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Electro Siluz
Uma força  
em Portugal  
e Angola

António Ângelo Ramos, 
Administrador da Electro Siluz, 
empresa com sede no Porto, 
salienta a importância do sector 
eléctrico no reforço da eficiência 
energética nacional, e destaca a 
crescente importância de Angola 
e Moçambique nos negócios  
do grupo.
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Editorial

Há sectores económicos em Portugal que registaram um desenvolvimento 
sustentável em 2014, com a obtenção de resultados bastante assinaláveis 
no domínio da produção e das exportações. Sinónimo de qualidade e de 
eficiência na gestão, além de sentido comercial de grande parte dos empre-
sários portugueses que atuam nesses sectores.
Turismo, calçado, têxteis, além de alguns outros, estiveram em acentuado 
plano de evidência no ano passado. Não destacamos nenhum em parti-
cular, antes acentuamos o mérito que esses setores, incluindo uma nota 
de elevado destaque para os empresários, gestores e trabalhadores desse 
conjunto de sectores económicos, que têm tido na forma e no conteúdo, 
como levam Portugal e os nossos produtos e serviços qualificados para 
todo o Mundo.
É preocupante alguns indícios que apontam para algum retraimento do 
investimento privado em Portugal no ano de 2015. Os setores mais dinâ-
micos da economia portuguesa não podem abrandar na sua capacidade 
de investimento, na medida em que a competitividade da nossa economia 
como um todo, e de cada setor económico em particular, estará muito de-
pendente do processo de modernização e evolução constante. As empresas 
portuguesas não podem parar de investir e de evoluir. Não apenas por 
razões internas, mas sobretudo por razões de competitividade externa.
Por outro lado, embora não sejamos crentes no papel dinamizador da eco-
nomia portuguesa por parte do Estado, que continua demasiado grande e 
a extorquir a comunidade com impostos de forma desmesurada, ainda as-
sim, precisa de fazer mais alguma coisa para ajudar as empresas nacionais 
a abrirem portas em mercados difíceis e competitivos, particularmente em 
geografias como a América Latina, o Médio Oriente e o Sudeste Asiático. 
Infelizmente, não temos um governo globalmente ativo no plano interna-
cional, exceptuando no papel empenhado e esforçado de alguns ministros 
das áreas económicas da governação. Mas falta nitidamente uma estraté-
gia global de afirmação de Portugal no Mundo.
Mas, os empresários também têm de fazerem mais, não apenas pelas suas 
empresas, mas igualmente pelo país. Não esperarem somente que o Estado 
se mexa para promoverem os seus setores de atividade e o próprio país, 
antes se devem aliar aos atores governamentais na promoção da excelên-
cia de Portugal, dos seus produtos e dos seus serviços. Tanto no plano do 
que podemos exportar, como no que podemos oferecer a quem nos visita. 
É um desafio para 2015 que aqui fica registado.

JORGE GONÇALVES ALEGRIA
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Grande Entrevista

Índice
José Carlos Madaleno, Administrador da Transmad e da 

Angotransmad, em entrevista à PAÍS €CONÓMICO re-

fere a importância para o grupo angolano líder na área dos 

transitários em Angola, e que em 2012 decidiu empreender 

a sua primeira etapa de internacionalização, justamente 

em Portugal, onde fundou a Angotransmad, com sede em 

Matosinhos. Os intensos e crescentes fluxos comerciais en-

tre Portugal e Angola justificaram, segundo o empresário 

luso-angolano, o investimento, e mostra-se muito satisfeito 

com os resultados alcançados até ao momento. No entanto, 

assegura, o processo de internacionalização continuará nos 

próximos anos, estando em estudos as possibilidades do 

próximo passo acontecer no Brasil, no Dubai ou na China.
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O turismo português obteve resultados muito satis-

fatórios em 2014, e isso mesmo transparece das de-

clarações dos responsáveis de algumas das regiões 

de turismo (Algarve e Centro), bem como de alguns 

dos principais empresários e gestores turísticos em 

Portugal (Vila Galé, Sana e Garvetur). No entanto, 

para além de todos no campo empresarial sublinha-

rem que vão reforçar os investimentos no decorrer 

deste ano, e para isso estão previstas inaugurações de 

novas unidades hoteleiras, também todos sublinham 

para a importância de se reforçarem os mecanismos 

de promoção da imagem de Portugal no exterior do 

país, onde ainda se sente em muitas paragens um 

certo desconhecimento do potencial que Portugal 

tem para oferecer ao turismo internacional.
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› TURISMO 

Desidério Silva, Presidente da Região de Turismo do Algarve

«Em 2014 o Algarve 
registou o maior 
número de dormidas 
de sempre»

O Presidente da Região de Turismo do Algarve reconheceu em entrevista que concedeu 

à PAÍS €CONÓMICO que 2014 foi um bom ano para o turismo algarvio, mas considera 

que há que trabalhar muito mais para que os resultados atinjam números ainda mais 

condicentes com as potencialidades e verdadeiras aspirações do turismo do Algarve. 

«Só para ter uma ideia, nós em 1993 tínhamos um registo de 10 milhões de dormidas 

e em 2014 esse número atingiu os 16,4 milhões. Foi o ano em que aconteceu aqui no 

Algarve o maior número de dormidas. Nunca tínhamos tido um registo tão elevado quer 

em termos de receita, quer em termos de hóspedes e quer em termos de dormidas», 

salientou Desidério Silva que quer que o Algarve tenha uma oferta durante todo o ano 

e não apenas durante os três ou quatro meses de Verão. «Esta sustentabilização faz-se 

através da credibilização do destino Algarve e isso passa por sabermos manter ou elevar 

mais ainda os nossos padrões de qualidade, estruturando os produtos e ter mais oferta 

de complementaridade em relação ao que é o nosso forte: o Sol e as Praias».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA RTA

Ainda muito recentemente o presidente da AHETA – As-

sociação dos Hotéis e Empresários Turísticos do Algar-

ve, Elidério Viegas se congratulava com os resultados 

que o Algarve registara em 2014 em termos de ocupação, mas 

lembrava que mesmo assim os números alcançados nada têm a 

ver com os tempos áureos do turismo algarvio, deixando uma es-

pécie de aviso: «É preciso que esses valores sejam recuperados 

pois esta seria a melhor forma de os empresários poderem recu-

perar os seus investimentos».

Desidério Silva, que também está a par destas declarações, apro-

veitou para se pronunciar sobre elas. «Obviamente que são co-

mentários vindo de um responsável e que eu respeito. Agora o 

que eu posso dizer é que 2014 foi um ano onde se atingiram to-

dos os recordes quer em termos de dormidas, que em termos de 

receitas. É verdade que anteriormente já tivemos anos com bons 

registos, mas 2014 foi um ano muito bom. Só para termos uma 

ideia, em 1993 tínhamos 10 milhões de dormidas e temos agora 

16,4 milhões. Foi o ano em que aconteceu o maior número de dor-

midas. Os números que estão identificados transportam consigo 

essa mais-valia quer em termos de receitas, quer em termos de 

hóspedes, quer em termos de dormidas. Estes são números que 

estão devidamente identificados e que dizem que 2014 foi o me-

lhor ano. Mas apesar destes números tão evidentes, o que eu digo 

é que mesmo assim não podemos dormir à sombra da bananeira. 

O ano 2014 foi bom, mas 2015, 2016 e os anos seguintes terão 

de dar continuidade a estes valores. Portanto, a sustentabilidade 

da Região quer em termos turísticos, querem termos económicos 

depende muito da quota de aumento do turismo e, em função 

disso, temos de saber criar condições para que esses números se 

consolidem e aumentem», observou o presidente da Região de 

Turismo do Algarve. 

Turismo do Algarve não pode viver só do Verão
Desidério Silva aproveitaria para chamar a atenção para os efeitos 

da sazonalidade no turismo algarvio. «É evidente que o Algarve, 

porque tem uma grande componente sazonal onde o Sol e Praia 

são fatores predominantes na vinda de turistas para esta região 

(o Algarve registou 3 milhões de dormidas em Agosto), mas de-

pois quando chegamos a Janeiro, Fevereiro ou Março andamos 

ali pelos 300 ou 400 mil dormidas. Portanto, nós temos muito 

que crescer nos meses que antecedem o Verão e depois no Verão 

nós poderemos crescer muito mais porque nesse período existe a 

oferta, existem os produtos. É neste aspeto que todos teremos de 

investir cada vez mais», chamou a atenção o presidente da RTA.

É evidente que o presidente Desidério Silva está atento a este 

fenómeno e trabalha todos os dias para dar a volta à situação. 

«Aprovámos há poucos dia o Plano Estratégico de Marketing para 

a Região onde está identificado aquilo que é já o diagnóstico que 

toda a gente do sector conhece, e em função disso reunimos um 

conjunto de propostas que tem muito a ver com a reestruturação 

do produto existente. Nós queremos muito trabalhar em verten-

tes como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico, o Turismo 

de Natureza, o Turismo Residencial, o Turismo de Saúde, no La-

zer, no Bem-Estar. Dentro deste Plano Estratégico estamos a fazer 

uma intervenção muito grande entre todos os parceiros da RTA, 

o que nem sempre acontece. Os parceiros da RTA, que cresceram 

bastante ultimamente, representados pelas empresas viradas para 

o Turismo de Natureza, para as entidades Marítimas ou Turísticas, 

virados também para atividades que não têm sido tão potencia-

das mas que agora estão em crescimento, são em todo este proces-

so uma mais-valia que ter de ser integrada num pacote global das 

ofertas da RTA. Ou seja, o hotel não pode alugar só o quarto, tem 

de vender cinco ou seis produtos associados, com qualidade, dife-

rentes e com experiências motivadoras. E é isso que nós estamos a 

procurar encontrar com esses parceiros. Esta será uma das formas 

de aumentarmos as taxas de ocupação em meses fora do Verão, 

já que temos o clima, temos tranquilidade, segurança e temos os 

produtos. Eles estão ai », referiu Desidério Silva.

Praia e Golfe são produtos consolidados
O presidente da Região de Turismo do Algarve recordou que é 

importante mostrar uma zona do país que tem condições fantás-

ticas, com destaque para o litoral, Ria Formosa, Costa Vicentina, 

Baía do Guadiana, e que motiva as caminhadas, os passeios de 

bicicleta. E em relação ao golfe?! «Aqui no Algarve há dois pro-

dutos que já estão consolidados: a Praia e o Golfe. Em relação 

a este produtos, só temos de os manter e reforçá-los», reforçou 

Desidério Silva.

Em 2014 o Algarve foi – entre muita outras distinções – eleito 

como o destino de golfe europeu e também por isso é procurado 

todos os anos por uma panóplia de turistas estrangeiros. Depois 

dos russos são agora os chineses a descobrirem o Algarve como 

destino turístico, esperando-se que sejam mais de 100 mil chine-

ses a visitarem o nosso país no decorrer de 2015. Chegam de Xan-
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gai e Pequim, procuram no Algarve ar puro, sol e praia, e alguns 

deles já decidiram comprar moradia em Vilamoura. Que espera o 

presidente da RTA deste novo produto?

«O produto é bom, mas essa aposta terá de partir do Turismo de 

Portugal já que a Região de Turismo do Algarve não tem condi-

ções para ir à China fazer nenhuma promoção sobre o Algarve. A 

China é demasiado grande para um tipo de ação desta natureza. 

Reconhecemos que os chineses são um bom produto, mas não 

podemos ter utopias. A nossa prioridade são os mercados que por 

si são os mais representativos para o Algarve, mas em relação à 

vinda de turistas chineses para a nossa região temos de ser coe-

rentes. Podem até ter dinheiro para gastar, mas querem produ-

tos, querem cultura e querem fazer um tipo de compras que não 

encontram facilmente nesta região, até porque não temos por cá 

nenhuma Avenida da Liberdade ou coisa que se pareça. O Algarve 

não é um destino de compras. Mas tudo o que vier será bem-

-vindo, naturalmente», referiu Desidério Silva a este propósito.

O peso do mercado do Reino Unido
O presidente da RTA aproveitou para salientar o peso que o Rei-

no Unido continua a ter no turismo algarvio. «No cômputo geral 

das dormidas do Algarve 70 por cento delas cabem aos ingleses. 

«Queremos referir que no total das dormidas do Algarve, o Rei-

no Unido ocupa 70% da quota nacional, a Alemanha tem 37% 

da quota nacional, a Holanda tem 64%, a Irlanda tem 83%. Por 

outras palavras direi que provenientes do Reino Unido 5,2 mi-

lhões de dormidas, da Alemanha 1,6 milhões, da Holanda 1,3 mi-

lhões, da Irlanda quase 1 milhão de dormidas, da Espanha 860 

mil dormidas e da França foram quase 600 mil dormidas. Estes 

são os países que para o Algarve mais contribuíram em termos de 

dormidas na região. Com isto não queremos dizer que devamos 

descurar outros países, mas o que podemos é partir para outros 

ignorando estes», sublinhou Desidério Silva.

Mas o presidente da RTA não deixou passar o contributo dos tu-

ristas portugueses. «Em relação aos portugueses o Algarve teve 

em 2014 um aumento de mais de 20 por cento, e em termos de 

dormidas os portugueses significaram naquele ano cerca de 4 mi-

lhões. O que é um contributo bastante significativo», reconheceu.

O Algarve não poderia ter começado melhor o ano de 2 015 em 

termos de distinções. Por exemplo, o Epic Sana Algarve Hotel, na 

Praia da Falésia, em Albufeira, foi eleito o Melhor Hotel Costeiro 

de Luxo do Mundo e o Bela Vista Hotel, na Praia da Rocha, em 

Portimão foi considerado o Melhor Boutique Hotel de Luxo de 

Portugal. 

Reforçar a marca Algarve
O presidente da RTA reage com otimismo a estas distinções. «O 

Algarve está cheio de prémios. São prémios para o Golfe, são pré-

mios para as Praias, são prémios para Restaurantes, Hotéis e para 

as Marinas. Temos um conjunto fabuloso de prémios que muito 

nos honra. Mas em relação às marinas do Algarve, devo reconhe-

cer que o problema maior que existe em redor destes projetos 

tem a ver com a dificuldade em se construir essas infra-estruturas, 

com problemas que têm a ver com a capacidade que os privados 

têm para melhorarem as condições das marinas. O Estado e os 

poderes públicos não têm tido intervenção praticamente nenhu-

ma na Região aos níveis dos portos e às condições de atracagem, 

e isto são situações que nos preocupam, embora tenhamos aqui 

dois portos: Portimão e Algarve que são muito bem vistos pelos 

investidores, mas que precisaram de melhorar aos níveis do de-

sassoreamento e instalações, sem esquecer a disponibilidade de 

rebocadores sempre que é necessário resolver algum problema 

mais complicado», chamou a atenção Desidério Silva.

Apesar da crise que o país atravessa, o presidente da Região de 

Turismo do Algarve continua a receber no seu gabinete propos-

tas de investidores interessados em apostar no Algarve? A este 

propósito Desidério Silva foi também muito claro. «Continuam 

a chegar, mas não de novas construções. São mais contactos de 

procura de algumas infra-estruturas que existem e que tenham 

necessidade de ser melhoradas, restauradas e qualificadas. E isso é 

bom porque o Algarve neste momento não precisa de muita coisa 

nova, precisa é de andar de cara lavada e de criar as condições 

para uma melhoria dessa oferta», concluiu o presidente Desidério 

Silva, que continuar a desejar que a imagem e a marca Algarve 

sejam cada vez mais reforçadas. ‹

› TURISMO 
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› GRANDE PLANO 

Reinaldo Teixeira, Administrador da Garvetur

Em 2015 vamos 
continuar a investir 
para chegar mais longe

O Grupo Enolagest possui cerca de 30 empresas, embora com a proeminência da 

Garvetur, a marca emblemática do grupo com sede no Algarve. Reinaldo Teixeira, 

administrador do Grupo Enolagest e da Garvetur, em entrevista à PAÍS €CONÓMICO, 

sublinha que o sector do imobiliário turístico tem vindo a recuperar no Algarve e noutras 

regiões do país, onde a Garvetur marca uma presença cada vez mais atuante e relevante. 

O grupo tem apostado em sofisticadas ferramentas tecnológicas para se adaptar às 

novas tendências do mercado, e sublinha o gestor que quer chegar cada vez mais longe 

na oferta qualificada e diversificada de serviços que estão abrangidos na oferta global 

da Enolagest. Com os mercados turísticos e imobiliários em recuperação, com uma 

presença crescente e mais forte nas principais regiões do país, Reinaldo Teixeira mostra 

um optimismo consistente na solidez e no crescimento do todo o grupo empresarial em 

2015.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › ARQUIVO

Como correu o ano turístico de 2014 para a Garvetur?
Seguindo a tendência nacional e em especial no Algarve, os re-

sultados das atividades turísticas e da área da imobiliária, as duas 

vertentes onde a Garvetur opera, situaram-se acima das expectati-

vas. Cumprimos e ultrapassámos os objetivos que havíamos assi-

nalado, em função do esforço efetuado por todos os colaboradores 

e de termos a nosso favor uma marca reconhecida no mercado 

pelo seu rigor e seriedade, irrepreensível nos seus contactos com 

os clientes, a todos os níveis.

A retoma nos setores de atividade da Garvetur, depois de um pe-

ríodo de conjuntura económica cujas dificuldades todos conhe-

cemos e se prolongou de 2008 a 2012, tem vindo a consolidar-se. 

Mas embora o mercado mostre sinais de reanimação e regresso à 

normalidade, continua a ser necessário um esforço extra em ter-

mos de dedicação e trabalho.

Foi necessário gizar estratégias capazes de responder às alterações 

dos mercados emissores da procura e capacitar a nossa empresa 

para uma resposta eficaz, nomeadamente no plano das novas tec-

nologias e de presença na web e nas redes sociais. Atualmente há 

mais reservas pela internet e mais clientes diretos, as tendências 

que mais cresceram ao longo deste ano, no setor do turismo.

Também assinalámos que a procura de apartamentos e moradias 

turísticas, seja para locação em período de férias ou turismo resi-

dencial, passou a estender-se a unidades em ambiente rural e a 

casas de campo, atraindo um segmento de turistas diverso, dis-

posto a explorar outras valências da região, senão o sol e praia. As 

variações paisagísticas do Algarve, entre a serra e o litoral, a qua-

lidade e diversidade do imobiliário existente, a par do ambiente e 

da gastronomia, dão-nos vantagens e janelas de oportunidades de 

negócio. Não é por acaso que perto de 65% das vendas no setor 

imobiliário até setembro, se registaram na nossa região, segundo 

os dados da APEMIP.

Quais foram os principais mercados emissores de turistas para os 
empreendimentos sob gestão da Garvetur?
Após 32 anos de atividade a Garvetur tem clientes fidelizados que 

nos honram com a sua preferência, tanto no mercado nacional, 

como internacional. Em 2014 os contratos na área do arrenda-

mento turístico dos clientes portugueses cresceu. Por outro lado, 

em 2014 registámos um aumento da procura por parte do merca-

do francês e espanhol e de um dos mercados emissores tradicio-

nais do Algarve, o Reino Unido.

Presente do Algarve ao Minho
Qual é o modelo de negócio turístico gerido pela Garvetur, ou 
seja, a empresa gere unidades turísticas de parceiros ou tam-
bém têm unidades turísticas próprias?
Curiosamente, a Garvetur sempre teve uma estratégia de apostar 

na diversidade da oferta, o que agora permitiu que a empresa ti-

vesse sólidas bases para ultrapassar a crise. 

Na área turística, 75% dos nossos empreen-

dimentos são de proprietários geridos por 

nós, enquanto 25% são unidades próprias. 

Os produtos que rentabilizamos abrangem 

neste momento todo o país e na área de tu-

rismo temos oferta em Lisboa, Norte e Mi-

nho, para além de em todo o Algarve. Qua-

lidade e diversidade da oferta, competência 

dos serviços, adaptação constante às novas 

perspetivas dos turistas têm sido a chave do 

sucesso. 

O turismo no Algarve voltou a subir e a ter re-
sultados positivos. Considera que este cur-
so de recuperação dos níveis de demanda 
turística no Algarve vai continuar em 
2015?
Acreditamos que sim. E para isso contri-

buiu a imagem positiva do país no exterior. 

Para usar uma expressão conhecida, Portu-

gal e o Algarve em especial, estão na moda. 

Em 2013 começaram a surgir alguns sinais 

positivos no setor. Não tantos quanto nós 

desejaríamos para compensar o período 

que fez de 2012 o ano em que os negócios 

recuaram até aos números do início do sé-

culo. 

Porém, se pretendermos continuar a prota-

gonizar o maior crescimento do PIB nacio-

nal, como em 2014, será necessário chegar 

cada vez melhor ao mercado, fazer a melhor 

oferta, vender em cada momento ao melhor 

preço, influenciar a decisão de compra, ou-

vir e interpretar a voz do cliente.

Há que “passar a informação” de forma global, numa montra 

onde se expõe a qualidade da construção, as vantagens do país 

e do Algarve para os investidores e o rigor e o profissionalismo 

dos profissionais.

O maior desafio que se coloca a este setor e à ampla fileira que 

engloba é a sua adaptação a novas realidades não só económi-

cas, mas igualmente no tecido social e nos mercados. Trata-se de 

descobrir mais-valias vantajosas para o negócio, entre o vasto po-

tencial dos mercados emergentes e a nova mentalidade dos mer-

cados tradicionais. 

Neste contexto, creio que Portugal oferece vantagens que con-

tinuam a ser altamente valorizadas e atraem à partida clientes, 

assim saibamos potenciar os pontos positivos e trabalhar para 

atenuar os aspetos mais difíceis de contornar.

Imobiliária turística está a recuperar
Para além dos turistas que vem gozar à região os produtos típicos 
como sol e praia, golfe e serviços náuticos, a parte da imobiliária 

turística é outra das componentes importantes da oferta do Al-
garve. Depois de anos difíceis, como está a evoluir a venda da 
componente de imobiliário turístico na região?
Indicadores de diversas fontes oficiais do setor confirmam um 

crescente interesse de investidores interessados em fazer negó-

cios em Portugal, em especial na área metropolitana de Lisboa e 

muito naturalmente no Algarve que surge como o mercado com 

mais potencial de valorização nos próximos meses pois é na re-

gião que a diferença de preços entre a gama de produtos “alta” e 

“média alta” é menos expressiva, situando-se nos 46% %, tendo 

mesmo regredido relativamente ao ano passado.

Esta procura mais transversal dos diversos segmentos do merca-

do, ao não ser tão concentrada num segmento específico, é um 

indicador de maior potencial de evolução e de maior robustez no 

crescimento.  

Creio poder afirmar hoje que a forte penalização que o mercado 

de segunda habitação e turismo residencial sofreu em todo o país 

até 2012, se transformou em 2015 numa vantagem, para ser o 
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mercado com maior índice de recuperação, beneficiando de uma 

procura internacional diversificada.

O Grupo Enolagest possui também restauração e rent-a-car. Essas 
áreas de negócio estão a correr bem?
O Grupo Enolagest que em 2014 apresentou um volume de negó-

cios próximo dos 30 milhões de euros na prestação de serviços, 

criando 650 postos de trabalho diretos na época do sol e praia e 

380 na época golfe, de novembro a março congrega atualmente 

35 empresas. Trata-se de um universo de serviços, como gostamos 

de dizer, e graças a uma gestão integrada, os bons resultados são 

extensíveis a todas as áreas de negócio.

A Garvetur é a empresa âncora da holding, mas o conjunto das 

empresas associadas proporciona sinergias na prestação de con-

sultoria e serviços a todo o parque imobiliário de investimento, 

mediação, compra, venda, construção, reabilitação, manutenção, 

reparação, decoração de interiores e espaço exterior, assim como 

a gestão de imóveis e a área de seguros, bem como a de aluguer e 

venda de viaturas. 

O grupo diversificou ainda as suas atividades para as áreas de 

educação, formação e trabalho temporário.

Para responder à questão específica, a 100% Restauração, proprie-

tária do restaurante Lendário, localizado frente ao mar e ofere-

cendo uma panorâmica excelente, sem alterar a aposta inicial na 

gastronomia regional, expandiu este ano a sua oferta para a área 

da pastelaria, incluindo pequenos-almoços requintados frente ao 

mar. No Verão, a estrela foi o Sunrise Summer Spot localizado 

no terraço, para se apreciar o melhor de dois mundos: o dia e 

noite já que funcionou das 10h00 até às 23h00. Tratou-se de uma 

parceria com a empresa Empower You, com propostas de ementa 

originais, opções saudáveis de refeições mais ligeiras, que foi um 

sucesso a repetir. No que toca à Visacar, a área de negócio não 

se esgota ao setor da rent-a-car, abrangendo ainda o aluguer com 

condutor, (serviço VIP e transfers), comércio de automóveis, ofi-

cinas e renting. Se em 2014 se registou o aumento no aluguer de 

automóveis e na venda de viaturas, que ultrapassou os 20%, des-

taco no entanto a aposta em serviços especializados e as viaturas 

adequadas a transportes de crianças e de pessoas com deficiência 

para que a empresa possa diferenciar ainda mais os seus serviços.

Quais as perspetivas de evolução empresarial do Grupo em 2015? 
Haverá novos investimentos?
Não é possível crescer sem investir e um dos setores a que dare-

mos atenção será sem dúvida a intensificação da promoção po-

tenciando o uso das novas tecnologias, bem como ações junto dos 

principais mercados tradicionais e emergentes de emissores de 

turistas e investidores para Portugal.

As perspetivas de evolução empresarial do Grupo em 2015 assen-

tam igualmente na consolidação dos projectos nas suas variadas 

áreas. Poderei citar a angariação de novos complexos e unidades 

turísticas, terrenos, apartamentos, moradias, grandes empreendi-

mentos, hotéis no País, ainda que com maior predominância no 

Algarve e Lisboa, onde temos escritórios e equipas comerciais.

Pretendemos ainda que as sinergias entre as diversas empresas 

se consolidem, pois a diversidade de serviços prestados no Grupo 

Enolagest é um projeto inédito a nível nacional, reunindo todo o 

ciclo de investimento do setor. A nossa filosofia assenta na pres-

tação de serviços num clima de transparência, associado a uma 

profunda experiência que se traduz em laços de confiança com os 

seus clientes e dela não iremos prescindir. ‹

Pedro Machado, Presidente da Região de Turismo do Centro

Turismo do Centro aposta  
cada vez mais no património

O ano de 2014 foi um bom ano para a Região de Turismo do Centro. Quem o afirma é 

Pedro Machado, presidente do organismo que gere o turismo numa região tão grande 

que vai do litoral à raia com a fronteira espanhola. Mas, se os números alcançados no 

ano passado são elucidativos da sustentação do desenvolvimento do turismo regional, 

o presidente da Região de Turismo do Centro sublinha que os custos para os turistas 

chegarem à região constitui uma dificuldade. Lembra também que será importante que 

algumas unidades hoteleiras da região se adaptem às novas exigências e expectativas 

dos clientes, assim como pede às diversas autoridades um empenho ainda maior na 

promoção de uma região que possui quatro monumentos classificados pela UNESCO 

como de elevado valor patrimonial.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › ARQUIVO

Como é que decorreu o ano turístico de 
2014 para a Região de Turismo do Centro?
2014 foi um bom ano para a região Centro 

de Portugal. A economia turística regional 

teve um desempenho positivo ao longo 

dos diversos meses e épocas de procura. 

Até final de novembro as dormidas cres-

ceram 9.95%, os hóspedes 10.96% e os 

proveitos 8.83%.

Quais foram os principais mercados emis-
sores de turistas para o Centro do país? 
O principal mercado emissor de turistas 

para a região Centro é o mercado nacio-

nal. Ao nível da procura externa Espanha 

lidera o ranking, seguindo-se o mercado 

francês, brasileiro, italiano e alemão. Des-

taque para o mercado francês cuja taxa de 

crescimento se aproxima dos 20%.

A Região de Turismo do Centro tem rea-
lizado ações de promoção nos mercados 
externos? Quais? Em que mercados inci-
dirá a promoção em 2015?
As acções promocionais da marca Centro 

de Portugal são desenvolvidas no merca-

do espanhol, alemão, brasileiro, francês, 

holandês, Italiano e britânico. A estratégia 

promocional integra ações de marketing 

direto junto do consumidor, intervenções 

nos meios de comunicação, workshops 

e visitas educacionais com operadores, 

agentes de viagens, jornalistas e bloggers.

Quais as marcas que distinguem turisti-

camente a Região Centro enquanto des-
tino turístico no nosso país?
Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Fátima, 

Tomar, Castelo Branco, Oeste e Óbidos 

são as principais marcas da região Cen-

tro. Do mesmo modo, a marca UNESCO 

é uma âncora no Centro de Portugal, dado 

o valor dos locais património da humani-

dade existentes na região. Neste contexto, 

a Turismo do Centro está a desenvolver 

um projeto que promove de forma inte-

grada e sustentável os quatros elementos 

patrimoniais inscritos na lista UNESCO 

- Mosteiro de Alcobaça; Mosteiro da Bata-

lha; Convento de Cristo; Universidade de 

Coimbra, Alta e Sofia.

A Região já está bem servida de unida-
des hoteleiras, ou ainda existe espaço 
para a construção de novas unidades?
O Centro dispõe, hoje em dia, de unidades 

de alojamento verdadeiramente diferen-

ciadoras, distribuídas por todo o território 

regional. 

Há ainda espaço para a construção de 

novas unidades, no entanto, mais do que 

construir é necessário reabilitar e requali-

ficar as unidades já existentes e que ainda 

não se adaptaram às tendências de consu-

mo da procura. 

A promoção do desenvolvimento susten-

tável, numa ótica de eficiência dos recur-

sos e reforço da coesão territorial é um 

dos objectivos para a promoção da econo-

mia turística regional.

É preciso reduzir os custos de contexto. 
Quais são os constrangimentos que ain-
da existem para que se possa potenciar 
o turismo no Centro de Portugal?
O custo da chegada ao destino. A coloca-

ção de portagens nas principais vias de 

acesso (ex-SCUTS) à região veio onerar 

a viagem e o custo final das operações 

turísticas. O reduzido investimento das 

estruturas nacionais na promoção da re-

gião centro junto dos mercados externos 

e operadores turísticos. A ausência de 

um dominador comum que rapidamente 

identifique a região.

Que medidas governamentais e autár-
quicas gostaria de ver implementadas 
de modo a facilitar e potenciar o turismo 
em Portugal e na Região Centro?
Investir mais na qualificação dos recursos 

humanos, na promoção interna e externa, 

e na facilitação do acesso ao investimen-

to. Apostar nos territórios da baixa den-

sidade, no desenvolvimento urbano, e na 

qualificação dos espaços de uso público. 

Promover a acessibilidade. As estruturas 

de poder, seja ao nível nacional ou local, 

têm de reflectir nos seus planos anuais, 

a importância que o turismo tem para a 

economia, criação de emprego, e para a 

coesão dos territórios. ‹

Marina de Vilamoura



   Fevereiro 2015 | PAÍS  €CONÓMICO › 1514 › PAÍS  €CONÓMICO | Fevereiro 2015

› GRANDE PLANO 

Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé, destaca crescimentos em Portugal e no Brasil

“Em Abril abrimos  
o Vila Galé Évora”

No próximo dia 25 de Abril, dia em que Jorge Rebelo de Almeida comemora o seu 

aniversário, o Grupo Vila Galé vai abrir a sua nova unidade em Portugal, mas 

precisamente na cidade de Évora. Regressado há dias do Rio de Janeiro onde inaugurou 

o Hotel Vila Galé Rio, a mais recente unidade hoteleira na ‘Cidade Maravilhosa’, o líder 

do segundo maior grupo hoteleiro português destaca também o interesse em chegar a 

Brasília, capital federal do Brasil, e admite a forte possibilidade do grupo construir uma 

unidade em Sintra, além de surgirem novidades no Clube de Campo em Beja. Depois de 

um ano em que o Grupo Vila Galé atingiu um crescimento de 8% nas receitas, para este 

ano a marca espera admite alguma quebra em termos anuais, mas já com uma nova 

recuperação no final do presente ano.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA VILA GALÉ

O ano de 2014 foi um bom ano turístico para o Grupo Vila 

Galé. Segundo Jorge Rebelo de Almeida, presidente do 

grupo, registou «quer em Portugal quer o Brasil, um cres-

cimento de cerca de 8% nas receitas e traduziu um generalizado 

optimismo no sector». O líder do segundo maior grupo hoteleiro 

português sublinha nomeadamente que se registou alguma re-

cuperação dos clientes portugueses tanto em Portugal como no 

Brasil, «em especial no final do ano e neste último caso, sobretudo 

no Brasil».

Brasil onde o grupo inaugurou no passado dia 11 de Dezembro o 

novo Hotel Vila Galé Rio de Janeiro, construído num antigo pala-

cete no histórico e central bairro da Lapa na capital carioca, refe-

rindo Jorge Rebelo de Almeida o facto de «termos realizado um 

projecto emblemático na Lapa, com a recuperação de um palácio 

e mais 3 edifícios preservados e ainda uma torre, num total de 

292 quartos, dois restaurantes, Spa, Bar/Biblioteca, grande piscina 

exterior, entre outras estruturas de serviços».

O presidente do Grupo Vila Galé, que todos os meses passa mais 

de uma semana no Brasil, ainda a respeito da importância da 

abertura da nova unidade hoteleira na antiga capital brasileira, 

sublinha a circunstância de que «o Governador e o Prefeito do Rio 

de Janeiro ficaram felizes com este forte contributo da Vila Galé 

para a requalificação do Bairro da Lapa, onde hoje nascem novos 

espaços de animação, culturais, residências e escritórios, com des-

taque para o renovado teatro Cecília Meireles».

Mas, se a marca Vila Galé se firmou na cidade do Rio de Janei-

ro, pois quanto ao estado já tinha uma unidade em Angra dos 

Reis, agora o novo desafio passará por Brasília, a capital federal 

do Brasil. 

O líder do grupo português assume que «estamos a concorrer à 

gestão dos hotéis Brasília Alvorada e continuamos à procura de 

investimentos para São Paulo e Rio Grande do Norte». Finalmen-

te, ainda no que ao brasil diz respeito, é de referir que continua 

em curso as obras de construção do VG SUN, em Cumbuco, que 

tem uma previsão de conclusão em Julho de 2016, estando nes-

te momento vendido em cerca de 45%, além e constituir «um 

óptima aplicação para investimento de portugueses em férias ou 

rendimento com a segurança do Grupo Vila Galé e a vizinhança 

do excelente Resort Vila Galé Cumbuco, a 30 quilómetros de For-

taleza, no Ceará, e em cima da praia», enfatizou o empresário.

A 25 e Abril Vila Galé chegará a Évora
Regressando a Portugal, a principal novidade passará natural-

mente pela inauguração no próximo dia 25 de Abril, data de ani-

versário do próprio Jorge Rebelo de Almeida, do novo Hotel Vila 

Galé Évora, a primeira unidade do grupo na principal cidade do 

Alentejo, e que é o segundo investimento do grupo no Alentejo.

O novo Vila Galé Évora repre-

senta um investimento de cerca 

de 15 milhões de euros e cons-

tituirá indubitavelmente «uma 

peça de arquitectura moderna 

com temática alentejana (Arte 

Equestre; Cante Alentejano; 

Al Andaluz; influência Roma-

na, entre outros aspectos)», 

adiantando ainda que a futura 

unidade eborense criará «uma 

boa oferta para eventos pois 

disporá de um Centro de Con-

venções com capacidade para 

500 pessoas e dois restaurantes, 

Spa com valências de medicina 

e permitir-nos-á lançar um pro-

grama integrado para o Brasil 

de Lisboa – Évora – Beja (Clube 

de Campo Vila Galé), incluindo 

uma incursão nos nossos vi-

nhos e azeites Santa Vitória – e 

prova da extraordinária gastro-

nomia alentejana».

Para além deste importante 

investimento em Évora, Jorge 

Rebelo de Almeida admite em 

declarações à PAÍS €CONÓ-
MICO que poderão surgir no-

vidades no já referido Clube de 

Campo em Beja, bem como no 

avança da há muito falada cons-

trução de um hotel Vila Galé na 

vila de Sintra.

No entanto, a par da constru-

ção de novas unidades, o Grupo 

Vila Galé empreendeu desde 

há alguns anos um ambicioso 

e profundo programa de re-

qualificação de várias das suas 

unidades hoteleiras de norte 

a sul do país. Aliás, neste ano 

será finalizada a requalificação 

do Vila Galé Porto (últimos cin-

co andares), bem como ainda 

no anteriormente mencionado 

Clube de Campo em beja, serão parcialmente remodelados 29 

quartos e três suites, além do investimento contemplar também a 

construção de 20 “family rooms”.

Neste programa de requalificação hoteleira, para além de inter-

venções pontuais nas unidades da Ericeira, Mariana e Ampalius, 

ambos em Vilamoura, está igualmente prevista a completa remo-

delação do 50% dos apartamentos do Vila Galé Atlântico, além 

de remodelações nas suas zonas de recepção, bar, restaurante e 

piscinas. 

Em Tavira, propriamente no Vila Galé Albacora, após a interven-

ção nas áreas públicas, será a vez da remodelação completa chegar 

a cerca de 100 dos 162 quartos e criar uma suite panorâmica. ‹
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Carlos Neves, Administrador da SANA Hotels

Somos o principal 
grupo hoteleiro  
em Lisboa

Entre 2011 e 2013, o Grupo SANA Hotels abriu três unidades hoteleiras de luxo 

na cidade de Lisboa, garantindo o papel de grande liderança na hotelaria da capital 

portuguesa com 1.700 camas. Carlos Neves, Administrador da SANA Hotels, em 

entrevista à PAÍS €CONÓMICO, sublinhou que o grupo vai inaugurar um novo 

hotel Sana da linha Evolution em Lisboa, além de prever completar a sua oferta com 

futuras unidades na área da restauração. Mas, a marca Epic, sinónimo da hotelaria de 

alta qualidade do grupo, estende-se também ao Algarve, a Luanda (Angola) e a Berlim 

(Alemanha). Destaca a excelência do Epic Sana Algarve, que recentemente foi nomeado 

como o Melhor Hotel Costeiro de Luxo do Mundo. Já a unidade de Luanda é «uma 

referência incontornável na capital angola», salienta o administrador que garante que o 

grupo vai construir dois hotéis em Casablanca (Marrocos) e admite também apostas em 

algumas capitais europeias.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA SANA HOTELS

Os anos de 2012 e 2013 ficaram mar-
cados pela abertura de duas unidades 
hoteleiras de cinco estrelas em Lisboa, e 
uma outra no Algarve. Como tem decor-
rido a operação nessas novas unidades 
inauguradas tanto na capital como a que 
foi aberta no Algarve?
No âmbito do crescimento sustentado 

da SANA HOTELS, a abertura do EPIC 

SANA Lisboa Hotel e do EPIC SANA Al-

garve Hotel em Março de 2013 represen-

tou a entrada do conceito EPIC no mer-

cado português. O nome diz tudo: EPIC é 

uma categoria de hotéis de cinco estrelas 

que sabem como proporcionar luxo e ele-

gância em cada espaço, rigor e persona-

lização no atendimento, exclusividade e 

requinte em cada serviço. É esta a atitude 

presente no conforto de cada quarto, no 

requinte de cada refeição, nas sofisticadas 

salas de reuniões e na tranquilidade dos 

espaços de lazer e bem-estar. 

Este conceito, que já estava presente em 

Angola com a abertura do EPIC SANA 

Luanda em 2011, foi imediatamente re-

conhecido pela excelência do serviço que 

presta quer no mercado nacional quer 

no mercado internacional. Prova deste 

reconhecimento tem-se verificado com a 

atribuição de prestigiados prémios nacio-

nais e internacionais, tendo o EPIC SANA 

Algarve sido considerado o melhor Hotel 

Costeiro de Luxo do Mundo pela orga-

nização dos WORLD LUXURY HOTEL 

AWARDS.

Ambos os hotéis têm apresentado resul-

tados bastante positivos, tendo estas duas 

unidades sido procuradas sobretudo pelo 

mercado nacional mas também por ou-

tros mercados como o Reino Unido, Es-

panha, Alemanha e Holanda (no caso do 

EPIC SANA Algarve) e Angolano, Francês, 

Reino Unido (no caso do EPIC SANA Lis-

boa).

Além do segmento de lazer, o sucesso des-

tes dois hotéis deveu-se em grande parte 

ao segmento corporate, ou não tivesse o 

EPIC SANA Lisboa a maior sala de even-

tos de Lisboa em hotel e, o EPIC SANA 

Algarve, um centro de congressos de gran-

de dimensão equipado com tecnologia de 

ponta. 

Os hotéis EPIC têm contribuindo signi-

ficativamente para o crescimento e reco-

nhecimento da cadeia SANA HOTELS. 

O surgimento quase simultâneo do EPIC 

SANA Lisboa e do EPIC SANA Algarve 

deram visibilidade à própria cadeia SANA 

HOTELS que tem sido solicitada para in-

vestir e/ou explorar hotéis sob a égide do 

conceito EPIC no mercado internacional.

Em termos gerais, como decorreu a ope-
ração da Sana Hotels em Portugal no 
ano passado?
O balanço da SANA Hotels em Portugal, 

mas também nos outros países onde está 

presente (Angola e Alemanha), tem sido 

bastante positivo e tem superado as nos-

sas expectativas.

O grupo tem estado em verdadeiro contra-

ciclo económico. Numa altura de crise eco-

nómica no país, a SANA Hotels inaugurou 

nos últimos dois anos 3 unidades hotelei-

ras de luxo (o hotel Myriad by SANA Ho-

tels, o EPIC SANA Lisboa e o EPIC SANA 

Algarve) cujo investimento total foi de 

aproximadamente 240 milhões de euros. 

Decorrente da abertura destas unidades 

hoteleiras, a empresa criou cerca de 500 

postos de trabalho directos.

A facturação do grupo no ano de 2013 as-

cendeu aos noventa e quatro milhões de 

euros e o ano de 2014 foi fechado com um 

crescimento na ordem dos 15%.

Quais são as principais origens (merca-
dos emissores) dos vossos clientes em 
Portugal?
A SANA Hotels tem clientes de lazer e cor-

porate em todos os seus hotéis sendo que 

a percentagem de cada segmento depende 

do hotel em questão. 

No entanto, de forma geral, podemos afir-

mar que na maioria os clientes são corpo-

rate (individual ou em grupo), provenien-

tes de países como Espanha, Reino Unido, 

França, Alemanha e Brasil.

Começará neste mês de Fevereiro a edi-
ção deste ano da BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa. O que espera da principal feira 
de turismo que se realiza em Portugal?
Tenho a certeza que a BTL será um enor-

me sucesso decorrente da grande procura 

e projecção internacional do destino Por-

tugal nos mercados internacionais. 

Estou verdadeiramente convencido que 

este ano o número de visitantes na BTL 

será significativamente superior, assim 

como o número de expositores. 

Não tenho dúvidas que a feira irá atrair 

a presença da imprensa nacional e inter-

nacional que, com esta iniciativa, dará a 

conhecer a excelência do sector da hote-

laria, da restauração e de outros serviços 

e produtos “made in Portugal “ de grande 

qualidade. 

Espero que esta feira continue a contri-

buir para a dignificação do nosso turismo 

como tem feito até aqui, mas essencial-

mente, apresente os atributos que o país 

tem para oferecer e as experiências que 

tem para proporcionar a todas as pessoas 

e entidades que nos visitam. 

Creio que o destino Portugal está em voga 

a nível internacional e acredito que a BTL 

terá um enorme sucesso que obviamente 

reflectir-se-á com o tempo no aumento de 

turistas e de actividades a realizar no nos-

so País.

Entretanto, acabam de sair notícias da 
aquisição de áreas numa das principais 
avenidas de Lisboa por parte do Grupo 
Sana Hotels. Vão nascer novas unidades 
hoteleiras com a marca Sana nos próxi-
mos anos em Lisboa? Como prevê crescer 
a dimensão do Grupo Sana em Portugal?
A SANA Hotels sempre apostou em Por-

tugal e em particular na cidade de Lisboa, 

através da criação de unidades hoteleiras 

com novos conceitos. 

Recentemente, o Grupo alargou os seus 

investimentos também na área da res-

tauração e dos eventos. Pretendemos 

consolidar o nosso crescimento na cidade 

pautando pela inovação e desenvolvimen-

to de novos produtos e serviços que col-

matem as exigências e necessidades, cada 

vez maiores, dos nossos clientes nacionais 

e internacionais.

É preciso mais promoção  
de Portugal no exterior
Como avalia a divulgação do destino 
Portugal que tem sido feita pelas auto-
ridades do turismo português? É preciso 
fazer mais? Diferente?
A oferta hoteleira em Portugal é reconhe-

cida internacionalmente como muito boa, 

comparando-a com outros países, em espe-

cial no que concerne à dicotomia entre a 

qualidade das infra-estruturas hoteleiras e 

do serviço, com o preço médio praticado. 

Exemplo flagrante é Lisboa, que estando 

integrada no “top ten” das cidades euro-

peias a visitar, oferece aos turistas exce-

lentes infra estruturas hoteleiras e serviço 

que está muito acima de outras cidades 

com grande relevo turístico internacional, 

mas com um preço médio muito abaixo 

do praticado noutras capitais. A qualidade 

dos nossos empreendimentos turísticos, 

aliada a outros factores de atractividade 

como a gastronomia, o clima, a seguran-

ça, a cultura e a hospitalidade, dão-nos 
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vantagens competitivas e promocionais, 

que paulatinamente têm vindo a afirmar 

Portugal como um destino turístico inter-

nacional.

No entanto, considero que falta reorgani-

zar a promoção de Portugal nos mercados 

emissores internacionais. Quando estou 

fora e transmito o que Portugal é, e o que 

tem para oferecer, sou confrontado com 

um total desconhecimento das pessoas 

em relação ao nosso país. Portugal não 

se cinge apenas e exclusivamente ao Al-

garve, e todos nós, privados e entidades 

públicas e privadas do sector, temos que 

promover o nosso país no exterior.

Face à importância do turismo na socie-

dade e na economia e na forte capacidade 

de exportação deste sector, cada vez mais 

defendo a necessidade da criação de um 

Ministério do Turismo que, sem politizar 

todas as medidas, possa ter os meios hu-

manos, técnicos e financeiros necessários 

para interagir com a iniciativa dos priva-

dos e associações, quer em Portugal, quer 

internacionalmente.

Epic Sana Luanda é referência 
em Angola
Entretanto, o Grupo Sana Hotels tam-
bém possui uma unidade hoteleira em 

Luanda (Angola) e uma outra em Berlim 
(Alemanha). Como está o desempenho 
de cada uma dessas unidades?
Como já referido anteriormente, o balan-

ço da SANA Hotels quer em Portugal quer 

nos outros países onde está presente (Ale-

manha e Angola) tem sido bastante positi-

vo e superado as expectativas.

Reconhecemos que Angola tem vindo a 

crescer substancialmente na qualidade do 

seu turismo, fruto, em grande parte, das 

políticas governamentais que conferem 

estabilidade económica social e incentivos 

ao investimento, em particular no turis-

mo. Ao acreditar nas potencialidades des-

te país a SANA Hotels apostou em 2011 

na abertura do EPIC SANA Luanda, um 

empreendimento turístico de 5 estrelas.

O EPIC SANA Luanda é uma referência 

em Angola e em particular na cidade de 

Luanda, porque para além de oferecer 

uma excelente opção de alojamento (tem 

quartos e apartamentos para estadias 

mais longas), disponibiliza vários espaços 

de qualidade para lazer e para negócios, 

entre os quais, 4 restaurantes, 2 bares, o 

SPA Sayanna Wellness e 9 salas de reu-

niões, com capacidade para mais de 1.700 

pessoas. Este é portanto um hotel que se 

destaca dos demais na sua categoria pela 

oferta diversificada que vem colmatar 

uma necessidade no mercado de Luanda 

na existência de produtos inovadores com 

um serviço de excelência.

Por sua vez, o SANA Berlin é um hotel de 

4 estrelas superior, com uma localização 

muito central, sendo uma referência na 

cidade não só pelo seu design como pela 

oferta de alojamento que vai ao encontro 

das diferentes necessidades, seja para via-

gens de curta ou de longa duração. Para 

complementar a oferta de alojamento, o 

SANA Berlin conta com uma área Well-

ness com piscina interior, sauna, ginásio 

e serviço de massagens, um restaurante 

com cozinha de inspiração Portuguesa, 

um bar e, para reuniões e eventos, o hotel 

dispõe de 6 salas equipadas com tecnolo-

gia de ponta, 3 das quais localizadas no 

piso superior do hotel que oferecem uma 

vista panorâmica sobre Berlim.

“Vamos estar em Marrocos”
Em entrevistas anteriores, têm existido 
referências ao objetivo de crescer em 
alguns mercados internacionais, como 
sejam o Brasil, assim como em algumas 
capitais europeias. Quais são os objeti-
vos estratégicos de crescimento inter-
nacional por parte da marca de matriz 
portuguesa? O modelo apontado para o 
reforço dessa internacionalização será o 
do investimento ou da obtenção da ges-
tão de unidades hoteleiras?
A SANA HOTELS sempre apostou no seu 

crescimento em Portugal (o grupo tem 

hotéis em Sesimbra, Caldas da Rainha, 

Estoril, Algarve e Lisboa) em especial na 

cidade de Lisboa onde tem actualmente 9 

hotéis em operação, contando abrir a 10º 

unidade hoteleira, o hotel EVOLUTION 

Lisboa, no primeiro trimestre deste ano. A 

SANA Hotels é aliás o grupo com mais ho-

téis na cidade de Lisboa, disponibilizando 

mais de 1.700 quartos.

Neste momento, o grupo está a desenvol-

ver a sua expansão internacional atenta a 

novas oportunidades que possam surgir, 

quer seja pela aquisição de unidade hote-

leiras, quer pela gestão (a qual está a dar 

prioridade uma vez que o seu reconheci-

mento de qualidade e rigor de gestão têm 

originado interesse por proprietários de 

unidades hoteleiras e fundos de investi-

mento).

No mercado europeu, a SANA Hotels está 

focalizada na análise de mercados como 

Espanha, França, Reino Unido, e em refor-

çar a presença na Alemanha, onde já tem 

o hotel SANA Berlim.

África é um continente com um forte 

potencial de crescimento e com inúmeros 

locais ainda por explorar. Acreditamos 

que África será o futuro, a médio/longo 

prazo não só dos investimentos mas 

também do desenvolvimento económico. 

Neste sentido, pretendemos reforçar a 

nossa presença em Angola onde já temos 

o EPIC SANA Luanda. 

A SANA Hotels adquiriu recentemente 

um terreno em ‘prime location’, em Mar-

rocos na cidade de Casablanca, onde pre-

tendemos construir duas unidades hote-

leiras: um hotel com conceito EPIC e um 

com o conceito EVOLUTION. Esperamos 

iniciar todo o processo construtivo ainda 

este ano e prevemos ter estas unidades 

em operação até ao 2º semestre de 2017.

Existem outros países nos quais estamos 

a estudar oportunidades mas temos que 

crescer com sustentabilidade e com a qua-

lidade que nos é reconhecida.

Será possível que até ao final do próximo 
ano exista um efetivo crescimento de 
unidades hoteleiras internacionais geri-
das pela Sana Hotels?
Como já referido anteriormente, preve-

mos inaugurar até ao 2º semestre de 2017 

dois hotéis em Marrocos na cidade de Ca-

sablanca. 

Mas, não pretendemos parar por aqui, e 

continuamos atentos a oportunidades 

para a o desenvolvimento internacional 

da marca SANA Hotels.

Até ao final da presente década, qual é 
a estimativa de crescimento global do 
Grupo Sana Hotels?
A preocupação da SANA Hotels não está 

concentrada apenas no crescimento. O 

crescimento é um processo natural mas 

que tem ser sustentado e consolidado 

duma forma muito racional. 

A prioridade e o objectivo do Grupo 

SANA é criar e inovar na hotelaria, na 

área da restauração e dos eventos mas aci-

ma de tudo, continuar a garantir a quali-

dade do produto e do serviço que tem sido 

reconhecido pelos nossos clientes. 

Se o único objectivo da SANA Hotels fos-

se o crescimento, o grupo já poderia ter 

mais unidades hoteleiras, quer em Por-

tugal, quer nos mercados internacionais 

mas que seguramente não se enquadra-

vam nos parâmetros de qualidade que 

exigimos para os nossos hotéis. Preten-

demos assegurar que a marca SANA seja 

considerada um “Atestado de Garantia de 

Excelência do Produto e do Serviço”. ‹
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Rui Loureiro
É o novo Presidente do Conselho de 

Administração da Metropolitano de Lisboa, 

EPE, nova entidade que agrega a gestão 

da Carris, Metropolitano de Lisboa e Grupo 

Transtejo. A nova administração terá como 

principal prioridade dar início ao processo 

tendente à subconcessão da operação a 

entidades terceiras, o que ainda se deverá 

concretizar no presente ano.  ‹

Nuno Francisco
É o novo Diretor Comercial e de Marketing 

da Eurofactor Portugal, funções que já 

tinha desempenhado na empresa entre 

2007 e 2011. O novo responsável vai 

assumir a gestão comercial, constituída 

por seis profissionais com a missão 

de identificar e desenvolver novas 

oportunidades de negócio e, também 

definir e acompanhar a estratégia de 

comunicação corporativa, posicionamento 

de mercado e relações com stakholders.  ‹

José Seruya
É o novo Consultor Associado da CH 

Culture, a mais recente unidade da CH 

Business Consulting. O novo consultor 

vem complementar a oferta de serviços 

da CH Consulting, dando resposta à 

crescente procura de soluções de cultura 

organizacional que promovam elevados 

níveis de felicidade e de resultados 

operacionais. O novo consultor é Doutorado 

em Gestão pela Université Jean Moulin, em 

Lyon, França.  ‹

Subindo  
na Pirâmide 

› NOTÍCIAS 

PAULO PORTAS
O Vice Primeiro-Ministro continua numa 
actividade incessante para promover 
Portugal como destino indicado e 
privilegiado para o investimento 
estrangeiro, bem como acelera os seus 
contactos para abrir portas para as 
empresas portuguesas aumentarem as 
exportações. E, last but not the least, 
assume uma estratégia de participação 
portuguesa no plano internacional num 
governo com claro défice global de visão e 
empenhamento externo que passe para lá 
de Bruxelas. ‹

JORGE REBELO DE ALMEIDA
O Presidente do Grupo Vila Galé está 
imparável. Depois de em Dezembro passado 
ter inaugurado um hotel no Rio de Janeiro, 
já se prepara para abrir o seu primeiro 
hotel em Évora. É já aponta para o reforço 
do investimento do grupo em Beja e para 
assinalar uma primeira presença na vila 
de Sintra. E no Brasil já olha para a capital 
do país, desejando poder gerir um hotel na 
capital federal brasileira. ‹

JOÃO FRANCO
O Presidente da Administração do Porto 
de Sines é um dos vencedores de 2014, 
pois o Terminal de Contentores da principal 
estrutura portuária do país, ultrapassou 
pela primeira o milhão de TEU o que reforça 
a posição do porto português como um 
dos principais da Península Ibérica e como 
plataforma fundamental na ligação do país 
ao Atlântico Norte e ao Atlântico Sul. E mais 
importante será com o alargamento do 
Canal do Panamá. ‹

› A ABRIR 

BICMINHO empreendedores
O BICMINHO está a apoiar diretamente os empreendedores que queiram concorrer à 

10ª Call for Entrepreneurship, ajudando-os na preparação e qualificação das suas candi-

daturas, a fim de maximizar as suas hipóteses de serem selecionados para a obtenção de 

investimento de capital de risco. As candidaturas decorrem desde o passado dia 26 de Ja-

neiro e estarão abertas até ao próximo dia 26 de Fevereiro. São elegíveis projetos de base 

científica e tecnológica das áreas da Tecnologia de Informação, Comunicação, Eletrónica 

e Web, Ciências da Vida, Turismo e Recursos Endógenos, e Nanotecnologia e Materiais. 

Criado em 2001, o BICMINHO apoiou a criação de 171 empresas com uma taxa de suces-

so de 93%, e prestou serviços de aconselhamento à modernização de 532 PME. ‹

Edol avança com processo de internacionalização em Moçambique

Investimento de 550 mil 
euros na Matola
A Edol, empresa farmacêutica portuguesa liderada por Carlos Setra, decidiu concretizar 

um investimento em Moçambique no valor de 550 mil euros, através da sua participada 

Farmácia Austral. Do montante investimento, 400 mil euros foram obtidos pela Edol jun-

to da SOFID, que assim concretiza um primeiro apoio a uma empresa farmacêutica no 

seu processo de internacionalização.

A Edol decidiu alterar a sua anterior estratégia de atuação em Moçambique, país para 

onde exporta há mais de 20 anos, mas que agora passará a concretizar-se através de uma 

base logística própria, instalada na Matola, próximo de Maputo, a capital moçambicana. 

Numa primeira fase, a Farmácia Austral apenas fará a comercialização e distribuição de 

produtos farmacêuticos, mas não está descartada a hipótese de no futuro passar também 

a incorporar a função de produção.

Segundo referiu Carlos Setra à PAÍS €CONÓMICO, «este é um investimento que con-

sideramos crucial e da maior importância no plano estratégico de internacionalização da 

Edol, que nos permitirá crescer em Moçambique e no próprio continente africano, além 

de que, obviamente, também reforça o nosso desenvolvimento sustentado em Portugal».

De acordo com a evolução da actividade, ainda segundo apurámos, o projeto deverá em-

pregar 12 trabalhadores locais, mas admite-se que os factores multiplicadores possam 

criar bastantes empregos indiretos. Por outro lado, a Edol enviará sazonalmente técnicos 

para Moçambique para darem formação, in loco, aos trabalhadores da Farmacêutica Aus-

tral.

Este é também o primeiro financiamento que a SOFID concretiza junto de uma empresa 

farmacêutica mas que, tal como os restantes projectos apoiados pela Sociedade, contribui-

rá para o desenvolvimento dos países onde atua. ‹

ANPME apoia tecnologicamente 
microempresas
A ANPME – Associação Nacional das PME, no âmbito do programa Horizonte 2020, vai 

avançar com um projeto dirigido às micro e pequenas empresas do setor do comércio e 

serviços, indústria e restauração, tendo por objetivo aumentar a competitividade destas 

empresas, além de promover os seus processos de qualificação. Segundo Paula Hespa-

nhol, vice-presidente da ANPME, «queremos com os nossos parceiros, ajudar as empresas 

em vários campos, tais como: economia digital, marketing, implementação de sistemas de 

qualidade e eficiência energética». ‹

Aicep trouxe presidentes de Câmaras de Comércio 
Portuguesas no estrangeiro a Portugal

Diáspora empresarial 
portuguesa pode ajudar  
país a exportar mais
Um conjunto de diversos presidentes de Câmaras de Comércio Portugueses em vários 

países estiveram recentemente em Lisboa, a convite da Aicep Portugal Global, onde fo-

ram recebidos pelo presidente do organismo nacional de promoção das exportações na-

cionais e captação de investimento para o país e participaram no “Encontro Empresarial 

da Diáspora Portuguesa”. 

No segundo dia da sua presença em Lisboa, os líderes da diáspora empresarial portuguesa 

no exterior visitaram o porto de Sines, com o objetivo de conhecerem as potencialidades 

desta infraestrutura portuária na promoção do comércio entre Portugal e os países onde 

desenvolvem a sua actividade comercial.

Por outro lado, aproveitando a presença dos líderes empresariais da diáspora portuguesa 

em Lisboa, Miguel Frasquilho referiu que a entidade que lidera pretende acompanhar até 

ao final do próximo ano, 65 mercados, «uma das quais, o Senegal, acreditamos que mais 

oportunidades de crescimento para as vendas ao exterior do nosso tecido empresarial po-

derão ser geradas». Já no decorrer do roadshow promovido pela Aicep em Aveiro, Miguel 

Frasquilho referiu que «hoje são já mais de 40 mil as empresas portuguesas que expor-

tam os seus bens e serviços». Presente neste encontro em Aveiro, esteve também o Vice 

Primeiro-Ministro Paulo Portas, que sublinhou que «2014 foi o melhor ano de sempre» 

para as exportações portuguesas. ‹



   Fevereiro 2015 | PAÍS  €CONÓMICO › 2322 › PAÍS  €CONÓMICO | Fevereiro 2015

› GRANDE ENTREVISTA 

José Carlos Madaleno, Administrador da Transmad

«Tal como acontece 
em Angola, estamos 
a crescer em 
Portugal de maneira 
sustentável»

O Grupo Transmad nasceu em Luanda em 2006 e muito rapidamente se tornou 

numa das organizações líderes no ramo dos Transitários em Angola. Seis anos depois, 

precisamente em 2012, decidiu iniciar o seu processo de internacionalização e o mercado 

escolhido foi Portugal, instalando-se em Matosinhos através da Angotransmad. Defende 

o slogan “Nem todos somos iguais”. Entrevistado pela PAÍS €CONÓMICO, José Carlos 

Madaleno, Administrador do Grupo Transmad lembrou que a opção por Portugal tem 

sido plenamente justificada, até pelos resultados muito animadores que a sua empresa 

conseguiu nestes dois primeiros anos de atividade neste país. «Sempre esperei que os 

resultados que obtivemos em 2014 só seriam possíveis a partir de 2016 ou 2017, e isto 

para nós foi uma surpresa agradável que nos deu um ânimo acrescido para levarmos por 

diante a aposta que fizemos no mercado português. Por outro lado, a nossa presença 

em Portugal não está virada só para este país, representa uma expansão internacional 

e já nos permitiu ser agente IATA, o que não acontecia», reconheceu este empresário 

angolano, lembrando que já há muito tempo que a Transmad tinha atividade em 

Portugal através de agentes. «Houve situações que não correram como nós queríamos e 

o nosso objetivo foi sempre o de crescermos de forma sustentável. Como tal, concluímos 

que para melhorar o nosso serviço e para melhor servirmos os nossos clientes, nada 

como criarmos uma estrutura empresarial própria neste país», justificou José Carlos 

Madaleno, que se orgulha de, através da Angotransmad, ser o primeiro transitário 

angolano a operar em Portugal. «Acredito nas potencialidades do mercado português, na 

recuperação da economia de Portugal e nas relações comerciais e de amizade entre estes 

dois Povos», destacou o administrador do Grupo Transmad.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Diríamos que é quase impossível falarmos na Transmad 

sem nos referirmos a António de Oliveira Madaleno, pai 

de José Carlos Madaleno, que com os seus 79 anos de ida-

de continua a ser um dos despachantes oficiais mais conceituados 

e respeitados em Angola e um conselheiro determinante na pro-

jeção da Transmad em Angola. «Aproveitando a forte ligação que 

tenho ao meu pai, aproveitando o facto de ele ser uma das pessoas 

em Angola com maior know-how nesta área de atividade e de eu 

ser também uma pessoa com grande experiência nesta área, os 

dois decidimos arrancar em 2006 com o projeto Transmad, cujo 
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volume de faturação em 2014 atingiu os 72 milhões de Dólares», 

referiu José Carlos Madaleno, que no decorrer desta entrevista, 

mais do que uma vez teceu considerações de grande estima e elo-

gio a seu pai, António de Oliveira Madaleno. «Ele é o meu maior 

amigo e o meu consultor», reconheceu o nosso entrevistado, que 

apontou como outro fator de peso para a instalação da Angotras-

mad em Matosinhos o facto de sua filha, Sofia Salgado, já traba-

lhar nesta área em Portugal há alguns anos.

Portugal já é uma aposta ganha
José Carlos Madaleno está inteiramente confiante no que diz res-

peito à continuidade do Grupo Transmad. «Na Angotransmad te-

nho sociedade com a minha filha mais velha, Sofia Salgado, que 

já tem uma boa experiência nesta área de atividade. Mas tenho 

mais três filhos. Tenho a minha filha Marta a estudar Gestão Ho-

teleira em Espanha e tenho um casal de gémeos em Angola, que 

ainda são muito novos. Felizmente, em termos de continuidade 

as coisas estão asseguradas», destacou com agrado José Carlos 

Maldonado, para logo de seguida se referir às expectativas que 

deposita na Angotransmad, cuja constituição assinala a primeira 

internacionalização do Grupo Transmad.

«Esta é a nossa primeira internacionalização e esperamos que não 

seja a última. Sou uma pessoa que gosta de dar um passo de cada 

vez e que não pensa crescer a qualquer custo. Não quero crescer 

rapidamente e dentro de um ano ou dois ter de fechar as portas. 

Comigo, o crescimento tem de ser sustentável, e é isso que está 

a acontecer com a Angotransmad. Direi em reforço desta minha 

afirmação que o projeto em Portugal tem dois anos de existência 

e que em 2014 já registou uma faturação considerável. Considero 

que este foi um bom resultado e digo com sinceridade que só es-

tava à espera de o conseguir lá para 2016 ou 2017. Termos obtido 

esta faturação já em 2014 foi para nós uma agradável surpresa, 

que nos dá ânimo para prosseguirmos com otimismo a aposta 

que fizemos no mercado português. Hoje, mais do que nunca, 

estou convicto que Portugal foi indiscutivelmente uma aposta ga-

nha. Para além disso, a Língua, a relação que existe entre Angola 

e Portugal e até o passado histórico, são elementos importantes 

para consideramos que Portugal é uma porta de entrada para a 

internacionalização de uma empresa da nossa área vinda de An-

gola», reforçou o administrador do Grupo Transmad.

Primeiro a consolidação,  
depois a internacionalização
José Carlos Madaleno é cauteloso no que concerne aos desejos 

de internacionalização da sua empresa. «Existem muitos merca-

dos que Angola neste momento está a explorar, casos da China, 

Dubai e Brasil, mas entendo que indiscutivelmente Portugal é a 

porta de entrada certa», disse o administrador da Transmad, que 

convidado a referir qual destes mercados era para si o mais prio-

ritário, não hesitou: «Se pensarmos em Angola direi que são os 

três mercados, mas se pensarmos em Portugal indiscutivelmente 

que o Brasil e a China apresentam-se como os mais prioritários. 

Diremos que ao nível destes três mercados já houve da nossa 

parte prospeção e que já foi realizado um primeiro estudo, mas 

ainda é cedo para tomarmos qualquer decisão em definitivo. A 

Angotransmad tem apenas dois anos de vida e antes de tomar-

mos qualquer iniciativa em relação à escolha de novos mercados, 

temos primeiro que consolidar este projeto em Portugal. E, neste 

sentido, estamos no bom caminho. Já estive no Dubai e na China 

e embora ainda não estivesse no Brasil considero que são mer-

cados extremamente importantes para o nosso negócio. O Brasil 

mais virado para Angola mas também para Portugal, e a China e 

o Dubai indiscutivelmente mais virados para Angola», enfatizou 

José Carlos Madaleno.

O administrador do Grupo Transmad reconhece que o facto de 

Angola ser essencialmente um mercado importador (quase 100 

por cento dos bens de consumo são importados) e Portugal ser 

mais exportador faz com que o exercício das funções de Des-

pachante Oficial e Transitário (em Angola) e de Transitário (em 

Portugal) sejam completamente diferentes num e noutro país. 

«O slogan que adoptámos: “NEM TODOS SOMOS IGUAIS” por 

si só diz tudo, queremos ser melhores e marcar pela diferença. 

Embora estejamos a falar de empresas do mesmo grupo, os pro-

cedimentos e os métodos não são iguais, porque a realidade de 

cada país não é a mesma e os desafios que se colocam a cada 

um destes mercados também são diferentes. Na Transmad temos 

um quadro formado neste momento por 56 angolanos, gente com 
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um grau de profissionalização elevado, 

que no seu dia-a-dia tudo faz para que a 

empresa desempenhe cabalmente o seu 

papel. Quando em 2000 regressei a Ango-

la vindo de Portugal existiam apenas 33 

despachantes oficiais. Hoje existem cerca 

de 250 despachantes, o que revela bem 

a elevada concorrência que existe a este 

nível. Mas temos a vantagem de ser uma 

empresa muito experiente, conhecedora 

do terreno, bem aconselhada e prepara-

da, que põe ao dispor dos seus inúmeros 

clientes as soluções mais equilibradas. Re-

conhecemos que a existência de tão gran-

de número de despachantes faz com que 

por vezes surja a tal concorrência desleal», 

revela José Carlos Madaleno.

Segundo o administrador do Grupo 

Transmad, «Em Angola representamos 

cerca de 70 a 80 por cento do mercado 

de importação de automóveis: somos por 

exemplo o despachante da Toyota de An-

gola, da Teixeira Duarte Automóveis do 

grupo TDA, entre outros, e somos essen-

cialmente muito fortes nesta vertente au-

tomóvel. Temos também todos os outros 

clientes que trabalham com outro tipo de 

mercadorias de importação e a maior par-

te deles a origem é Portugal. Portanto, se 

nós pretendemos fazer um serviço porta a 

porta não fazia sentido que estivéssemos 

a fazer uma abertura no Dubai, no Brasil 

ou na China para mercadoria cuja origem 

seria Portugal. 

Por outro lado, a Língua, a boa relação 

existente entre Angola e Portugal, as re-

lações históricas que existem e o facto 

da minha filha Sofia estar bem colocada 

nesta área, tudo isto contribuiu para que 

optássemos por abrir a Angotransmad 

em Portugal, decisão que nos proporcio-

nou algumas vantagens. Uma delas tem a 

ver com o facto de sendo transitários em 

Angola não termos abertura a nível inter-

nacional, mas conseguimos ao ser transi-

tários em Portugal. Nós neste momento 

conseguimos enviar mercadoria de e para 

qualquer parte do Mundo. A nossa vin-

da para Portugal deu-nos essa vantagem, 

permitindo-nos também ser agentes IATA 

o que em Angola não nos era possível. E 

ao sermos agentes IATA em Portugal so-

mos em todo o mundo. Daí a razão pela 

qual esta opção teria de começar primeiro 

em Portugal e agora solidificando a nossa 

posição neste país, depois de estarmos de-

vidamente estruturados então, ai sim, po-

deremos começar a pensar num segundo 

país para a internacionalização», esclare-

ceu José Carlos Madaleno que, a finalizar 

esta entrevista à PAÍS €CONÓMICO, 

sublinhou a sua esperança na recuperação 

da economia portuguesa. 

«O crescimento da economia portuguesa 

superou muito as nossas expectativas. 

Quando decidimos abrir em Portugal a 

Angotransmad os resultados que obtive-

mos em 2014 só os contávamos conseguir 

a partir de 2016 ou 2017. Isso para nós foi 

uma surpresa muito agradável que nos 

deu um ânimo acrescido para levarmos 

por diante a aposta que fizemos no mer-

cado português. Por outro lado, a nossa 

presença em Portugal não está confina-

da só a este país, ela representa para nós 

uma possibilidade de nos expandirmos 

internacionalmente», concluiu José Car-

los Maldonado, administrador do Grupo 

Transmad, cidadão angolano que não es-

conde também o carinho por Portugal. «A 

minha mãe nasceu em Portugal». ‹
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Heráclito Guimarães, Diretor Geral da ID Portugal/Angola

«Somos especialistas 
em transformar 
marcas e desenvolver 
ideias»

Criada há apenas dois anos, por irmãos, a ID Portugal é o exemplo vivo da força e 

unidade de grupo. Formada por uma equipa jovem e muito qualificada em áreas 

específicas e bem definidas: criativos, designers gráficos, Web designers, programadores 

e profissionais de marketing e comunicação online e off-line, a ID Portugal tudo faz 

para ajudar os seus clientes, criando, desenvolvendo e veiculando soluções e estratégias 

criativas de comunicação, marketing e eventos, ferramentas que no entender de 

Heráclito Guimarães, «ajuda-os a maximizar resultados e a tornarem-se mais confiantes 

e competitivos». Em entrevista que concedeu à PAÍS €CONÓMICO e que decorreu 

na sede da ID Portugal, na Figueira da Foz, o diretor geral da ID Portugal/Angola 

deixou bem sublinhado que os louros do sucesso do seu projeto vão inteirinhos para a 

competência, dinâmica e empenhamento de todos os seus recursos humanos. «Eles são 

a nossa verdadeira força».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Quando em 2012 decidiram imple-

mentar este projeto, os irmãos 

Guimarães – Heráclito, Emí-

dio (Director Executivo da ID Portugal), 

Adriano (Director Executivo ID Angola) 

- sabiam bem o rumo que queriam seguir, 

tanto era o conhecimento que tinham dos 

mercados.

«Mercados onde existiam vários “freelan-

cers” cujo trabalho que desenvolviam exi-

bia várias lacunas uma vez que era feito 

de uma forma abstrata, imprecisa, com 

muitas deficiências», reconhece o respon-

sável que aproveita para deixar bem claro 

que tanto a ID Portugal como a ID Angola 

comungam das mesmas ideias e traba-

lham com os mesmos objetivos.

«A equipa de recursos humanos da ID 

Portugal é composta por 12 elementos 

e a da ID Angola conta com 10 pessoas. 

Uns e outros trabalham para atingirem os 

objetivos dos nossos clientes, pois são eles 

a nossa principal razão de existir. É nos 

nossos clientes que depositamos todas as 

nossas sinergias, identificando carências e 

projetando objetivos», sublinhou Herácli-

to Guimarães.

A ID, que se assume como uma agência 

low-cost com serviços Premium, para 

além de transformar marcas e desenvol-

ver ideias, procura criar valor no seio das 

empresas suas clientes. 

«Não pretendemos apenas alcançar os 

bons feedbacks, nós oferecemos soluções 

e tentamos fazer com que as empresas 

potenciem o seu investimento obtendo 

melhores retornos. Ou seja, com o mesmo 

nível de investimento, poder fazer mais. 

Ou até o mesmo que fariam, mas com um 

menor esforço financeiro. Através de uma 

política de proximidade que nos permite 

compreender melhor as ideias e objetivos 

do nosso cliente, nós oferecemos a solu-

ção mais adequada para que todo o inves-

timento seja rentabilizado nas melhores 

condições», deixou claro.

Um percurso sustentável
Como já foi dito, a ID Portugal é uma es-

trutura dotada de recursos humanos qua-

lificados e aptos a desempenharem cabal-

mente as suas tarefas em áreas distintas. 

Na equipa há criativos, designers gráficos, 

Web designers, programadores, profissio-

nais de Marketing e Comunicação online 

e off-line.

«Somos uma equipa multifacetada com 

um grande grau de versatilidade e apta a 

enfrentar os desafios que os nossos clien-

tes nos apresentam. Se acaso houver uma 

ou outra situação apresentada por um 

nosso cliente que ultrapasse um pouco o 

nosso core, saberemos criar as sinergias 

necessárias e adequadas que possam aju-

dar a resolver esse problema», salientou 

não deixando de chamar a atenção para 

um pormenor muito importante: «temos 

no seio da ID Portugal e ID Angola pro-

fissionais aptos a concretizarem o que 

propomos aos nossos clientes dentro dos 

padrões de qualidade e excelência que 

são nosso apanágio. Por outro lado, man-

temos parcerias que nos garantem uma 

ajuda preciosa no exercício da nossa ati-

vidade», assegurou o nosso entrevistado.  

Heráclito Guimarães faz questão de focar 

o diálogo permanente entre a sua equipa 

de colaboradores e não esconde um brilho 

no olhar quando se refere ao trabalho que 

desenvolvem no seu dia-a-dia.  «Nós vive-

mos para participar no desenvolvimento 

dos países onde atuamos e por isso, quan-

do necessitamos de admitir profissionais 

para os nossos quadros, damos primazia 

às pessoas desempregadas», reconhecen-

do que o rumo da empresa está de acordo 

com o que previram na altura do arranque 

do projeto. «Estamos a ter um percurso 

sustentável e os indicadores que possuí-

mos dizem-nos que essa ascensão é para 

continuar», sublinhou com otimismo.

Sucesso da equipa é o sucesso 
da empresa
Este positivismo em redor do percurso da 

ID está bem patente em Heráclito Guima-

rães. «A ID Portugal e a ID Angola parti-

lham entre si o mesmo ADN. Têm uma 

só identidade, um só pensar e a mesma 

linha de atuação, e as suas equipas traba-

lham, sincronizadas, para o mesmo fim», 

evidência, acrescentando ainda que elas 

trabalham para criar valor às empresas 

e maximizar os resultados em termos 

de visibilidade, notoriedade e confiança. 

«Procuramos dia-a-dia aumentar a nossa 

carteira de clientes, fazendo com que o vo-

lume de negócios aumente», referiu.

Segundo o diretor geral da ID, a força da 

marca está na forma como maximiza todo 

o processo produtivo. «Desenvolvemos 

um processo de produção cujo sucesso 

muito se deve ao facto de possuirmos 

soluções direcionadas para os nossos 

clientes. Soluções essas que surgem no se-

guimento de uma extensa conversa com 

o nosso parceiro (os nossos clientes são 

nossos parceiros) para que em termos de 

produção se obtenha o melhor resultado 

possível. Nesse sentido procuramos que a 

equipa trabalhe em bloco para o mesmo 

cliente. 

Nós não pretendemos que uma pessoa 

isoladamente crie seja lá o que for, até 

porque privilegiamos sempre o trabalho 

em equipa. O sucesso da equipa é o suces-

so da empresa. Todas as pessoas que aqui 

trabalham têm que lutar, porque quem 

não quiser fazer parte deste comboio, des-

ta equipa, não faz sentido estar ligado a 

ela. A força da empresa – sempre o disse 

– está nos seus recursos humanos, está na 

sua equipa», enfatizou.

É óbvio que quando o mentor da ID se 

decidiu pelo arranque deste projeto, só o 

fez depois de ter estudado aprofundada-

mente os mercados onde agora estão inse-

ridos. Naquela altura, em 2012, estávamos 

na presença de um mercado mais forte do 

que ele é hoje? – Perguntámos a Heráclito 

Guimarães, que não hesitou na resposta. 

«Acho que era mais forte e já passáramos 

por uma crise que teve o seu início em 

2008 e que começou a ter sinais de alívio 

precisamente a partir de 2011/2012. Diz-

-se hoje que a economia portuguesa está a 

dar sinais de recuperação e que já este ano 

a nossa economia vai crescer cerca de 1%. 

Eu sou sincero: acho que o crescimento é 

uma questão de números e cada um faz a 

projeção que lhe der mais jeito  Nós que-

remos aumentar os níveis de faturação 

em Portugal e neste momento sabemos 

que ainda há muitas empresas que lutam 

com extremas dificuldades, cenário que 

propicia que avancemos muito mais nes-

tes termos», comentou.

Apesar da crise o número  
de clientes está a crescer
A ID Portugal está disponível para ajudar 

as empresas portuguesas, aquelas que 

exibem maiores dificuldades e que estão 

mais vulneráveis. Que tipo de ajudas pode 

a ID Portugal prestar numa situação como 

esta?

«A nossa preocupação é dotar as empre-

sas mais pequenas com os mesmos meios 

e “ferramentas” que as empresas maiores 

possuem. 

É verdade que em termos financeiros uma 

pequena empresa não terá, à partida, as 

mesmas possibilidades que uma grande 

empresa tem, mas pode sentir essa ajuda 

proporcionalmente. Nós preocupamo-nos 

bastante com a capacidade de compra do 

cliente e, por isso mesmo, apresentamos 

margens que fazem a diferença. Tratam-

-se de margens mínimas, permitindo des-

te modo ao cliente obter alguns produtos 

que não conseguiriam se as mesmas fos-

sem mais elevadas», esclareceu Heráclito 

Guimarães, mesmo assim satisfeito com o 

facto do portfólio de clientes em Portugal 

estar a crescer solidamente.

Sendo a ID Portugal uma empresa com 

uma presença muito forte no Marketing 

e na Comunicação, estas são as áreas onde 

se sente como “peixe na água”. «A nossa 

preocupação é ajudar a elevar a ativida-

de do nosso cliente/parceiro. Queremos 

ajudar as equipas comerciais, de recursos 

humanos e da área do Marketing e Co-

municação dessas empresas, com vista a 

obterem resultados, mais visíveis e mais 

satisfatórios. Isso dá-nos uma enorme sa-

tisfação, porque sentimos que estamos a 

ajudar as empresas a crescer e a tornarem-

-se mais competitivas».  A finalizar esta 

entrevista, teceu algumas considerações 

sobre o projeto da ID Angola.
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A ID Angola é mais do que uma 
promessa
«A ID Angola e a ID Portugal nasceram na 

mesma data, em 2012, e ambas partilham 

a mesma filosofia e métodos de trabalho. 

A ID Angola é uma empresa de capitais 

100% angolanos e a equipa que a compõe, 

constituída por dez elementos, é toda ela 

angolana, embora parte dessas pessoas 

tivesse feito a sua formação académica 

e profissional fora do país. É um projeto 

consolidado e encontra-se a colaborar no 

desenvolvimento de Angola. Diria que a 

ID Angola nasceu porque Angola precisa 

de angolanos a trabalhar para Angola. E 

nós temos a obrigação de participar nessa 

grandiosa tarefa», disse Heráclito Guima-

rães, a fechar esta entrevista que concedeu 

à P€. 

O Grupo ID desenvolve a sua actividade 

em múltiplas áreas, como a criação de 

uma imagem gráfica agregada aos objec-

tivos dos seus clientes e que passa pela co-

municação interna mas também externa. 

Produz sites e gere plataformas digitais, 

cria ou remodela newsletters de última ge-

ração, desenvolve campanhas para os seus 

clientes (lançamentos de marcas ou pro-

dutos, efemérides, etc), catálogos, flyers, 

desdobráveis, cartões de visita, muppies, 

lonas e telas publicitárias. 

Em resumo, gere – sempre em proximi-

dade com o cliente – toda a informação 

das empresas (e até de particulares), pro-

movendo-a e divulgando-a em diferentes 

plataformas físicas e digitais. ‹
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Ana Rodrigues, CEO da MJV Consulting

«Queremos apoiar 
as empresas 
portuguesas na sua 
internacionalização»

Em Angola desde 2007 e no mercado português desde 2013, a MJV Consulting é 

especialista na área da consultoria empresarial, internacional e financeira, sendo parceira 

oficial da prestigiada Adam Global, com sede do Dubai, empresa de consultoria que está 

presente em 64 países em todo o mundo e que pretende, no mais breve espaço de 

tempo, abrir escritórios em 50 dos 52 países africanos. Em entrevista que concedeu à 

PAÍS €CONÓMICO, Ana Rodrigues, CEO desta empresa agora também com escritórios 

em Lourel, Sintra, sublinhou que a decisão da MJV vir para Portugal visa essencialmente 

apoiar os empresários portugueses a atingirem os seus objetivos aos níveis, por 

exemplo, da internacionalização, formação de empresas, planos de negócios, estudos de 

viabilidade, assessoria em vistos, exportação e formação de empresas offshore, entre 

outros. «Temos uma forte ligação a Angola e estamos por isso integrados no intercâmbio 

existente há muitos anos entre Portugal e aquele País africano. Os nossos clientes são 

potencialmente portugueses e a abertura deste escritório em Portugal permite-nos 

estarmos mais próximos destes empresários e apoiá-los nas suas pretensões», sublinhou 

Ana Rodrigues que muito recentemente foi nomeada pelo Chairman da Adam Global em 

Londres para dirigir, no continente africano, os interesses desta empresa líder mundial. 
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Dominando profundamente as 

áreas de Consultoria de Gestão 

Empresarial, Internacional e As-

sessoria em Vistos, a MJV Consulting é, 

no seu género, uma empresa especialista 

que desde 2007 se vem afirmando com su-

cesso em Angola onde possui escritórios 

de Luanda, e que está em Portugal desde 

2013 para apoiar mais diretamente os em-

presários portugueses. 

Embora esteja em Angola há cerca de oito 

anos, a MJV Consulting é genuinamen-

te um projeto liderado por portugueses. 

«Tanto eu como o meu marido somos 

portugueses e foi através de um projeto 

de uma indústria que se instalou em An-

gola que decidimos aceitar este desafio 

de irmos para Luanda. Esta nossa decisão 

também levou muito em conta as dificul-

dades e a burocracia com que os expatria-

dos portugueses enfrentam para se insta-

larem na capital angolana. 

A partir daí o nosso foco foi sempre 

apoiar todos os empresários que chega-

vam a Luanda, não só portugueses com 

de outras nacionalidades», revelou Ana 

Rodrigues, para de imediato reforçar a 

sua ideia. «É lógico que os portugueses 

são aqueles que mais nos procuravam, 

não só devido à questão da língua mas 

também por estarmos identificados com 

o protocolo de intercâmbio entre Portugal 

e Angola».

Ana Rodrigues faz questão de salientar 

que devido a estes fatores os clientes da 

MJV Consulting foram sempre na sua 

maioria clientes portugueses. «Face ao 

grande desafio que foi para nós apoiar os 

empresários portugueses, tivemos desde o 

início o carinho e incentivo de todas essas 

pessoas para que abríssemos um escritó-

rio em Portugal, e foi nesse sentido que 

em 2013 nos decidimos por esta inicia-

tiva», referiu a CEO da MJV Consulting. 

Esta decisão da MJV Consulting tem cor-
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respondido? Ana Rodrigues responde-nos 

sem rodeios. «Até agora não»

Convite honroso  
da Adam Global
Ana Rodrigues diz que teve uma «grande 

visão» quando decidiu apoiar-se em toda 

a Europa. «Logo no início do ano associei-

-me a Bruxelas, fui a tudo o que eram 

missões empresariais para começarmos a 

atrair a Europa com vista a entrar em Áfri-

ca através de Lisboa (neste caso Portugal) 

e este também tem sido um nosso foco. 

Em Novembro de 2013 fizemos esta gran-

de parceria com a Adam Global e em Mar-

ço de 2014 fui convidada pelo Dr. Tahir 

Akhtar a ingressar no Conselho de Acon-

selhamento da Adam Global, da qual eu 

sou membro com outros grandes players 

de todo o mundo, e em Agosto de 2014 

aceitei o convite para ser diretora conti-

nental para todo o Continente Africano. 

Foi um convite que assumi com muito or-

gulho», refere a CEO da MJV Consulting

A Adam Global que pretende ter no mais 

breve espaço de tempo escritórios em, 

pelos menos, 50 dos 52 países africanos e 

tornar-se na consultora de maior referên-

cia em todos os países africanos, está re-

presentada até este momento na Nigéria, 

Namíbia, Moçambique, Senegal, Benim, 

Etiópia, Tanzânia, Zimbabué, Serra Leoa, 

Togo, Angola, Moçambique e África do 

Sul. 

«Reconheço que este é um desafio muito 

difícil mas também muito aliciante. E eu 

gosto de desafios e estou confiante que 

saberei desempenhar e honrar da melhor 

forma o convite que me foi feito pela 

Adam Global», sublinhou Ana Rodrigues, 

confirmando-nos que cada vez se nota 

mais a apetência dos empresários portu-

gueses de estarem presentes em um ou 

mais mercados africanos. «Essa apetência 

é cada vez maior, não só por Angola mas 

por tantos países de África», reforçou a 

CEO da MJV Consulting.

Ana Rodrigues lembrou que neste mo-

mento «estamos, a partir da Adam Glo-

bal, com uma estratégia muito forte que 

se estende a todo o Continente Africano, 

de apostarmos em grandes players não só 

portugueses mas a nível de toda a Europa 

e do resto do Mundo. Portanto, através da 

nossa plataforma nós estamos a levar por 

diante uma estratégia de Marketing para 

que consigamos estar em todos os países, 

mas com profissionais de excelente quali-

dade como são os da Adam Global, parcei-

ros da MJV Consulting.

Em Portugal para vem servir  
as empresas portuguesas
A MJV Consulting está desde 2013 no 

mercado português com as seguintes área 

de intervenção: Soluções de Negócios 

Internacionais, Serviços de Assessoria 

em Gestão e Serviços Corporativos de 

Contabilidade e, sendo a CEO desta em-

presa de consultoria, estão presentes em 

Portugal para ajudarem os empresários 

portugueses em múltiplas ações, como a 

entrada em novos mercados, formação de 

empresas, planos de negócios e estudos 

de viabilidade, trade de pesquisa de inves-

tidores/formação de empresas offshore, 

assessoria em vistos/exportação, planos 

de taxas de impostos internacionais, de-

senvolvimento e acompanhamento de ne-

gócios/estratégia e inovação, outsourcing, 

auditorias e análises de cash-flow. «Esta-

mos à disposição dos empresários portu-

gueses com uma equipa multidisciplinar, 

muito competente e muito profissional», 

sublinhou Ana Rodrigues, CEO da MJV 

Consulting.

A partir dos escritórios de Luanda a MJV 

Consulting já tem um relacionamento 

muito estreito com os PALOP�s? - Pergun-

támos a Ana Rodrigues, que não hesitou 

na resposta. 

«Esse relacionamento já existe. Neste mo-

mento travamos diariamente negociações 

em todos os países em África onde já te-

mos escritórios (que neste momento são 

quinze). Sou eu que supervisiono todos 

estes escritórios, devidamente mandata-

da pela Adam Global», referiu Ana Ro-

drigues, que se diz muito entusiasmada 

com a tarefa que lhe foi incumbida por 

esta grande consultora mundial de criar 

escritórios nos restantes países de África. 

«É um grande desafio, mas vamos con-

seguir », garantiu, para referir ainda que 

nesta missão conta com o contributo dos 

parceiros que já tem no Continente Afri-

cano, dos países onde já estamos fixados 

nesta altura e também através das Câma-

ras de Comércio. «Não tenho dúvidas de 

que este será para mim um contributo 

muito valioso», reconheceu Ana Rodri-

gues.

Com a mira na África do Norte
Convidada pelas autoridades de Sevilha, 

a CEO da MJV Consulting esteve em De-

zembro último naquela cidade espanhola 

quando de regresso a Portugal vinda de 

Luanda, e aproveitou um contacto para a 

instalação de um escritório da Adam Glo-

bal em Marrocos. 

«Estamos em negociações e pensamos que 

muito em breve teremos um escritório na-

quele país do Norte de África. «O Norte 

de África apresenta-se como um grande 

potencial para nós, e para além de Marro-

cos temos a intenção de nos estendermos 

a países como a Argélia e a Tunísia, que se 

mostram como economias muito prome-

tedoras», sublinhou Ana Rodrigues.

A nossa entrevista com a CEO da MJV 

Consulting estava no fim, mas ainda a 

tempo de sabermos que esta prestigiada 

consultora se encontra neste momento 

em fase de aquisição por parte de um 

grupo angolano e, simultaneamente, por 

capital árabe. «Isto significa que estamos 

no bom caminho, que há quem tenha os 

olhos postos em nós e que esta operação 

de capitais nos tornará ainda mais fortes», 

concluiu Ana Rodrigues, que em conjunto 

com o seu marido constituiu em 2007 em 

Luanda a MJV Consulting, que em 2013 

abriu escritórios em Lourel/Sintra e que 

agora tem pela frente o desafio de fixar 

a Adam Global na maioria dos países do 

Continente Africano. ‹

Brasil  › LUSOFONIA   

Trocas comerciais entre Portugal e o Brasil voltaram a superar os dois mil milhões de dólares em 2014

Comércio volta a crescer  
entre os dois lados do Atlântico

As exportações portuguesas para 

o Brasil atingiram um novo re-

corde em 2014, tendo atingido 

um total de 1.096 milhões de dólares, um 

valor superior em 0,8% (1.088 milhões) ao 

atingido em 2013. Segundo dados do Mi-

nistério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior do Brasil, apesar dessa 

melhoria anual, em Dezembro, o valor das 

exportações lusas para o mercado brasilei-

ro diminui face ao período homólogo do 

ano anterior. O melhor mês das exporta-

ções nacionais para o Brasil decorreu em 

Março, com um valor de 140,6 milhões de 

dólares.

De referir que no que respeita a produtos 

exportados por Portugal, o lugar cimeiro 

foi ocupado pelo azeite, com um valor 

superior a 20%, seguindo-se o gás natural 

liquefeito com quase 13%, estando depois 

o bacalhau (mais de 7%), componentes 

para helicópteros e aviões (4,4%), pêras 

(4,1%), fornos industriais (3,7%) e vinho 

(mais de 3%).

Já as importações de produtos brasileiros 

por parte de Portugal, atingiram segun-

do o MDIC, um valor global de 1,06 mi-

lhões de euros, mais 24% do que no ano 

de 2013. Os produtos brasileiros mais 

exportados para Portugal foram domi-

nados pelo petróleo com quase 40% do 

total, seguido da soja, com mais de 15% 

e de outros produtos onde se incluem os 

laminados de ferro e aço (mais de 6%) e 

os ácidos resínicos, café e componentes 

industriais. ‹

Indra fornece a brasileira 
Caixa Econômica Federal
A Indra ganhou um contrato com a brasileira Caixa Econômica Federal para assumir 

a gestão dos serviços de suporte multicanal ao cliente através da instalação de um 

central de teleserviços em São Paulo. O projecto, no valor de 23 milhões de euros, tem 

uma duração de dois anos e consolida o posicionamento da Indra como um parceiro 

tecnológico para o banco público brasileiro. O novo contrato contempla a prestação de 

teleserviços de suporte ao cliente, bem como a avaliação e processamento de inciden-

tes com os produtos, serviços e sistemas geridos pela Caixa. ‹

Porto Editora 
comprou 
editora 
brasileira
A Porto Editora, maior grupo editorial 

português, comprou seis editoras em 13 

anos, sendo a última aquisição, já no final 

de 2014, da editora Livros do Brasil, que 

no seu portfólio possui autores como He-

mingway, Steinbeck ou Camus. A Porto 

Editora exporta as suas produções para 

quase 100 países e vende cerca de 16 mi-

lhões de livros por ano, além de empregar 

1.400 pessoas. Segundo um responsável 

da editora referiu publicamente em de-

clarações recentes, a Porto Editora estabi-

lizou as suas vendas nos 150 milhões de 

euros, tendo fechado o exercício de 2013 

com lucros de 16,2 milhões de euros. ‹

MO chega a Moçambique
A marca de vestuário MO, pertencente à Sonae SR, vai chegar a Moçambique. A loja 

estará localizada na cidade de Maputo, ocupando uma área superior a 500 metros 

quadrados e disponibiliza “uma oferta variada de vestuário e artigos de moda de qua-

lidade, adaptada ao clima e cultura local”, assinala um comunicado da empresa portu-

guesa. Com a entrada em Moçambique, a MO passa a estar presente em cinco países, 

respectivamente, em Portugal, Espanha, Malta, Bulgária e agora Moçambique. Por 

outro lado, outra marca do universo Sonae, a Zippy, chegou recentemente a Tbilissi, 

capital da Geórgia. Neste ano de 2015, está prevista a abertura de uma segunda loja 

neste país do leste europeu. ‹
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António Ângelo Ramos, Administrador da Electro Siluz, SA

«Sempre soubemos 
honrar os nossos 
compromissos»

Em entrevista que concedeu à PAÍS €CONÓMICO, António Ângelo Ramos, Fundador, 

Administrador e Proprietário da Electro Siluz, SA com sede no Porto, reconheceu que 

uma das razões do sucesso que a sua empresa tem tido ao longo dos seus 39 anos de 

existência, assenta na maneira como esta sempre soube honrar os seus compromissos. 

Este conceituado empresário congratulou-se também com o facto de a sua empresa 

estar a registar um crescimento sustentável em Portugal, Angola e Moçambique. «Em 

2014 e comparativamente ao ano anterior o nosso crescimento no mercado português 

foi de 15 por cento, e nos mercados de Angola e Moçambique também temos registos 

de crescimento muito animadores», referiu António Ângelo Ramos que, no diálogo que 

manteve com os jornalistas, enalteceu o percurso ascendente desta empresa familiar, já 

distinguida com o PME Líder e PME Excelência. «Quando fundei a Electro Siluz estava 

longe de imaginar que um dia ela se tornasse na empresa que é hoje. Mas isto não 

é só trabalho meu, é também trabalho dos 95 colaboradores que no dia-a-dia dão o 

seu valoroso contributo para que este projeto continue a singrar em Portugal e além-

fronteiras», sublinhou António Ângelo Ramos, que nesta entrevista se fez acompanhar 

de Ana Paula Silva (sua filha e que dirige a Área Financeira da empresa), Inácio Silva 

(seu genro e que está na Área Comercial mais ligada à Exportação), Jorge Ramos Silva 

(seu neto, Director Comercial e que também chama a si a área dos Recursos Humanos) 

e Sara Ramos Silva (sua neta, que juntamente com a mãe Ana Paula Silva gere a Área 

Financeira). No fundo a geração que se prepara para garantir o futuro e a continuidade 

da Electro Siluz, SA.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Fundada em 1976 e alicerçada em 

princípios como o trabalho, serie-

dade, respeito, dedicação, empe-

nho e satisfação total dos seus clientes, a 

Electro Siluz é uma empresa distribuidora 

que comercializa (importa e exporta) ar-

tigos elétricos, iluminação e eletrodomés-

ticos, sendo distribuidora das melhores 

marcas nacionais e internacionais e repre-

sentante exclusivo em Portugal, Espanha 

e Palop’s de algumas das principais mar-

cas europeias de artigos para instalações 

elétricas destinados à habitação, terciário 

e indústria.

Quando foi criada há 39 anos atrás, a Elec-

tro Siluz instalou-se numa pequena casa 

comercial situada na Rua Costa Cabral no 

Porto, e a sua atividade consistia na venda 

por junto e a retalho de material elétrico, 

realizando também instalações elétricas. 

Pouco tempo após a sua abertura, em 

1976, dois dos três sócios que compu-

nham a Electro Siluz decidiram seguir 

rumos diferentes. Ficou António Ângelo 

Ramos, o atual fundador, sócio e proprie-

tário da empresa, pessoa muito prestigia-

da, conhecido como um empreendedor 

nato e que é indiscutivelmente a grande 

imagem da Electro Siluz.

Tornando-se o único sócio e proprietário 

da Electro Siluz, António Ângelo Ramos 

decidiu introduzir na sua empresa várias 

mudanças que a levariam a tornar-se mais 
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competitiva. «Decidi acabar na empresa 

com a área das instalações elétricas, por-

que deste modo estava a fazer concorrên-

cia direta aos nossos próprios clientes. 

Passados todos estes anos, reconheço que 

a decisão que na altura tomei foi acertada 

e determinante para o futuro da Electro 

Siluz», recorda o nosso entrevistado.

António Ângelo Ramos lembra que nos 

primeiros tempos de vida da Electro Siluz 

a grande parte das vendas da empresa era 

a pequenos clientes. «Fornecíamos essen-

cialmente pequenos clientes, porque o 

dinheiro na altura era pouco e tínhamos 

de o saber controlar devidamente. Não 

podíamos ter a crédito um cliente gran-

de, porque se este nos ficasse a dever iria 

trazer-nos grandes transtornos e grandes 

dissabores a nível de tesouraria», referiu.

Entretanto, o administrador da Electro 

Siluz reconhece que já naquele tempo 

existia na região do Porto uma dinâmica 

empresarial apreciável. «Já se vendia bas-

tante, mas havia muita falta de materiais 

elétricos. É verdade que eu nessa altura 

não tinha o domínio que tenho hoje na 

área dos materiais elétricos, nem era tão 

conhecido no mercado como sou hoje. 

Mas talvez por eu ser uma pessoa que 

sempre se preocupou em honrar os seus 

compromissos, isso fez com que a Electro 

Siluz fosse reconhecida como uma empre-

sa cumpridora e tivesse já nessa altura um 

crescimento equilibrado», justificou Antó-

nio Ângelo Ramos.

Ao lado das grandes marcas 
nacionais e internacionais
Ao longo da sua existência a Electro Siluz 

tem procurado trabalhar com os melhores 

fornecedores nacionais e internacionais, 

orgulhando-se hoje de representar as 80 

maiores marcas de renome internacional 

e de ter 17 dessas marcas em regime de 

exclusividade para Portugal, Espanha e 

PALOP’s.

«No início da Electro Siluz não era fácil 

ver os fornecedores mais conceituados 

venderem os seus produtos aos pequenos 

armazenistas. Existiam 3 ou 4 distribuido-

res e nada mais. Entretanto saiu uma lei 

do Governo obrigando esses fornecedores 

a vender a esses armazenistas. A partir daí 

começámos a ser seus clientes, fomos con-

quistando o nosso espaço como empresa 

e a estar também ligados às grandes mar-

cas», esclareceu António Ângelo Ramos.

De referir que as marcas mundialmente 

reconhecidas permitem à Electro Siluz, 

SA garantir aos seus clientes uma vastís-

sima gama de produtos de qualidade e 

com forte cunho inovador, devidamente 

certificados pelos seus fabricantes e um 

apoio técnico na escolha dos materiais 

mais apropriados para a execução dos 

seus trabalhos.

Fatores que diferenciam  
a Electro Siluz da concorrência
Sabendo de antemão que a construção ci-

vil foi sempre um sector importante para 

empresas como a Electro Siluz, SA, quise-

mos saber se a crise que afetou este setor 

a partir de 2008 terá também afetado ne-

gativamente os negócios desta empresa 

do Porto.

A resposta a esta questão partiu de Jorge 

Ramos Silva, neto do fundador da Elec-

tro Siluz, SA, Director Comercial desta 

empresa, jovem formado em Recursos 

Humanos e em Gestão de Empresas Fa-

miliares. 

«É natural que tivéssemos sentido os 

efeitos negativos dessa crise, já que so-

mos uma empresa inserida num merca-

do onde o sector da construção civil tem 

uma boa expressão. Houve muita gente 

desse sector a sofrer as consequências da 

crise e muitas foram as empresas que ao 

deixarem de estar na linha de equilíbrio, 

mostraram incapacidade para se sobrepo-

rem às exigências do mercado e acabaram 

por desistir. Desapareceram pura e sim-

plesmente do mercado », observou com 

pertinência Jorge Ramos Silva, que apro-

veitaria o ensejo para definir o que dife-

rencia a Electro Siluz, SA da maior parte 

da concorrência.

«Acho que as empresas não se podem 

comparar, já que cada uma delas tem a 

sua própria metodologia, o seu próprio 

conceito. Mas falando da Electro Siluz, 

SA, o que nos diferencia e o que nos tem 

trazido benefícios é a nossa forma de estar 

no mercado, é a forma como nos relacio-

namos com os nossos colaboradores, com 

os nossos fornecedores e com os nossos 

clientes. E mais ainda, diferenciamo-nos 

pela nossa postura de seriedade, confian-

ça e profissionalismo», enfatizou Jorge 

Ramos Silva.

António Ângelo Ramos sentado), fundador e administrador da empresa,  
tem atrás de si Inácio Silva (genro), Sara Silva (neta), Jorge Ramos Silva (neto)  
e Ana Paula Silva (filha).
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Sinais de confiança  
no mercado nacional
Atento às palavras de Jorge Ramos Silva 

estava o seu pai Inácio Silva, ligado à Área 

Comercial mais voltada para a Exportação 

da Electro Siluz, que aproveitaria para 

tecer algumas considerações sobre o com-

portamento do mercado nacional. 

«É verdade que a crise de 2008 atrapa-

lhou um pouco as previsões, mas apesar 

de tudo conseguimos prosseguir o nosso 

desenvolvimento porque somos uma em-

presa com alicerces muito sólidos. Senti-

mos hoje que o mercado está a reagir com 

mais confiança e isso é muito positivo», 

referiu Inácio Silva que vê na Reabilitação 

Urbana uma oportunidade para se recu-

perarem algumas perdas originadas pela 

crise do sector da construção civil.  

«A Reabilitação Urbana pode efetivamen-

te ser uma oportunidade e a verdade é 

que já começamos a sentir os efeitos posi-

tivos das intervenções neste segmento de 

mercado», reconheceu Inácio Silva, que 

aproveitou ainda para evidenciar a impor-

tância que a inovação tem numa empresa 

como a Electro Siluz, SA. 

«Hoje, mais do que nunca, temos de estar 

muito atentos às exigências dos mercados 

a nível da inovação, modificando a oferta 

e a própria forma de estar. A evolução tec-

nológica dos produtos é agora muito mais 

activa do que há uns anos atrás e perante 

esta constatação, termos a capacidade de 

nos anteciparmos em apresentar essas 

novidades, constitui uma vantagem con-

siderável. Outro pormenor importante é 

a relação muito próxima que mantemos 

com os nossos clientes e fornecedores. A 

Electro Siluz tem sabido criar uma polí-

tica de proximidade com os seus clientes 

e fornecedores, isto porque, em seu en-

tender a palavra-chave deste negócio é a 

confiança. Os nossos fornecedores têm 

de acreditar em nós, têm de reconhecer 

que temos a capacidade de introduzir nas 

melhores condições os produtos no mer-

cado. Por sua vez os nossos clientes têm 

de acreditar na imagem que construímos 

ao longo de décadas e de que estamos a 

oferecer-lhes produtos de alta qualidade 

ao melhor preço».

Boa saúde financeira
Ana Paula Silva, filha do fundador da Elec-

tro Siluz é quem gere juntamente com 

António Ângelo Ramos a área financeira 

desta empresa, recebendo ainda a ajuda 

preciosa da sua filha Sara Ramos Silva, 

jovem formada em Gestão de Empresas. 

Dirige uma das áreas mais sensíveis e im-

portantes da Electro Siluz, SA e nesta en-

trevista, reconheceu que os ensinamentos 

e conselhos que foi recebendo de seu pai 

ao longo dos anos, permitem-lhe agora de-

sempenhar este cargo com o grau de qua-

lidade e exigência que o mesmo impõe.

«A nossa empresa é também reconhecida 

pela sua saúde financeira, pela sua serie-

dade e pela forma como sempre soube 

honrar os seus compromissos. Como 

empresa familiar que somos, tudo fare-

mos para sermos dignos do nome e dos 

ensinamentos que o meu pai sempre nos 

transmitiu ao longo da vida e tudo fare-

mos também, para que venhamos a ser 

uma geração que preserve o bom nome e 

o futuro da Electro Siluz», garantiu Ana 

Paula Silva.

Estar com pretensões  
no mercado externo 
Após uma decisão estudada e bem ponde-

rada, a Electro Siluz, SA resolveu iniciar 

a sua internacionalização pelos Mercados 

Africanos, primeiramente em 2004 para o 

mercado de Angola através da constitui-

ção da Siluz Distribuidora Angolana de 

Material Eléctrico, e mais tarde em 2011 

para o mercado de Moçambique, criando 

a Siluz Distribuidora Moçambicana de 

Material Eléctrico.

António Ângelo Ramos que antes de 1974 

viveu um largo período da sua vida em 

Angola, mostrou-se otimista em relação 

aos resultados que a sua empresa tem ob-

tido naqueles mercados.

«Estamos otimistas com o crescimento 

que estamos a ter tanto em Angola como 

em Moçambique, e esperançados que este 

crescimento se consolide ainda mais», re-

feriu o fundador da Electro Siluz, SA.

Sobre a possibilidade da Electro Siluz, 

SA se expandir em breve para outros 

mercados, Inácio Silva referiu que esse 

alargamento não estava por agora previs-

to. «A nossa principal preocupação neste 

momento não é abrir empresas noutros 

países, mas sim arranjar clientes e fazer 

vendas diretas. E neste capítulo temos fei-

to alguns negócios com o Leste da Europa, 

com o Magreb e com os Balcãs, só para 

dar alguns exemplos». 

Grupo Siluz emprega  
cerca de 350 pessoas
O Grupo Siluz é constituído por 6 em-

presas, a Electro Siluz – Artigos Eléctri-

cos e Electrodomésticos, SA, a Fausto & 

Almeida, SA, a SOMAT – Sociedade de 

Material Eléctrico, SA e a SODICABE – 

Material Eléctrico, Lda, todas estas com 

sede em Portugal. No mercado Africano 

encontram-se sediadas a SILUZ Distribui-

dora Angolana de Material Eléctrico, (em 

Luanda) e a SILUZ Distribuidora Moçam-

bicana de Material Eléctrico (em Maputo).

Para além destas seis empresas há que le-

var em conta as 9 filiais da Electro Siluz, 

SA localizadas em Canelas (Vila Nova de 

Gaia), Amial (Porto), Rio Tinto, Gondomar, 

Maia, Leça da Palmeira, Ovar, Arrifana e 

Guarda. As empresas ligadas ao Grupo Si-

luz empregam cerca de 350 pessoas, o que 

revela ainda mais a grandeza deste grupo 

empresarial.

Mensagem do fundador  
da Electro Siluz
António Ângelo Ramos reconhece que 

hoje em dia já se começam a notar alguns 

sinais de recuperação e confiança. «Penso 

que dentro deste negócio voltamos a ter 

as pessoas mais descontraídas, com mais 

vontade de ir para a frente e mais confian-

tes. Isso são bons sinais para o sector. Da 

parte da Electro Siluz iremos continuar a 

trabalhar com a mesma intensidade, sem-

pre com o foco na relação com os nossos 

fornecedores e clientes. 

Eles sabem que podem contar connosco 

e nós queremos poder contar com eles», 

disse em jeito de mensagem a pessoa que 

há 39 anos atrás fundou a empresa que 

é hoje um dos maiores expoentes no seu 

ramo. ‹
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Miguel Soares Franco, General Manager da Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, SA, é 
taxativo sobre a força da empresa em Portugal

“Somos uma marca de 
referência no mercado 
eléctrico português”

É um dos líderes mundiais do sector da produção de equipamentos para a distribuição 

de energia em baixa tensão, e em Portugal está igualmente numa posição destacada 

no fornecimento de produtos de elevada qualidade e serviços de excelência. Falamos 

da Hager, filial da multinacional alemã Hager Group, presente em 82 países. Miguel 

Soares Franco, General Manager da filial portuguesa da Hager, em entrevista exclusiva 

à PAÍS €CONÓMICO, mostrou-se muito satisfeito com a estabilidade nos resultados 

conseguidos pela operação da empresa portuguesa, destacando também o contributo 

que as vendas para os países africanos de língua portuguesa (através da rede de 

distribuidores portugueses) representam para os 26 milhões de euros das vendas da 

filial portuguesa. Abastecendo o mercado português com produtos e soluções que 

«permitem que a distribuição da energia eléctrica seja feita de forma segura e racional», 

Miguel Soares Franco sublinha que a Hager é, «sem dúvida uma marca de referência 

no mercado português, onde queremos crescer e afirmar cada vez mais a qualidade dos 

nossos produtos e soluções bem como o serviço de marca reconhecida que fornecemos».
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Fundada em 1955 pelos irmãos 

Hager a partir de uma pequena 

empresa produtora de material e 

equipamento eléctrico de baixa tensão, a 

Hager expandiu-se ao longo de sessenta 

anos pelo Mundo e alcançou uma posição 

de forte destaque entre as maiores e me-

lhores empresas mundiais do seu sector 

de actividade. A Hager apenas veio a abrir 

a sua filial portuguesa a 1 de Janeiro de 

1992, apesar de já antes estar presente no 

mercado nacional através duma empresa 

portuguesa de importação de material 

eléctrico.

Apostando essencialmente numa estraté-

gia comercial de presença nos mercados 

através de uma rede de distribuidores 

para chegar até aos instaladores e conse-

quentemente aos utilizadores finais, a Ha-

ger em Portugal possui no presente cerca 

de 60 distribuidores em todo o território 

nacional, incluindo nos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira.

Miguel Soares Franco refere que a Hager 

«apostou decisivamente numa estratégia 

de relacionamento praticamente exclu-

sivo com os distribuidores para chegar 

e abastecer o mercado. É o que também 

acontece em Portugal. Trabalhamos com 

cerca de sessenta distribuidores portu-

gueses, nuns onde somos sem dúvida os 

seus principais fornecedores de material 

eléctrico, enquanto noutros não seremos 

os seus primeiros fornecedores. Mas dei-

xe-me salientar que a Hager lutará – no 

melhor dos sentidos comerciais – para 

crescer nesses distribuidores e ter em 

consequência uma posição mais reforça-

da no seu volume de vendas de material 

eléctrico».

Aliás, o General Manager da Hager em 

Portugal sublinha o facto de a empresa ter 

sido distinguida com o prémio de melhor 

fornecedor de material eléctrico em Por-

tugal em 2013 atribuído pela Secção de 

Grossistas da AGEFE, «com elevada pon-

tuação em todos os critérios de avaliação», 

mostrando ainda uma forte satisfação 

por essa distinção, fundamentalmente 

«pelo reconhecimento não apenas dos 

nossos produtos, soluções e serviços, o 

que em si já seria muito importante, mas 

também pelo grande trabalho que temos 

desenvolvido no relacionamento com to-

dos esses distribuidores e mesmo junto 

da generalidade do mercado português, 

que conhecemos muito bem, pois é nossa 

política estar sempre muito próximo do 

mercado, verificando o que se está a fazer, 

que necessidades existem e como podere-
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mos contribuir para melhorar a situação 

do sector eléctrico em Portugal», enfatiza 

Miguel Soares Franco.

Forte presença no mercado 
português
A Hager em Portugal possui, como já foi 

referido, uma forte ligação com os distri-

buidores de material eléctrico, «mas não 

ficamos parados apenas nessa relação. A 

Hager tem uma atitude muito proactiva 

junto de um vasto conjunto de players 

que actuam no mercado, pelo que realiza-

mos praticamente em permanência con-

tactos com instaladores, quadristas, gabi-

netes de projecto e de arquitectura, donos 

de obras, enfim, junto de um conjunto de 

empresas e de entidades, que acabam por 

influir ou decidir a realização de determi-

nados projectos e concomitantemente a 

escolha dos materiais a neles incluir, en-

tre os quais os materiais eléctricos, assim 

como quem são os próprios fornecedores 

desses equipamentos. Obviamente que 

temos particular interesse na escolha dos 

produtos e das soluções da Hager, e, nes-

sa medida, temos uma postura de grande 

intervenção, diálogo e esclarecimento das 

nossas mais-valias, que são evidentes, nas 

soluções que disponibilizamos ao mer-

cado português», referiu Miguel Soares 

Franco.

Na África de língua portuguesa 
através dos distribuidores 
nacionais
Olhando para o mapa mundo da presença 

do Hager Group, onde marca presença em 

oitenta e dois países, verifica-se que não 

estão incluídos os países africanos de lín-

gua portuguesa. Oportunidade perdida ou 

apenas ilusão de óptica? O General Mana-

ger da Hager em Portugal sorri e com toda 

a tranquilidade do mundo sublinha que é 

política da multinacional colocar à frente 

da empresa em cada país, se possível, um 

natural desse país, «precisamente por-

que conhecerá melhor a realidade do seu 

mercado nacional». Ora, como a empresa 

não decidiu marcar o território por uma 

presença directa nos principais mercados 

africanos de língua portuguesa – Angola, 

Moçambique e Cabo Verde – então «deci-

diu atribuir à filial portuguesa a respon-

sabilidade de fazer chegar os nossos pro-

dutos e soluções a esses mercados. Não 

directamente, como é óbvio, mas, mais 

uma vez, através do nosso fornecimentos 

a vários distribuidores portugueses, que 

depois os enviam para as suas próprias fi-

liais nesses países africanos. E devo subli-

nhar que a evolução das vendas dos nos-

sos materiais para esses países têm sido 

deveras significativa, nomeadamente atra-

vés da empresa Electro Siluz. Repare que 

no ano passado facturámos cerca de 26 

milhões de euros em Portugal, e se como 

as vendas (indirectas) para África têm um 

forte contributo para esse volume, a sua 

importância é inegável», sublinha o res-

ponsável da empresa.

Aliás, a influência das vendas para África 

(com uma posição claramente dominante 

de Angola, mas onde Moçambique come-

ça a ganhar importante dimensão) são 

importantes para a operação da Hager 

no nosso país, que Miguel Soares Fran-

co refere que «temos equipas comerciais 

a irem pelo menos quatro vezes por ano 

a Angola, onde estão no terreno com os 

nossos parceiros distribuidores, dando-

-lhes formação e dialogando com todos os 

players no terreno que poderão contribuir 

para aumentarmos a nossa presença no 

mercado desse país».

Como foi referido no início, o Hager 

Group é no presente, uma das mais for-

tes multinacionais produtoras de material 

eléctrico de baixa tensão. Está presente 

em 82 países, possui 11.400 colaboradores 

e 22 fábricas em onze países, e facturan-

do globalmente cerca de 1.640 milhões 

de euros (dos quais, como foi referido, 26 

milhões através da sua operação comer-

cial em Portugal). «Ainda recentemente, 

adquirimos um fabricante em Itália, uma 

empresa que factura cerca de 120 milhões 

de euros anualmente, e que veio reforçar 

a capacidade de produção de qualidade 

do grupo», informa o General Manager da 

marca em Portugal.

Logística eficaz para abastecer 
rapidamente os clientes
Responder com rapidez e eficiência às 

solicitações dos clientes nacionais sempre 

constituiu uma preocupação operacional 

dos responsáveis da Hager em Portugal. 

Nos primeiros tempos, o espaço onde pre-

sentemente funciona a sede da empresa 

› EMPRESARIADO 

em Abóboda (São Domingos de Rana) ser-

viu de armazém dos produtos que chega-

vam das fábricas do grupo espalhadas por 

diversos pontos da Europa, mas depois a 

empresa decidiu, além de instalar um es-

critório no Porto para servir e responder 

mais celeremente aos seus clientes no 

norte do País, também criar um centro de 

distribuição logística em Castanheira do 

Ribatejo, no concelho de Vila Franca de 

Xira, aproveitando a sua excelente locali-

zação estratégica e de fácil acesso a qual-

quer parte do território português. «No 

presente, temos uma parceria com a Ur-

banos, que coloca os nossos produtos em 

qualquer parte do território português, 

num espaço de 24 horas. É um excelente 

parceiro e responde com eficiência e efi-

cácia às necessidades da Hager em Portu-

gal. Mas, também quero sublinhar que a 

nossa empresa tem uma política de pos-

suir um stock de material para abastecer 

o país sem problemas, pelo que estamos 

muito seguros do serviço que podemos 

prestar aos nossos clientes, além de que o 

próprio fornecimento das nossas fábricas 

para Portugal está cada vez melhor e mais 

eficaz. No fundo, o que é preciso enfati-

zar é que a Hager dispõe em Portugal do 

material em quantidade e qualidade para 

abastecer de modo seguro e eficaz o mer-

cado nacional com os melhores produtos 

para o sector eléctrico. Felizmente que o 

mercado português tem reconhecido essa 

mais-valia e a nossa seriedade, competên-

cia e qualidade de produto e de serviço», 

refere Miguel Soares Franco.

Num mercado altamente competitivo e 

inovador, a Hager é também uma empre-

sa que está na vanguarda do seu sector, 

afiança o seu responsável máximo em 

Portugal. «Temos uma atitude e um po-

sicionamento permanente de inovação, 

e temos a certeza de que somos capazes 

de responder cabalmente às necessidades, 

não apenas do presente, como também do 

futuro, do mercado português. Como já 

sublinhei nesta entrevista, a Hager actua 

com um sentido muito forte de fornecer 

produtos e soluções que melhorem a se-

gurança e a utilização racional de energia. 

A nossa empresa sempre teve um posi-

cionamento muito focado nos aspectos 

da preservação ambiental, da segurança 

e da utilização racional da energia. No 

fundo, como está inscrito nos valores que 

norteiam a Hager a nível global, actuamos 

segundo princípios muito fortes de cora-

gem, autenticidade e integridade, onde a 

ética é um factor primordial na maneira 

de ser da empresa e das pessoas que nela 

se integram. 

A Hager constrói um projecto de desen-

volvimento a cada cinco anos. Estamos a 

terminar em 2015 o projecto que delineá-

mos em 2010. 

Estamos também a construir o novo ciclo 

que irá de 2016 a 2020. Queremos crescer 

de forma sustentada e a evoluir no mer-

cado, tanto pelo desenvolvimento interno 

de todos os que actuam no universo Ha-

ger, como fundamentalmente na nossa re-

lação com os diferentes players nos mer-

cados onde actuamos à escala global. É 

um desafio constante, mas temos a firme 

convicção de que seremos vencedores e a 

Hager será cada vez mais forte», finaliza 

Miguel Soares Franco. ‹
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› INTERNACIONALIZAÇÃO 

Indra conquista maior contrato de bilhética do Mundo na Arábia Saudita

Transportes públicos de Riade 
com melhor tecnologia

A multinacional espanhola Indra venceu recentemente o mais importante concurso 

internacional a nível mundial para fornecer toda a tecnologia de bilhética e controlo 

de acessos do novo sistema de transportes públicos que se está a construir em Riade, 

a capital da Arábia Saudita. Também presente em Portugal, onde forneceu a bilhética 

utilizada no Metropolitano de Lisboa, a Indra vai agora fornecer a mais evoluída 

tecnologia mundial do sector na capital saudita, num projecto que valerá à multinacional 

do país vizinho um valor de 266 milhões de euros.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA INDRA

A Arriyadh Development Authority (ADA), empresa 

responsável pela modernização das infra-estruturas 

de Riade, adjudicou à Indra o serviço através de um 

concurso público internacional onde participaram empresas 

multinacionais líderes de mercado. O projecto adjudicado é o 

maior de bilhética realizado, até agora, no mundo, com um prazo 

de execução de 54 meses e que inclui a manutenção e suporte 

tecnológico durante 10 anos.

Assinaram o contrato o então Governador de Riade, Príncipe 

Turki bin Abdualah bin Abdulaziz (entretanto substituído no fi-

nal de Janeiro pelo Rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud), o Presi-

dente da Alta Comissão para o Desenvolvimento de Arriyadh, e o 

Director Geral Adjunto da Indra, Eduardo Bonet.

Este projecto reforça a posição da Indra no Médio Oriente, uma 

região com importantes planos de infra-estruturas previstas para 

os próximos anos, e é uma referência da relevância no mercado 

do Transporte e Tráfico na Arábia Saudita, onde a Indra é também 

o parceiro tecnológico do projecto ferroviário de alta velocidade 

entre Meca e Medina.

Em Riade, a Indra vai desenvolver todo um sistema avançado de 

gestão de tarifas para a rede de transportes públicos da cidade, no 

qual está incluído o centro de controlo de bilhética, que integrará 

a informação precedente dos diferentes sistemas, 

assim como o software necessário para a gestão fi-

nanceira do serviço.

A este projecto a desenvolver na rede de metro e 

de autocarros de Riade, juntam-se numerosas re-

ferências da Indra na área da bilhética, constituin-

do-se assim uma das empresas líderes mundiais 

nesta área. 

Assim aconteceu no Metropolitano de Lisboa, 

bem como de metro de Madrid, Barcelona, Valên-

cia, Santiago do Chile, Mumbai, Calcutá e Xangai, 

bem como no metro de superfície de Kuala Lam-

pur, na Malásia. ‹

Indra facilita comunicações 
entre Portugal e Espanha
A Indra vai possibilitar aos seus clientes portugueses, fornecedores da ad-

ministração pública espanhola, a migração das suas facturas do sistema 

da Autoridade Tributária Nacional para a Autoridade Tributária Espanhola 

(AEAT). A empresa que está certificada pela AEAT para a prestação de ser-

viços a empresas que desejem facturas electrónicas, através da plataforma 

leDocs, permitirá a integração e migração das facturas de empresas nacionais 

entre as autoridades tributárias portuguesa e espanhola. ‹

Governo português quer aumentar relações com a Arábia Saudita

Novo Rei Salman  
é um conhecedor de Portugal
No passado dia 22 de Janeiro fa-

leceu o Rei Abdullah bin Ab-

dulaziz Al-Saud, Rei da Arábia 

Saudita, e no dia seguinte foi confirmado 

como novo rei o até há Príncipe Herdeiro 

Salman bin Abdulaziz Al-Saud. A mais 

importante reunião mantida pelo Vice 

Primeiro-Ministro português Paulo Portas 

no passado dia 2 de Abril do ano passado 

durante a sua visita a Riade tinha sido pre-

cisamente com o então Príncipe Salman, 

agora o novo monarca saudita.

Segundo declarou uma fonte do governo 

português à PAÍS €CONÓMICO, “du-

rante o mandato do Rei Abdullah regista-

ram-se excelentes relações com Portugal. 

Foi assinado e entrou em vigor o Acordo-

-Quadro de Cooperação, cuja Comissão 

Mista Bilateral reuniu pela primeira vez 

em Abril de 2014, ocasião em que este-

ve em Riade uma 

considerável comi-

tiva portuguesa, ofi-

cial e empresarial, 

chefiada pelo Vice 

Primeiro-Ministro. 

Outras reuniões e vi-

sitas têm tido lugar, 

nos planos político 

e empresarial, tes-

temunhando a cres-

cente compreensão 

recíproca sobre o in-

teresse nas relações 

bilaterais e a vonta-

de de explorar o potencial que ambas as 

partes lhes reconhecem”.

Aliás, correspondendo a este momento 

histórico que se vive nas relações entre os 

dois países, o Vice Primeiro-Ministro Pau-

lo Portas deslocou-se à embaixada saudita 

em Lisboa onde assinou o livro de con-

dolências em memória do Rei Abdullah, 

e conversou depois com o embaixador 

Mansour Saleh Al-Safi.

Quanto ao futuro e às expectativas do de-

senvolvimento das relações entre Portugal 

e a Arábia Saudita, a mesma fonte gover-

namental adiantou-nos que “no plano po-

lítico, a Arábia Saudita é um parceiro que 

Portugal quer valorizar; e no plano empre-

sarial, vemos na Arábia Saudita o maior 

mercado de elevado potencial no Médio 

Oriente. Durante o reinado do Rei Salman 

bin Abdulaziz Al-Saud que agora se abriu, 

estamos seguros de que o legado de Ab-

dullah será levado mais longe. E Portugal 

continuará a apostar no aprofundamento 

das suas relações com a Arábia Saudita”. ‹

Emirates Airlines considerada  
a “Melhor Companhia Aérea do Mundo”
A eDreams, a maior agência de viagens online do mundo, dis-

tinguiu a Emirates Airlines como a “Melhor Companhia Aérea 

do Mundo em 2014”. A portuguesa TAP ficou em 24º lugar do 

ranking. 

Os dados revelados num estudo da eDreams têm por base um 

estudo composto por mais de 90 mil opiniões dos clientes da 

marca em todo o mundo.

Do Top 10 revelado pela eDreams, apenas a Emirates, que obteve 

4,24 pontos em 5, não pertence ao continente europeu. A com-

pletar o top estão as companhias europeias Swiss International 

Airlines, Lufthansa, Aegean Airlines, Turkish Airlines, Czech Air-

lines, Air Berlin, Norwegian, Austrian Airlines e a Scandinavian 

Airlines. Como foi referido, a TAP com uma pontuação de 3,69 

pontos, posicionou-se em 25º lugar do ranking da eDreams. ‹

Paulo Portas com o novo Rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud
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› PORTOS 

Porto de Setúbal acelerou crescimento em 2014

Porto cresceu em todos os segmentos

No ano passado, o Porto de Setúbal movimentou cerca 

de 8 milhões de toneladas, das quais 5,2 milhões cor-

responderam a mercadorias exportadas, ou seja 67% do 

total movimentado no porto sadino. Os restantes 2,8 milhões de 

toneladas respeitaram a importações. De referir, ainda, que no do-

mínio das exportações das mercadorias, cerca de 1,3 milhões de 

toneladas foram para a União Europeia, enquanto as restantes 3,9 

milhões de toneladas foram para destinos terceiros.

Todas as mercadorias movimentadas no Porto de Setúbal regista-

ram aumentos, a começar pelos granéis sólidos, com 2,8 milhões 

de toneladas, mais 14% do que em período homólogo de 2013, na 

carga geral, com 3,7 milhões de toneladas, mais 20%, no roll-on 

rol-off, com 149 mil unidades, mais 19,5%, e nos contentores, com 

103,5 TEU, mais 46,8%.

É ainda de referir que no domínio das mercadorias, liderou o 

cimento, com 1,9 milhões de toneladas, seguido dos produtos 

metalúrgicos, com 1,3 milhões de toneladas, do clínquer, com 1,1 

milhões de toneladas, dos adubos, com 504 mil toneladas, dos mi-

nérios, com 443 mil toneladas, da madeira, com 400 mil tonela-

das, e do papel, com 308 mil toneladas.

Segundo a administração portuária de Setúbal, presidida por Ví-

tor Caldeirinha, tendo o objectivo de atingir as 8 milhões e to-

neladas em 2014, uma duplicação entre 1994 e 2014, o Porto de 

Setúbal espera continuar a crescer e ultrapassar os 10 milhões de 

toneladas em 2018.

Para continuar a linha de crescimento, o Porto de Setúbal conta, 

desde o passado mês, com uma nova linha de serviço regular em 

cargas Ro-Ro denominada “West Med Trade” a cargo do armador 

belga EML. A frequência é semanal, com escala regular todas as 

segundas–feiras. A linha irá distribuir os veículos de exportação 

da VW, mas também irá exportar e importar outras marcas de 

automóveis. O objectivo da APSS é fazer do Porto de Setúbal um 

“hub” para cargas rolantes de “cross trade” intercontinental.

Para atingir esse patamar, a administração do porto de Setúbal 

lançou também em Janeiro um concurso público para a execu-

ção do “Projecto de Expansão do Terminal Roll-on Roll-off para 

Jusante”. Constituirá um investimento de 3,5 milhões de euros, e 

está incluído na lista dos projectos prioritários no PETI 3+, apre-

sentado pelo Governo em 2014. A obra criará mais 5,8 hectares 

no terminal para melhorar o serviço de importação e exportação 

de automóveis. 

O objectivo será a criação de um hub ro-ro de crosstrade inter-

continental na ligação entre as rotas do Atlântico, África, Ásia e 

as linhas do Mediterrâneo, além de potenciar a distribuição de 

automóveis para Portugal e Espanha, até Madrid com áreas de 

actividades logísticas especializadas no interior do porto. ‹

Porto de Sines teve melhor ano de sempre
Com uma movimentação global de 1.227.694 TEU nos contento-

res e de 37,6 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas 

em 2014, o Porto de Sines atingiu o seu melhor ano de sempre. 

Nos contentores, o crescimento foi de 32% face ao período ho-

mólogo, reforçando a sua posição no top mundial dos principais 

portos com este segmento de carga. Nas mercadorias, o Porto de 

Sines cresceu mais de 3% (+ 1.069.000 toneladas). Para este cresci-

mento sustentado destacaram-se os serviços de longo curso, prin-

cipalmente com os mercados dos Estados Unidos da América e 

Médio Oriente, reforçando-se igualmente a relação comercial com 

os mercados da América do Sul.

O tráfego para o hinterland também cresceu, proporcionalmente, 

com especial destaque para o modo ferroviário, com um incremen-

to de 36% no que diz respeito à movimentação de contentores, 

enquanto o número de comboios, também para o transporte de 

carga contentorizada, registou um aumento de 40% face a 2013. ‹
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› ENSINO SUPERIOR

Luís Reto, Reitor do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

«Apesar dos cortes 
orçamentais a nossa 
qualidade continua alta»

Com um ambiente internacional muito forte, o ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa 

é um instituto universitário público com 42 anos de existência, especializado nas áreas 

de Ciências Empresariais, Ciências Sociais e Tecnologias e Arquitetura. Em entrevista que 

concedeu à PAÍS €CONÓMICO, Luís Reto, reitor daquela que é considerada uma das 

melhores universidades do País continua muito preocupado com os cortes orçamentais 

às universidades portuguesas. «O orçamento proveniente do Estado para funcionamento 

do ISCTE-IUL está ao nível do orçamento de 2000 e desde então a nossa atividade 

mais do que duplicou. Quase que poderíamos dizer que duplicámos os encargos e a 

responsabilidade com o mesmo orçamento», sublinhou Luís Reto que se congratulou 

com o facto de a sua instituição ter inscritos no presente ano académico mais de 1000 

estudantes estrangeiros e por os licenciados, mestres e doutores saídos desta escola 

terem um índice de aceitação elevado em termos de empregabilidade.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Especializada nas áreas da gestão e 

economia, ciências sociais e polí-

ticas públicas, tecnologia e arqui-

tetura, o ISCTE-IUL é uma das melhores 

universidades do País, pondo à disposição 

dos seus cerca de 9000 alunos uma grande 

variedade de programas em todos os ní-

veis do ensino superior. O ISCTE-IUL está 

fortemente comprometido com a transpa-

rência de conhecimento baseado na inves-

tigação e criatividade, com a finalidade de 

coadjuvar a formação contínua dos estu-

dantes e ajuda a fortalecer a experiência 

académica.

Luís Reto, tem plena consciência de que o 

ISCTE-IUL é das escolas mais procuradas 

do País e diz que esse facto é consequên-

cia do bom acerto entre a oferta de cursos 

e as necessidades do mercado. 

«Se formos ver aquilo que a Agência do 

Ensino Superior classifica de Índice de 

Força (Número de candidatos em 1ª Op-

ção/Número de vagas no Concurso Nacio-

nal de Acesso), por ai notamos que temos 

tido uma grande adesão porque os nossos 

cursos estão relativamente adaptados às 

necessidades das pessoas que nos procu-

ram. Por outro lado, acho que há um ca-

rácter de grande aplicabilidade nas coisas 

que fazemos aqui. O carácter mais prático 

dos cursos e a vantagem dos alunos no 

mercado de trabalho são também fatores 

importantes que devemos destacar. E já 

não falo da qualidade do ensino, porque 

se ela não existisse também os outros fa-

tores não funcionariam», sublinhou Luís 

Reto.

Os cortes orçamentais nas universidades 

têm sido uma questão muito debatida nos 

últimos anos. «E esses cortes voltaram 

a acontecer este ano», reage o reitor do 

ISCTE-IUL.

«De 2005 para cá, acho que em todos os 

anos houve cortes. Portanto, estamos hoje 

com um orçamento equiparado ao que 

tínhamos em 2000, mas os encargos e 

responsabilidades com o orçamento para 

este ano duplicaram face ao crescimento 

que o ISCTE-IUL tem vindo a verificar», 

justificou Luís Reto que, perante esta si-

tuação, fala daquilo que poderia fazer, 

caso estes mesmos cortes não existissem. 

«Se nós tivéssemos mais recursos, tería-

mos ainda mais qualidade, eventualmen-

te mais laboratórios, mais investigação e 

professores com muito mais tempo para 

acompanharem individualmente os alu-

nos. A qualidade está garantida porque 

ela foi sempre um apanágio desta institui-

ção, agora o que gostaríamos era de dar 

ainda mais condições de apoio e de segui-

mento aos alunos, e fazer mais investiga-

ção», chamou à atenção o reitor do ISCTE-

-IUL, agora no exercício do seu segundo 

mandato.

Luís Reto reconhece que o Ensino Supe-

rior em Portugal está no bom caminho. 

«É verdade que poderíamos estar melhor, 

mas acho que o Ensino Superior está no 

bom caminho. O Ensino Superior em 

Portugal é hoje reconhecido internacio-

nalmente como um dos sectores mais 

vivos e operantes. Podemos afirmar que 

há Conhecimento internacional. Mas po-

díamos estar melhores se tivéssemos mais 
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meios. Caso não tivessem havido cortes 

sucessivos no Ensino por parte do Estado 

poderíamos ter, por exemplo, mais inves-

tigação e seríamos capazes de atrair me-

lhores e mais professores investigadores 

internacionais. Aqui no ISCTE-IUL iniciá-

mos uma política de atração de investiga-

dores internacionais, mas com os cortes 

sucessivos é difícil competir no mercado 

internacional do Ensino para chamarmos 

a nós mais e melhores professores inves-

tigadores. Esta é uma situação que nos 

preocupa imenso», afirmou Luís Reto que 

a este propósito ainda foi mais acutilante. 

«As preocupações são legítimas porque 

reconhecemos que estamos a chegar aos 

limites, que já não podemos fazer omele-

tas porque não há ovos…»

Crescer no ensino 
pós-graduado e na 
internacionalização
Luís Neto defende os consórcios e as 

alianças estratégicas entre as universida-

des. «Aliás, nós mesmo aqui em Lisboa 

temos uma longa tradição nestas alianças. 

Temos cursos conjuntos com a Universi-

dade Nova e com a Universidade de Lis-

boa e acho que esta é uma tradição que 

se deve aprofundar cada vez mais procu-

rando deste modo termos mais eficiência 

no que concerne à`gestão de recursos», 

referiu o reitor do ISCTE-IUL, lembrando 

que o crescimento que estão a ter é basi-

camente no Ensino Pós Graduado e na In-

ternacionalização. 

«Essa é a nossa estratégia, uma estratégia 

diferente que privilegia muito a interna-

cionalização. Neste momento o ISCTE-

-IUL está com 17 por cento de estudantes 

estrangeiros e tem atividade letiva em 

todos os Países Lusófonos e na China», 

salientou Luís Reto que aproveitou para 

esclarecer as razões da presença do ISCTE 

na China. «Estivémos em Macau duran-

te dez anos e na altura fomos criticados 

porque começámos ali um Mestrado em 

língua inglesa. Na altura fomos criticados 

mas esse facto permitiu-nos ter uma ex-

pansão para China. Hoje estamos em Ma-

cau e estamos também na China», referiu 

Luís Reto.

De facto, o ISCTE-IUL tem uma vasta ex-

periência em cooperação internacional 

e está atualmente focado no desenvolvi-

mento de uma estratégia internacional 

coerente e sustentável, que acompanhe a 

crescente globalização das atividades de 

ensino, investigação e inovação, através 

de uma política de alianças douradoras e 

fortalecidas, capazes de promoverem um 

perfil global de competitividade. 

«Para além de termos, como já se disse, 

17 por cento de estudantes estrangeiros, 

em colaboração com diversas universida-

des temos atividades letivas no Brasil, em 

Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, 

Timor Leste, China e acabamos de esta-

belecer uma parceria com a Índia onde 

– em parceria – vamos ter um curso de 

Mestrado. E também temos em Portugal 

umas dezenas de professores e investiga-

dores estrangeiros», realçou o reitor do 

ISCTE-IUL., para acrescentar que as co-

munidades mais importantes de estudan-

tes estrangeiros são a Chinesa e Brasileira. 

«Mas são comunidades muito equipara-

das, tornando-se difícil dizer qual delas é 

a primeira», refere o reitor do ISCTE-IUL.

Voltar a olhar para o Atlântico
Luís Reto defende que a CPLP pode con-

tribuir para que países como Portugal 

saiam mais facilmente da crise. «Por um 

lado temos a Língua Portuguesa que é 

uma componente fortíssima, depois pode-

mos diversificar a economia e encontrar 

emprego. Também para as nossas empre-

sas, é hoje mais visível a sua deslocação 

para os países da CPLP. Basta olhar para 

o Investimento Estrangeiro, Comércio Ex-

terno e Migrações», sublinhou Luís Reto, 

para chamar a atenção que para além da 

CPLP devemos olhar para a América Lati-

na. «Nós temos que voltar a olhar para o 

Atlântico».

O ISCTE-IUL, através das suas quatro es-

colas: ISCTE Business School, Escola de 

Sociologia e Políticas Públicas, Escola de 

Ciências Sociais e Humanas e Escola de 

Tecnologia e Arquitetura, dispõe de 15 li-

cenciaturas e mais de 90 cursos. 

Luís Reto referiu que os graus académi-

cos são automaticamente reconhecidos 

nos estados-membros da União Europeia 

e que os estudantes internacionais que 

assim o desejarem poderão prosseguir os 

seus estudos noutra Universidade, refe-

rindo também que desde há muito tempo 

que se nota o regresso de muitos empresá-

rios à universidade. 

«Temos o INDEG (Escola de Executivos) a 

funcionar aqui há 27 anos, a maior parte 

dos alunos que por ali passam já estão no 

mercado de trabalho, e por esta escola já 

deverão ter passado em pós-graduação, 

ao longo destes anos, cerca de 18 mil pes-

soas», sublinhou Luís Reto, que a fechar 

esta entrevista chamou a atenção para um 

outro pormenor muito importante. «O 

ISCTE-IUL dispõe de 220 unidades curri-

culares em inglês e, com as 67 nacionali-

dades no Campus, ele chama a si a taxa 

mais elevada de mobilidade de estudantes 

internacionais em universidades portu-

guesas». ‹

› ENSINO SUPERIOR
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› ECONOMIA IBÉRICA 

EDITORIAL

Pouco a pouco, com grande esforço, vão aparecendo boas 

notícias para a economia espanhola. As previsões econó-

micas apontam para o crescimento do PIB neste ano de 

2,5%; os estudos mais otimistas avançam um crescimento próxi-

mo a 3% como consequência da descida do preço do petróleo e do 

euro. Além disso, o país está a financiar-se a custo zero: com efeito, 

no último leilão o Tesouro espanhol colocou letras a três meses 

por valor de � 561,31 milhões a uma taxa de 0%.

Porém, ainda fica muito por fazer. A reforma fiscal (IRS e IRC) foi 

pouco ambiciosa, a dívida pública continua a ser elevada e a taxa 

de desemprego desce de forma insuficiente. Quanto às quatro 

convocatórias eleitorais que terão lugar este ano (gerais, autárqui-

cas, na Catalunha e na Andaluzia), teremos de ver o seu impacto 

sobre a economia. Sem dúvida os próximos 12 meses serão cru-

ciais. Como é habitual, podem enviar perguntas e comentário a 

lisboa@avinalabogados.com 

INVESTIR NA HISPANO-AMÉRICA: CONHECER A 
COLÔMBIA (E II)
Retomamos o nosso tema sobre investimento na Colômbia inicia-

do na edição anterior. Uma das vantagens de investir na Colôm-

bia diz respeito aos diferentes apoios que existem, e aqui o papel 

da Proexport (agência de promoção do turismo, investimento e 

exportações) revela-se fulcral. Também podemos contar com os 

incentivos outorgados pela Lei 1429/2010, de 29 de Dezembro, 

de Formalização e Criação de Emprego, que contém importantes 

ajudas de tipo fiscal e laboral.

Nesse sentido, as pequenas empresas (com menos de 50 traba-

lhadores e cujos ativos totais não ultrapassem os 5.000 salários 

mínimos mensais legais vigentes1) usufruem de taxas reduzidas 

sobre a taxa geral de 33% no “Impuesto sobre la Renta” (equiva-

lente ao IRC): a) 0% durante os dois primeiros anos tributáveis; b) 

25% durante o terceiro ano; c) 50% no quarto; d) 75% no quinto; 

e) 100% no sexto.

Porém, existe una importante exceção para as empresas localiza-

das em Amazonas, Guainía e Vaupés que usufruem das seguintes 

reduções e prazos: a) 0% durante os primeiros oito anos tributá-

veis; b) 50% no nono ano; c) 75% no décimo; d) 100% a partir do 

décimo primeiro.

1 O salário mínimo mensal legal vigente em 2014 é de 616.000 pesos – aproximadamente 231 
euros.

Ainda, as contribuições parafiscais e contribuições junto do 

FOSYGA2 usufruem de taxas reduzidas: a) 0% durante os dois 

anos tributáveis; b) 25% no terceiro ano; c) 50% no quarto; d) 

75% no quinto; e) 100% a partir do sexto. Por último, as taxas 

da matrícula comercial e a sua renovação são pagas da seguinte 

maneira: a) 0% no primeiro ano; b) 50% no segundo; c) 75% no 

terceiro; d) 100% a partir do quarto. 

Os diferentes regimes de Zonas Francas (ZF) podem significar um 

benefício adicional. Em primeiro lugar, existem regimes de ZF 

Permanente Especial (ZFPE) ou de ZF Uniempresarial (ZFU), ZF 

Permanente (ZFP) ou ZF Multiusuário (ZFM). Nestes territórios 

não se aplicam as taxas alfandegárias e, na maior parte dos casos, 

há uma redução no “Impuesto sobre la Renta”. Devemos ter em 

conta que a sociedade deve constituir-se na própria ZF, não sendo 

possível a re-domiciliação de uma sociedade pré-existente. 

Em geral, os incentivos previstos são: a) taxa única de 15% do 

“Impuesto sobre la Renta”; b) isenção do pagamento das taxas e 

impostos (IVA e taxas alfandegárias) enquanto os bens permane-

çam no território da ZF. 

Outros benefícios consistem em: a) entrada de mercadoria na-

cional ou estrangeira para armazenamento temporário, sem ne-

cessidade de trâmites alfandegários; b) possibilidade de retirar 

temporariamente as matérias primas para o seu processamento 

parcial fora da ZF por período de até 9 meses; c) isenção do IVA 

nas vendas realizadas por alguém dentro do resto do território 

nacional a usuários dentro da ZF (para bens terminados, matérias 

primas e insumos dentro do território colombiano que sejam usa-

dos em processos de produção próprios do objeto social ou que 

vão ser exportados). 

De acordo com o anterior, agora é um bom momento para se jun-

tar à Jerónimo Martins, Prebuild ou Soares da Costa, e muitas 

outras que já se encontram lá, e explorar o mercado colombiano  

¡Buenos negocios en Colombia!

Antonio Viñal Menéndez-Ponte

Antonio Viñal & Co. Abogados. Lisboa

lisboa@avinalabogados.com

2 Fundo de Solidariedade e Garantia cujos recursos são investidos na saúde. 

EVENTOS E FEIRAS
DATA EVENTO LUGAR

4 – 7 Fevereiro INTERGELAT Elche (Alicante)
9 – 13 Fevereiro CEVISAMA Valência
9 – 13 Fevereiro FERIA HÁBITAT VALENCIA Valência
11 – 15 Fevereiro BISUTEX Madrid
11 – 15 Fevereiro MADRIDJOYA Madrid
11 – 15 Fevereiro INTERGIFT Madrid
13 – 15 Fevereiro MOMAD METRÓPOLIS Madrid
17 – 19 Fevereiro EXPOSOLIDOS L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
24 – 26 Fevereiro GENERA Madrid
24 – 27 Fevereiro CLIMATIZACIÓN Madrid
24 – 27 Fevereiro ENOMAQ Saragoça
24 – 27 Fevereiro OLEOMAQ Saragoça
24 – 27 Fevereiro OLEOTEC Saragoça
24 – 27 Fevereiro TECNOVID Saragoça

25 Fevereiro – 1 Março ARCOmadrid Madrid

MAIS NOVAS EMPRESAS  
EM VIGO
A cidade da Galiza onde nascem mais em-

presas é Vigo. No ano 2014 foram consti-

tuídas 947 empresas (mais 10,6% relativa-

mente ao ano anterior), enquanto que na 

Corunha, foram 872. Os dados totais para 

a Galiza são 4.246 novas sociedades. 

PLISAN: FUTURO 
INVESTIMENTO
A Zona Franca de Vigo, Xunta da Galiza 

e Porto de Vigo, acordaram dar início à 

urbanização da primeira fase do Porto 

Seco de Vigo (médio milhão de metros 

quadrados), conhecido como a Plisan, per-

to da fronteira com Portugal. Em paralelo 

à urbanização, serão desenvolvidos siste-

mas gerais para preparar a Plisan para a 

implantação de empresas interessadas. 

EIXO ATLÁNTICO:  
NOVOS MEMBROS
Desde o primeiro de Janeiro deste ano o 

Eixo Atlântico tem novos membros: as 

cidades de Maia e Santa Maria da Feira 

e, pela primeira vez, duas “Diputaciones” 

da Galiza: Coruña e Lugo. Em total, o Eixo 

Atlântico conta na atualidade com 38 

membros, tornando-se uma das maiores 

entidades das suas características na Eu-

ropa. 

APOIOS E SUBVENÇÕES 
GALICIA EMPRENDE – 
AJUDAS IGAPE NOVOS 
EMPREENDEDORES

PRAZO: Até  2 de Fevereiro de 2015 

OBJETIVO: Fomentar a criação de novos 

projetos promovidos por pequenas e mé-

dias empresas ou de realização de inves-

timentos em pmes novas realizados por 

novos empreendedores para a ampliação 

do seu novo estabelecimento. 

BENEFICIÁRIOS: Pmes da Galiza.

VALOR DA AJUDA: Até 25 % nos inves-

timentos passíveis de apoio e até 35 % no 

caso das pequenas empresas. 

INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSÃO

PRAZO: Até  6 de Fevereiro de 2015 

OBJETIVO: Incentivar projetos e atuações 

empresariais como conferências técnicas, 

seminários e foros na Galiza. 

BENEFICIÁRIOS: Entidades sem fins lu-

crativos, com personalidade jurídica pró-

pria com residência na Galiza. 

VALOR DA AJUDA: Dependendo do tipo 

de evento:

a) Conferências técnicas, seminários e fo-

ros na Galiza: Um mínimo de 35% até um 

máximo de 70 % das despesas passíveis 

de apoio.

b) Encontros empresariais na Galiza: Um 

limite de 10.000 € por encontro.

c) Congressos ou eventos de carácter in-

ternacional: Um limite de 50.000 € e um 

limite especial de 125.000 €

CONTRATAÇÃO DE GESTORES 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO
PRAZO: Até  3 de Fevereiro de 2015 

OBJETIVO: Permitir às empresas galegas 

a prospeção e acesso a novos mercados. 

BENEFICIÁRIOS: Empresas com residên-

cia na Galiza. 

VALOR DA AJUDA:  Para os contratos 

laborais será 85% do salário correspon-

dente a um máximo de 6 meses de con-

tratação. 

AJUDAS EMPRESAS SETOR 
TÊXTIL-MODA-CONFEÇÃO  
PARA ATUAÇÕES  
E ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO  
E INTERNACIONALIZAÇÃO 
PRAZO: Até  2 de Fevereiro de 2015 

OBJETIVO: Incentivar a implementação 

de ações para divulgar e promover a gera-

ção de vantagens competitivas das empre-

sas do setor têxtil.  

BENEFICIÁRIOS: Empresas com residên-

cia na Galiza e que pertençam ao setor 

têxtil.  

VALOR DA AJUDA:  Subvenção máxima 

de 30.000 € por beneficiário. 

GALIZA E EURO-REGIÃO GALIZA – NORTE DE PORTUGAL
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› A FECHAR 

Levira ganha 
contrato em 
Espanha
A metalúrgica Levira, principal fabricante português de mo-

biliário de escritório, vai equipar o principal centro de manu-

tenção integral da companhia ferroviária espanhola Renfe, em 

Valladolid, num contrato que deverá ultrapassar os 1,2 milhões 

de euros. Um terço deste valor diz respeito ao equipamento 

para a warehouse robótico da BMI (base de manutenção inte-

gral) de Valladolid, numa parceria com a igualmente portugue-

sa Efacec. Com 60% da sua produção destinada ao mercado 

de exportação, a Levira registou no último ano um volume de 

negócios próximo dos 12 milhões de euros, o que representa 

um crescimento de 30% em relação ao apurado em 2013. ‹

Lisnave manteve actividade estável em 2014

Mais de 90 navios 
reparados em Setúbal
Apesar das limitações do mercado e da forte competição inter-

nacional, a Lisnave reparou 92 navios em 2014, de 52 clientes e 

oriundos de 21 países. Segundo uma fonte da empresa, aqueles 

números representam uma ligeira diminuição no número de na-

vios reparados nas docas da Península da Mitrena, em Setúbal, 

mas, ao invés, verificou-se um aumento do nível de ocupação das 

respectivas docas, devido a um aumento de navios com repara-

ções de vulto, onde o volume de trabalho foi significativo.

Singapura com 27 navios e a Grécia com 18 navios, foram os 

países com o maior número de navios reparados pela Lisnave 

no ano passado, seguindo-se a Alemanha com 8 navios, depois 

Hong Kong com 5 e a Dinamarca e a Inglaterra com 4 navios cada 

uma. Segundo a mesma fonte da empresa «é importante realçar 

os clientes ‘repeated business’ que continuam a confiar no esta-

leiro da Lisnave para a reparação/manutenção dos seus navios, 

reconhecendo dessa forma a qualidade do trabalho aqui desen-

volvido».

Quanto às características dos navios reparados no ano passado na 

Lisnave, salientaram-se os petroleiros (67 navios), seguindo-se os 

porta-contentores (8 navios), os graneleiros (6 navios) e os navios 

de transporte de gases de petróleo liquefeitos (3 navios). ‹

TAP ultrapassou um 
milhão de euros entre 
Portugal e Espanha
A TAP ultrapassou em 2014, pela primeira vez na sua história, o 

marco de um milhão de passageiros transportados entre Portugal e 

Espanha num só ano, atingindo um total de 1,024 milhões de passa-

geiros. Este número traduziu um crescimento de 8% relativamente 

a 2013 e permite à TAP reforçar a liderança nas ligações aéreas en-

tre os dois países da Península Ibérica, com um share de 36% (35% 

em 2013). A TAP voa do Porto e Funchal para Barcelona e Madrid, e 

assegura ligações aéreas entre Lisboa e Madrid, Barcelona, Valência, 

Málaga, Bilbau, Corunha, Oviedo e Sevilha. No Verão IATA de 2015 

(entre 29 de Março e 25 de Outubro), a TAP tem programado mais 

de 11 mil voos entre Portugal e Espanha. ‹

Vista Alegre investiu no Brasil
A Vista Alegre inaugurou no passado 

dia 11 de Dezembro, na cidade de São 

Paulo, a sua primeira flagship store no 

Brasil, dando sequência à política de 

expansão internacional, o que tem per-

mitido à marca estar em lojas em várias 

partes do mundo. 

Segundo fonte da empresa à Lusa, a Vis-

ta Alegre investiu 1,1 milhões dólares 

nesta primeira loja no Brasil, prevendo-

-se seguir com novas lojas próprias no 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em Bra-

sília.  De referir que, actualmente, a mar-

ca Vista Alegre já estava presente em 

cerca de 150 lojas multimarca no Brasil. 

Ainda no primeiro trimestre do corren-

te ano, a Vista Alegre criará uma loja 

electrónica, onde através do e-commer-

ce destinado ao mercado brasileiro, os 

clientes poderão adquirir todo o portfó-

lio da marca portuguesa. 

O objectivo, segundo a Vista Alegre, é 

em 2015 crescer cerca de 70% no mer-

cado brasileiro. ‹
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