação por parte das PME, que demonstra-ram mais resistência à alteração da oferta daqueles que eram os seus tradicionais advogados. Todavia, esta nova realidade cedo se demonstrou vantajosa, beneficiando largamente o comércio e o investimento ibérico. Actualmente existe cerca de uma dezena de sociedades espanholas em Portugal, com aproximadamente 370 advogados.
Verificam-se várias vantagens no investimento de empresas espa-

nholas em Portugal, que puderam manter a assessoria jurídica que já tinham internamente também para os seus investimentos além--fronteiras - o investimento directo espanhol em Portugal atingiu, em 2012, 18,2% e no 1º semestre de 2013 já estava em 22,9%. Este factor foi e continua a ser relevante no momento da escolha do país onde investir, até porque as sociedades de advogados espanholas estabelecidas em Portugal contribuem ativamente para o desenvol-vimento do mercado ibérico no seio do negócio dos seus clientes.Do mesmo modo, podemos afirmar que esta nova realidade fomentou e incrementou as relações comerciais também do lado português. As sociedades de advogados espanholas estabelecidas em Portugal contam com grande número de clientes portugue-ses, verificando-se ainda uma aproximação a parceiros espanhóis (fornecedores clientes ou outros co-interessados) por parte desses clientes. 
Espanha é, ainda hoje, um dos principais países europeus para o qual Portugal exporta os seus bens e serviços (em 2012, 22,5% das exportações foram para Espanha e no 1º semestre de 2013, essa percentagem já era 23,4%). Face à actual conjuntura económica, não será de esperar que o fluxo comercial cresça exponencialmente, mas podemos afirmar que este se mantém constante ao longo dos últimos tempos, sem sinais de abrandamento, nem parecendo que tal suceda num futuro próximo.  LW

As sociedades 
de advogados 
“ibéricas” e a 
sua importância 
no comércio 
transfronteiriço 
ibérico

Albano Sarmento

Relações Empresariais  
entre Portugal e Espanha

ESTAMOS EM:
CONDOMINIO CONSIGLIERI PARK

Estrada Consiglieri Pedroso, 71 - Fracção A - 2730-055 BARCARENA, Queluz de Baixo
Tel.: 214 342 820/21 | Fax: 214 342 820

Email: sacoladecores@netcabo.pt

Produzimos catálogos, cartazes, caixas em cartonagem, 
jornais, revistas, brochuras, trípticos, dípticos, monofolhas, 
flyers, todo o tipo de trabalho comercial, cartas, envelopes, 
cartões, convites, entre outros. 

Temos uma forte componente de impressão digital     
oferecendo a possibilidade de pequenas tiragens 
personalizadas (dados variáveis), tendo em vista um 
público alvo mais restrito, disponibilizando assim 
maior versatilidade e poder decisório ao nosso parceiro. 

Disponibilizamos serviços na área de pré-impressão, 
impressão offset, impressão digital, fotografia digital, 
maquetização, digitalização, serigrafia, etc… 

Oferecemos diversas soluções a nível de acabamento, 
verniz UV, cortante formas especiais, cunho, relevo, 
etc...Distinguimo-nos pelo cumprimento rigoroso dos 
prazos e pelo leque de soluções disponibilizada.

sacoladecores@netcabo.pt

Consulte-nos
TEMOS OS MELHORES

PREÇOS DO MERCADO

DESIGN | IMPRESSÃO | IMPRESSÃO DIGITAL
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“Uma boa 
imagem 
contribui 
para uma boa 
reputação, e 
esta potencia 
o negócio”

Está há menos de dois anos no mercado, mas é já uma referência quando se fala em Consultoria de Imagem Executiva e Corporativa.
Com sede em Lisboa, a Stand Out é a primeira agência de Styling e Consultoria de Imagem especialmente vocacio-nada para actuar no segmento executivo e corporativo, um projecto que nasceu pelas mãos de Sandra Cardo-so Monteiro, partner da Midlandcom − Consultores de Comunicação, e após mais de dez anos de experiência no mercado da comunicação empresarial e relações públicas.

Cuida da imagem de clientes individuais, maioritariamen-te executivos, mas é na formação nas empresas que a Stand Out tem vindo a crescer. "Somos cada vez mais procurados para workshops ou acções de formação nas empresas sobre imagem e estilo pessoal, imagem corpo-rativa ou imagem para os media", afirma Sandra Cardoso Monteiro, consultora de imagem executiva e corporativa e líder deste projecto. 
"Finalmente as organizações começam a conscienciali-zar-se de que a imagem dos seus recursos humanos in-fluencia a imagem global que os stakeholders têm dessa organização. E como sabemos, uma boa imagem contri-bui para uma boa reputação, e esta potencia o negócio", explica. E acrescenta: "já a nível pessoal ou individual, as nossas roupas, a maneira como nos vestimos, são uma 

Assessoria de imagem 
executiva e corporativa

CONSULTORIA D E  I M AG E M
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CONSULTORIA  DE  I M AG E M

Sandra Cardoso Monteiro é formada em Personal Fashion Styling pelo London College of Fashion (University of the Arts London) e pós-graduada em Consultoria de Imagem pelo IPAM. Nesta área, frequentou ainda os cursos “Consultoria de Imagem” e “Menswear” na Pulp Fashion, com Susana Marques Pinto e Xana Guerra. É licenciada em Comunicação Social e Educação Multimédia (Instituto Politécnico de Leiria), e pós-graduada em Comunicação Estratégica e Assessoria Mediática (ISLA Lisboa) e em Marketing Relacional (ISCTE), frequentou ainda o PAGE - Programa Avançado em Gestão para Executivos (CATÓLICA-LISBON School of Business & Economics), e o segundo ano da licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (Universidade Nova de Lisboa). É mestranda em Marketing no ISCTE, estando a finalizar a tese na área da imagem executiva e corporativa.

Para mais informações, por favor contactar:Sandra Cardoso Monteiro 
Tel.: 211 582 171 | Telm.: 934 190 733
scm@stand-out-styling.pt

forma de comunicação não-verbal, e que denuncia quem somos, o que fazemos, o nosso papel social, entre muitas outras coisas. Quando nos vestimos, de manhã, somos como um quadro em branco: à medida que escolhemos as roupas e os acessórios, vamos construindo uma mensa-gem para o mundo exterior", conclui a consultora de ima-gem, adiantando: "a nossa imagem deve ser usada como factor de difenciação e desta forma acrescentar valor à nossa marca pessoal".
A nível individual, a Stand Out disponibiliza serviços na área da imagem profissional e pessoal, que vão desde a adequação da imagem e estilo ao cargo e à organização, passando pela organização do guarda-roupa e pelo sho-pping. "Somos cada vez mais procurados por executivos, homens e mulheres, que por questões profissionais não têm tempo para fazer as suas compras. Em três horas montamos um guarda-roupa profissional, de acordo com o estilo, personalidade, imagem a projectar e, claro, orçamento disponível", afirma. "E ensinamos a vestir, de acordo com o tipo de corpo do cliente, as cores, tecidos e padrões que mais o favorecem, e de acordo com o nível de formalidade e estilo correspondente à organização em que trabalha". 

A nível corporativo, os serviços passam pela elaboração de guias de estilo corporativos, onde se definem guide-lines quanto à forma de vestir no dia-a-dia profissional, desenvolvimento de programas de formação para imple-mentação de dress codes corporativos, e workshops sobre vários temas relacionados com a imagem profissional, tais como "Imagem pessoal e imagem profissional", "Regras básicas de styling e imagem para executivos", "Imagem para os media", "Dress code para eventos corporativos", entre outros, podendo ser sessões de trabalho em grupo ou individuais.
Quanto aos principais problemas que encontra, esta assessora de imagem destaca dois: "uma das principais lacunas que encontro nas organizações prende-se com o dress code instituído, por vezes de alinhamento interna-cional, mas que depois não está devidamente incorporado na cultura das empresas. Isto é, os colaboradores não têm a formação e a informação necessária para o adaptarem à sua personalidade e estilo pessoal, o que origina situações de desenquadramento", afirma.  Depois, a nível pesso-al, e sobretudo neste target executivo, "nem sempre há tempo para cuidar da imagem, e aqui os nossos executivos começam a perceber que só têm a ganhar com ao recorrer a um assessor de imagem, pois para além de pouparem tempo têm um guarda-roupa inteligente e profissional, que corresponde às suas necessidades em termos de imagem", conclui. 

Sandra Cardoso Monteiro deixa uma dica às organizações: estas devem avaliar as necessidades formativas dos seus recursos humanos e delinear um plano de formação de acordo com as necessidades identificadas. um workshop de três horas é muitas vezes suficiente para resolver as questões básicas de imagem e estilo pessoal dos colabo-radores. LW

A imagem certa para cada profissão
Está definido que a cada área de negócio corresponde determinado nível de formalidade e a cada uma das áreas corresponde determinado estilo, que é universal. Se formos para a alta finança, por exemplo, o nível de formalidade é elevado, a imagem pessoal tem obrigatoriamente de transmitir valores de credibilidade, rigor e sobriedade. Mas se formos para as indústrias criativas, onde a criatividade é palavra-chave, então a descontração é chave para o estilo e imagem de todos os que trabalham nesta área. E se cada um de nós não se sente bem com o estilo que é imposto ou definido no local de trabalho ou profissão, então é porque não estamos a trabalhar na área certa!
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Bruno Mota, fundador e partner da empresa explica-nos que "as principais áreas de negócio são o Outsourcing de profissionais qualificados de tecnologias de Informação e telecomunicações, o desenvolvimento de produtos Mobile e a criação de soluções digi-tais (sites, microsites, campanhas para facebook, twitter, etc)". Na área de Outsourcing, a consultora actua nos vários sectores de actividade, tendo experiência comprovada no sector das telecomu-nicações, aviação, banca, seguros, indústria, administração pública e outras empresas de consultoria e serviços de TI."Na área de Mobile temos vindo a realizar diferentes tipos de proje-tos, sejam eles mais focados na organização interna das empresas, produtos para o público em geral ou aplicações para promoção dos nossos clientes. também nesta área não temos áreas preferenciais pelo que damos resposta a todos os desafios que nos propõem. Gostamos de tecnologia e de inovação", adianta Bruno Mota. Para além desses produtos, a empresa desenvolve produtos à medida tendo em conta as realidades distintas dos clientes.O responsável salienta que "na área de Marketing Digital, represen-tada pela marca Diamond (by BOLD), trabalhamos com empresas de todos os sectores, tendo já feito projectos para agências de viagens, mercado automóvel, etc.".
A empresa tem actualmente 150 colaboradores e fora de Portu-gal tem trabalhado essencialmente a nível europeu e no Brasil. "a aposta em São Paulo deve-se ao facto do Brasil ser um país ainda economicamente emergente, com inúmeras oportunidades e 

carências a nível tecnológico. a língua e o conhecimento da cultura local foram outros dos factores que favoreceram a aposta da BOLD naquele mercado", reconhece o partner da consultora.A BOLD International está também presente em países como Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, entre outros, com alguns dos projetos a serem desenvolvidos a partir de Lisboa e outros direta-mente nos escritórios dos clientes. 
A consultora aposta em várias parcerias, em qualquer das suas áreas de negócio. Por exemplo, na área de Outsourcing tem parce-rias com grandes consultoras "que revelam alguma dificuldade em encontrar recursos adequados de tI no mercado nacional. Para a BOLD uma relação desta natureza é importante para conquistar-mos clientes de renome a nível nacional", frisa Bruno Mota, adian-tando que "a nível de posicionamento internacional, é interessante estabelecermos parcerias locais que nos possam ajudar a atrair mais facilmente novos mercados e a conquistar novos clientes".A empresa nasceu há quatro anos, fundada por Tiago Gouveia e Bru-no Mota, ambos com experiência significativa na área de outsourcing e background académico na área de engenharia informática. A con-sultora é PME de Excelência, título atribuído pelo IAPMEI, e em 2013 conquistou o título de "Melhor Empresa para trabalhar em Portugal" (revista EXAME), depois de em 2011 ter decidido juntar-se ao Grupo de Líderes Empresariais − LIDE Portugal de forma a fortalecer os seus laços a nível de networking nacional e internacional. LW

BOLD International cresce em Portugal e no Brasil

TECNOLOGIAS D E  I NFO RM AÇ Ã O

A empresa nacional de 
consultoria informática 
aposta na consolidação das 
principais áreas de negócio 
da empresa − Outsourcing, 
Desenvolvimento de Projectos 
Mobile e Desenvolvimento 
de Soluções de Marketing 
Digital − e na expansão para o 
mercado brasileiro (onde já tem 
escritório em São Paulo), não 
esquecendo o crescimento em 
Portugal, através da abertura 
de um escritório em Aveiro.
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Nos seus negócios. Na sua vida.

Vivemos momentos de grandes mudanças.
Somos o meio privilegiado para acompanhar

o que se passa nas empresas e no seu contexto de negócio,
com os seus gestores e as suas equipas.

BRAND MANAGE M E NT

O nome da empresa diz, intencionalmente, tudo: work_about_de-sign. Work (trabalho) ou o próprio acto de produzir. About (sobre) questões, assuntos, situações e localizações (trocadilho anglo--saxónico). Design, a intenção de melhorar uma tarefa, desenvolver um assunto, produto ou visão. "Nós somos work_about_design".E "acreditamos que o design e o ‘design thinking’, intimamente, aplicados dentro da empresa e no mundo corporativo, podem, por si só, tornar-se a ferramenta mais importante dos executivos de hoje e de amanhã", frisa o responsável da empresa.O conceito não é novo para outras consultorias, mas é-o ainda para o design e a Workaboutdesign aspira a que a consultoria de design se torne padrão, da mesma forma que a consultoria financeira, jurídica ou informática se tornaram habituais e são, hoje, parceiras naturais do mundo empresarial. A empresa quer trabalhar com os CEO e CFO, membros do board e demais quadros, deixando de ser aquela ferramenta específica que interage, apenas, com departa-mento de marketing.
"trabalhar com a Workaboutdesign é ter consultores a trabalhar consigo e para si, no seu local ou de onde nós estivermos. Quere-mos que o design esteja logo ali ao seu alcance, quando começar a desenvolver o seu próximo ‘novo’", afirma João Albuquerque, acrescentando que "é construir a sua comunicação de modo a que esta se ajuste ao que se diz e ao que se observa e vice-versa e, em última análise, fazer dela o que você é".

A Workaboutdesign faz consultoria na área do design da marca, projecto de plano de negócios, apresentação corporativa, activação de marca, design de produto, gestão de crises de imagem e projec-ção da continuidade dessa imagem.
A empresa nasceu em 2012 e tem, de momento, sede em Lisboa, mas a sua vocação e ADN são, por conceito, globais. Nesse sentido, a língua oficial deste projecto empresarial é o inglês, idioma, por excelência, do mundo dos negócios. "Desde o início, o alvo foi a 

aposta no mercado global, sabíamos ter as competências e os contactos necessários e tivemos, de imediato,clientes internacio-nais: o nosso primeiro projecto levou-nos a Beirute, no seguinte estávamos a trabalhar com Los angeles, seguiu-se Genéve e, muito recentemente, São Paulo e Luanda. Queremos incentivar e desenvolver essa dinâmica", adianta o CEO. Por isso, juntar-se-á, a João Albuquerque e ao seu sócio português, um partner internacio-nal, de origem suíça, apoiados por um board inicial de cinco a seis consultores/advisers fixos, de perfil multinacional. De momento, neste órgão da empresa, co-existem cinco nacionalidades distin-tas, que, dentro das suas diversas áreas de actuação profissional, adicionam um capital de conhecimento enquadrado aos projectos da Workaboutdesign. "Queremos criar um modelo de negócio, onde se possa abrir o capital a investidores-parceiros, que complemen-tem a actividade da empresa e a ajudem a crescer além-fronteiras", explica o responsável. A actuação em Portugal será a de natural continuidade ao percurso de profissional do design de quem é a cara do projecto e centrar-se-á, estrategicamente, no corporate business. "actuaremos, no entanto, porque esse é o nosso móbil, onde nos solicitarem design. Queremos dar consistência e foco à identidade empresarial pelo design de soluções que tornem a ima-gem dos negócios mais eficaz. Os nossos consultores trabalham com grandes e pequenas empresas e em todo o mundo. Utilizamos a mobilidade como conceito de base para o fazer. as nossas equi-pas são construídas e ajustadas à dimensão da tarefa atribuída. Reunimos, acompanhamos e trabalhamos com os nossos clientes no local, à distância ou em simultâneo para concretizar o melhor resultado", revela o CEO.
"Imagem é apenas a palavra original para marca e mesmo que não se impressione com marcas, não é possível, não ter uma imagem. Isto é, se a sua imagem for não ter imagem, essa é a sua imagem. Cuide da sua marca." LW

Consultoria 
global em design

"Design é muito mais do que só imagem", defende João Albuquerque, CEO da Workaboutdesign que oferece um serviço completo de consultoria em design, comunicação e estratégia.
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Para destacar as suas unidades de excelência, a Tivoli Hotels & Resorts criou os hotéis Collection, uma categoria de hotéis com um nível de serviço que vai ao encontro do cliente mais exigente: o Tivoli Lisboa, o Tivoli Palácio de Seteais, o Tivoli Victoria, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte e o Tivoli São Paulo − Mofarrej.As duas unidades do Brasil têm acumulado inúmeros prémios que reconhecem a qualidade destes dois hotéis de excelência.O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, é reconhecido como um dos melhores resorts do Brasil, onde o conforto e o contacto com a natureza são os principais atributos. Serviço acolhedor e personalizado, mas com muito charme e um sorriso no rosto. Alta gastronomia internacional, mas sem perder o sotaque baiano. um resort perfeito para umas férias em família, mas também para uma romântica lua-de-mel.
Num dos melhores bairros de São Paulo, no coração dos Jardins, o Tivoli São Paulo − Mofarrej, membro da Leading Hotels of the World, proporciona todo o conforto e serviço nos seus quartos e suites, pensados para o cliente de negócios. Destaque ainda para a gastronomia com o restaurante Arola-Vintetres, do chef Sergi Arola, 

o Elements Spa by Banyan Tree e a suite presidencial, a maior da América Latina.
Em lazer ou em negócios, em todos os Tivoli Hotels & Resorts, os clientes encontram uma equipa que procura proporcionar mais do que uma noite de hotel, uma experiência memorável, que começa no acto da reserva e só termina com o regresso a casa. O Experien-ce Team está disponível em cada hotel e apoia o cliente ao longo da sua estadia permitindo-lhe descobrir o que mais autêntico cada destino tem para oferecer. De Lisboa, a Vilamoura, de Sintra à Bahia, temos uma inovadora e exclusiva oferta de experiências.A Tivoli Hotels & Resorts é reconhecida como especialista, não só em tornar umas férias memoráveis, mas também um evento ou uma reunião de negócios. O Tivoli Lisboa destaca-se com as 11 salas, das quais várias no Palacete, um edifício renovado e cheio de charme para reuniões até 250 pessoas. Em Vilamoura, o Tivoli Mari-na Vilamoura e o Tivoli Victoria dispõem de todas as infraestruturas necessárias para a realização de grandes eventos. O Tivoli São Pau-lo tem lugar consolidado na cidade para todo o tipo de conferências, reuniões ou eventos sociais.

Tivoli Hotels & 
Resorts, charme e 
elegância que fazem de cada experiência um momento único

A Tivoli Hotels & Resorts é mais do que uma marca de 

hotéis, pois privilegia parcerias estratégicas com ou-

tras marcas reconhecidas, que trazem mais valor para 

os seus clientes. Na área de spas, a reconhecida marca 

Banyan Tree está presente no Tivoli Victoria, Tivoli Marina 

Vilamoura e Tivoli São Paulo-Mofarrej. O Groupe Flo (com 

forte presença em França e um pouco por toda a Europa 

na área de restauração), é a marca por detrás dos restau-

rantes Brasserie Flo e Hippopotamus, no Tivoli Lisboa e 

no Tivoli Oriente, respectivamente. No Brasil, destaca-se 

a parceria com Sergi Arola (Chef espanhol com 2 estrelas 

Michelin) no restaurante Arola Vintetres, no Tivoli São 

Paulo − Mofarrej, enquanto em Portugal a marca de lifes-

tyle e entretenimento Purobeach, está presente no Tivoli 

Marina Vilamoura. 
Os clientes Tivoli têm ainda acesso ao cartão de fideliza-

ção GHA Discovery que dá acesso a fantásticas experi-

ências locais, para além de privilégios e serviços perso-

nalizados em 19 marcas hoteleiras e mais de 350 hotéis 

espalhados por todo o mundo. LW

Com 12 hotéis em Portugal e dois no Brasil − o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, e o Tivoli São Paulo − Mofarrej − a marca Tivoli Hotels & Resorts celebrou em 2013 os seus 80 anos.
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EVENTOS

"Queremos que as empresas pensem em nós como o parceiro que lhes trata de tudo, sem terem de estar a contactar com vários fornecedores", afirma Teodósio Rey. "Desde a concepção à divul-gação, passando pela gestão de toda a logística subjacente, como som, imagem, local, estrutura, decoração e animação, a Event team oferece um conhecimento único, capaz de acrescentar valor à ideia do cliente", adianta o director da empresa.A Event Team aposta numa filosofia chave na mão e concebe even-tos totalmente à medida do cliente. Mas, como além da sede em Lisboa, tem representação em Angola e Moçambique, presta igual-mente consultoria comercial ao apoiar a entrada dos seus clientes nestes mercados, nomeadamente, através de serviços de comunica-ção e marketing.
O Brasil é a próxima aposta, com Teodósio Rey a assegurar que "a nossa representação irá abrir este ano".
O tipo de eventos e actividades que a Event Team realiza são muito variados, indo desde feiras, congressos, fóruns, seminários e conferências, passando por festas corporativas a apresentação e lançamento de produtos, marcas ou serviços, até concertos e outros espectáculos, bem como festas particulares. Aí, a empresa respon-sabiliza-se por tudo, desde os transportes, ao alojamento e catering, porque tem uma rede de parceiros privilegiados com quem trabalha habitualmente e que garantem o sucesso dos seus eventos.Além disso, Teodósio Rey garante que o segredo é "uma equipa dinâmica, dedicada à concretização de eventos, com elegância, rigor e profissionalismo. Marca a diferença pelo requinte que confere a to-dos os eventos e pela oferta evento chave-na-mão que proporciona. Presta, desta forma, um serviço diferenciado e abrangente".Em Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e outros países, a Event Team conta já no seu portfólio com a organização dos mais variados 

eventos e a "nossa aposta continua a passar, tanto pelo mercado nacional, como pelos mercados internacionais, especialmente nos países de língua oficial portuguesa, onde estamos progressivamente estabelecer-nos".
A Event Team é parceiro oficial do LIDE Portugal, na organização dos seus eventos. Exemplo disso é toda a organização do Fórum Empre-sarial do Algarve, que em 2013 cresceu ainda mais face à primeira edição, contando com mais de três centenas de participantes, entre líderes políticos e empresariais de Portugal, Brasil, Angola, Moçambi-que, Alemanha, China, EuA, Reino unido, México, Marrocos, Espanha, Grécia e Chile. E a terceira edição está já prevista para início de Outu-bro de 2014, mais uma vez, pela mão da Event Team.A empresa surgiu da percepção de uma necessidade emergente no mercado. Isto é, "percebemos que, quando as empresas portuguesas queriam entrar nos mercados de angola, Moçambique e Brasil, mui-tas vezes não tinham uma empresa devidamente implantada, que as pudesse acompanhar", revela o director.  LW

Eventos chave-na-mão, à medida do cliente
A Event Team é mais do que uma empresa de eventos. É a parceira de excelência de qualquer companhia que queira apresentar um novo produto ao mercado ou entrar nos países de expressão portuguesa, apresentando-se como interlocutor único das empresas.
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Fumigação de Campos/Monda Química

Transporte Executivo de Passageiros

Montagem de Cabos de Alta Tensão

Manutenção de Aeronaves

Escola de Pilotagem

Combate a Incêndios Florestais

Captação de Imagens Aéreas

Passeios Turísticos

Transporte de Carga

Controlo e Vigilância

Acções de Animação

Campanhas Publicitárias

www.helibravo.com

#1
Primeiros em número de horas voadas anualmente.

PUBLICIDADE

"Felizmente não temos mãos a medir", diz Carlos Simões, "já temos eventos contratados para este ano, entre eles o maior aconteci-mento desportivo de 2014 em Portugal: a final da taça dos Campeões Europeus, em que somos parceiros da UEFa". 
Lisboa vai acolher a primeira final da uEFA Champions League desde 1967, que terá lugar no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, no sábado de 24 de Maio.
A Digital Decor é o fornecedor oficial da 
Selecção Nacional, "em termos de produção gráfica", trabalha com a Liga Portuguesa de Futebol e o Sport Lisboa e Benfica, mas da mesma forma com os seus principais adver-sários, como o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto.

A empresa − que faz publicidade de grande formato em todos os suportes, rígidos e fle-xíveis − está também presente nos grandes acontecimentos musicais, como o Optimus Alive, e trabalha com o Estado e todos os grandes grupos e empresas nacionais e 
estrangeiras, como o grupo PT, o Continente, o Banco Espírito Santo (BES) ou a companhia de seguros Fidelidade, entre outras.
O empresário explica que "fazemos a imple-mentação de marcas nos grandes eventos de 

futebol e acontecimentos desportivos".
Todos os eventos do LIDE Portugal têm igual-mente a ‘mão’ da equipa de Carlos Simões, a começar por toda a decoração do grande Fórum Empresarial do Algarve, já que a Digital Decor é parceira do LIDE no nosso país desde o primeiro momento.

O serviço que presta é completo, aliás "só aceitamos trabalhos chave-na-mão", garante o director. "tratamos de tudo: concepção, em conjunto com o cliente, claro; elaboração dos suportes e montagem do evento."
Para isso tem 27 colaboradores fixos e 
contrata habitualmente outros eventuais de acordo com as necessidades.
A Digital Decor expandiu já a sua actividade também além-fronteiras, nomeadamente para Angola onde actua apoiada nos parceiros locais que possui.
A empresa nasceu há quatro anos, resultando da fusão de duas sociedades pertencentes ao mesmo empresário, uma que se dedicava ao comércio de espaço publicitário e a outra ao comércio de produção gráfica, mas Carlos Simões trabalha no sector desde 1998, tendo começado desde o início com o SLB e a Liga de Futebol.  LW

Digital Decor 
domina publicidade em grande formato

É o telemóvel de Carlos Simões, director da Digital Decor, que toca quando algum dirigente do futebol nacional precisa de uma decoração publicitária, para amanhã ou para ontem... A implantação da empresa de produção gráfica de grande formato no mundo do desporto fica clara quando sabemos que é a parceira da UEFA para a final da Liga dos Campeões este ano em Portugal.
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Bruno Brito Amaral salienta ainda que o 
Martini Royale "é um cocktail extraordi-
nariamente adequado às tardes e noites de calor, acompanhando refeições com 
enorme versatilidade".
Depois desta inovação que refrescou e 
animou as noites de verão, a Bacardi-
-Martini lançou mais novidades, para 
aquecer as noites, e os dias, de Inverno. 
Duas novas ofertas da marca de whisky do grupo: William Lawson’s 13 anos e William Lawson’s Spiced.
Ao nível da estratégia do grupo em Portu-gal, o director-geral afirma que "a curto/
médio prazo a nossa prioridade é conferir sustentabilidade ao negócio em Portugal dado que o contexto em que actuávamos alterou-se substancialmente nos últimos três anos, desde que se iniciou a política contraccionista do Governo com vista à es-tabilização financeira das contas públicas. Por esta razão, todos os nossos investimentos passam a obedecer a regras estritas de retorno, e a eficiência operacional subiu clara-mente de prioridade".

E Bruno Amaral acrescenta "dois pontos-chave para o facto de consistentemente ultrapassarmos com sucesso a forte redução de consumo que temos vindo a observar: o carinho que dedicamos aos nossos colaboradores neste contexto de maior dificuldade, com varias políticas e iniciativas de formação, coaching, team building e ajuda pessoal; e a transparência intelectual que imprimimos todos os dias, todos os momentos, em tudo o que fazemos - quan-do existem sinais de que algo se desencontra das expectativas, imediatamente analisamos o problema, procuramos soluções em 

equipa, e implementamos os planos de contingência. Na verdade, a necessidade aguça o engenho...".A aposta da Bacardi-Martini passa também por reter e motivar os melhores talentos da indústria, com vista a reforçar a sua posição de ‘best player in class’, "somente grandes talentos podem gerar grandes resultados, e foi isso que conseguimos atingir com o lançamento de Martini Royale, tendo duplicado vendas de 2012 para 2013".Ao nível de novas parcerias, o director-geral do grupo no nosso país não quis levantar a ponta do véu, frisando que "somos uma com-panhia de relações sólidas e duradouras com os nossos parceiros. O melhor exemplo do facto é a parceria que temos com a Moët--Henessy em Portugal - distribuímos e comercializamos as suas principais marcas em Portugal há muitos anos". E acrescenta: "o LIDE, de génese brasileira, desenvolve inúmeros fóruns empresa-riais que são usualmente patrocinados pela Moët nesse mercado. Decidimos estender esta parceria a Portugal, materializando-a no grande Fórum Empresarial do algarve, algo que nos orgulha e nos deixa muito satisfeitos, pela projecção e visibilidade que o evento tem em Portugal e no estrangeiro". LW

“Martini 
Royale 
é a mais 
recente 
grande 
inovação 
de Martini”

Nas versões Bianco e 
Rosato, Martini Royale 
é um cocktail pronto a 
beber resultado do mix 
entre Martini Bianco e 
Martini Prosecco, explica 
o director-geral da 
Bacardi-Martini Portugal, 
aconselhando: “deve ser 
servido num copo balão, 
largo e com pé alto, cheio 
de gelo, com uma fina 
rodela de lima".

LIFESTYLE
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Evento a evento, festa a festa, acção a acção.
Começa sempre assim o resultado da nossa qualidade.

Fotografia 
Profissional

Consulte o nosso serviço  Corporate

21 983 90 00 | geral@colorshop.com.pt | www.colorshop.com.pt
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No ano em que comemorou o 150º aniversário, a Martini esteve presente ainda em mais eventos e realizou iniciativas específicas para assinalar a data.

Aniversário da Martini. Comemoração dos 150 anos da Martini, evento da marca na Terrazza Martini, com presença de VIP’s, parceiros e media, num total de cerca de 800 pessoas.

Sunsets Terrazza. Durante oito semanas, no âmbito das comemorações dos seus 150 anos, a Martini realizou na Terrazza Martini Sunsets temáticos sob os temas que a marca alavancou nas últimas 15 décadas. Passaram pelos Sunsets mais de 6.800 pessoas

Optimus Alive. Pelo segundo ano consecutivo, a Martini marcou presença no Optimus Alive com uma estrutura VIP em frente ao palco principal, para vip's, parceiros e media. Mais 180 mil pessoas passaram pelo recinto do festival.

Fashion Night Out. Mais uma vez, o grupo Bacardi-Martini esteve presente na FNO, pelo terceiro ano, com Moët & Chandon no lounge da Vogue e Martini Bombay e Greygoose nas lojas mais trendy da Avenida da Liberdade, Chiado e Príncipe Real.

Aniversário da SIC. Nas comemorações 
do aniversário da televisão SIC, em 
Agosto, em Vilamoura, o Martini Royal 
foi o anfitrião da passadeira vermelha.

50 anos do Porshe 911. As comemorações do aniversário dos 50 anos do Porsche 911 tiveram lugar durante três dias no Estoril e contaram com a participação de cerca de 600 pessoas. Numa parceria com a Martini Raicing, o Martini Royal foi a bebida oficial do evento.
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LUXO

Fiel à sua tradição, a 
Zenith continua a inovar

O fundador da Zenith demonstrou a sua ousadia desde o primeiro ano de atividade. Georges Favre-Jacot era um visionário que construiu em Le Locle, uma pequena cidade do cantão suíço de Neuchâtel, amplos e lumino-sos ateliês para reunir debaixo do mesmo teto toda a arte relojoeira. Nasceu assim a primeira manufactura relojoeira integrada, que ainda hoje permanece no local inicial. Desta forma, foi possível desenvolver e fabricar todos os componentes e dominar todo o processo de fabrico, não apenas dos movimentos mas também dos mostradores em esmalte ou pintados e até das caixas. Muito rapidamente transmitiu aos seus artesãos a sua vocação: inventar continuamente com uma total liber-dade criativa para conceber do princípio ao fim relógios incomparáveis.
De facto, a inovação tornou-se uma tradição na Zenith, de tal forma que, ao longo da sua história, a manufac-tura registou mais de 300 patentes, criou mais de 600 variedades de movimentos e detém o recorde absoluto de prémios ganhos na área da cronometria, mais preci-samente, 2.333 prémios. 

Estas proezas teriam sido impossíveis sem as mulhe-res e os homens que as realizaram. Isto porque se a Zenith deve antes de tudo a sua fama, geração após geração, ao talento e à paixão dos seus artesãos, esta também se deve aos incríveis projetos que acompa-nhou ao longo do tempo, levados a cabo por persona-lidades extraordinárias da aviação, da exploração ou simplesmente da aventura. De Louis Blériot em 1909 a Felix Baumgartner em 2012, passando pelo explora-

dor norueguês Roald Amundsen, que descobriu o Pólo Sul em 1911, a história da Zenith está marcada por figuras que ilustram na perfeição o seu código genético: alimentar o espírito aventureiro dos que desafiam as regras na sua procura de liberdade e plenitude.No mundo da relojoaria, as marcas têm de se distinguir e isso passa principalmente pela criação de um mundo próprio. Como marca duradoura, a Zenith baseia-se, desde a sua criação, em valores com os quais, tanto os seus clientes como os seus colaboradores podem identificar-se.
A ousadia é o pilar do espírito Zenith, o seu espírito de inovação, que está enraizado nos seus genes desde o princípio. Este valor alimenta-se de uma visão que Georges Favre-Jacot demonstrou desde o início na sua empresa com a criação da primeira manufatura inte-grada da história da relojoaria moderna. Algumas das invenções que marcaram a história da Zenith partilham este espírito de busca incessante como por exemplo, o El Primero, o primeiro movimento de cronógrafo integrado produzido em série que bate a uma frequência excepcional de dez vibrações por segundo, ou seja, com uma precisão de um décimo de segundo e o sistema de Gravity Control que contrabalança o efeito da gravidade que é apenas fabricado pela Zenith.

Além disso, o Academy Christophe Colomb Hurricane é uma estreia mundial que não só reúne estas duas ga-rantias de precisão absoluta, como também proporcio-na uma resposta à perda de isocronismo à medida que o relógio se descarrega. No que diz respeito à ousadia, a Zenith acompanhou sempre os pioneiros da aviação como Louis Blériot e Léon Morane e ainda os homens que ultrapassam os limites do impossível como Felix Baumgartner.
A Manuel dos Santos, com 25 anos de história, e como ponto de venda oficial da marca, permite o acesso a estas verdadeiras obras de arte da Zenith. Em Lisboa, nas Galerias Saldanha, e em Luanda, no Epic Sana Ho-tel, é possível conhecer a colecção da Zenith.  LW

Quando Georges Favre-Jacot criou a sua manufactura de relógios em 1865, já sabia que a emoção nasce da combinação de ousadia com autenticidade. Mais tarde, para sugerir que a sua marca oferecia o melhor em experiência e padrões elevados, deu à empresa o nome do ponto mais elevado do céu: Zenith.
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MULTIMEDIA

PANAVIDEO 
celebra 25 
anos e abre 
delegação em 
Moçambique

No ano em que comemorou o seu 25º aniversário, a Panavideo teve motivos mais do que suficientes para celebrar. um deles é sem dúvida o passo que deu no caminho da internacionalização com a aposta no mercado moçambicano, onde já conta com uma delega-ção em Maputo, trabalhando em articulação com os escritórios de Lisboa. Com uma longa experiência no meio audiovisual em Por-tugal, a mais recente aposta da Panavideo passa agora por crescer além-fronteiras. 
Seja em Portugal ou em África, a grande prioridade da empresa consiste em assegurar a qualidade dos filmes e dos programas que realiza. Contudo, numa conjuntura adversa, a produtora reconhece que não basta ser bom, há que trabalhar diariamente para ser o melhor e em simultâneo manter um elevado nível de competitivida-de. Neste sentido, a Panavideo procura pautar a sua actuação com 

uma gestão equilibrada, que lhe vale o reconhecimento como PME Líder, em Portugal, desde 2011.
Com uma cadeia de valor integrado, a Panavideo assegura serviços que vão desde a concepção criativa, à produção e realização, pas-sando pela captação de imagem, sonoplastia e finalização. Os meios técnicos de que dispõe permitem a esta produtora uma completa autonomia, desde estúdio para gravação de programas de televisão e publicidade a câmaras e equipamento de edição em alta definição.  No seu portefólio, a Panavideo conta com a produção de vários pro-gramas de televisão nas mais diversas áreas e sobre os temas mais variados, entre os quais se destacam programas realizados para a RTP, RTP África, RTP Internacional, SIC, SIC Mulher, TVI, SportTV, Discovery Channel, Canal de História, TV Miramar, entre outros.A Panavideo tem uma vasta experiência na área documental, tendo já produzido e realizado uma grande quantidade de documentários temáticos e biográficos sobre personalidades relevantes da cultura e artes plásticas,  bem como empreendedores e várias figuras notáveis de diversas áreas, com reconhecido mérito da crítica. A produtora também tem trabalhado no campo publicitário com a realização de filmes para promoção de marcas, produtos e regiões, tendo já conquistado prémios internacionais. A produção de filmes institucionais e corporate TV é também desde há longa data uma das áreas fortes da empresa, trabalhando tanto para grandes clien-tes como para pequenos negócios, seja na Europa ou em África.O trabalho desenvolvido pela Panavideo pode ser consultado na pá-gina de facebook em facebook.com/panavideo ou em vimeo.com/panavideo. LW
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O Audi A3 Limousine tem uma postura desportiva e é distinto e preciso em cada pormenor. O seu desenho traça a ponte entre o clássico con-ceito de um "três volumes" com a dinâmica de um cabriolet, apresen-tando um comprimento total de 4.456 mm, uma distância entre eixos de 2.637 mm, uma largura de 1.796 mm e uma altura de 1.416 mm. O pára-choques, que termina com um apelativo contorno horizontal, e as generosas entradas de ar realçam o efeito de largura do A3 Limousine. Na secção traseira, o spoiler está integrado na porta da bagageira, en-quanto os grupos ópticos largos e baixos realçam as linhas horizontais do veículo. Os farolins em LED estão também disponíveis. O interior do audi a3 Limousine caracteriza-se por um elevado nível em cada detalhe. As linhas e as superfícies apresentam um traço cla-ro e distinto; um arco, conhecido como wrap-around, desliza na base do para-brisas. O painel de instrumentos, com uma parte frontal arqueada, é elegante e a consola central está ligeiramente orientada para o condutor. Os grandes difusores de ar redondos, as inserções decorativas e o elegante painel do sistema de ar condicionado são uma amostra expressiva do detalhe com que a Audi desenvolve os seus veículos. O manuseamento é fácil e intuitivo. Devido à longa distância entre eixos, também os ocupantes dos lugares traseiros desfrutam de um espaço abundante e de um acesso confortável. O volume da bagageira é de 425 litros, valor que pode ser aumentado até 880 litros com o rebatimento das costas dos bancos traseiros. Para o seu lançamento em Portugal, o audi a3 Limousine está dispo-nível com quatro motores de 4 cilindros. Estes motores evidenciam as mais elevadas tecnologias de eficiência da Audi: a injecção direta, a sobrealimentação, a inovadora gestão térmica dos motores e o sistema Start-Stop. 
O motor 1.4 TFSI com cylinder on demand (COD) debita 140 CV (103 kW) 

de potência e 250 Nm de binário. O sistema COD desliga temporaria-mente dois cilindros. O motor de 1.4 litros apresenta um consumo mé-dio de combustível de apenas de 4,7 litros aos 100 km, o que equivale a emissões de CO2 de 109 g/km. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em escassos 8,4 segundos e a velocidade máxima é de 217 km/h.O motor 1.8 TFSI debita uma potência de 180 CV (132 kW) e um binário máximo de 250 Nm. Oferece um completo pacote de tecno-logias de vanguarda, entre as quais se destaca uma injeção dupla nas câmaras de combustão e no colector de admissão. Com uma aceleração de 7,3 segundos e uma velocidade máxima de 242 km/h, o motor proporciona um conjunto de prestações verdadeiramente desportivas. O consumo médio de combustível é de 5,8 litros aos 100 km e as emissões de CO2 de 135 g/km.
O bloco 2.0 TDI debita uma potência de 150 CV (110 kW) e um tem 320 Nm de binário máximo. Acelera o A3 Limousine dos 0-100 km/h em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 213 km/h. O consumo médio de combustível é de 4,2 litros aos 100 km, ao que correspondem emissões de CO2 de 107 g/km.O audi a3 Limousine poderá ser também equipado com o ultra eficiente motor 1.6 TDI desde o seu lançamento. Este compacto bloco Diesel possui uma cilindrada de 1.598 c.c. e uma potência de 105 CV (77 kW). O binário máximo de 250 Nm está disponível entre as 1.500 e as 2.750 rpm. Equipado com uma caixa manual de 6 velocidades as emissões de CO2 são de apenas 99 g/km.Em função do motor, é montada uma caixa manual de 6 velocidades ou um sistema S tronic com dupla embraiagem.Os mais avançados sistemas de assistência ao condutor e de entre-tenimento são propostos no equipamento de série dos dois níveis disponíveis em Portugal − Attraction e Sport − ou como opção. LW

Novo Audi A3 Limousine 

Com o lançamento do desportivo A3 Limousine, a Audi inicia a sua presença no maior segmento de mercado do mundo, o dos modelos compactos de quatro portas. O terceiro modelo da bem sucedida gama A3 destaca-se pelo peso reduzido do conjunto devido à construção de baixo peso, Audi ultra, pelos seus motores potentes e elevada eficiência, pelas soluções de infotainment e pelos sistemas de assistência à condução.

AUTOMÓVEIS

Um compacto dinâmico de quatro portas e “3 volumes"

LIDE  Portugal108



MÚSICA

LIDEWORKS. A Cuca tem realizado concertos um pouco por todo o país e também no estrangeiro (nomeadamente no Brasil,  primeiro Festival de Fado do Brasil) como tem sido a receptividade do público à sua música?
CuCA ROSETA. Tem sido uma experiência maravilhosa. uma dádiva. Agradeço cada dia as oportunidades que me são dadas. Realmente, levar o Fado para outros países e senti-lo tocar tantas pessoas tão diferentes é uma alegria única.

LW. Nota diferenças quando canta fado para portugueses ou para estrangeiros?
CR. Depende dos públicos. Há um público português extraordinário que sente com muita intensidade e participa, além de ser maravilho-so voltar de países estrangeiros e ser recebida no próprio país com tanto amor. Com os estrangeiros por vezes acontecem experiências que quase parecem magia de tão incríveis que são. O Fado rompe barreiras culturais e geográficas, como se no mundo não existissem fronteiras, e ao nível da alma realmente não existem, somos todos iguais. Com o Fado experienciamos isso lá fora, além da alegria e do orgulho de sermos aplaudidos, transformando-nos num cartão-de--visita de um país que é o nosso. É um orgulho imenso. 

LW. Qual foi o elogio que mais a tocou?
CR. um artista recebe muitos elogios mas realmente há uns que vêm do coração e esses tocam-me profundamente. Quando alguém 

"Gosto da 
entrega maior 
que tem de 
se ter para 
cantar Fado"

me agarra nas mãos a chorar e me agradece já sem forças para falar, o meu coração estremece. Já me disseram coisas tão bonitas como "quando canta, parece que está em modo de prece", "quando canta, a sua leveza em palco fá-la parecer um anjo que traz paz ao coração" e uma ultima que me tocou muito: "quando canta tem uma alegria tão grande e um sorriso tão contagiante que essa felicidade, por momen-tos, contamina todos os que estão á sua volta". É gratificante conse-guirmos que a nossa música toque as pessoas de alguma forma ou as deixe respirar por um pouco e sonhar, pois a vida e as responsabilida-des tiram-nos muita energia. Penso que a música é um instrumento que ajuda a repor energia e nós artistas temos, por isso mesmo, a responsabilidade de nos entregarmos de corpo e alma ao que fazemos.
LW. Acha importante essa proximidade com o público? O que gosta mais quando canta ao vivo?
CR. A ligação emocional que se cria. A partilha dessa alegria e de emoções que vem de nós e das formas de expressão do público. A forma como começamos e como nos vamos sentindo mais perto até chegar ao cume onde todos nos sentimos à vontade e a partilhar um momento bom.
LW. Há algum lugar especial onde gostaria de cantar?CR. Cada dia em cada lugar onde tenho oportunidade de cantar vivo o sonho de poder ser um instrumento que cria emoções. Não sonho com mais. Tenho tudo cada vez que canto. Cada dia é um dia e cada experiencia uma bênção.

LW. Como caracteriza o seu disco "Raiz", lançado em Maio de 2013, quais as diferenças relativamente ao seu primeiro disco?CR. Em "Raiz" pude dar um pouco mais de mim. Fui à raiz de mim mesma, à procura dessa genuinidade que o Fado tem de ter e encontrei no meu ADN uma paixão, um destino e uma missão, através do Fado. Foi uma das descobertas mais reconfortantes da minha vida. Cantar a música que conta a história e a personalidade de um país. um país quente, forte, nostálgico.
LW. Lembra-se o que a fez gostar de Fado inicialmente?  CR. Não sei explicar bem, mas essencialmente a entrega maior que tem de se ter. O facto de a voz estar à mercê da poesia e do sentimento e não ser apenas um instrumento aumentador de ego. um encontro com os sentimentos, a verdade e a pureza do ser humano, no seu lado mais cru e menos superficial. um encontro com a essência, a alma.

LW. Tem algum Fado preferido?
CR. Todos os meus fados são especiais e contam histórias especiais, prin-cipalmente os que são da minha autoria. O fado Menor Isabel, um auto--retrato com um poema e uma metáfora, que esconde uma verdade sobre a minha pessoa e a minha vida. O meu Fado preferido, o Fado Menor.
LW.  Vai ter um novo projeto musical internacional, pode adiantar algum detalhe sobre este projeto?
CR. Ainda não, mas muito em breve saberá! Tem sido um grande desa-fio! E o resultado tem-me deixado muito feliz. LW LW

Cuca Roseta, fadista, lançou em 2013 o seu segundo álbum "Raiz". A sua paixão pelo fado aqui explicada na primeira pessoa. 
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e à escala das suas ideias.
Produzimos publicidade a sério!
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A fazer bons �lmes
desde 1988.

Av. Infante D. Henrique 332 – Edif.2, 1ºEsq.
1800-224  Lisboa – Portugal
Tel: 00 351 21 837 26 62
Fax: 00351 21 837 26 52

Panavideo MZ Produção e Realização
Rua de Tchamba, 342, Sommerschield 
Maputo – Moçambique  
Tel: 0258 841346128

Agora também em Moçambique!

facebook.com/panavideo        vimeo.com/panavideo

www.panavideo.pt

"O nome comercial da empresa vai ser Lisbon Helicopters e temos tudo planeado para abrir portas em breve. Vamos trazer aos habi-tantes de Lisboa uma experiência que, até agora não era possível: fazer voos panorâmicos sobre Lisboa a partir de 55€ por pessoa", anuncia Duarte Bravo, director executivo da Helibravo. O também director do Heliporto de Lisboa adianta que "para além do passeio de 55€, denominado de ‘Baptismo do ar’, teremos o ‘tour Lisboa Imperial’, sobrevoando a zona nobre de Lisboa, o ‘tour Riviera’, onde será possível sobrevoar toda a costa até Cascais e por último o ‘tour Real’, em que iremos sobrevoar toda a costa até à Serra de Sin-tra onde os passageiros poderão vislumbrar do céu todos os palácios e castelos desta zona".
Além destes tours, a Lisbon Helicopters terá também a possibilidade de os clientes fazerem um pedido "à la carte" onde poderão desenhar a sua própria rota. Será, por exemplo possível, levar os passageiros a almoçarem numa praia da Comporta ou do Guincho, fazer uma prova de vinho numa das maiores adegas nacionais, ou até pedidos mais excêntricos como sobrevoar o estádio do seu clube do coração ou fazer um pedido de casamento no ar, ou mesmo casar no ar... "Basicamente no pedido ‘à la carte’ será praticamente tudo possível", diz Duarte Bravo.

Com a diversidade de oferta, a Lisbon Helicopters espera poder chegar a quase todos os habitantes de Lisboa, como público-alvo, embora não esquecendo "os milhares de turistas que anualmente visitam a nossa capital, especialmente aqueles que ficam alojados em cruzeiros e hotéis", para isso, a empresa vai estabelecer parcerias com os maiores operadores turísticos de Lisboa, com hotéis, empre-sas de navios cruzeiros, entre outras.
"Com este projecto, queremos de certa forma desmistificar a ideia 

que o público em geral tem dos helicópteros, como sendo um bem de ultra luxo ao alcance apenas de alguns. Qualquer um poderá sentir a emoção de voar a bordo dos helicópteros da Lisbon Helicopters e experiência uma sensação única!", garante o director executivo da Helibravo.
A Lisbon Helicopters é subsidiária do grupo Helibravo, no mercado há mais de 20 anos, e envolveu um investimento de dois milhões de euros em infra-estruturas, aeronaves e pessoal especializado, tendo capacidade para operar dois helicópteros em simultâneo.A Helibravo está representada em quatro pontos estratégicos do território nacional. Em Cascais, onde a escola de aviação também se encontra; em Vilar de Luz, no Porto; na Madeira, na cidade do Fun-chal; e no Ribatejo. Lá fora, a Helibravo tem também representação em Salamanca.

A empresa dispõe de uma frota de 16 helicópteros e "é de salientar o facto de ser a empresa do ramo a ocupar o 1º lugar no ranking na-cional no que diz respeito ao número de horas voadas anualmente". Presta serviços de: Escola de Pilotagem; Combate a Incêndios Flo-restais; Transporte de Carga interna e externa; Captação de Imagens Aéreas; Passeios Turísticos; Manutenção de Aeronaves; Transporte Executivo de Passageiros; Campanhas Publicitárias e Acções de Animação e Tratamentos de campos agrícolas.É uma empresa participada do grupo Sodarca, pertencente à família Bravo, que tem uma longa tradição no ramo de transportes pois ingressou nesta área de negócios em 1834 como armadora de sete navios, dando mais tarde, em meados de 1960, inicio à actividade li-gada à aviação propriamente dita, como agentes, nomeadamente da Boeing, Dornier e dos helicópteros Bell, sendo a Helibravo ainda hoje agente exclusivo para Portugal da Robinson Helicopter Company. LW

A Helibravo conseguiu, por parte da Administração do Porto de Lisboa, a concessão por dez anos do Terrapleno de Algés, junto à junto à torre de controlo de navegação do Tejo. Aí vai nascer o primeiro heliporto para voos comerciais em Lisboa.

Helibravo  
lança Lisbon 
Helicopters este ano

TRANSPORTES A É RE O S
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GASTRONOMIA

Partilho com o LIDE uma raiz bastante acentuada na lusofonia. Dos produtos gastronómicos em que mais identifico esta mesma partilha, seja em Portugal, no Brasil ou na África lusófona, aquele que se destaca é o bacalhau, por isso, a escolha do bacalhau lascado com molho moqueca, para traduzir a missão do LIDE no mundo empresarial. Esta receita tem um pouco da influência de cada continente onde Portugal, ao longo da sua história, deixou a sua marca e um pouco das suas raízes. A mandioca, por exemplo, foi levada pelos portugueses do Brasil para a África e o bacalhau foi introduzido pelos portugueses em todos os países de língua oficial portuguesa (PALOP). Além de Portu-gal, o consumo de bacalhau continua a ser bastante apreciado no Brasil, como em Angola, Moçambique, e nos restantes países lusófonos. Apesar da cozinha tradicional portuguesa ter uma matriz muito forte é possível adaptar com várias nuances, em função dos produtos disponíveis em cada região, muitos deles transaccionados desde o tempo dos Descobrimentos. Este prato é, portanto, um prato que casa sabores característicos dos vários países lusófonos, numa harmonia que nos remete para o binómio "Portugal Europeu e Portugal Atlântico" (tema do II Fórum do Algarve).  LW

Chefe Vítor Sobral

Bacalhau lascado com molho de moqueca
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O INTROBOT resulta de uma tecnologia bioinspirada que se caracteriza pela sua flexibilidade, robustez, 
versatilidade e manobrabilidade. O seu módulo de navegação segura permite-lhe identificar e seguir trilhos, 
detectar e contornar obstáculos e executar trajectos definidos pelo operador. Apesar da plataforma básica do 
INTROBOT ter sido desenvolvida para efeitos de vigilância, a sua versatilidade permite-lhe desenvolver novas 
funcionalidades. Neste momento a Introsys, S.A. está a desenvolver um robô para monitorização ambiental 
baseado no mesmo tipo de plataforma.

A Introsys, S.A. tem como objectivo genérico tornar-se, num futuro próximo, numa empresa de referência 
no mercado de robôs de serviço para várias áreas. Os domínios de aplicação irão desde a vigilância, militar, 
segurança, protecção civil, exploração agrícola e florestal à monitorização ambiental.

Quando foi criada em Dezembro de 2002 a Introsys, S.A. tinha como principal objectivo desenvolver robôs 
de serviço para o mercado de consumo. Durante os primeiros dois anos dedicou-se exclusivamente ao 
desenvolvimento de um robô para desminagem humanitária, tendo realizado apenas actividades de I&D.

Neste momento a actividade principal da Introsys, S.A. é o desenvolvimento de Sistemas de Controlo para 
a Indústria Automóvel. Esta actividade traduz-se na execução de projectos chave na mão para integradores de 
sistemas de produção nas Fábricas de Produção Automóvel. Até ao momento, a Introsys, S.A. participou nos 
programas de lançamento de 18 veículos, desenvolvendo sistemas de controlo e integrando mais de 1.500 robôs  
em ambiente produtivo.

Considerada PME Líder em 2009, 2011 e 2012, PME Excelência em 2010 e 2013, a Introsys, S.A. obteve, ainda, 
2010 a certificação para o seu Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 9001:2008 e em 2013 a certificação de um 
Sistema de Gestão integrado de Qualidade, ISO 9001:2008 e IDI, NP 4457:2007).

Actualmente a INTROSYS é fornecedora de soluções de sistema de controlo para os construtores automóveis do 
Grupo Volkswagen, Ford Motor Company e BMW. Em 2013 desenvolveu projectos em Espanha, Reino Unido, China, 
Holanda, Alemanha, entre outros, e a sua Intensidade de Exportações foi próxima de 100%.

Dando continuidade à investigação em Robótica Móvel iniciada em 2002, a Introsys, S.A. lançou no mercado 
em 2012 o primeiro produto na área da robótica móvel, designado por INTROBOT. É um robô de todo o terreno 
para vigilância de perímetros exteriores. Este robô resultou de projecto (SI I&DT) co-financiado pelo Programa 
Operacional Regional de Lisboa no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional.

Conheça melhor o INTROBOT em www.introbot.pt

www.introsys.eu






