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The Diaspora is 
porTugal´s main 
“sisTer counTry”   

\\ People are their country´s most valuable 
resource. And nationals of a given country 
also live beyond its boundaries. In the case 
of Portugal there are five million emigrants 
throughout the world.
Enormous potential for the dissemination of 

the country´s qualities and its entrepre-
neurial capacity, which unfortunately is re-
called mainly in times of crisis, as is now 
happening.
The desire of entrepreneurs, policymakers 
and associations that participate in this edi-
tion of veja portugal is that difficulties fi-
nally bring together the Portuguese – those 
at home and abroad, for good.
This was the idea conveyed, for example, at 
the 3rd Business Meeting of the Diaspora, 
organized in December by NERLEI - Business 

Association of Leiria region . Those busi-
nessmen were considered a “trump card” for 
the internationalization of our economy and 
for business development in Portugal.
A good example of the potential of the Dias-
pora is given to us by France. It is home to 
1.5 million immigrants and Portuguese 
descendants, and there are 45 000 Por-
tuguese companies. It represents an open 
door to global markets and exports, if the 
necessary business and political strategy is 
adopted.

a Diáspora é o granDe
‘país irmão’ De porTugal

// A maior riqueza de um país é o seu povo. 
E o povo de um país estende-se para além 
das fronteiras territoriais. No caso de Por-
tugal são cinco milhões de cidadãos espa-
lhados pelo Mundo. 
Um potencial enorme para a divulgação das 
qualidades do País e da sua capacidade em-
presarial que, infelizmente, é mais lembrado 
em tempos de crise, como agora acontece. 
A vontade dos empresários, responsáveis 
políticos e associações que participam nesta 
veja portugal é que as dificuldades unam 
de vez os portugueses - da diáspora e do 
território nacional, de uma forma duradoura, 
para além da espuma dos dias. 
Esta foi a ideia transmitida, por exemplo, no 
3º Encontro Empresarial da Diáspora, organi-
zado em Dezembro pela Nerlei – Associação 
Empresarial da Região de Leiria. Estes em-

presários foram apontados com um “trunfo” 
para a internacionalização da nossa econo-
mia e para o desenvolvimento de negócios 
em Portugal. 
Um exemplo recorrente acerca do potencial 
da diáspora é-nos dado pela França. Aqui vi-
vem 1,5 milhões de emigrantes e luso-des-
cendentes, e há 45 mil empresas de portu-
gueses. Uma enorme porta aberta para a 
internacionalização e exportação nacionais, 
se houver a necessária estratégia empresa-
rial e política. 
E como hoje existe a consciência de que 
sem conquistar mercados externos não 
é possível a recuperação da economia, o 
crescimento económico e a geração de em-
prego, a aproximação ao povo da diáspora é 
decisiva. 
Mas, para isso, como é reconhecido até pelos 

governantes, é preciso uma maior agilidade 
da administração portuguesa e a criação de 
lóbis que envolvam empresários em territó-
rio nacional e no estrangeiro. 
É necessário que os empreendedores, no 
País e na diáspora, e os decisores comuni-
quem melhor, com mais frequência e defi-
nam estratégias comuns – de investimento 
em Portugal e de conquista de mercados 
internacionais. E que as instituições facili-
tem esta aproximação. 
A veja portugal dará o seu humilde con-
tributo divulgando o trabalho positivo dos 
empresários e de todos os portugueses, 
onde quer que se encontrem.  

Boa leitura. 
Até à próxima edição ou até já em 
www.vejaportugal.pt 

josé Frazão
Director
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liDer munDial usa
facTuração nacional

A empresa líder mundial do sector de retalho 
Wal-Mart vai utilizar no México uma solução 
de facturação electrónica da portuguesa Sa-
phety na relação com os seus mais de cinco 
mil fornecedores, garantindo a recepção, en-
vio, arquivo e consulta de facturas electróni-
cas e a troca segura de outros documentos 
de negócio. 
A Saphety é uma empresa de tecnologia do 
grupo Sonae, com presença directa e indi-
recta em Portugal, Espanha, Brasil, Colômbia, 
México, Angola, Cazaquistão, Lituânia, Letó-
nia e Estónia. A sua carteira de clientes inclui 
6.800 empresas presentes em 20 países. 
A empresa portuguesa, com sede em Lisboa, 
existe há 12 anos e a suas plataformas têm 
50 mil utilizadores. 

// As exportações portuguesas aumentaram 
7,0% no trimestre terminado em Novembro, 
face ao período homólogo de 2012, segun-
do os últimos dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) divulgados antes do fecho 
desta edição da Veja Portugal. 
A totalidade dos bens exportados rendeu 
ao País 43.840 milhões de euros, contra 
42.020 milhões no mesmo período de 2012. 
Este resultado traduziu-se numa redução de 
278,7 milhões de euros do défice da balança 
comercial e num aumento da taxa de cober-
tura de 2,6 pontos percentuais, para 82,5%. 
Analisando apenas o comércio intra-UE, de 
Setembro a Novembro de 2013 as exporta-

ções aumentaram 5,9% e as importações 
4,2%, face ao período homólogo de 2012, 
a que corresponde um défice de 2.285 mi-
lhões de euros e uma taxa de cobertura de 
79,2%. 
Relativamente ao comércio extra-UE, as ex-
portações aumentaram 9,7% e registou-se 
um défice de 335,6 milhões de euros e uma 
taxa de cobertura de 91,6%. 
Numa análise por grandes categorias econó-
micas, destaca-se no trimestre terminado 
em Novembro de 2013 o acréscimo homólo-
go nas exportações de combustíveis e lubri-
ficantes (mais 54,3%), devido aos produtos 
transformados. 

exporTações baTem recorDe
puxaDas pelos combusTíveis

exporTs hiT recorD numbers
heaDeD by fuels
\\ Portuguese exports increased 7.0% in the quarter ending in November, as compared to 
the same period of 2012, according to the latest data from the National Statistical Institute 
(NSI) available before the publication of this edition of Veja Portugal. 
All the exported goods rendered EUR 43,840 million to the country against 42,020 million 
in the same period of 2012. 
This result led to a decrease of € 278.7 million of the trade deficit and an increase in the 
coverage rate of 2.6 percentage points to 82.5%.

TêxTeis e vesTuário
conTinuam a crescer

As exportações da indústria portuguesa de 
têxteis e vestuário continuaram a aumentar 
no penúltimo mês do ano passado, com os 
resultados de Novembro a revelarem uma 
subida de 3,5% desde Janeiro e a crescente 
importância dos mercados extracomunitários. 
Os números mais recentes do Instituto 
Nacional de Estatística, analisados pela 
Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 
(ATP), apontam para 3,935 mil milhões de 
euros de exportações nos primeiros 11 
meses de 2013. 
Este crescimento resulta “em grande parte, 
do esforço que tem vindo a ser desenvolvido 
na diversificação de mercados de destino, 
sobretudo não comunitários, para onde o 
sector exportou mais 10%”, explica Paulo 
Vaz, director-geral da ATP.
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brasil Tem um poTencial enorme
para a inTernacionalização lusa

// “O Brasil é a sétima maior economia do 
mundo e detém um papel muito importante 
no relacionamento internacional, uma vez 
que pertence ao G20 (países em desenvolvi-
mento) e é um dos BRICS, um grupo compos-
to pelas economias mundiais mais fortes 
como a Rússia, China e Índia. 
É ainda a primeira economia da América Lati-
na, apresentando capacidades de se expan-
dir mais devido ao período de crescimento 

económico, políticas sociais, reformas aliadas 
ao desenvolvimento e o facto de ser um país 
cheio de recursos naturais. O sector energé-
tico, em especial a produção petrolífera, detém 
um papel importante. 
Tem uma economia baseada no crescimento 
do sector agrícola, mineiro, industrial e de 
serviços. Apesar de também estar assente 
no consumo doméstico, atrai muito investi-
mento directo estrangeiro que conduz a um 

clima de optimismo e de potencial crescimento. 
No entanto, os impostos desencorajam esta 
tendência, bem como alguns problemas que 
o país ainda enfrenta: a eliminação da pobre-
za, aperfeiçoamento da formação e educação, 
melhoria das infra-estruturas e o reconheci-
mento da marca nacional. 
Mas, a situação geográfica e a posição de 
destaque no Mercosul fazem do Brasil um 
país atraente para os investimentos. >
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perfil
O aumento da dimensão do mercado interno 
tornou possível a existência de economias 
de escala que contribuíram de forma decisiva 
para o crescimento económico registado nos 
últimos anos e poderá ser a alavanca neces-
sária para alargar o horizonte do Brasil para 
mercados mais amplos e mais rentáveis. 
Apesar de persistirem problemas graves in-
ternos, de há uns anos a esta parte entrou 
numa fase de crescimento, apoiado em bases 
sustentáveis para a promoção do seu mode-
lo de desenvolvimento. 
A sua economia é impulsionada pela forte 
procura interna e investimento estrangeiro 
resultante da melhoria do rendimento dispo-

nível per capita. 
As questões linguísticas são mais uma gran-
de vantagem. Contudo, é preciso ter em 
atenção que existem inúmeras diferenças 
entre Portugal e o Brasil, quer a nível empre-
sarial, quer a nível cultural e ainda ao facto 
de ser um mercado com uma forte concor-
rência. 
É fundamental que os agentes nacionais se-
jam extremamente rigorosos no sentido de 
melhor definirem a forma de penetrar neste 
mercado”. – Síntese a partir do ‘Estudo de 
Mercado e Oportunidades de Negócio - Bra-
sil’, coordenado por Paulo Nunes de Almeida, 
vice-presidente da AEP.

\\ “Brazil is the world’s seventh largest econ-
omy and it plays a very important role in in-
ternational relations, as it belongs to the 
G20 (developing countries) and is one of the 
BRICS, a group comprised of the strongest 
economies in the world such as Russia, China 
and India. 
It is still the leading economy in Latin Amer-
ica, with potential to expand more due to 
the period of economic growth, social poli-
cies, development-oriented reforms and the 

fact that it is a country rich in natural resourc-
es. The energy sector, particularly the oil pro-
duction, plays an important role. 
Its economy is based on the growth of the 
agricultural, mining, industrial and service 
sectors. Although it is also based on domes-
tic consumption, it attracts a lot of direct 
foreign investment that leads to a climate of 
optimism and potential growth. 
However, taxes discourage this trend, in 
addition to some problems which the coun-
try is facing: the elimination of poverty, 
improvement of training and education, 
improving infrastructure and national brand 
recognition. 
Nevertheless, the geographical situation 
and prominent position in Mercosur make 
Brazil an attractive country for investments. 

brazil represenTs 
greaT poTenTial 
for The porTuguese 
inTernaTionalizaTion 

>

Área
8.547.400 km2 (5º maior país do mundo)

População 
196,5 milhões de habitantes
 
Língua 
Português 

Densidade populacional 
23 hab./ km2 

Designação oficial 
República Federativa do Brasil  

Chefe do estado e do governo
Dilma Rousseff, desde Outubro de 2010 

Primeiro-ministro
Michel Temer 

Data da actual constituição
Outubro de 1988 

Capital
Brasília

Unidade monetária
Real 

Taxa de câmbio
1 EUR = 3,2395 BRL 

Salário mínimo
R$ 678/mês (€255) 

Risco de crédito
3 (escala de 1 a 7), COSEC, Março 2013
 
Principais cidades
São Paulo (11,3 milhões), 
Rio de Janeiro (6,1 milhões), 
Salvador (2,9 milhões), 
Fortaleza (2,4 milhões) e 
Belo Horizonte (2,4 milhões) 

Religião
A maioria da 
população professa 
a religião Católica 
Romana (73,6%)
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// O Brasil é um dos mercados com “maior 
concentração de capital português”, com a 
presença de 600 empresas nacionais, consi-
derado “natural e estratégico” para os nossos 
empresários e dos mais procurados. 
“É de facto uma grande oportunidade para 
as nossas empresas que poderão encontrar 
um crescimento” que não têm no País, refe-
riu Miguel Horta e Costa, presidente da Fun-
dação Luso-Brasileira, durante a conferência 
“O nosso mercado é o mundo”, organizada 
pelo jornal Região de Leiria. 
Em sentido contrário, o ex-comissário-geral 

do Ano de Portugal no Brasil, mostrou-se 
“impressionado” por “todos os anos 500 mil 
brasileiros” aterrarem no aeroporto de Lisboa 
para fazerem ligações para outros países e 
não visitarem Portugal. “É um desafio para 
nós tentar que fiquem uns dias connosco e 
conheçam o País”, referiu. 
Para Daniella Xavier, conselheira da embaixa-
da do Brasil em Portugal, as relações luso-
-brasileiras “encontram-se num momento de 
extraordinário dinamismo” político, “mas 
temos muito a fazer no caminho económico-
-comercial”. Hoje há mais de 600 empresas 

portuguesas no Brasil, tradicionais e recém-
-chegadas, nos sectores financeiro, teleco-
municações, logística, turismo e, entre ou-
tros, da hotelaria. 
O Brasil é o sétimo investidor estrangeiro em 
Portugal e o terceiro principal destino dos 
investimentos lusos. O fluxo comercial foi de 
1,7 mil milhões de euros em 2012, um valor 
“aquém das potencialidades” de ambos os 
países, segundo Daniella Xavier. 
Para António Bustorff, presidente da Câma-
ra de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, 
“o Brasil terá porventura a maior concentra-

mercaDo consiDeraDo
naTural e esTraTégico

>
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ção de capital português” no estrangeiro. 
António Bustorff defendeu “uma maior aber-
tura da economia brasileira ao exterior” e um 
acordo Mercosul-União Europeia, consideran-
do que “estar no Brasil é quase uma obriga-
ção estratégica para os empresários portu-
gueses”. 
Por outro lado, Carlos Moura, director da 
Agência para o Investimento e Comércio Ex-
terno de Portugal no Brasil, após referir 
que “o ambiente de negócios é muito posi-
tivo”, alertou para o “mercado muito protec-
cionista”.

porTugal obTém
salDo posiTivo inéDiTo
// O nosso País conseguiu, pela primei-
ra vez em duas décadas, um saldo po-
sitivo nas relações comerciais com o 
Brasil, com as exportações a crescerem 
8,86% no ano passado, para 801,6 mi-
lhões de euros.
O volume global do comércio entre os 
dois países foi de 1,4 mil milhões de 
euros, segundo as estatísticas do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior brasileiro.
Em Dezembro Portugal registou um sal-
do positivo de 34,7 milhões, em linha 
com os resultados obtidos nos meses 

anteriores. O nosso País vendeu para 
o Brasil bens no valor de 64,8 milhões 
de euros.
O azeite foi o produto mais vendido, em 
valor, (21%), seguindo-se o bacalhau 
(7,4%) e o gás natural liquefeito (4%).
O vinho, gasolina, chapas de ferro, pe-
ras, sulfetos de minério de cobre e com-
ponentes da indústria da aviação atingi-
ram, cada um, quotas entre os 2 e os 4%.
O ano de 2012 já tinha sido o melhor 
de sempre para Portugal, desde que há 
registo das relações comerciais bilate-
rais, há 20 anos.

>

joaquim paulo – CEO do Grupo Lena, 
antónio Bustorff, daniella xavier 

e miguel Horta e costa
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“as empresas porTuguesas
conseguem proDuzir com qualiDaDe 

e a preços concorrenciais”

// Pelas mãos dos pais chegou a França 
ainda criança. E, pouco depois, aos 13 anos, 
com o falecimento do pai, começou a traba-
lhar nas obras para ajudar a família. Hoje, pas-
sados 53 anos, o empresário Valdemar Fran-
cisco, natural de Leiria, orgulha-se de ter 
erguido a Holding Francis & Co, que factura 
80 milhões de euros por ano nas áreas do 
imobiliário e construção civil.

Veja Portugal - em que medida tem a 
sua empresa colaborado com outras 
firmas portuguesas que querem ex-
portar os seus produtos ou internacio-
nalizar-se?
Valdemar Francisco - Somos um grupo de 
promoção imobiliária e há mais de 25 anos 
que trabalhamos em conjunto com as empre-
sas portuguesas com sede em França, no que 

respeita à mão de obra, e empresas portu-
guesas em Portugal, no que respeita ao 
abastecimento de matérias-primas, como co-
zinhas, janelas, madeiras e pedra.

Quais as oportunidades de investimen-
to que identifica como boas para as 
empresas portuguesas?
E reconhecido em França e noutros países da 

valdemar Francisco
empresário e emigrante

>
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tem cinco milhões de emigrantes, 50% da 
população residente, sendo que França regis-
ta mais de 1,5 milhões de emigrantes. 
Esta força nunca foi bem aproveitada em prol 
da dinamização da indústria portuguesa, 
simplesmente porque nunca houve qualquer 
interesse.
Em período de crescimento, os agentes eco-
nómicos e políticos nacionais nunca manifes-
taram um grande interesse em maximizar as 
relações económicas com a comunidade emi-
grante portuguesa. Os únicos interesses visí-
veis limitavam-se às importantes remessas 
(2,5 mil milhões de euros por ano), à dinami-
zação da construção civil e do turismo.
Esta crise trouxe uma abertura de espírito à 
sociedade portuguesa. Os agentes econó-
micos e políticos nacionais começaram a dar 
a devida importância estratégica à comuni-
dade emigrante espalhada por todo mundo, 
na sua capacidade de absorver e dinamizar 
as exportações e na possibilidade de captar 
investimento externo para Portugal. Agora, 
é preciso criar mecanismos que possam per-
petuar esta dinâmica e incentivem sinergias 
entre residentes e emigrantes. 
Uma boa medida seria a criação de incenti-
vos fiscais para a compra e remodelação de 
edifícios dos centros históricos das principais 
cidades portuguesas, concedidos às empre-
sas detidas por emigrantes, que têm uma 
forte experiência nesta área nas principais 
cidades da Europa.

Europa que as empresas industriais portu-
guesas conseguem produzir com qualidade e 
a preços inferiores ao mercado. No entanto, 
de uma forma generalizada, ainda existem 
muitas reticências no que respeita ao rigor 
dos prazos de entrega e aos acabamentos 
dos produtos, razões pelas quais não conse-
guem manter uma relação duradoura nos 
mercados europeus. E necessário que tenham 
muita atenção a estes problemas se preten-
dem estabelecer relações duradouras com 
clientes internacionais. Para melhorar estes 
pontos, poderão associar-se a empresas ou 
associações nos mercados em questão, que 
as possam aconselhar e proporcionar ocasi-
ões de negócio.

Quais são, em sua opinião, as medidas 
mais úteis para portugal sair da crise?
Na última década o crescimento económico 
português esteve focado no investimento 
público na construção civil nacional, ou seja, 
em bens não transaccionáveis e não expor-
táveis. A necessidade de uma intervenção 
externa veio agravar a contracção da econo-
mia, no que respeita ao investimento, mas 
essencialmente ao consumo, com a redução 
dos salários, aumento de impostos, aumento 
do desemprego e naturalmente a diminuição 
da confiança e da qualidade de vida dos por-
tugueses.
Dado que Portugal não dispõe de instrumen-
tos de política monetária, só resta por em 

prática uma política agressiva que permita 
atrair o Investimento externo através da bai-
xa do IRC e diminuição da burocracia. 
Este Investimento deve ser orientado via a 
Indústria exportadora, que fomentará o cres-
cimento económico através do aumento das 
exportações, diminuição do desemprego, au-
mento do consumo e das receitas fiscais a 
prazo. A promoção do turismo também seria 
uma boa iniciativa para o crescimento eco-
nómico. Em França raramente ouvimos falar 
de Portugal ou contrário de outros destinos 
turísticos, como a Grécia e a Irlanda, que fa-
zem fortes campanhas publicitárias na tele-
visão.
Só com crescimento económico Portugal con-
seguirá respeitar os deficits previstos pela 
Troika e reduzir a sua divida publica. Para 
crescer, necessita de mais indústria, de mais 
exportações e de mais emprego. 
A pior forma de emigração é a feita por 
necessidade económica. Cabe a Portugal 
por em prática políticas que permitam o 
crescimento económico e que travem esta 
nova emigração de jovens que deixam as 
suas famílias para procurar emprego noutros 
países, como nós fizemos nos anos 1960 e 
1970. 

sente, enquanto empresário na diás-
pora, algum apoio do governo e das 
autoridades portuguesas? 
Pelos últimos dados conhecidos, Portugal 

>
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\\ He came to France as a child with his pa-
rents. And shortly after, at the age of 13, 
following the death of his father, he started 
to work in construction to help his family. 
Today, 53 years later, the entrepreneur Val-
demar Francisco, born in Leiria, is proud to 
have built Holding Francis & Co which annual 
turnover is € 80 million from real estate and 
construction business.  

Veja Portugal - to what extent has your 
company collaborated with other por-
tuguese companies that want to ex-
port their products or international-
ize?
Valdemar Francisco - We are a Real Estate 
Group and for over 25 years we have worked 
together with the Portuguese companies 
based in France regarding labor, and Portu-
guese companies based in Portugal regard-
ing raw materials, as kitchens, windows, 
wood and stone.

Which investment opportunities are in 
your opinion good for the portuguese 
companies?
It is well known in France and elsewhere in 
Europe that the Portuguese industrial com-
panies  are able to produce quality products 
at a lower price. However, generally speak-
ing, there are still many reservations about 
deadline compliance and finishing works, 
reasons why they fail to maintain a long-
term presence in the European markets. And 
they need to pay these problems a great 
deal of attention if they intend to establish 
durable relations with international clients. 
To improve these points the companies may 
associate with companies or associations in 
the relevant markets, which can advise and 

provide them with business opportunities.

What are, in your opinion, the most 
useful measures to lead portugal out 
of the crisis? 
In the last decade the Portuguese economic 
growth has been focused on government 
investment in construction , that is, on non-
tradable and non-exportable goods. The 
need for foreign aid led to further contrac-
tion of the economy in terms of investment, 
but essentially in terms of consumption, 
with a reduction of wages , increased taxes, 
increased unemployment and clearly lower 
confidence and poorer quality of life of the 
Portuguese .
Since Portugal does not dispose of monetary 
policy instruments, it is left with enforcing 
an aggressive policy in order to attract for-
eign investment through lower corporate 
tax and reduction of bureaucracy.
This investment should be channeled into 
the exporting industries, which will promote 
economic growth through increased exports, 
lower unemployment, increased consump-
tion and tax revenue. Promotion of tourism 
would also be a good initiative for economic 
growth. In France we rarely hear of Portugal 
unlike other tourist destinations such as 
Greece and Ireland, which undertake strong 
advertising campaigns on television.
It is only by means of economic growth that 
Portugal can comply with deficit limits set 
by the Troika and reduce its public debt. To 
grow, it needs more industry, more exports 
and more jobs. 
The worst form of emigration is that out of 
economic necessity. It is up to Portugal to 
implement policies that enable economic 
growth and stop this new emigration of 

young people who leave their families to 
seek employment elsewhere, as we did in 
the 1960s and 1970s.

do you feel, as an entrepreneur in the 
diaspora, some support from the gov-
ernment and the portuguese authori-
ties?  
According to most recent data, Portugal has 
five million emigrants, 50 % of its resident 
population, while in France there are more 
than 1.5 million immigrants.
This force was never fully taken advantage 
of in order to boost the Portuguese indus-
try, simply because there has been no such 
interest.
In periods of growth, the country´s econom-
ic agents and policy makers have never ex-
pressed a strong interest in maximizing 
economic relations with the Portuguese im-
migrant community. The only visible interests 
were limited to large consignments (€ 2.5 
billion per year), incentives to construction 
and tourism sectors.
This crisis has made the Portuguese society 
adopt a new perspective. Economic agents 
and policy makers began to give the due stra-
tegic importance to immigrant communities 
around the world, to their ability to absorb 
and boost exports and the ability to capture 
foreign investment for Portugal. Now we 
need to create mechanisms to perpetuate 
this momentum and encourage synergies 
between residents and emigrants.
A good measure would be the introduction of 
tax incentives for the purchase and refurbish-
ment of buildings in historic centers of major 
Portuguese cities, for enterprises owned by 
Portuguese immigrants  with vast experi-
ence in this area in major cities in Europe.

“The porTuguese 
companies are able 
To proDuce qualiTy 
proDucTs aT 
compeTiTive prices”
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perfil

Anos na emigração
53

Nome da empresa 
Holding Francis & Co
 
Cidade/região/país 
Saint Genevieve de Bois, Paris, França 

Sector de actividade 
imobiliário e construção civil

Número de empregados 
+ 120 

Volume de negócios
+ 80 milhões de euros

Investimentos em Portugal
em estudo

// Qual foi o seu percurso desde que 
chegou a França até hoje?
Ainda criança, acompanhei os meus 
pais, que chegaram a França em 1960. 
Inicialmente instalámo-nos em Villers 
sur Marne e pouco depois mudámo-nos 
para Champigny sur Marne. Frequentei 
a escola primaria em França e aos 13 
anos, com o falecimento do meu pai, 
comecei a trabalhar na construção civil 
para ajudar a minha família. 
Posteriormente fiz estudos de econo-
mia e fundei a minha própria empresa 
de construção, a Tradi-art, em 1982.  
A minha mulher, antiga bancária e os 
meus dois filhos, engenheiros civis, fa-
zem também agora parte do nosso gru-
po familiar encabeçado pela Holding 
Francis & Co, que é composta por diver-
sas sociedades de construção civil, pro-

moção imobiliária, gestão de frotas, 
sociedades civis imobiliárias, agências 
imobiliárias, entre outras.

Quais as maiores dificuldades que tem 
sentido e os momentos de maior su-
cesso?
As maiores dificuldades relacionam-se 
com a integração num novo pais, nova lín-
gua e cultura. As nossas condições de vi-
da eram muito difíceis em comparação 
com as dos nossos colegas de escola de 
origem francesa. 
A vergonha e sentido de inferioridade eram 
sentimentos comuns e partilhados pelos 
emigrantes, associados a uma imagem 
nem sempre positiva que os franceses ti-
nham dos emigrantes em geral. Apesar de 
tudo, os portugueses sempre foram consi-
derados pessoas de bem e trabalhadoras.

O maior sucesso da minha vida foi ter 
construído, com a minha mulher, uma 
família coesa, termos proporcionado 
uma boa educação aos filhos e conse-
guido um sucesso profissional e mate-
rial que permitiram boas bases de lan-
çamento para que possam seguir o 
seu caminho, sem terem de passar 
as privações e dificuldades por que 
passei. 
Já deleguei nos meus filhos parte da 
gestão do grupo, o que me tem propor-
cionado mais tempo para participar na 
criação de uma associação de amigos 
de infância de Champigny - que já conta 
com mais de 150 participantes, alguns 
que não se viam há mais de 50 anos - 
e na realização de um documentário te-
levisivo sobre a emigração portuguesa 
em França desde os anos 1960.

“o maior sucesso foi Ter consTruíDo 
com a minha mulher uma família coesa”
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“porTugal Tem De 
Trabalhar De forma 
mais arTiculaDa com 

as comuniDaDes”

josé cesário
secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no 

III Encontro Empresarial da Diáspora, organizado pela 
Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria

// Nós somos bons, mas temos de acreditar 
mais em nós e, sobretudo, ser capazes de 
nos pormos em contacto uns com os outros, 
de criar lóbi, rede - uma coisa que nem sem-
pre fazemos. 
Há muito tempo que, para mim, é um dado 
adquirido esta necessidade de todos, os que 
estão no estrangeiro e os que vivem em Por-
tugal, trabalharmos de forma mais articulada. 
Hoje há muito mais empresários portugue-
ses a descobrir novos mercados, muitos no 
País já a trabalhar com outros que estão fora. 
Mas precisamos de ir ainda mais longe.
Precisamos de nos sentar à mesa, de falar 
mais, de estar presentes em todo o Mundo. 
E as nossas instituições têm de estar muito 
mais abertas ao trabalho com todos. 
Muitas vezes o trabalho que fazemos no exte-
rior é muito virado para as grandes empresas 
e pouco para as Pequenas e Médias Empre-
sas (PME). E são estas que realmente, por 
exemplo em distritos como os nossos (Viseu 
e Leiria) são capazes de potenciar o emprego. 

Com o objectivo de acompanhar individual-
mente os empresários foi criado o Gabinete 
do Investidor da Diáspora. Por outro lado, 
a promoção económica está sempre de bra-
ços dados com a cultura. 
E por isso estamos também a apostar em va-
lores culturais no exterior, de maneira a en-
volvê-los no esforço de divulgação do País 
e, obviamente, na divulgação de aspectos 
mais tradicionais e a promover melhor o País. 
A pôr mais em articulação, em rede, aqueles 
que gravitam no mundo da promoção da acti-
vidade económica e dos negócios”. 
Sabemos que o País tem de se desenvolver 
mais. E para isso temos de falar mais uns com 
os outros. E a nossa Administração tem de 
estar muito mais disponível, ser muito mais 
ágil para trabalhar com aqueles que querem 
investir. 
Este é o caminho. É simplificarmos as coisas. 
É criar espírito de colaboração. É criar rede. 
Trabalhar em conjunto. Nós daremos o nosso 
contributo. 
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“porTugal has 
To make more 
parTnerships
wiTh porTuguese 
communiTies abroaD” 
\\ We’re good, but we have to believe more 
in ourselves and, above all, create more 
opportunities to work together, create a

lobby or a network - something we don´t 
always do.
It has been quite clear to me for a long time 
now that those who are abroad and those 
who live in Portugal need to work together 
more often.
Today there are much more Portuguese 
entrepreneurs investing in new markets, and 
many in the country  work with others abroad. 
But we need to go even further .
We need to sit at the table, talk more, and be 
represented around the world. And our insti-

tutions must be more willing to work with 
everyone.
Often the work we do overseas is very much 
oriented towards big business rather than 
towards Small and Medium Enterprises (SMEs). 
And the latter are really those that can boost 
employment in districts like ours for example 
(Viseu and Leiria).
In order to support individual entrepreneurs 
an Office for the Diaspora Investor was cre-
ated. On the other hand, economic promo-
tion always goes hand-in-hand with culture.

// O valor da diáspora portuguesa, cujo 
perfil se tem alterado ao longo dos tem-
pos, é reconhecido, dentro e fora de Por-
tugal, constitui um incontornável valor 
para o País e incentiva-nos a trabalhar 
mais e melhor em conjunto. O País trans-
formou-se, modernizou-se, ganhou com-
petências, valências, tecnologia e design. 
Compete-vos (aos empresários na Diáspo-
ra) também serem parceiros desta mudança. 
Nunca como hoje Portugal exportou tanto 
ou teve tantas empresas a exportar, o que 
está a transformar o perfil de crescimen-
to da nossa economia, cada vez mais as-
sente na procura externa. Exportamos 
para 208 mercados. 
E que fique bem claro: a internacionaliza-
ção é determinante para o sucesso das 
nossas empresas e para o desenvolvi-
mento da economia portuguesa. A inter-
nacionalização não pode ser considerada 
como uma solução de recurso em momen-
tos de reduzida procura interna, mas como 

parte de uma estratégia integrada 
de desenvolvimento. 
O número de empresas exportadoras 
tem aumentado de forma consistente 
desde 2009. Eram 17 mil e passaram 
a ser 22 mil em 2012. Neste período, 
o País ganhou 4.500 exportadoras. 
Este crescimento é mais notório no seg-
mento das Pequenas e Médias Empresas 
(PME) que exportam menos de um mi-
lhão de euros. Em 2012 tínhamos mais 
3.458 empresas deste segmento a ex-
portar, comparativamente com 2009. 
Esta é uma realidade ainda com muito 
potencial para se desenvolver. Apenas 
9% das PME exportam activamente e 
somente 5% da totalidade das suas 
receitas resultam da actividade inter-
nacional. 
É um valor reduzido que importa au-
mentar. – Pedro Pessoa e Costa, adminis-
trador da AICEP, no III Encontro Empresarial 
da Diáspora.

“a Diáspora 
consTiTui um valor 

inconTornável 
para o país”
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embaixaDor Dos 
vinhos porTugueses
no canaDá lançou 
uma marca própria

// “Não me concentro nos dias escuros, en-
cobertos e cinzentos, que me entristecem, 
mas nos que trazem um sol brilhante alegre 
e luzidio que me animam” – a frase é do em-
presário português Carlos Ferreira, que emi-
grou para o Canadá com a família, em 1975, 
e é hoje reconhecido pelo seu trabalho na 
restauração e por representar 18 das prin-
cipais marcas de vinhos portugueses no 
Canadá. 
O empresário, 58 anos, natural de Estarreja, 
começou a trabalhar em Montreal (Quebe-
que) aos 19 anos e passou por diversas pro-
fissões. Os 12 anos empregado na Pâtisserie 
Belgue levaram-no a descobrir e a desenvol-
ver a paixão pelo mundo da restauração. 
Em 1988, Carlos Ferreira começou a concre-
tizar o sonho de investir no sector, ao assu-
mir um franchising dos cafés A.L. Van Houte. 
Juntou-lhe produtos portugueses – como o 
pastel de nata - e, contra todas as expecta-
tivas, conseguiu em pouco tempo cativar 25 
mil clientes semanais. 
A experiência obtida neste projecto permitiu-
lhe dar o passo seguinte: o Ferreira Café, 

aberto a 1 de Abril de 1996, um palco da 
gastronomia, dos vinhos e da cultura portu-
gueses. Emprega 60 trabalhadores, 40 dos 
quais de origem portuguesa. 
Ao Ferreira Café, embora para um público di-
ferente, o empreendedor de Estarreja juntou, 
em 2006, o Vasco da Gama Café. No conjun-
to, os dois estabelecimentos empregam mais 
de cem pessoas, 80 das quais de origem por-
tuguesa. 
No ano passado apresentou os seus primei-
ros vinhos, com a marca ‘F’. As uvas dos vi-
nhos brancos, rosé e tinto são provenientes 
da quinta que adquiriu no Douro Superior, em 
Almendra, com 13 hectares. A produção vi-
tivinícola é da responsabilidade da Casa Agrí-
cola Roboredo Madeira CARM). Para o espu-
mante da Bairrada, Carlos Ferreira escolheu o 
produtor Campo Largo.
Ao longo da sua carreira recebeu diver-
sas condecorações, prémios e distinções, 
participou ou apoiou projectos comunitá-
rios e causas humanitárias, e patrocinou 
acções de divulgação da cultura portu-
guesa.

porTuguese wine 
sales represenTaTive 
in canaDa launches 
his own branD

\\ “I do not dwell on dark, cloudy and gray 
days which make me sad, but rather on 
those that bring a cheerful bright sun that 
inspires me” -  a statement made by the 
Portuguese businessman Carlos Ferreira, 
who emigrated to Canada with his family in 
1975, and is now recognized for his career in 
the restaurant business and as a represen-
tative of 18 major Portuguese wine brands 
in Canada. 
The 58 year-old businessman, born in the 
town of Estarreja, began working in Mon-
treal (Quebec) at the age of 19 and had 
several professions. The 12 years of expe-
rience at Pâtisserie Belgue made him discov-
er and develop a passion for the restaurant 
business. 



18 // FEVEREIRO - FEBRUARY 2014 19 // FEVEREIRO - FEBRUARY 2014

opinião

liDe possibiliTa 
proximiDaDe enTre 
empresários e líDeres 
governamenTais em 
quaTro conTinenTes

carlos miguel gonçalves
presidente executivo do LIDE Portugal

// No passado mês de Outubro teve lugar em 
Vilamoura aquele que é já considerado por 
muitos o maior encontro empresarial realiza-
do anualmente no nosso País: o Fórum Em-
presarial do Algarve. Esta segunda edição 
teve como tema central o debate da questão 
“Um Portugal Europeu ou um Portugal Atlân-
tico?” com o objetivo de desmontar e voltar 
a montar, num só conceito, a ideia de que o 
nosso Portugal é europeu e atlântico mas, 
sobretudo, que esse é um trunfo que poderá 
fazer a diferença no contexto económico in-
ternacional. 
Mas como podemos tirar proveito desta 

mais-valia? Como podemos trabalhar esta 
dualidade cultural e económica e desenvol-
ver este Portugal que poderá, afinal, não ser 
apenas “o jardim à beira mar plantado”, mas 
toda a Europa e todo o Atlântico? A resposta 
é simples: através de networking, ou seja, da 
partilha de contactos, estratégias e conhe-
cimentos. Essa é a base do LIDE, o grupo de 
líderes empresariais que está por trás da or-
ganização do Fórum Empresarial do Algarve, 
que mais não é que um evento para promo-
ver a partilha de opiniões e debater assuntos 
de extrema relevância para os países envol-
vidos, juntado para isso os seus empresários 

e líderes políticos.  
Mas o Fórum Empresarial do Algarve é ape-
nas o ponto de partida, a faísca que fará a 
ignição para que a engrenagem das relações 
empresariais possa começar a funcionar. 
No entanto, o contributo do Fórum não se 
esgota naqueles três dias de trabalho, para 
depois todos regressarem a casa e voltar tu-
do ao mesmo. Os participantes voltam a casa 
cheios de novas ideias e acima de tudo com 
novos contactos, conhecimentos e diferen-
tes perspectivas de crescimento económico. 
Muitos iniciam processos de internacionali-
zação das suas empresas na semana se- >
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do Fórum Empresarial de Angola, estando 
prevista a realização da primeira edição do 
Fórum Empresarial de Moçambique para 
2014. Estes e os mais de 200 eventos que 
já são realizados anualmente por todas as 
unidades LIDE presentes na América, África, 
Ásia e Europa, tornam possível uma maior 
proximidade entre empresas e empresários e 
líderes governamentais de diferentes países 
que procuram novos parceiros e mercados. 
O LIDE Portugal é assim um facilitador que 
permite potenciar todas as oportunidades de 
negócio que um Portugal Europeu e Atlânti-
co tem para oferecer.

guinte, ou iniciam negociações com novos 
parceiros que conhecem no evento, aprovei-
tando as oportunidades de negócio que na-
turalmente surgem nos contactos ali esta-
belecidos. 
Por outro lado, não posso deixar de referir o 
impacto e a visibilidade que é dada ao nosso 
País com este tipo de iniciativas que acabam 
por funcionar como um cartão-de-visita, dan-
do a conhecer um pouco do que somos e o 
que conseguimos fazer nas mais diversas 
áreas de negócio aos participantes estran-
geiros, quer seja a nível tecnológico, gastro-
nómico, turístico, desportivo e económico.

O Fórum Empresarial do Algarve, bem como 
outros eventos organizados pelo LIDE Por-
tugal, proporcionam contactos e oportunida-
des de realizar negócios em Portugal e nos 
restantes países onde este organismo está 
presente. Há uma comunhão natural e inter-
nacional entre estes países em que o LIDE 
está presente e que conta simultaneamente 
com o apoio dos respectivos líderes políticos 
alguns deles estiveram presentes no Fórum, 
como é o caso do Reino Unido, México e Es-
panha, além do Brasil, Angola e Moçambique.
No ano passado, além do Fórum Empresarial 
do Algarve, realizou-se a primeira edição 

\\ Last October a major event took place in 
Vilamoura considered by many to be the 
greatest business event held annually in our 
country: Algarve Business Forum. This sec-
ond edition was centered on the discussion 
of the topic “A European Portugal or an At-
lantic Portugal?” in order to break down and 
reassemble in a single concept the idea that 
our Portugal is both European and Atlantic, 
and above all that this is a trump card that 
can make a difference in the international 
economy context.
But how can we take advantage of this valu-
able asset? How can we work on this cultur-

al and economic duality and turn Portugal 
into more than just “the garden planted by 
the sea” to become  Europe and the Atlan-
tic itself? The answer is simple: through 
networking, that is, sharing of contacts, 
strategies and knowledge. This is the mis-
sion of LIDE, a group of business leaders 
which is behind the organization of Algar-
ve Business Forum, an event to promote 
the sharing of opinions and discussion 
of issues of utmost relevance to the 
countries involved, represented to that 
purpose by their business and political 
leaders.

liDe enables 
proximiTy beTween 

enTrepreneurs 
anD governmenT 
leaDers on four 

conTinenTs

Jantar – reuniu, três centenas de conferencistas
Durão Barroso com Nasser Sattar 
à chegada ao Fórum Empresarial do Algarve

Francisco Pinto Balsemão recebeu 
o galardão Lifetime Achievment

>
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inTergal: proDuTos alimenTares e bebiDas
regressam após o êxiTo Do ano passaDo

// O Centro de Exposições Exposalão já está 
trabalhar na organização da 3ª Intergal - Ex-
posição de Produtos Alimentares e Bebidas 
de Portugal, na sequência do sucesso alcan-
çado na edição realizada em 2013, na Bata-
lha, durante a qual 85% das empresas mani-
festaram a vontade de voltar a expor os seus 
produtos perante importadores de dezenas 
de países. 
“Um êxito! A Intergal de 2013 foi uma verda-
deira bolsa de contactos para o mercado ex-
terno. Um ponto de partida para novos rumos 
comerciais e uma excelente ferramenta de 
trabalho para todos os que participaram”, 
afirma José Frazão, director-geral da Expo-
salão. 
O certame, que decorreu em Outubro, contou 
com a participação de 80 empresas de refe-
rência nacional, de Norte a Sul do País, e uma 

grande diversidade de produtos do sector 
agro-alimentar. 
As áreas das carnes, fumeiro e derivados; 
queijos e produtos lácteos; massas e cereais; 
padaria e pastelaria; doçaria tradicional, mel, 
congelados, conservas, pré-cozinhados, azei-
te, vinhos e licores, foram algumas das mais 
representadas. 
Os produtores portugueses tiveram oportu-
nidade de contactar com 150 importadores 
provenientes de 25 países: Alemanha, Ango-
la, Arábia Saudita, Argélia, Bélgica, Brasil, Cabo 
Verde, Canadá, China, Colômbia, Costa do 
Marfim, Dinamarca, El Salvador, Emirados Ára-
bes Unidos; EUA., França, Guiné-Bissau, Lu-
xemburgo, Marrocos, Polónia, Reino Unido, 
Rússia, Senegal, Tunísia e Venezuela. 
“Os visitantes mostraram-se agradavelmente 
surpreendidos com a qualidade dos produtos >
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A Intergal tem um carácter profissional e é 
dirigida ao mercado externo. No ano passado 
foi o terceiro certame estruturado segundo 
os princípios da ‘missão inversa’ organizado 
pelo Centro de Exposições Exposalão. Os 
anteriores, concretizados também em 2013, 
foram a Stone-Feira Internacional da Pedra 
Natural de Portugal e a Expo House Concept 
- 1.ª Exposição de Mobiliário, Iluminação e 
Decoração de Portugal. 
A ministra da Agricultura, Assunção Cristas, 
presidiu à Comissão de Honra da Intergal de 
2013, inaugurada pelo secretário de Estado 
da Alimentação e da Investigação Agro-ali-
mentar, Nuno Vieira e Brito.

expostos e principalmente com a capacidade 
de produção e de resposta das empresas 
presentes, tendo sido, inclusive, concreti-
zados negócios na feira”, acrescenta José 
Frazão. 
“O nosso objectivo é continuar a reunir os 
produtores e fabricantes de bens alimentares 
portugueses e promovê-los à escala interna-
cional e nacional, com vista dinamizar o mer-
cado e a fomentar o aumento das exporta-
ções”, adianta Rogério Henriques, director 
comercial do certame. 
Segundo a organização, “os expositores saí-
ram satisfeitos do evento e 85% manifesta-
ram a vontade de participar na próxima edição”. 

\\ Exposalão Exhibition Centre is already 
working on the organization of the 3rd edi-
tion of Intergal - Exhibition of Portuguese 
Food Products and Beverages, following the 
success of last year´s (2013) edition, held 
in Batalha, during which 85% of companies 
expressed their willingness to exhibit their 
products again before importers from doz-
ens of countries .
“A true success! Intergal 2013 was a real 

business contact exchange platform. A 
starting point for new business directions 
and an excellent working tool for everyone 
involved “said José Frazão, Director of Ex-
posalão.
The event, held in October, enjoyed the par-
ticipation of 80 leading national companies, 
from North to South, and a wide variety of 
products from the agri-food sector.
Some of the most represented areas were: 

inTergal: 
fooD proDucTs 

anD beverages are
back afTer lasT 

year´s success >

>
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meats, smoked meats and meat products; 
cheeses and dairy products; pasta and cere-
als; bakery and pastry, traditional desserts, 
honey; frozen, canned, pre-cooked foods; 
olive oil, wines and liquors.
The Portuguese producers were able to es-
tablish contacts with 150  importers from 
25 countries: Angola, Saudi Arabia, Algeria, 
Belgium, Brazil, Cape Verde, Canada, China, 
Colombia, Côte d’Ivoire, Denmark, El Salvador, 

United Arab Emirates, USA, France, Guinea-
Bissau, Luxembourg, Morocco, Poland, UK, 
Russia, Senegal, Tunisia and Venezuela.
The visitors proved to be pleasantly surprised 
at the quality of the products displayed and 
mainly at the capacity and responsiveness 
of the participating companies, with several 
business deals being closed during the fair“, 
adds José Frazão. 
“Our goal is to continue to arrange meetings 

between producers and manufacturers of 
Portuguese food items and promote them at 
international and national levels, in order to 
stimulate the market and encourage the ex-
pansion of exports,” said Rogério Henriques, 
the commercial director of the event.   
According to the organization, “the exhibi-
tors were satisfied with the event and 85% 
expressed  their willingness to participate in 
the next edition.”

>

secreTário De esTaDo 
Da alimenTação:
“imporTaDores 
vêm Ter connosco 
pela qualiDaDe e 
segurança alimenTar”

// O secretário de Estado da Alimentação e 
da Investigação Agro-alimentar, Nuno Vieira 
e Brito, presidiu à inauguração da Intergal – 
Exposição de Produtos Alimentares e Bebi-
das de Portugal. Em entrevista à Veja Portu-
gal destacou a criação de emprego para 10 
mil jovens agricultores e a entrada de “280 
projectos por mês” no sector agrícola.
  
veja portugal - em cada três novos em-
pregos, dois são criados na área da 
agricultura. Qual é a percentagem de 
jovens agricultores? 
Nuno Vieira e Brito - Temos recebido no 
sector uma média de 280 projectos por mês. 
No conjunto dos últimos quadros comunitá-
rios foram apresentados seis mil projectos, 

que criaram 10 mil empregos para jovens 
agricultores. A dinâmica dos jovens agricul-
tores tem sido muito intensa e é uma das 
grandes maiorias dessa nova entrada no mer-
cado de trabalho. 

e procuram essencialmente que 
sectores? 
Os jovens empresários que estão a instalar-
-se têm qualificações superiores e um perfil 
muito próprio. Estão a dedicar-se nesta altu-
ra à área vegetal, existindo também uma gran-
de componente do sector das ervas aromáti-
cas e dos frutos vermelhos. Uma das grandes 
vantagens destes jovens é a grande inova-
ção, forma de comercialização e o marketing 
aplicado aos produtos. Passámos de uma

>

>
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 fase de agricultores para uma fase de em-
presários agrícolas. Essa é uma grande mu-
dança, de revolução de mentalidades na 
agricultura, que tem permitido o crescimento 
do sector agro-alimentar. 

Que novos mercados estão a surgir? 
Podemos, por exemplo, falar que o leite e os 
lacticínios estão prontos a entrar na China. 
A carne de porco também entrará na China. 
Nos países do Magreb temos em curso uma 
profunda ofensiva técnica e diplomática no 
sentido de abrirmos novos mercados.

Qual é o peso do sector nas 
exportações?
Representa já cerca de 20% do sector expor-
tador. As grandes áreas são o vinho, o azeite, 

mas também o leite, a carne de porco e os 
lacticínios. Os nossos três maiores mercados 
são a Espanha, França e Angola. Mas temos 
estado a crescer noutros, como o Brasil, a Chi-
na e alguns países europeus.

em termos de quantidade e qualidade 
é suficiente para dar resposta a esses 
pedidos?
Portugal não é um País de quantidade. O nos-
so tamanho e diversidade não o permitem. E, 
portanto, os importadores vêm ter connosco 
pelo sentido diferenciador da qualidade e se-
gurança alimentar, áreas em que estamos 
perfeitamente seguros e é isso que promo-
vemos nos outros países. Obviamente, não 
podemos produzir quantidade quando nos 
comparamos com países da União Europeia 

> com áreas de produção muito maiores que 
as nossas. Nós temos de nos concentrar é 
nos nichos diferenciadores que têm especial 
interesse em países ainda hoje com uma ca-
pacidade financeira enorme, como no Médio 
Oriente, a China ou o Japão.

Qual é para si a importância de certa-
mes como a intergal?
Este espaço enquanto missão inversa, onde 
os importadores podem observar aquilo que 
de melhor de se faz em Portugal, é funda-
mental para a continuidade do nosso proces-
so de internacionalização. É um incentivo 
para conhecerem o que nós produzimos de 
melhor, para terem confiança na nossa pro-
dução e diversidade. É um dos factores do 
motor da nossa capacidade exportadora.
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Intergal is a professional event and is direct-
ed to the external market. Last year it was 
the third event organized according to the 
principles of ‘reverse mission’ by Exposalão 
Exhibition Center. The previous, also held in 
2013, were Stone - International Trade Fair 
of Portuguese Natural Stone and Expo House 

> Concept  - International Trade Fair of Portu-
guese Furniture, Lighting and Decoration.
The Minister of Agriculture, Assunção Cris-
tas, chaired the Intergal Honorary Commit-
tee in  2013, inaugurated by the Secretary 
of State for Food and Agri-food Research, 
Nuno Vieira e Brito.
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exposiTores procuram consoliDar
e Descobrir novos mercaDos

// A consolidação dos mercados existentes 
e a conquista de novos negócios na exporta-
ção são as prioridades dos empresários do 
sector alimentar e bebidas, que mostraram 
na Intergal muitos dos melhores produtos 
nacionais nesta área. 
Para Pedro Cabanita, gerente da Authentic 
Wines, a exposição “correspondeu às expec-
tativas”, na medida em que estabeleceu con-
tactos com importadores da Europa, da Amé-
rica do Sul e da China. “ O nosso mercado 
preferencial é a Europa, mas fizemos contac-
tos diferentes, o que foi muito interessante”. 
A Authentic Wines consegue no exterior 90% 
do seu volume de negócios e, embora esteja 
aberta a estudar a entrada em qualquer mer-
cado, assume que com “a gama de vinhos 
diferenciados, com um patamar de qualidade 
bastante elevado”, a sua estratégia principal 
passa por países-alvo na Europa, como a In-

glaterra, Alemanha, Holanda e Bélgica. 
O director de exportação da Indulac (Martins 
& Rebelo), Mário Moreira, também considera 
que a Integral foi “muito positiva”, porque lhe 
permitiu reunir com clientes e estabelecer 
novos contactos. 
Esta empresa da área dos lacticínios exporta 
desde 1996, para mais de 20 países, e quer 
alargar a sua presença aos países do Magre-
be, Médio Oriente e Ásia. Os principais merca-
dos têm sido a Europa, América e Sul de 
África (Angola e Moçambique). 
Segundo Mário Moreira, “a actividade de ex-
portação tem vindo a crescer todos os anos, 
de forma equilibrada, nos EUA, Canadá, Bra-
sil, Angola e na Europa em geral”. 
Anabela Tereso, gerente das Carnes Valinho, 
destacou como positivo o facto de a feira 
ser “muito restrita, muito profissional”, onde 
as pessoas estiveram com “o intuito de fazer 

novos contactos, ter novas oportunidades e 
procurar melhor qualidade”. 
A marca exporta 30% do volume de negóci-
os, para Angola, Venezuela, França, Brasil e 
para outros países em quantidades menores.
“Estamos à procura de novos mercados para 
os produtos congelados e transformados, 
embora estejamos mais direccionados para 
Angola. Mas estamos abertos a participar 
em qualquer outro, são sempre bem-vindos”, 
desta Anabela Tereso. 
A importância dos bens agrícolas e ali-
mentares está bem patente no volume de 
exportações de 4.749 milhões de euros 
(divididos em partes quase iguais pelos 
dois sectores) alcançado em 2012. Quanto 
ao ano passado, os dados apontam para um 
crescimento – só os produtos alimentares 
devem ultrapassar os 2,5 mil milhões de 
euros.
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700 mil euros para 
promover vinhos Do 
Tejo no exTerior

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo 
vai investir este ano um milhão de euros em 

promoção no mercado nacional e internacio-
nal (70%), que inclui acções em pontos de 
venda, cursos de vinhos e presenças em 
eventos e feiras.
Os EUA e o Brasil são os destinos de maior 
investimento da região. “Do total do orça-
mento previsto em promoção, estimamos que 
32% diga respeito aos EUA, 21% ao Brasil, 
16% à China e 11% à Rússia”, revelou José 

Pinto Gaspar, presidente dos Vinhos do 
Tejo.
Nos últimos seis anos, a região cresceu 50% 
na certificação de selos, passando de 10 mi-
lhões para mais de 15 milhões de garrafas 
no ano passado.vinhos do tejo
As exportações cresceram 78% naquele pe-
ríodo, passando dos 4,5 milhões de garrafas 
para oito milhões.

total de 120 expositores.
“Em termos globais, registamos um cresci-
mento de 40% em relação às edições ante-
riores, o que resultou numa excelente opor-
tunidade para os profissionais apresentarem 
os seus produtos e concretizarem negócios”, 
considera Paulo Amaral, director comercial 
dos certames, organizados pelo Centro de 
Exposições Exposalão.
“Quer na Frutitec, quer na Expojardim, contá-
mos com a presença de algumas das mais 
reconhecidas marcas nacionais e internacio-
nais, e, no que respeita às iniciativas parale-
las, estiveram presentes especialistas reco-
nhecidos nas suas áreas de actividade, 
entre associações e técnicos”, destaca Paulo 
Amaral.

// As exportações da Floricultura e Plantas 
Ornamentais cresceram mais de 50% numa 
década, segundo dados do INE divulgados 
na 16ª Expojardim - Feira de Plantas, Flores, 
Mobiliário Urbano e de Jardim, Piscinas e 
Acessórios, Equipamentos, Máquinas e Aces-
sórios para Jardinagem, que decorreu este 
mês de Fevereiro na Batalha.
A venda de flores de corte no exterior cres-
ceu 55%, entre 2002 e 2011 (os últimos 
dados disponíveis), a de plantas ornamentais 
subiu 146% e a exportação de folhagens de 
corte triplicou.
Em simultâneo com a Exporjardim decorreu a 
3.ª Frutitec - Mostra Profissional de Máqui-
nas, Equipamentos, Produtos e Tecnologia 
para a Fruticultura, que envolveu 50 de um 

exporTação De flores 
e planTas

esTá a crescer há uma DécaDa

exporTs of 
flowers anD 
planTs have been 
growing for a 
DecaDe now  
\\ Exports of floriculture and ornamental 
plants have increased more than 50% over 
a decade according to data of the National 
Statistical Institute as announced at the 
16th edition of Expojardim – an Exhibition of 
Plants, Flowers, Garden and Street Furni-
ture, Pools and Accessories, Equipments, Ma-
chines and Accessories for Gardening, which 
took place this February in Batalha. The 
overseas sale of cut flowers increased 55% 
between 2002 and 2011 (according to 
most recent data), exports of ornamental 
plants grew 146% and those of cut foliage 
tripled.
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charcuTaria Da beira TransmonTana
espalha palaDares por ToDo o munDo

// A Casa da Prisca é uma empresa especia-
lista na produção e comercialização de char-
cutaria tradicional portuguesa, com uma 
tradição que remonta a 1917, bem como 
na elaboração de diversos produtos gourmet 
à base de frutas e vegetais, que abraçam a 
diversidade das culturas gastronómicas da 
beira transmontana, sem esquecer as influ-
ências atlânticas, ibéricas e mediterrâneas. 
Nos mercados internacionais, onde regista 
um quarto do volume de negócios, a espe-
cialista em charcutaria tem dezenas de par-
ceiros comerciais na Europa (em 16 países), 

Rússia, Cazaquistão, Angola, Moçambique, 
Timor, Macau, Singapura, México, e EUA. 
A marca “apresenta uma fantástica selecção 
de alheiras, chouriças, moiras, salpicões e 
presuntos tradicionais, passando por uma 
igualmente boa gama de barriga fumada em 
forno de lenha e lombo fumado”, descreve Jo-
sé Mário Santos, administrador da empresa. 
Noutra área, destaca “as saborosas compo-
tas e marmelada de receita tradicional, dis-
tintos condimentos, pastas e molhos à base 
de frutas e vegetais desenvolvidos especifi-
camente para serem utilizados numa cozinha 

mais criativa. Estes últimos apresentam-se 
como uma solução perfeita para acompanhar 
queijos e patês - dois produtos também pre-
sentes no portefólio da marca - bem como 
saladas, massas, pratos de carne ou de peixe 
e diversas sobremesas”. 
Os clientes da Casa da Prisca vão desde as 
cadeias de híper e supermercados a lojas 
mais especializadas e exclusivas. Um outro 
sector ao qual dedica “bastante atenção” é 
o mercado Horeca (hotéis, restaurantes e ca-
fés), dado que “apresenta soluções bastante 
interessantes” para esta área.
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“Temos uma posição basTanTe
agraDável junTo Das comuniDaDes”
// “No que respeita aos mercados interna-
cionais, além da excelência dos produ-
tos de charcutaria tradicional portugue-
sa, onde temos uma posição bastante 
agradável junto das nossas comunida-
des, os condimentos de fruta e vegetais 
com vinagre e vinho do Porto, especiais 
para acompanhar queijos, ‘foie gras’ e 
patês, por exemplo, têm ganho uma 
preponderância bastante acentuada. 
O nosso intuito passa sempre por poten-
ciar um elemento gastronómico Portu-
guês de renome mundial, o vinho do 
Porto, numa ‘trend’ que tem vindo a 

prémios
- Taste13

Top Innovations of Anuga 2013 para o mel 
com alho Prisca gourmet. 

- Prémio Internacional Alimentaria 
Innoval 2012
 para os condimentos de fruta com vinagre 
e vinho do Porto especiais para acompanhar 
queijos e patés. 

- SIAL Paris Innovation Selection 2012 
para os condimentos de fruta com vinagre 
e vinho do Porto, especiais para acompanhar 
queijos e patés. 

- O melhor doce de morango à venda em 
Portugal segundo a avaliação da revista 
Proteste.

- Prémio Masters da Distribuição em 2010 
para a alheira de peru da Casa da Prisca 

- Doce de abóbora receita tradicional
 primeiro produto português a obter três 
 estrelas (classificação superior a 90 pontos 
 em 100 possíveis) no IQTi em Bruxelas.

\\ Casa da Prisca is a company specialized in 
the production and sale of  Portuguese sau-
sages, with a tradition dating back to 1917, 
as well as in the preparation of various gour-
met products made of fruit and vegetables 
which embrace the Transmontana region´s 
diversity of gastronomic cultures without 
forgetting the Atlantic, Iberian and Mediter-
ranean influences. 
In international markets, which account for 
a quarter of its turnover, the specialist in 
cured meats has dozens of trading partners 

in Europe (in 16 countries), Russia, Kazakh-
stan, Angola, Mozambique, Timor, Macau, 
Singapore, Mexico, and the USA. 
The brand “has a fantastic selection of tra-
ditional sausages, turkey sausages,  black 
pudding and smoked hams and an equally 
good range of tripe smoked in a wood-fired 
oven and smoked loin” explains José Mário 
Santos, company director.
In another area, he highlights “the tasty jams 
and traditional recipe preserves, different 
spices, pastas and fruit and vegetable sauces 
specifically made to be used in a more crea-
tive cuisine. The latter appear as a perfect 
solution to be served with cheeses and 
patés - two products also present in the 
portfolio of the brand - as well as salads, 
pastas, meat or fish dishes and several des-
serts”.

TransmonTana 
region´s charcuTerie
spreaDs iTs TasTes 
arounD The worlD

Sede
Trancoso

Actividade
charcutaria tradicional portuguesa 
e produtos gourmet à base de frutas 
e vegetais

Início de actividade
1917

Número de trabalhadores
50

Volume de negócios
10 milhões de euros (previsão 2013)

Volume de negócios na exportação
25%

josé mário santos
administrador

sedimentar-se fortemente nos hábitos 
de consumos dos ‘foodies’ a nível mun-
dial. O reconhecimento e prémios que 
temos obtido nos principais certames 
internacionais, como a Anuga na Ale-
manha, o Sial em Paris ou a Alimentária 
em Barcelona, ajudam também a um 
maior reconhecimento internacional da 
marca, despertando o interesse de com-
pradores internacionais, o que é de ex-
trema importância para continuarmos 
a apresentar bons resultados neste do-
mínio”. - José Mário Santos, administrador 
da Casa da Prisca.
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// O objectivo da Lusovini é criar marcas em 
parceria com os produtores de vinhos e enó-
logos que agradem aos mercados, sobretudo 
estrangeiros. Este projecto, considerado ino-
vador e nascido em 2009, conseguiu até 
agora 75% das vendas das marcas criadas 
e/ou contratadas no comércio internacional. 
O maior destino dos vinhos, por volume de 
vendas, é Angola, seguido do Brasil, Europa 
central e do norte, China, EUA e Moçambique 
(onde a empresa apenas começou a operar 
em 2012). 
A internacionalização, compensando a con-
tracção do mercado português, conduziu a 
Lusovini “a resultados operacionais excelen-
tes em 2012, permitindo colocar o balanço 

em terreno positivo e compensar as perdas 
verificadas nos anos anteriores. E em 2013 
tem a expectativa de cumprir o crescimento 
de 20%”, segundo dados da própria empresa. 
As parcerias significaram um trabalho con-
junto entre as equipas comerciais da Luso-
vini – lideradas por enólogos e viticultores 
com dezenas de vindimas no currículo – e os 
donos das vinhas e seus enólogos. Uns tra-
zem as necessidades e oportunidades dos 
mercados que estão a trabalhar no Norte da 
Europa, em África, nas Américas e na Ásia, 
e os outros as uvas e os vinhos que têm e 
podem vir a fazer. 
Uma das novidades que a empresa trouxe ao 
mercado, enquanto distribuidora, é acompa-

parcerias enTre 
proDuTores e enólogos
aDapTam vinhos 
a ToDos os mercaDos

nhar os vinhos desde a sua concepção e, 
desta forma, assumir responsabilidades maio-
res no seu sucesso ou insucesso comercial. 
Por outro lado, assegura, para a maior parte 
das marcas que representa, a distribuição em 
todos os mercados mundiais – e não apenas 
em alguns, como era habitual. 
As marcas da Lusovini com maior sucesso 
comercial até agora são o Pedra Cancela, do 
enólogo João Paulo Gouveia, e Altitude, de 
Álvaro Castro (Dão); Tapadinha, de Domingos 
Alves de Sousa (Douro); O Mito, de Anselmo 
Mendes (Verdes); espumante Aplauso, de Pe-
dro Soares (Bairrada); Rapariga da Quinta, de 
Luís Duarte (Alentejo), e as marcas da casa 
Andresen (vinhos do Porto).
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casimiro gomes
presidente

parTnerships 
beTween wine 
proDucers anD 
experTs Tailor wines 
for all markeTs
\\ LusoVini´s goal is to distribute and create 
Portuguese wine brands through partner-
ships with winemakers and enologists, which 
appeal to markets, especially foreign. This 
project is considered innovative and was born 
in 2009. So far overseas sales comprise 75% 
of all sales (created brands and represented 
brands). The largest market abroad, by vol-
ume of sales, is Angola, followed by Brazil, 
central and northern Europe, China, USA and 

Mozambique (where the company only began 
operating in 2012).
The global markets, compensating the shrink-
ing domestic market, led LusoVini “to excel-
lent operating results in 2012, and the ob-
tained profits offset the losses incurred in 
previous years. And for 2013 the goal is 20% 
growth”, according to company data.
The partnerships involved a joined effort 
between LusoVini´s commercial teams - 
led by enologists and winegrowers with a 
vast experience in the business - and the 
owners of vineyards and their enologists. 
Some contribute with identifying market 
needs and opportunities in northern Eu-
rope, Africa, the Americas and Asia, others 
contribute with grapes or wines which 
they already produce or might produce in 
the future. 

“DesenhaDos para caDa segmenTo
manTenDo a iDenTiDaDe porTuguesa”
// “Os mercados modernos são, não só globais, mas muito voláteis. E, no caso do 
vinho, são-no no melhor sentido, ou seja: evoluem no sentido de terem uma clientela 
cada vez mais informada, mais atenta à qualidade e ao valor intrínseco das pro-
postas que lhe são apresentadas. Isto é válido para qualquer continente – embora, 
como é óbvio, cada país ou região estejam hoje na sua fase específica do processo. 
O principal trabalho da Lusovini é levar aos mercados de todo o mundo o tipo de 
vinhos que estes procuram – e, ao mesmo tempo, transmitir aos produtores e 
enólogos em Portugal toda a informação e sensibilidade de que precisam para 
conceber e desenhar os melhores vinhos para cada segmento de mercado. O de-
safio diário é claro: partilhar o seu “know-how” com os parceiros na hora de 
“desenhar” os vinhos e adequá-los aos mercados de destino sem que percam 
a identidade de vinhos portugueses. 
Já o disse e repito: a Lusovini trabalha todos os dias, com os produtores em Por-
tugal e com os clientes no estrangeiro, para pôr os vinhos portugueses na moda 
em toda a parte. Estamos, felizmente, a ser bem-sucedidos”. - Casimiro Gomes, 

presidente da Lusovini.

Sede
Nelas, no Lusovini Wine Center. Detém 
as empresas Lusovini Angola (de direito 
angolano), Mozamvini (moçambicano) e 
Basvini (brasileiro)

Actividade
Distribuição, concepção 
e produção de vinhos

Início de actividade
Novembro de 2009 

Número de trabalhadores
59

Volume de negócios
5 milhões de euros 

Volume de negócios na exportação
3,750 milhões de euros
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licor quer ser o melhor 
‘reméDio’ Das comuniDaDes 
e esTrangeiros

// O Licor Beirão tem uma história centenária. 
Começou por ser produzido e comercializado 
numa farmácia na Lousã. Hoje, passados qua-
se cem anos sobre a produção do primeiro 
cálice, é uma referência nacional, em Portu-
gal e no mundo. Vende milhões de garrafas 
por ano e emprega 50 funcionários na Quin-
ta do Meiral. 
O licor começou por ser um remédio peitoral 
para tomar aos cálices. Na década de 1940 
as dificuldades trazidas pela 2ª Guerra Mun-
dial obrigaram a família do farmacêutico a 
vender a fábrica. Quem a adquiriu foi um 
jovem que anos antes tinha trabalhado na 
empresa, José Carranca Redondo, que aca-
baria por transformar o projecto numa das 
marcas mais empreendedoras e inovadoras 
de Portugal. 
Hoje, à frente da empresa está o filho do 
homem que lançou a marca, José Redondo, 

cujos filhos também já trabalham no negócio 
da família. 
“Ter a coragem e a visão de apostar na marca 
e andar aos fins-de-semana com um balde 
de cola a afixar cartazes, foi de um visioná-
rio. Um homem com a quarta classe”, diz José 
Redondo, filho de fundador e actual adminis-
trador da empresa. 
José Carranca Redondo é considerado o pai 
do conceito português de outdoor, que aca-
baria por marcar o grande ponto de viragem 
na história da empresa, tirando “O Licor de 
Portugal” do anonimato. No primeiro ano de 
divulgação as vendas duplicaram. 
O interesse manifestado pelo licor por muitos 
dos milhões de portugueses que trabalham 
pelo mundo fora levou José Redondo e o seu 
filho Daniel (2ª e 3ª gerações) a delinearem 
uma estratégia de internacionalização deno-
minada “Da Lousã para o Mundo”, para que 

a bebida possa acompanhar e estar presente 
nas comunidades de países onde trabalham 
portugueses, criando uma maior relação e 
proximidade com os emigrantes e luso-des-
cendentes. 
A J. Carranca Redondo prevê que no prazo de 
quatro anos 30 a 40% da facturação total 
tenha origem em mercados externos. 
Actualmente, o Licor Beirão é consumido em 
80 países (exportado directamente para meta-
de) e até nas Bahamas pode ser encontrado. 
A marca é líder no mercado dos licores em 
Portugal, com uma notoriedade de 100%, 
sendo apontada em 39% dos casos como 
marca ‘top of mind’. 
O Licor Beirão é fabricado à base de produ-
tos naturais, a partir de uma fórmula secreta 
criada no século XIX. O segredo está ainda 
hoje guardado a sete chaves, na posse de 
José Redondo e o seu filho, Ricardo. 
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Sede
Lousã

Actividade
bebidas/licores 

Início de actividade
1940 

Número de trabalhadores
50

Volume de negócios
+ de 28 milhões de euros (previsão 2013) 

Volume de negócios na exportação
18%

“o maior Desafio é conquisTar
o consumiDor esTrangeiro”
// “A internacionalização do Licor Beirão deve-se aos muitos portugueses que tra-
balham por esse mundo fora e que, por motivos familiares, de trabalho ou férias, 
quando se deslocam a Portugal, levam sempre na viagem de regresso para os 
seus países de acolhimento, algumas garrafas desta bebida para oferecerem aos 
seus amigos, como recordação original de um produto marcadamente português. 
Foram eles que, de uma maneira ou de outra, nos estimularam a levar este néc-
tar que representa o melhor de Portugal mais além. E o resultado está à vista: 
actualmente exportamos cerca de 18% da nossa produção, mas só estamos com 
uma capacidade produtiva na casa dos 70% e já estamos a delinear uma nova 
linha de enchimento. Neste momento o maior desafio do Licor Beirão é conquis-
tar o consumidor estrangeiro, fora do chamado “mercado da saudade”, fazendo 
de cada emigrante um embaixador da marca no seu país de acolhimento, através 
do convívio com as pessoas locais”. - José Redondo, administrador da J. Carranca Redondo

J. Carranca Redondo, José Redondo, Daniel Redondo 
(1ª, 2ª e 3ª gerações Licor Beirão)

José e Ricardo Redondo

liquor aims To be 
The besT “remeDy” 
for porTuguese 
communiTies anD 
foreigners 
\\ Beirão Liquor´s history began 100 years 
ago. Initially it was produced and sold in a phar-
macy in the town of Lousa. Today, almost a 
century after the first glass of liquor was pro-
duced it is a national reference in Portugal and 
worldwide. It sells millions of bottles a year 
and employs 50 people at Quinta do Meiral.
The liquor began as a cough medicine taken 
in glasses. In the 1940s the difficulties 
brought by World War 2 forced the pharmacist 
to sell the factory. The person who bought 
it was a young man who had worked there 
years before, Joseph Redondo Frown, and he 
would eventually transform the project into 
one of the most entrepreneurial and innova-
tive brands in Portugal .
Today, running the company is the son of the 
man who launched the brand, José Redondo, 
whose children are also working in the family 
business.
“The courage and vision to invest in the brand 
and to spend week-ends with a bucket of 
glue to affix posters were of a man ahead of 
his time. A person that attended only primary 
school” says José Redondo, the founder´s son 
and current company manager. 
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2007, obrigando a marca a reorientar os 
seus produtos para as especificidades dos 
mercados moçambicano e angolano. 
Em Julho de 2011, o fundador e administra-
dor Pedro Fraga adquiriu a maioria do capital 
social da empresa e assumiu a sua liderança. 
Há 26 anos no mercado, a F3M é uma das 
maiores empresas portuguesas especializa-
das em tecnologias de informação e comu-
nicação. Com uma estrutura única e global, 
concebe, desenvolve e implementa software 
para mercados verticais - economia social, 
ópticas, indústria têxtil e do vestuário, cons-
trução civil e imobiliário. E fornece também 
soluções tecnológicas como infra-estrutu-
ras, telecomunicações e software de ges-
tão, além da prestação de serviços de con-
sultoria TI.

Tecnológica aposTa nos mercaDos 
africanos e no DesenvolvimenTo 

De novos programas

// A F3M Information Systems foi fundada em 
Julho de 1987, em Braga, por quatro recém-
-licenciados em engenharia de sistemas e 
informática. O primeiro escritório da empresa 
tinha 15 metros quadrados. Hoje ocupa um 
edifício construído de raiz, com 1.650 me-
tros quadrados de área coberta, implantado 
num terreno com o dobro do espaço. 
A tecnológica conta agora com uma equipa 
de 115 colaboradores, a trabalhar em Braga, 
Lisboa, Luanda e Maputo. Além de Angola e 
Moçambique, onde criou empresas, as solu-
ções da F3M já chegaram a países como a 
Alemanha, França, Espanha, Luxemburgo, 
Brasil e Botswana. O mercado africano terá 
representado no ano passado mais de 10% 
do volume de facturação da ‘casa-mãe’. 
No princípio da actividade, a marca de Braga 

apostou no desenvolvimento de software 
específico, numa filosofia à medida, como 
contraponto às empresas existentes na épo-
ca. Posteriormente, decidiu apostar numa 
filosofia de nichos de mercado, mantendo 
também o desenvolvimento de projectos à 
medida. Cinco meses após a fundação da 
F3M Software, foi criada uma estrutura para 
a comercialização de soluções de hardware e 
de software de gestão - a BIT - Soluções de 
Informática. 
A F3M chegou ao Sul do País em Maio de 
2005, com a abertura de um escritório em 
Lisboa, cujo principal objectivo é a comercia-
lização directa do seu software e de hard-
ware na região da capital. 
A entrada nos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) aconteceu em 
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Sede
Braga

Actividade
tecnologias da informação 
e comunicação

Início de actividade
1987 

Número de trabalhadores
115

Volume de negócios
5,2 milhões de euros (previsão 2013)

Volume de negócios na exportação
550 mil euros (2012)

\\ F3M Information Systems was founded in 
July 1987 in Braga, by four recent graduates 
in computer science and computer systems 
engineering. The first office of the company 
had an area of 15 square meters. Now it 
occupies a newly constructed building, with 
1,650 square meters of covered area built 
on a land twice the size. 
The tech company has now a team of 115 
employees, working in Braga, Lisbon, Luanda 
and Maputo. Apart from Angola and Mozam-
bique, where companies were established, 
the F3M solutions have reached countries 
like Germany, France, Spain, Luxembourg, 

Brazil and Botswana. The African market ac-
counted for more than 10% of the turnover 
of the parent company in the last year.
In the beginning, the brand from Braga 
focused on specific software develop-
ment, according to  “tailored to your needs” 
philosophy, as opposed to competitor firms 
at the time. Subsequently it decided to 
focus on niche markets, while continuing 
to develop specific projects. Five months 
after the F3M Software development, a unit 
was created for the marketing of hardware 
solutions and management software , called 
BIT - Solutions.

Technology focuses 
on african markeTs

anD on new program 
DevelopmenT

// “A F3M desenvolveu e lançou no mer-
cado o ‘Football Talent Spy’, um soft-
ware para ‘scouting’ no futebol, único 
em Portugal e que pelas suas caracte-
rísticas exclusivas tem vindo a desta-
car-se no plano das aplicações móveis. 
A marca alarga assim a sua actuação 
ao segmento desportivo, contando 
chegar a muitos outros países, como é 
o caso da Inglaterra, Irlanda, Escócia, 
Holanda, Ucrânia, China, Argentina, 
África do Sul e Qatar. 
Desenvolvido em parceria com profis-
sionais do futebol, o ‘Football Talent 
Spy’ é utilizado tanto por profissionais, 

como por simples adeptos do desporto 
rei e vem fundir as componentes técni-
cas e emocionais em torno de um fac-
tor comum, que é a procura pelo talen-
to escondido.
Sentimos que no mercado havia neces-
sidade de um software que facilitasse 
a gestão dos talentos que os olheiros 
procuram e que reunisse informação 
completa e detalhada associada ao pro-
cesso de ‘scouting’. É uma área com um 
potencial enorme e a ferramenta vem 
trazer uma maior credibilização e orga-
nização”. 
Pedro Fraga, CEO da empresa.

“marca alarga acTuação
ao segmenTo DesporTivo”

pedro Fraga
ceo
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As soluções e produtos são desenvolvidos e 
orientados para o sector empresarial, foca-
dos no mercado ‘Business to Business’. 
A remodelação do fabrico de etiquetas per-
mitiu à empresa alcançar novos mercados, 
comercializando hoje soluções em diversos 
países, com especial incidência nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e Brasil. 
“O recurso a tecnologia moderna, a melhor 
selecção da matéria-prima, um controlo de 
qualidade exigente e a valorização que 
damos ao desenvolvimento sustentável 
(com base na protecção do meio ambiente) 
concede-nos a garantia de comercialização 
bem-sucedida de produtos 100% nacionais 
em todo o mundo, além das marcas interna-
cionais que também vendemos”, explica Rui 
Fonseca, gestor da Altronix. 
Neste contexto, “o sucesso da empresa ao 
longo dos anos tem permitido um aumento 
progressivo dos quadros de pessoal, contra-
riando a actual tendência económica nacional. 
O contínuo investimento nas pessoas e em 
novas tecnologias e soluções é um dos prin-
cipais vectores da nossa inovação”, acres-
centa o responsável pela marca com sede na 
Trofa. 
No âmbito da reestruturação do processo de 
produção de etiquetas, a Altronix adquiriu 
novas tecnologias e passou a aplicar novas 
matérias-primas, que permitiram melhorar o 
desempenho, a qualidade e a funcionalidade 
do processo produtivo. 
Em resultado deste investimento, foi distin-
guida com o “Prémio Empreender 2012”, na 
categoria de processos, pela Associação Na-
cional de Jovens Empresários. Esta distinção 
deve-se à implementação de um novo méto-
do de produção, cujo objectivo é reduzir ao 
máximo os desperdícios e maximizar uma ri-
gorosa selecção da matéria-prima.

Tecnologia nacional 
faciliTa gesTão nos países 

africanos e no brasil

rui Fonseca
gestor

// A Altronix-Sistemas Electrónicos dedica-
-se à distribuição, comercialização e suporte 
de soluções profissionais nas áreas da iden-

tificação, codificação e mobilidade, obten-
do em negócios concretizados no 

estrangeiro 17% do volume de fac-
turação. É hoje uma das maiores 
empresas em Portugal na sua área 

de actividade. 
A marca destaca, entre as soluções 

tecnológicas que disponibiliza, o fa-
brico próprio de etiquetas, sistemas 

de gestão de filas, software de fideli-
zação de clientes, impressoras de eti-

quetas e de cartões, scanners e termi-
nais de códigos de barras, ecrãs 

tácteis e periféricos indus-
triais. 
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Sede
Trofa

Actividade
Tecnologias empresariais e distribuição, 
comercialização e suporte de soluções 
profissionais nas áreas da identificação, 
codificação e mobilidade

Início de actividade
2004 

Número de trabalhadores
17

Volume de negócios
3,1 milhões de euros (previsão 2013)

Volume de negócios na exportação
17%

porTuguese 
Technology faciliTaTes 
managemenT in 
african counTries 
anD brazil
\\ The company Altronix-Electronic Systems 
is dedicated to the distribution, marketing 
and support of business solutions in the 
fields of identification, coding and mobility, 
and 17% of its turnover volume comes from 
successful business contracts abroad. It is 
now one of the largest companies in Portu-

gal in this business area.
Most prominent among the technological so-
lutions it provides are label solutions, queue 
management systems, customer loyalty soft-
ware, label and card printers, scanners, bar-
code terminals, touch screen terminals and 
industrial peripherals. The solutions and 
products are designed for the businesses 
oriented towards “Business to Business” 
operation. 
The remodeling of its label production al-
lowed the company to reach new markets, 
and today it markets solutions in different 
countries, with special focus on Portuguese-
speaking African Countries (PALOP) and 
Brazil.

// “O Departamento de Investigação & 
Desenvolvimento da Altronix é o respon-
sável pela criação de soluções de hard-
ware e software à medida dos clientes. 
Nos últimos anos foram desenvolvidos 
apenas na empresa e com recursos total-
mente portugueses, diversos produtos 
únicos no mercado. 
A equipa de trabalho é continuamente 
melhorada, quer ao nível do reforço de 
colaboradores, quer da sua formação. A 
qualificação e a formação contínuas, rea-
lizadas interna e externamente na forma 

de workshops e cursos avançados, são 
factores considerados decisivos para a 
evolução marca e para a valorização dos 
seus recursos humanos. 
A Altronix adoptou ainda política de aju-
da ao tecido empresarial português, no-
meadamente às pequenas empresas 
em dificuldades. Este apoio traduz-se 
na formação em determinadas áreas 
que possibilitem uma optimização e ren-
tabilização de processos nas empresas 
seleccionadas”. - Rui Fonseca, gestor da 
Altronix.

“proDuTos únicos 
no mercaDo

DesenvolviDos 
por porTugueses”
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Tecnologias De informação invesTem
na proximiDaDe aos mercaDos exTernos

// A Megatrónica é uma marca dedicada à 
prestação de serviços na área das tecnolo-
gias da informação, com mais de 15 anos de 
experiência, que em 2005 começou a expor-
tar, sobretudo para Angola, respondendo aos 
pedidos de clientes em Portugal que então 
iniciavam operações no estrangeiro. 
Nos dois anos seguintes exportou sobretu-
do hardware, preparado em território nacio-
nal e com os serviços subsequentes presta-
dos à distância. Na mesma altura, “iniciou 
timidamente o processo de internacionaliza-
ção, estrategicamente assente na busca de 
negócios nas áreas de mobilidade em arma-
zéns”, conta Carlos Vaz, director-geral da 
Megatrónica.
Estes serviços foram prestados, até 2009, 
através de parceiros locais, que recebiam for-
mação em Portugal e eram depois apoiados 
à distância. Neste período, a “exportação de 
hardware atingiu níveis top”. “Semanalmente, 

os clientes enviavam equipamentos, essen-
cialmente portáteis, para os expatriados que 
se deslocavam para Angola, Senegal, Marro-
cos e Líbia”, recorda Carlos Vaz.
Perante a dificuldade em encontrar mão-de-
-obra em quantidade e qualidade necessá-
rias, a Megatrónica decidiu deslocar recursos 
próprios para Angola e gerir os projectos em 
conjunto com o parceiro local. Também em 
2009, iniciou o processo de internacionaliza-
ção para Moçambique. 
Nessa altura, registou-se uma crescente pro-
cura de serviços especializados na área de 
intervenção da marca de Braga, nomeada-
mente a mobilidade em armazéns e na força 
de vendas. A exportação de hardware conti-
nuou muito intensa até 2011, mas a partir 
desse ano começou a apresentar sinais de 
abrandamento.
O crescimento dos serviços, a sua complexi-
dade e a exigência do mercado obrigou a 

Megatrónica a criar uma estrutura que ga-
rantisse a disponibilidade nas fases de pro-
jecto e pós-venda. Por isso, em 2012, nas-
ceu uma operação independente em Angola, 
com estrutura capaz de responder às neces-
sidades dos clientes nos aspectos comerci-
ais, de projecto e suporte.
No ano passado nasceu a Megatrónica 
Moçambique, oferecendo todas as áreas 
de negócio, desde o software específico, 
nas vertentes de mobilidade para arma-
zéns e força de vendas, ao desenvolvimen-
to e consultoria em software de gestão.
A empresa é especializada em soluções 
de mobilidade empresarial e actua nos 
mercados da distribuição e armazenagem, 
comércio e serviços, saúde e recursos hu-
manos. 
Em 2010 fundou a Megatrónica - Informáti-
ca e Electrónica, com o objectivo de interna-
cionalizar.
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Sede
Braga, Portugal

Actividade
tecnologias da informação

Início de actividade
1997

Número de trabalhadores
53

Volume de negócios
4,3 milhões de euros

Volume de negócios na exportação
400 mil euros

iT invesT in 
proximiTy To 
markeTs abroaD
\\ Megatrónica is a brand dedicated to pro-
viding IT services with over 15 years expe-
rience which in 2005 started exporting main-
ly to Angola at the request of customers in 
Portugal who were expanding abroad.
In the following two years it exported main-
ly hardware, prepared in Portugal and with 
back-up services provided from a distance. 
At that time, “it timidly began the process of 
internationalization, strategically based in the 
search for businesses from the field of mobil-

ity in the warehouse” says Carlos Vaz, Direc-
tor of Megatrónica.
Up to 2009, these services were provided 
through local partners, who used to receive 
training in Portugal and were later support-
ed from a distance. At that time, the “export 
of hardware was at its peak.” “Each week the 
customers were sending equipment, mainly 
laptops, for immigrants in Angola, Senegal, 
Morocco and Libya,” recalls Carlos Vaz.
Given the difficulty in finding qualified work-
force, Megatrónica decided to send its hu-
man resources to Angola and manage pro-
jects together with the local partner. Also in 
2009 it began the process of internationali-
zation to Mozambique.

“logísTica será 
um Dos granDes
Desafios Das 
empresas”
// “Nos próximos anos a logística se-
rá um dos grandes desafios das em-
presas que distribuem produtos, si-
multaneamente em vários países.
A capacidade de conhecer a cada mo-
mento as necessidades e disponibi-
lidades de cada mercado e a capaci-
dade de decisão central, com base em 
informação recolhida informaticamen-
te dos sistemas em cada país, será 
a nossa aposta. A Megatrónica irá 
disponibilizar uma solução dentro de 
oito meses que permitirá ao gestor, 
em qualquer lugar, a partir de qual-
quer dispositivo, monitorizar, inter-
vir e delegar tarefas logísticas, gerir 
stocks e gerir força de vendas. Tra-
ta-se da mmsolution Cloud Edition 
que, em termos gerais, disponibiliza 
as soluções que temos em modelos 
de licenciamento e uso baseado no 
conceito cloud”. 
Carlos Vaz, director-geral da Megatrónica.

carlos vaz e maria joão alves
director-geral
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nove milhões 
para promover 
TêxTeis e vesTuário 
no munDo

porcelanas inverTem
resulTaDos negaTivos

A SPAL porcelanas, fundada em 1965 e que 
exporta para 30 países, regressou no ano 
passado aos indicadores financeiros favorá-
veis, recuperando de um saldo negativo de 
dois milhões de euros em 2012. 
Para a obtenção deste resultado conjugaram-
-se diversos factores como uma clara defini-
ção da estratégia de captação de novos mer-
cados, que contribuiu para o crescimento no 
volume de negócios em aproximadamente 
8%. Pesam ainda as medidas de optimização 
de recursos humanos e materiais que trou-
xeram mais de 6% de redução aos custos 
operacionais. 
A SPAL – Sociedade de Porcelanas de Alcoba-
ça tem 437 trabalhadores, ocupa uma área 
industrial de 64 mil metros quadrados, em 
Valado dos Frades, e exporta 60% da produ-
ção. Produz 16 milhões de peças por ano e 
factura 12 milhões de euros. 

// A Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) apoia o certame 
‘Portugal Invest 2014’ que decorre em Abril 
na Rússia e está aberto a todos os sectores 
e empresas. 
As datas de realização foram escolhidas para 
coincidir com a 20ª edição da Feira Internacio-
nal de Construção ‘Mosbuild’ - o maior even-
to da especialidade na Europa de Leste e um 
dos cinco mais importantes do mundo, visita-
do no ano passado por 174 mil pessoas, de 

68 países. 
O ‘Portugal Invest 2014’ decorre no mesmo 
parque de exposições, o Expocenter, de 1 a 3 
de Abril de 2014, com o objectivo de divulgar e 
promover os produtos e serviços portugueses. 
É organizado pela Consultan, em parceria 
com a consultora portuguesa Grolik, com a 
empresa russa Expocentre e o jornal russo 
Kommersant. 
A presença portuguesa é objecto de uma 
campanha de divulgação nos média locais. 

proDuTos e serviços
porTugueses na rússia

porTuguese proDucTs 
anD services in russia
\\ The Portuguese Agency for Foreign Trade 
and Investment (AICEP) supports the exhibi-
tion “Portugal Invest 2014” which takes place 
in April in Russia and is open to all sectors 

A Associação Selectiva Moda tem programa-
do para este ano 65 acções internacionais, 
que abarcam toda a fileira têxtil e moda, es-
palhadas por quatro continentes – Europa, 
Ásia, África e América – num investimento to-
tal de nove milhões de euros. 
O investimento, apoiado por fundos comuni-
tários do QREN, no âmbito do projecto ‘From 
Portugal’, foi revelado pela associação na se-
quência da participação de 18 empresas por-
tuguesas na Munich Fabric Start, em Feverei-
ro, na Alemanha. 
A Associação Selectiva Moda está exclusiva-
mente vocacionada para a internacionaliza-
ção, foi criada em 1992 e é constituída 
pela Associação Têxtil de Vestuário de Por-
tugal e Associação Nacional da Indústria de 
Lanifícios.

and companies. 
The dates of the exhibition were chosen to 
coincide with the 20th edition of the Inter-
national Construction Fair “Mosbuild” - the 
biggest event of its kind in Eastern Europe 
and one of the five largest in the world, which 
was visited last year by 174 thousand peo-
ple from 68 countries.
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não poDemos pensar hoje 
em inTernacionalizar a 
parTir De amanhã

// “A minha experiência é de 25 anos a inter-
nacionalizar produtos. 
O Grupo Manuel Serra – com unidades na 
Lousã e em Vila do Conde - está totalmente 
virado para a internacionalização. No ano pas-
sado, a exportação rondou os 60% da factu-
ração (65 milhões de euros), em 41 países, 
com 52 marcas próprias. 
Não somos piegas. Não nos lamentamos to-
dos os dias da situação do País. Não vale a 
pena, porque assim não evoluímos, não ino-
varmos e estamos tristes. No fundo, temos 
de esquecer, um pouco, como aqui chegámos 
e, sobretudo, pensar em como sair desta si-
tuação. Nós devemos pensar de uma forma 
positiva, patriótica e não estarmos sempre 
a lamentarmo-nos do nosso mal - se não aju-
darmos nunca nos curaremos. 
Portugal tem produtos fantásticos na área 
alimentar, bem apresentados, sabemos fazer 
bem as coisas. Temos nos países de língua 
portuguesa um mercado de exportação fabu-
loso, como é o caso do Brasil. A língua faci-

lita o negócio num mercado de 250 milhões 
de pessoas, mas temos de saber adaptar os 
produtos, ter uma estratégia, fazer o traba-
lho de casa. 
Mas não podemos pensar hoje em internacio-
nalizar a partir de amanhã. 
Quando pensamos na internacionalização, 
devemos apostar na preparação da empresa. 
Não é só exportar. Há muitos meios e formas 
de exportar. 
Primeiro, devemos analisar a estrutura da em-
presa, verificando se tem capacidade para se 
adaptar a um mercado e à criação de uma es-
trutura internacionais, observando atenta-
mente a questão financeira. 
Todos os mercados são diferentes. A concor-
rência é feroz e brutal e a internacionaliza-
ção obriga a ter meios, estruturas e recursos 
humanos - pessoas preparadas especifica-
mente para este trabalho. 
Há muitos projectos que falharam nos últi-
mos três anos por não estarem bem prepara-
dos e qualificados, e, sobretudo, pelos seus 

responsáveis não entenderem que, como em 
tudo na vida, numa empresa tem de haver 
uma estratégia. 
Se não definirmos uma estratégia, o tempo 
em que queremos implementá-la e a direc- >
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ção que pretendemos seguir, os processos 
falham, normalmente. 
A estratégia tem de ter sempre princípio, 
meio e fim. Muitas empresas acabam por fa-
lhar em projectos muito interessantes, que 
poderiam ter sucesso, exactamente por não 
terem uma estratégia e um plano de traba-
lho no processo de internacionalização. 
Por outro lado, para internacionalizar temos 
que entender a cultura, a forma de negociar 
nos mercados de destino. Nós temos de ter 
a inteligência de verificar que as pessoas são 
diferentes, na cultura, na forma de negociar 
e nos seus afectos na maneira como querem 
ser abordadas. E nós estamos lá para vender. 
Não temos que ser subservientes, mas te-
mos de agradar a quem eventualmente está 
a comprar e a negociar de boa-fé connosco”. 
Joaquim Martins, director de exportação 
da Serrata/Grupo Manuel Serra  

\\ I have 25 years experience in internation-
alizing products. 
Manuel Serra Group - with production units 
in Lousa and Vila do Conde - is totally orient-
ed towards internationalization. Last year, 
exports totaled about 60% of turnover (EUR 
65 million) in 41 countries, with 52 private 
labels. 
We are not wimps. We do not mourn over 
the country´s situation every day. It is not 
worth it as in that way we do not evolve nor 
innovate and we become sad. Basically, we 
have to forget for a while how we got there 
but rather figure out how to get out of this 
situation. We should think in a positive, patri-
otic manner and not go on complaining about 
what is bad - if we do not help the country 

will never get better.
Portugal has fantastic products in the food 
area, nicely presented, we do things well. 
The Portuguese-speaking countries are a 
great export market for us , as is the case of 
Brazil. The language facilitates the business 
in a market of250 million people, but we have 
to learn to adapt the products, come up with 
a strategy and do our homework. 
But we cannot start internationalization in 
an “ad hoc” way. 
When we think of globalization, we must in-
vest in preparing the company. It is not just 
exporting. There are many ways and means 
to export products.“
Joaquim Martins, Director of exports at Serrata/ 
Manuel Serra Group

going global 
is noT an aD 

hoc Decision

>
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pais dela, filha única, trabalhavam na Suíça. 
Nós estávamos na iminência de a perder, 
porque ela acabaria por emigrar. Por isso, 
fizemos-lhe o desafio de fazer na Suíça o 
trabalho de assistente comercial que fazia
 em Portugal. 
Hoje está a trabalhar como se estivesse no 
nosso País, a representar a empresa. 
Nós utilizamos a língua portuguesa como in-
terface para chegar aos mercados e sempre 
defendemos que o sucesso não é uma ques-
tão de aptidão, ou seja, nós não nascemos 
com sucesso. Temos de trabalhar para isso. 
E queremos continuar a trabalhar para isso. 
Carlos Alves, administrador da HFA e Global-
tronica

a língua porTuguesa 
como inTerface 
para chegar 
aos mercaDos

// “A HFA tem 18 anos, somos 150 pessoas 
e estamos a ir bem. 
Há 11 anos achámos que estávamos prepa-
rados para a internacionalização, fomos à 
procura de um mercado exigente e elegemos
a Alemanha. 
No entanto, entendemos que montar uma 
empresa seria um problema para nós, porque 
éramos pessoas ‘da bancada’, gostávamos 
estar com a mão na massa. 
Então, decidimos encontrar uma empresa que 
pudesse cooperar connosco, portuguesa ou 
com um director português. Ou seja, alguém 
que nos percebesse mais facilmente, através 
da língua e da cultura, nas que vivesse na 
Alemanha e conhecesse a cultura alemã. 

The porTuguese 
language as an 
inTerface beTween 
markeTs
\\ The company HFA has been around for 
18 years, we are 150 people and we are 
doing well. 
11 years ago we decided that we were pre-

A parceria concretizou-se com uma empresa 
de um grupo português, que estava na Ale-
manha há 40 anos e era nosso fornecedor. 
Quando aconteceu a Primavera Árabe, os 
problemas no Norte de África, entendemos 
que estava na altura de apostar o mercado 
francês, que enfrentava problemas com os 
países do Norte da Europa. 
De novo, fomos à procura de uma empresa 
que tivesse um líder português. Não havia, 
mas encontrámos uma pessoa que conhe-
cíamos de contactos anteriores e desafiá-
mo-la para representar empresas portugue-
sas em França. Hoje representa uma série 
delas, incluindo a nossa. 
Em 2013, havia um casal na empresa, cujos 

pared for internationalization, and we went 
looking for a demanding market so we chose 
Germany. 
However, we understood that incorporating 
a company would be a problem for us as we 
are those guys that like to “get their hands 
dirty” and get the job done. 
So we decided to find a company that could 
cooperate with us, either Portuguese or man-
aged by a Portuguese director. That is, some-
one who understood us more easily in terms 
of language and culture, but who had lived 
in Germany and knew the German culture.  
Carlos Alves, Director of HFA and Globaltronica



44 // FEVEREIRO - FEBRUARY 2014 45 // FEVEREIRO - FEBRUARY 2014

opinião

PME (e o Estado igualmente), o que seria 
uma vantagem competitiva em relação às 
estrangeiras. 
Seria uma forma indirecta de ajudar o tecido 
económico português. As grandes empresas 
criariam estas parcerias no País e depois 
transpunham-nas para o Brasil, EUA ou Áfri-
ca. Para onde iam, arrastavam um conjunto 
grande de marcas nacionais. - Basílio Simões, 
Fundador e CEO da ISA - professor convidado de 
Empreendedorismo e Inovação na Universidade 
de Coimbra. Intervenção no encontro ‘À boleia da 
língua portuguesa’, promovido em Coimbra pela 
AEP, à semelhança das publicadas nas páginas 
42,43 e 44.

parTilhar é 
funDamenTal 
para
conquisTar 
novos 
negócios

// “A ISA fornece soluções que, generica-
mente, podemos dizer que se aplicam às 
cidades inteligentes; desde, por exemplo, 
a eficiência energética até ao controlo remo-
to ou à saúde. 
A Internet tem 23 anos na forma como a co-
nhecemos hoje e nós costumamos dizer que 
estamos a construir a internet das coisas, 
aplicada a nichos de mercado. 
A empresa exporta para mais de 30 mer-
cados e tem escritórios nalguns países da 
Europa. 
Noutras geografias mais distantes, como por 
exemplo no Brasil, temos uma equipa reduzi-
da, mas com capacidade para prestar servi-
ços de engenharia. 
Partilhar é fundamental. E no processo de 
internacionalização ainda mais. Temos de 
aprender com os erros uns dos outros e ser-
mos mais inteligentes do que aprendermos 
só com os nossos erros. 
Nós temos de ter uma ambição grande. 
Fernando Pessoa dizia que “um homem é do 
tamanho do seu sonho” e, portanto, temos 
de sonhar, de ter essa ambição, de acreditar 
que é possível ir atrás dos mercados e a lu-
sofonia é claramente um deles. 
E não podemos ter o complexo de sermos pe-
queninos. Há sempre maneiras diferentes de 
ver as coisas. A dificuldade é termos e pas-
sarmos todos a mesma mensagem. É preciso 
é descobrir qual a mensagem certa e que 

todos a saibamos transmitir. 
E não há duvida de que em determinados ni-
chos nós temos os melhores exemplos, somos 
de facto dos melhores do mundo. E se somos 
capazes em determinados nichos, porque 
não tirar partido dessas fórmulas. 
Nós temos de criar a imagem de que Portu-
gal tem boas empresas e capacidade para 
realizar obra. Esta mensagem passa muito 
pelo trabalho dos grandes grupos e neste 
aspecto nós temos falhado. Quem tem verda-
deiramente capacidade para captar investi-
mento estrangeiro são as grandes empresas, 
que deviam quase ‘ser obrigadas’ por decreto 
a contratar metade do seu orçamento a 

sharing is crucial 
in conquering 
new markeTs
\\ “ISA (Intelligence Sensing Anywhere) 
provides solutions that we can say apply in 
general to smart cities, for example, from 
energy efficiency to remote monitoring or 
health. 
The internet as we know it exists for 23 

years and we often say that we are build-
ing the “Internet of Things”, applied to niche 
markets. 
The company exports to more than 30 
markets and has offices in some European 
countries. 
In remote destinations, such as Brazil, we 
have a small team, but able to provide engi-
neering services. 
Sharing is critical. And in the internationali-
zation process is even more. We must learn 
from each other’s mistakes and be smart-
er than just learn from our mistakes. 
We have a great ambition. 
Basílio Simões – Founder & CEO of ISA 
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europe awarDs 
enTrepreneurship 
promoTion

\\ National applications for the 2014 Euro-
pean Enterprise Promotion Awards can be 
submitted until March 10th, an initiative of the 
Enterprise and Industry Directorate-General, 
which was embraced by the Institute for 
Support to Small and Medium Enterprises and 
Innovation (IAPMEI) right from the start in 
2006 and it aims to distinguish best practices 
for promoting entrepreneurship in Europe. 
Eligible candidates include national organi-
zations, municipalities, regions and commu-
nities as well as public-private partnerships 
between public authorities and entrepre-
neurs, educational programs and business 
organizations.

europa DisTingue 
promoção empresarial

// As candidaturas nacionais aos Prémios 
Europeus de Promoção Empresarial 2014 
estão abertas até 10 de Março, uma iniciati-
va da Direcção-Geral da Empresa e Indústria, 
a que o Instituto de Apoio às Pequenas e 
Média Empresas e à Inovação (IAPMEI) se as-
sociou desde o início, em 2006 e tem como 
objectivo distinguir as melhores práticas de 
promoção do empreendedorismo na Europa. 
Podem concorrer aos prémios organizações 
nacionais, municípios, regiões e comunida-
des, bem como parcerias público-privadas 

entre entidades públicas e empreendedores, 
programas educativos e organizações em-
presariais. 
O IAPMEI já distinguiu mais de meia centena 
de projectos no âmbito desta iniciativa, três 
dos quais foram vencedores na final euro-
peia do concurso. O serviço ‘Empresa na 
Hora’ e os projectos ‘Douro Boys’ e ‘Portu-
guese Shoes – The sexiest industry in Europe’, 
duas iniciativas emblemáticas da promoção
internacional dos vinhos e calçado portu-
gueses.

soluções De gesTão
em crescimenTo

A Quidgest apresentou um crescimento de 36% 
no ano passado, com os mercados internacio-
nais a representarem mais de metade da fac-
turação. A tecnológica portuguesa é especia-
lista no desenvolvimento de soluções de gestão. 
Os mercados internacionais registaram um 
crescimento de novos clientes de 97%, em rela-
ção a 2012, com Moçambique, Angola e Timor-
Leste a assumirem o principal destaque. A 
Quidgest tem presença oficial em 10 mercados.

espanha imporTa
9 mil milhões

As importações de Espanha com origem em 
Portugal atingiram os 9.045 milhões de euros 
nos primeiros 11 meses do ano passado, 
mais 12,9% em relação ao período homólogo 
de 2012. 
O nosso País passou da 6ª para a 7ª posição 
(quota de 3,9%) entre os principais fornece-
dores, atrás do Reino Unido, segundo dados 
do Ministério da Economia e Competitivida-
de de Espanha. 

empresa De segurança
consTrói no brasil

A portuguesa Vertequip, com sede em Sacavém 
e especialista em equipamentos de segurança, 
vai construir uma unidade industrial em Conde, 
no estado brasileiro de Paraíba, que cedeu um 
terreno de três hectares para a instalação. 
As primeiras unidades sairão da fábrica de 
Paraíba até o final deste ano. Entretanto, 
a Vertequip pretende exportar os produtos 
de Portugal para responder às necessidades 
do mercado brasileiro.
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embalagem De meDicamenTos 
ganha mercaDo na europa 

em resposTa à crise

// As políticas adoptadas na área da saúde 
nos últimos anos obrigaram a indústria far-
macêutica a tomar medidas para baixar o cus-
to dos produtos, por exemplo escolhendo so-
luções menos onerosas na embalagem dos 
medicamentos. A portuguesa Neutroplast, 
especialista em embalamento de plástico, 
encarou esta dificuldade como uma oportu-
nidade, ajustou margens de lucro e intensifi-
cou as medidas para aumentar a competiti-
vidade, acabando por se posicionar como um 
player na indústria do packaging farmacêuti-
co a nível europeu. 
A intensificação do esforço comercial para os 
mercados externos está a assegurar um cres-

cimento do volume de vendas acima dos 
dois dígitos. Para o conseguir, a marca tem 
desenvolvido inúmeras acções, como a parti-
cipação anual em cinco feiras internacionais 
e a realização de mais de 50 viagens por ano 
para prospecção de mercados e acompanha-
mento estratégico de clientes – estas mais 
que triplicaram nos últimos três anos. 
Nos últimos três anos, em resultado da res-
truturação do departamento de marketing 
e vendas, a Neutroplast recriou a sua ima-
gem, identificando mais a empresa com os 
clientes, através da reformulação do logóti-
po, catálogos e presença em feiras. A anteri-
or pequena empresa deu lugar a uma média. 

A marca de Sobral Monte Agraço apostou 
ainda num nicho de produtos, quanto antes 
era uma empresa generalista de embalagem, 
especializando-se naqueles com maior poten-
cial – hoje toda a produção destina-se à in-
dústria farmacêutica e bio farmacêutica. 
Em 2012, o nível de vendas foi o melhor de 
sempre (+30%), incluindo na exportação. 
Em consequência dos bons resultados obti-
dos no início do ano, a empresa decidiu tri-
plicar a sua capacidade produtiva para res-
ponder aos pedidos dos clientes. Em Abril 
de 2012 criou com bons resultados a em-
presa BeyonDevices, focada em dispositi-
vos médicos inovadores.
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Sede
Sobral Monte Agraço

Actividade
embalamento de plástico 

Início de actividade
1993

Número de trabalhadores
70

Volume de negócios
5,150 milhões de euros (previsão 2013)

Volume de negócios na exportação
2,7 milhões de euros

Distinção da Spin-off BeyonDevices como melhor em-
presa na área da saúde em Cascais (prémios DNA). 
Ao meio Filipe Serafim a receber o prémio, à esquer-
da o presidente da câmara Carlos Carreiras e à direita 
João Redol director comercial da Neutroplast e CEO 
da BeyonDevices.

Equipe administrativa e direção com o CEO Rui Redol e a COO Manuela Redol  

“aposTa em recursos humanos
e markeTing aumenTa venDas”
// “O crescimento das vendas resulta de um contínuo investimento realizado nos 
últimos três anos em duas componentes, identificadas como criticas na empresa: 
recursos humanos e marketing. A estratégia derivou da constatação de capacida-
des únicas com grande potencial de comercialização no mercado exportador, fac-
tor indispensável para o sucesso da marca. O know-how e recursos disponíveis 
tornaram possível o investimento efectuado para a tornar uma referência a nível 
europeu. 
A estratégia resultou na inversão da tendência verificada nos últimos anos, pas-
sando a observar-se crescimentos assinaláveis superiores a dois dígitos, preven-
do-se este ano mais um recorde de crescimento. 
O esgotamento da capacidade disponível levou a Neutroplast a efectuar investi-
mentos, na segunda metade do ano passado, superiores a dois milhões de euros 
para triplicar a capacidade produtiva (espaço e equipamentos) e permitir respon-
der aos níveis de crescimento. 
Podemos concluir que os “anos de crise” permitiram-nos focar objectivos, ficar 
mais competitivos, diversificar os mercados e triplicar o número de clientes, di-
minuindo riscos e aumentando resultados”. - Filipe Serafim, director de marketing da 
Neutroplast.

packaging of 
meDicinal proDucTs
conquers The 
european markeT as a 
response To The crisis 
\\ The health care policies adopted in recent 
years have forced the pharmaceutical indus-
try to take measures to reduce product costs, 
for example by selecting less costly solutions 
for the packaging of medicines. The Portu-
guese company Neutroplast, which special-
izes in plastic packaging, saw this difficulty 
as an opportunity, adjusted its profit margins 
and intensified measures to increase com-
petitiveness, becoming eventually a player 
in the pharmaceutical packaging industry at 
a European level.

The channeling of the extra commercial ef-
fort to external markets aims to ensure an 
increase in sales volume above the double 
digits. To achieve this, the brand has adopted 
multiple actions such as annual participa-
tion at five international fairs and more than 
50 trips per year for conducting market re-
search and strategic monitoring of custom-
ers - these have more than tripled in the last 
three years.
Over the past three years as a result of the 
restructuring of the sales and marketing de-
partment, Neutroplast recreated its image, 
bringing the company closer to customers 
through a new logo, catalogs and presence 
at fairs.

Team building no KIP em Palmela



empresas

50 // FEVEREIRO - FEBRUARY 2014

mobiliário urbano 
e privaDo à conquisTa 
Da europa e palop

// O Grupo Amop Synergies, que tem a sua 
génese em Águeda há 40 anos, propõe um 
conceito global para a arquitectura e paisa-
gismo, baseado nas sinergias industriais e 
criativas, que vai desde o mobiliário urbano e 
privado até aos revestimentos e pavimentos, 
através das marcas ‘Urban by Amop’, ‘Private 
by Amop’, ‘Mono K by Mundilaj’ e ‘Pavings by 
Alcupel’. 
A empresa, “enquanto industria de inovação 
portuguesa, incorpora o design como ferra-
menta empresarial estratégica, para partici-
par no desafio e na exigência de Portugal, 
aumentar as exportações e competir inter-
nacionalmente”, refere Fernando Marques, 
administrador do grupo, acrescentando: “Por-

tugal tem uma excelente capacidade de acom-
panhar as exigências de design e elevada 
qualidade industrial e a Amop aplica estas 
competências nos mercados, afirmando-se 
como uma marca líder de valor internacional”. 
A aposta na internacionalização iniciou-se 
em 2008 e Fernando Marques salienta “a fa-
cilidade de trabalhar e constituir parcerias 
nacionais, com arquitectos, revendedores e 
construtoras, que prescrevem, comercializam 
ou encomendam, para os mesmos mercados 
alvo, alguns inclusive com infra-estruturas 
locais e a exemplo as comunidades de emi-
grantes lusos”. 
A marca iniciou a conquista de negócios no 
exterior utilizando como plataforma o mer-

cado Espanhol, progredindo rapidamente 
para outros mercados europeus, como a 
França, Inglaterra, Holanda, Itália, Grécia. Ac-
tualmente está presente também em países 
de África e do Médio Oriente. 
A expansão internacional incide numa estra-
tégia de sinergia com os agentes locais, nos 
países da Europa central, nomeadamente 
Bélgica, França, Holanda e Alemanha, e Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP). 
Nos últimos anos tem apostado “insistente-
mente na expansão das suas marcas”, com 
a internacionalização das áreas de negócio, 
perspectivando um incremento substancial 
para os próximos anos.
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Sede
Águeda (Amop e Alcupel, e Mundilaj, em 
Torres Novas)

Actividade
Indústrias de mobiliário urbano e 
privado, revestimentos e aglomerados 
de pedra, e de pavimentos em mosaicos 
hidráulicos

Início de actividade
14 de Abril de 1973  

Número de trabalhadores
71

Volume de negócios
4,25 milhões de euros (previsão 2013)  

Volume de negócios na exportação
30%

“soluções inTegraDas para
arquiTecTura e paisagismo”
// “No Grupo Amop Synergies procuramos gerar sinergias empresariais, focamos no 
desenvolvimento de parcerias industriais e comerciais, tanto a nível local como glo-
bal, reforçando os elementos diferenciadores das marcas, acrescendo valores chave, 
partilhando recursos, experiência e know-how, constituindo uma melhor oferta con-
correncial, ao propor soluções integradas e complementares para arquitectura e pai-
sagismo.  A Amop Synergies desenvolveu a nova fase da Colecção Plano, um projec-
to inicial de design diurno nocturno, enquadrado no conceito Night&White, que agora 
evolui para perpetuar na dimensão visual, memórias artísticas, históricas e urbanas. 
Elementos modulares em betão foram concebidos, pelo arquitecto Paulo Reis, para a 
inserção de corpos de iluminação, proporcionando um sistema de iluminação cénica, 
nomeadamente iluminação lúdica em RGB. Os elementos da Plano revestem-se ago-
ra do papel de telas urbanas, propondo-se colecções assinadas de autor e a criação 
artística independente”. - Fernando Marques, administrador do grupo.

urban anD 
privaTe furniTure is 
conquering europe anD 
porTuguese africa
\\ The Amop Synergies Group, which was 
founded in Agueda 40 years ago, offers  a 
global concept for architecture and land-
scaping, based on the synergies between 
industry and art, with products ranging from 
urban and private furniture to coatings and 
pavements through the brands “Urban by 
Amop”, “Private by Amop”, “Mono K by Mundi-
laj” and “Pavings by Alcupel”. 
The company “as part of an innovative Por-
tuguese industry incorporates design as a 
strategic business tool to meet market chal-
lenges and requirements, increase exports 
and compete internationally,” says Fernando 
Marques, group administrator, adding: “Por-
tugal has an excellent ability to meet the 

demands for design and high industrial qual-
ity and Amop applies these skills in the mar-
ketplace, establishing itself as a leading in-
ternational brand name”.
The focus on internationalization began in 
2008 and Fernando Marques points out  “the 
ease of working with and building country-
level partnerships with architects, wholesal-
ers and construction companies that recom-
mend, sell or purchase for the same target 
markets, including some with local infrastruc-
ture as are the Portuguese communities 
abroad”. 

Fernando marques
administrador do grupo 
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// A escassa produção de perfilados em alu-
mínio para o sector da construção civil, no 
início da década de 1970, levou Carlos Lou-
renço Boia, engenheiro mecânico, pós-gra-
duado em gestão de empresas, a projectar e 
a desenvolver a Extrusal-Companhia Portu-
guesa de Extrusão, denominação completa 
adquirida com a constituição da sociedade 
anónima, a 31 de Março em 1972. 
Em mais de 40 anos de actividade, os negó-
cios e os mercados da marca sofreram alte-
rações para uma maior adaptabilidade às 
evoluções sentidas no ambiente externo. 
Até há alguns anos, a arquitectura represen-

perfis De 
alumínio 
aDapTam-se
para ganhar 
mercaDos na 
europa

tava a maior percentagem (70%) do volume 
de vendas anuais, enquanto a indústria deti-
nha uma pequena parcela da actividade. Nos 
últimos anos esta tendência inverteu-se. 
A maioria das vendas dos sistemas para a 
construção era comercializada através de 
empresas criadas em todo o território portu-
guês. Quanto aos perfis destinados à indús-
tria, a maior parte das exportações continua 
a ser para o mercado europeu. 
O Grupo Extrusal é actualmente composto 
por uma rede comercial e de distribuição pre-
sente em Portugal, Cabo Verde, Angola e 
Moçambique; e possui um gabinete de estu-

dos e projectos em Lisboa e no Porto, que 
presta um serviço de consultoria e assistên-
cia aos profissionais da construção civil. 
A empresa possui ainda firmas associadas 
para a aquisição e distribuição de acessórios 
e componentes para os seus sistemas (Ope-
xil), fabrico de peças técnicas e janelas Beta 
(Proclima) e transporte dos produtos dentro 
do grupo e junto dos clientes (Exaltrans). 
No que respeita às exportações directas, as 
dos sectores de caixilharia dirigem-se sobre-
tudo aos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP), e as da indústria desti-
nam-se à Europa.
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Sede
Aradas, Aveiro, Portugal

Actividade
extrusão e tratamento de superfície 
de perfis em liga de alumínio

Início de actividade
1972   

Número de trabalhadores
259

Volume de negócios
34,2 milhões de euros (2012)   

Volume de negócios na exportação
49%

“novo sisTema De correr com 
preocupações arquiTecTónicas”
// “Os sistemas Extrusal são concebi-
dos após um rigoroso estudo de mer-
cado, o que nos permite detectar o que 
existe, o que os consumidores realmen-
te precisam e procuram, e acompanhar 
as tendências arquitectónicas. Olhá-
mos para cada produto como único 
dentro das necessidades e fim a que 
se destina. 
Este ano, dando seguimento à nossa 
estratégia de aumento qualitativo da 
oferta de produtos no segmento da 
arquitectura iremos lançar um novo 
sistema B.150. Trata-se de um siste-
ma de correr tradicional com RPT e com 
preocupações relacionadas com a cons-
trução sustentável, mas também com 
as questões arquitectónicas. 
O desafio consistiu em criar um siste-
ma que aliasse bons desempenhos tér-
micos, acústicos e AEVs às questões 

estéticas cada vez mais valorizadas 
pelos prescritores e consumidores, sem 
dúvida requisitos fundamentais para 
trabalharmos o mercado nacional, mas 
sobretudo internacional, onde estas 
questões são decisivas para a boa 
aceitação do produto. 
Apresentamos um sistema com muitas 
inovações e que preenche as necessi-
dades das tendências da nova arqui-
tectura, com mais luminosidade e me-
nores vistas de alumínio. 
Com acessórios exclusivos, capacida-
de para vários enchimentos e sobre-
tudo com preocupações ao nível da 
manobra por parte do consumidor fi-
nal, apresentaremos um sistema van-
guardista que nos permitirá fortalecer 
a presença no mercado doméstico e 
internacional”. 
João Madaíl, porta-voz da Extrusal

aluminum 
profiles aDapT 
To win markeTs 
in europe 
\\ The limited production of aluminum pro-
files for the construction industry in the 
early 1970s led Carlos Lorenzo Boia, a me-
chanical engineer with post graduate di-
ploma in business management to design 
and develop Extrusal - Portuguese Extru-
sion Company, a holding company incorpo-
rated on 31 March 1972.
In over 40 years of existence, the business 
and the markets have moved to better 
adapt to external environmental changes. 
Until recently, architecture enjoyed the 
largest percentage ( 70 % ) of annual sales, 
while industry had a small portion in the 
business. In the last few years this trend 
has reversed.
Most sales of building systems were 
achieved through companies created 
across Portugal. 
As for the profiles used in industry, the 
majority of exports continue to be for the 
European market. 

joão madaíl
porta-voz 
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‘alfaiaTes’ porTugueses fazem 
mobiliário De luxo à meDiDa

// A Jetclass é uma marca portuguesa de 
mobiliário de luxo, com design próprio e ex-
clusivo, que procura satisfazer os mais exi-
gentes padrões dos mercados mundiais. “A 
nossa busca por novas e melhores soluções 
para os clientes nunca termina”, destaca 
Agostinho Moreira, fundador e administrador 
da empresa com sede em Valongo. 
A Jetclass, que resulta de design 100% por-
tuguês, diversificou o seu negócio, apos-
tando na conquista de projectos a nível glo-
bal, através do serviço Jetclass Tailored. 
“Temos clientes privados e empresariais em 
países tão distintos como o Brasil, Alema-
nha, Angola, Líbia ou Argélia, que nos re-

quisitam para concretizar ideias muito 
diversificadas em áreas como a hotelaria, 
residencial ou comercial”, explica Agostinho 
Moreira. 
A empresa garante um serviço 100% perso-
nalizável, concebido à medida do cliente, 
“como o serviço de um alfaiate, minucioso 
e completo”. Tailored significa isso mesmo, 
“serviço de alfaiate – à medida, com minúcia 
e completo”. A concepção dos projectos in-
clui etapas como a recepção e clarificação 
dos requisitos do cliente, discussão dos es-
boços iniciais, desenvolvimento das propos-
tas num conceito completo de mobiliário e 
decoração em desenho 3D pela área de de-

sign, aprovação do cliente e a produção do 
mobiliário na unidade industrial da Jetclass. 
Além de clientes finais de luxo do mundo 
inteiro, o serviço Jetclass Tailored tem sido 
escolhido também por arquitectos e deco-
radores de interiores. 
A empresa aposta ainda em colecções de 
desenvolvimento próprio e edições espe-
ciais, como a Jetclass Capri, Crown ou High 
Tech, e edições de autor como a CR7 by 
Jetclass, com autoria de personalidades e 
designers reconhecidos. Paralelamente, 
cria marcas de luxo como a Opium, design 
art em mobiliário, para mercados diferen-
ciados.
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porTuguese 
‘cusTom Tailors’ 
proviDe cusTom-maDe 
luxury furniTure 
\\ Jetclass is a Portuguese brand of luxury 
furniture with own and exclusive design, 
which seeks to meet the highest standards 
of global markets.”Our search for new and 
better solutions for customers never ends,” 
says Agostinho Moreira, founder and manager 
of the company headquartered in Valongo.
Jetclass, which is 100 % Portuguese design, 
diversified its business by focusing on win-
ning projects globally through Jetclass Tailored 
service. “ We have private and corporate cli-
ents from remote countries such as Brazil, 
Germany , Angola , Libya and Algeria, who 
come to us with a request to turn their many 
ideas into reality in areas such as hotel busi-
ness, residential or commercial sectors”, said 
Agostinho Moreira .
The company guarantees 100 % personal-
ized service tailored to the needs of the cus-
tomer, “ as in custom tailoring, meticulous and 
complete.” Tailored means just that  “custom 
tailoring”. 

Sede
Valongo

Actividade
Concepção, design e produção de mobil-
iário e decoração de luxo em edições da 
marca ou sob medida, bem como gestão 
e integração de todos os elementos de 
arquitectura e decoração de interiores 
necessários

Início de actividade
2001   

Número de trabalhadores
60

Volume de negócios
2,5 milhões de euros 

Volume de negócios na exportação
90%

“ambiciona ser Das mais 
presTigiaDas a nivel inTernacional”
// A Jetclass descreve-se como uma em-
presa que “cria e produz mobiliário de 
luxo intemporal e de excelência, para pro-
porcionar ambientes únicos. As suas edi-
ções e marcas, de distintos estilos, aliam 
o melhor do conforto e qualidade à máxi-
ma sofisticação dos tempos modernos.
Distingue-se por ter uma personalidade 
clássica, mas exuberante, resistente e 
imponente, mas elegante. É sofisticada, 
requintada e atractiva.
Propõe-se ao consumidor como objecto 
de desejo, de aspiração, de ‘status’, de dis-
tinção e diferenciação. É social, aspiracio-
nal, exclusiva.
O seu estilo busca continuamente o equi-
líbrio perfeito entre o tradicional e o mo-
derno, sustentada em investigação e de-
senvolvimento constantes, em técnicas 

e conceitos inovadores, que se traduzem 
em vanguarda, alta tecnologia e anteci-
pação de tendências.
A Jetclass ambiciona, por isso, ser uma 
das marcas mais prestigiadas a nível inter-
nacional em mobiliário de luxo, baseada 
na excelência dos produtos, inovação 
e sustentabilidade.
É herdeira da profun-
da experiência e do 
elevado conhecimen-
to da família Morei-
ra, alicerçada na tra-
dição de gerações e 
fortalecida por uma 
evolução profissio-
nal e continuada no 
sector de mobiliá-
rio português”.
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casas moDulares 
De braga procuram 
ganhar espaço com 
inTernacionalização

// A UCHI foi lançada em 2013 pela empre-
sa IHCU – Architecture and Design Concept 
e veio satisfazer a necessidade emergente 
de dar uma resposta ao estado actual da 
arquitectura e construção nacional. 
“A IHCU actua estratégica e tacitamente 
de acordo com padrões de alta qualidade 
e eficiência, desenvolvendo soluções nas 
mais diversas áreas da construção modular, 
sustentável e ecológica”, refere Eurico Silva, 
CEO da empresa. Como ponto de partida foi 
lançado um módulo habitacional de 21m2, 
7mx3m, que tem como principais caracte-
rísticas o facto de ser económico, ecológico, 
personalizável, versátil, modular e portátil. 
“De realçar que foi construída respeitando 
rigorosos critérios, tendo passado em di-

versos testes de isolamento térmico e acús-
tico, resistência dos materiais e qualidade 
do ar no interior da habitação, Neste mo-
mento, encontramo-nos em fase de expan-
são e internacionalização do produto, con-
cretamente em Moçambique, Angola e 
Guiné, onde existe uma clara aceitação des-
te módulo habitacional”, adianta o respon-
sável. 
A marca está também a desenvolver outras 
tipologias, de forma a responder às dife-
rentes necessidades dos clientes, nomea-
damente através de um ponto comercial de 
10m2, um T1 de 30m2 e um T2 de 40m2. 
Apesar do módulo habitacional UCHI (de 
21m2) ser o primeiro produto da empresa 
a entrar no mercado, “é apenas o ponto de 

partida para um longo caminho a percorrer”. 
O objectivo é colocar no mercado novos 
produtos, de áreas diferentes mas comple-
mentares, nomeadamente produtos de 
design, mobiliário interior, alpendres e um 
conjunto alargado de soluções modulares, 
tudo isto pensado no conceito inerente à 
UCHI. 
A nível internacional tem já, em carteira, pos-
síveis negócios no continente africano, no-
meadamente em Moçambique, Angola e 
Guiné-Bissau. Existe uma grande aceitação 
do produtos nestes mercados, segundo a 
marca de Braga, que pretende atingir mais 
mercados no decorrer deste ano, como os 
Emirados Árabes, Polónia e a América do Sul, 
por exemplo, o Brasil e a Colômbia.
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Sede
Soutelo, Vila Verde, Braga

Actividade
Arquitetura e Design

Início de actividade
2013  

Número de trabalhadores
3

Volume de negócios
n.d.  

Volume de negócios na exportação
n.d.

eurico silva
ceo e arquitecto

“financiamenTo será uma 
imporTanTe alavanca Da empresa”
// “A UCHI está a trabalhar a interna-
cionalização, tendo como principal ob-
jectivo a entrada no mercado africano, 
utilizando como porta de entrada os 
mercados de Moçambique e Angola. 
Em Agosto de 2013 estivemos presen-
tes na FACIM 2013, onde desenvolve-
mos contactos com possíveis clientes e 
potenciais parceiros estratégicos e o 
feedback foi bastante positivo. Começá-
mos assim a traçar o caminho para a 
entrada neste mercado com grande po-
tencial. Neste momento, estamos a es-
tudar algumas propostas e encomendas, 
estando no horizonte a entrada nes-

te mercado a curto/médio prazo. 
O objectivo da internacionalização não 
se resume a Moçambique. A UCHI can-
didatou-se a um projecto de financia-
mento no âmbito do QREN, que será 
uma importante alavanca e uma ajuda 
vital e facilitadora para todo o proces-
so de internacionalização da empresa. 
Sempre atentos a novos nichos de mer-
cado, que pretendemos utilizar como 
oportunidades de negócio, estamos a 
desenvolver uma nova linha de produtos, 
assente no conceito da UCHI, onde a ver-
tente ecológica está sempre presente.” 
Eurico Silva, CEO e arquitecto da IHCU

\\ UCHI brand of modular homes was launched 
in 2013 by the company IHCU - Architecture 
and Design Concept as there was an emerg-
ing need to respond to the current state of 
architecture and construction in the country.
“The company IHCU operates strategically 
and tactically according to high quality stand-
ards and efficiency, developing solutions with-
in the wide range of areas of modular construc-
tion, both sustainable and green “ says 
Eurico Silva, CEO of the company. As a start, 

moDular homes from 
braga seek a bigger 
sTage Through 
inTernaTionalizaTion 

it launched a 21 sq.m, 7mx3m, modular 
home, which main characteristic is the fact 
that it is economic, ecological, customizable, 
versatile, modular and portable.
“We must also point out that it was built in 
compliance with strict criteria, as it was sub-
mitted to several tests for thermal and acous-
tic insulation, material resistance and air 
quality inside the house.  At the moment, we 
are in the process of product expansion and 
internationalization, particularly to Mozam-
bique, Angola and Guinea, where there is a 
clear acceptance of this type of housing” 
according to the manager.
The brand is also developing other types in order 
to meet different customer needs, including a 
commercial stand of 10 sq.m , 1 bedroom type 
– 30 sq.m and a 2 bedroom type of 40 sq.m.
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A maioria dos produtos produzidos pela em-
presa está direccionada para os mercados 
estrangeiros, por serem estes os que privile-
giam estas características e vêem no aglo-
merado de cortiça vantagens como forma de 
isolamento e de carácter ecológico. 
A Espanha, França, Bélgica, Áustria, Reino 
Unido, Itália, Japão e Hong Kong são os prin-
cipais mercados receptores dos produtos fa-
bricados pela Sofalca. 
Em 1975, por vontade da maioria dos empre-
sários fabricantes de aglomerado negro de 
cortiça e da união dos seus esforços nasceu 
o agrupamento Isocor – Aglomerados de Cor-
tiça, que começou desde logo a comercializar 
para todo o mundo, sendo a Sofalca sua for-
necedora. 
A Isocor procura desenvolver e comercializar 
junto dos seus mercados os produtos das 
empresas que constituem o agrupamento, 
nunca descurando a inovação e a criação 
de novas linhas de produtos. Hoje toda a 
cortiça da Isocor é fornecida pela marca de 
Abrantes.

// A Sofalca produz e comercializa Aglomera-
do de Cortiça Expandida (ICB) e nasceu em 
Abrantes como parte integrante do Grupo 
Estrada. É o resultado da decisão visionária 
de um conjunto de empresários do sector da 
cortiça, nomeadamente os três filhos de Er-
nesto Loureço Estrada, e de lavradores - pois 
a localização foi escolhida no meio da maté-
ria-prima, permitindo economizar recursos 
na recolha e transporte. 
O ICB é um produto vegetal, 100% natural 
com excelentes propriedades de isolamento 
térmico, acústico e vibrático. Na sua produ-
ção não são utilizados quaisquer agentes 
sintéticos. Neste contexto, é uma fonte 
economizadora de recursos naturais e eco-
nómicos. 
No fim da sua vida útil, pode ser reciclado, com 
vista à utilização para outros fins. A Sofalca 
é uma das poucas empresas com autoriza-
ção para proceder a esta reciclagem. Na 
construção civil, o ICB pode também ser uti-
lizado em revestimento final, interior e exte-
rior, para além das aplicações tradicionais. 

corTiça porTuguesa inovaDora
é mais procuraDa além-fronTeiras
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innovaTive 
porTuguese cork
is mosTly DemanDeD 
abroaD

\\ The company Sofalca produces and sells 
Expanded Cork Agglomerate (ICB), it is situ-
ated in Abrantes and is part of Estrada Group. 
It is a result of the visionary decision of a
group of businessmen in the cork sector, name-
ly the three sons of Ernesto Lourenzo Estra-
da and landowners - as the location was 
chosen at the heart of the raw material, al-
lowing to reduce bark of cork collection and 
transportation costs.
The ICB is an eco product, 100 % natural 
with excellent thermal , acoustic and vibra-
tion insulation properties. Its production is 
free of synthetic agents. In this context, it is 
both eco-friendly and economic.
At the end of its useful life, it can be recycled 
to be used for other purposes. Sofalca is one 

Sede
Bemposta, Abrantes

Actividade
produção de aglomerado 
de cortiça expandida

Início de actividade
1966  

Número de trabalhadores
30

Volume de negócios
2 milhões de euros  

Volume de negócios na exportação
80%

“corkwave Tem um Desenho compleTamenTe inovaDor”
// “Em Outubro de 2013 a Sofalca, em 
parceria com o arquitecto Miguel Arru-
da, lançou uma nova solução de isola-
mento com cortiça: o CorkWave. Este 
representa uma inovação do ponto de 
vista estético e permite o isolamento 
térmico e acústico de paredes inte-
riores. 
O CorkWave é produzido através de um 
novo método de transformação das pe-

ças de aglomerado negro de cortiça ex-
pandida, por meio de um corte ondulado, 
sendo que o resultado final são peças de 
face ondulada, caracterizadas pelo seu 
fácil manuseamento e aplicação. 
O novo formato ondulado permite um me-
lhor isolamento acústico de qualquer es-
paço. As vantagens do CorkWave são o 
seu corte ajustável (as curvaturas podem 
ser maiores ou mais pequenas consoan-

te as dimensões do espaço onde o pro-
duto vai ser aplicado), os menores cus-
tos de mão-de-obra e de aplicação, o 
desenho completamente inovador no 
mercado e ainda a classificação A+ em 
ar interior atribuída ao material Sofal-
ca, o que garante a qualidade olfactiva 
do produto em espaços fechados”. 
Paulo Estrada, 
sócio-gerente

miguel arruda e paulo estrada

of the few companies authorized to carry 
out this recycling. In construction, ICB can 
also be used for wall covering, flooring in ad-
dition to other traditional applications.
Most products produced by the company are 
intended for foreign markets, as there the 
product characteristics are highly considered 
and where the cork agglomerate represents 
advantages in terms of isolation and environ-
ment.
Spain, France, Belgium, Austria, UK, Italy, 
Japan and Hong Kong markets are the main 
importers of the products manufactured by 
Sofalca.

arquitecto e sócio-gerente
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cosméTicos 
e saboneTes 
Termais
exporTaDos 
para Três 
conTinenTes

// O Grupo Canavezes conseguiu encontrar 
a harmonia entre a história e o futuro, no úl-
timo trimestre de 2013, ao reeditar a mais 
antiga marca cosmética portuguesa, a Muzas, 
e lançar o creme de corpo Canavezes Água 
Termal, ambos os produtos destinados aos 
mercados nacional e internacional. 
A linha Canavezes Muzas é composta por um 
conjunto de cinco sabonetes, cuja embalagem 
de cada um conta um pedaço da história de 
Portugal, com os nomes Art, Mystery, Roman-
ce, Nature e History. 
“A Muzas (com mais de dois séculos de exis-
tência) era o produto de luxo da Canavezes 
e foi a primeira marca de cosmética do nosso 
País. Só se produzia sob encomenda para as 
famílias mais prósperas do País e do estran-

geiro”, recorda Patrícia de Canavezes, presi-
dente do grupo. 
Quanto ao creme de corpo, indicado para o 
cuidado de peles sensíveis, utiliza como prin-
cipal princípio activo a água termal (60%), 
cujas características lhe “conferem proprieda-
des dermatológicas únicas”. 
Os sabonetes e o creme de corpo Canavezes 
Água Termal foram desenvolvidos pelos renas-
cidos Laboratórios Dermatológicos Canave-
zes, que centram a actividade na investiga-
ção das propriedades únicas da água termal, 
na investigação dermatológica e no estudo 
e produção de formulações dermocosméticas 
originais. 
O grupo já exporta para Angola, França, Ingla-
terra e Brasil, e pretende desenvolver 120 

novas referências das marcas Canavezes 
Água Termal e Canavezes Muzas. 
A primeira empresa do grupo nasceu em 
1902. Um grupo de médicos interessados nas 
qualidades dermatológicas das águas propôs 
ao último Rei de Portugal, D. Manuel II, a ex-
ploração das Caldas de Canavezes, através de 
uma espécie de concessão, visto que até 
então as terras eram de propriedade régia. 
D. Manuel II entregou a propriedade aos mé-
dicos, que formaram uma sociedade em 1902 
– a Empresa das Águas das Caldas de Cana-
vezes. Um dos momentos áureos começou 
com a construção de um hotel de referência 
nacional e internacional, ricamente mobilado, 
e a criação de uma estância termal inovado-
ra para a época.
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cosmeTics anD soaps 
maDe of Thermal
spring waTer are 
exporTeD To Three 
conTinenTs 
\\ The Canavezes Group managed to find the 
harmony between history and future in the 
last quarter of 2013 to reintroduce the old-
est Portuguese cosmetic brand, Muzas, and 
launch the body cream Canavezes Thermal 
spring water Body Cream, both products in-
tended for domestic and international markets.
Muzas by Canavezes is a set of five soaps, 
and the wrapping of each tells a piece of Por-
tugal´s history, under the names Art, Mys-
tery, Romance, Nature and History. 

Sede
Marco de Canavezes

Actividade
hotelaria, termalismo, investigação 
e desenvolvimento de produtos 
cosméticos e dermocosméticos

Início de actividade
1902  

Número de trabalhadores
12 (indirectos 30). No hotel serão 
70 directos (150 indiretos)

Volume de negócios
n.d.  

Volume de negócios na exportação
n.d.

“The Muzas (with over two centuries of exist-
ence) used to be a luxury product of Cana-
vezes and were the first cosmetics brand in 
our country. The soaps were only produced 
for the wealthiest families in the country 
and abroad,” reminds us Patricia de Canavezes, 
president of the group. 
As for the body cream indicated for treatment 
of sensitive skin, its main active ingredient is 
the thermal spring water (60%), which char-
acteristics confer it “unique dermal care prop-
erties”.
The Canavezes thermal spring water soaps 
and body cream were developed by the re-
newed Canavezes Dermatological Laborato-
ries, which focus on investigating the unique 
properties of thermal spring water, derma-
tological research and the study and pro-
duction of original dermocosmetic prepara-
tions.

“proDuTos irão aTrair 
os clienTes para o hoTel”
// “O próximo projecto da Canavezes é 
a reabertura do Hotel e Clínica Termal, 
ao estilo ‘vintage’, cujas obras começa-
ram antes do fim do ano de 2013. 
A clínica termal distingue-se do concei-
to tradicional de balneário termal ou 
do termo, tão em voga, SPA. Trata-se 
de uma clínica especializada na pele - 
desde o tratamento de doenças raras 
da pele até ao tratamento estético e 
de prevenção. Para tal, utilizaremos a 
água e a biogeleia que se cultiva nas 
termas de Canavezes. 

A clínica e os produtos fecham, de 
certa forma, o ciclo, ou seja, os Labo-
ratórios Dermatológicos de Canave-
zes estudam a água e desenvolvem 
tratamentos e produtos; a clínica 
termal, por sua vez, encontra-se sob 
a alçada do laboratório e coloca em 
prática os tratamentos, utilizando os 
produtos na sua actividade; por último, 
os produtos, à venda em várias partes 
do mundo, irão atrair clientes para o 
hotel”. - Patrícia Canavezes, presidente 
do Grupo Canavezes.
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turismo

six hunDreD ThousanD 
foreigners are going 
To The worlD cup in 
brazil
\\ The Brazilian Tourist Board (Embratur) esti-
mates that 600,000 foreign tourists, of whom 
few thousand Portuguese, are expected to 
visit Brazil during the World Cup event which be-
gins in June, with the participation of the Por-
tuguese national team. “Until the 2014 FIFA 
World Cup actually takes place it took us many 
years of investment in infrastructure, urban mo-
bility, personnel qualification and restoration of 
urban areas that will cause an impact of EUR 
68 billion on the country’s economy until 2019”, 
Embratur explained in an official statement.

seiscenTos mil 
esTrangeiros
vão ao munDial 
Do brasil

// O Instituto Brasileiro do Turismo (Embra-
tur) estima que o Brasil receba 600 mil turis-
tas estrangeiros, alguns milhares dos quais 
portugueses, durante o Mundial de Futebol 
que começa em Junho, com a presença da 
selecção portuguesa. 
“Até à realização da Copa do Mundo da FIFA 
Brasil 2014 foram anos de investimento em 
infra-estruturas, mobilidade urbana, qualifi-
cação de pessoal e renovação em diversas 
áreas que irão causar um impacto de 68 mil 
milhões de euros na economia do país até 

2019”, explica a Embratur em comunicado. 
O Brasil espera receber 3,7 milhões de turistas, 
incluindo brasileiros e estrangeiros, que deve-
rão injectar 3,5 mil milhões de euros na econo-
mia, durante o mês que dura o campeonato. 
O campeonato de futebol é também impor-
tante para a divulgação mundial do Brasil 
como destino turístico, através dos 375 ca-
nais de televisão e 19 mil jornalistas que 
acompanham o evento, que deverá registar 
uma audiência acumulada de 26,3 mil milhões 
de pessoas, em 214 países.

caminho porTuguês
com maior procura

O Caminho Português para Santiago de Com-
postela, um percurso milenar hoje com uma 
forte componente turística, foi escolhido por 
29.550 peregrinos no ano passado, apenas 
atrás do mítico Caminho Francês (151.761), 

hoTelaria baTe recorDe De DormiDas

A hotelaria portuguesa atingiu nos primeiros 11 meses do ano passado um novo recorde 
anual de pernoitas, com mais 1,08 milhões de dormidas de estrangeiros que em 2012.
A hotelaria portuguesa somou 39,939 milhões de dormidas de Janeiro a Novembro de 2013, 
superando no ano passado, pela primeira vez, os 40 milhões de dormidas.

revelou o Serviço de Peregrinos da Catedral 
de Santiago de Compostela. 
Estes dados significam que o nosso País foi 
escolhido por mais 3.922 pessoas, um cres-
cimento superior a 15% em relação a 2012. 
No ano passado foram 10.698 os portugue-
ses que se deslocaram à Galiza pelos meios 
tradicionais – a pé, de bicicleta ou a cavalo -, 
apenas atrás dos espanhóis (105.891), ale-
mães (16.203) e italianos (15.621).
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culTura aTrai 22% Dos TurisTas
europeus sobreTuDo mulheres

// A cultura é apontada por 22% dos euro-
peus como o motivo das férias, refere um 
estudo da Comissão Europeia, adiantando 
que a preferência é maior entre as mulheres. 
Os dados resultam de um inquérito efectua-
do a 27 mil residentes na Europa comunitá-
ria, em 2012, e revelam ainda que o sol e a 
praia são referidos por 40%, seguindo-se a 
visita a familiares e amigos (36%) e a natu-
reza (26%). 
A cultura é destacada pelas mulheres (23%), 
pessoas com mais de 55 anos (25%) e maio-
res qualificações (25%). Os estados-membros 
com maior poder de compra encaram mais a 

cultura como motivo de férias. 
É o caso da Bélgica (35%), Holanda (33%), 
Áustria (30%), Dinamarca (29%), Alemanha 
e Espanha (27%), revela o inquérito, citado 
num estudo promovido pelo Gabinete de Es-
tratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
da secretaria de Estado da Cultura, coorde-
nado pelo ex-ministro da Economia Augusto 
Mateus. 
Quando questionados sobre os principais mo-
tivos para regressar ao destino anterior, as 
atracções históricas culturais e o nível de pre-
ços são apontados por 26% dos habitantes 
nos 27 países comunitários. 

A cultura é indicada como motivo para repe-
tir o sítio das férias sobretudo pelas mulhe-
res (27%), pessoas mais novas (29%), com 
maiores qualificações (32%) ou a estudar 
(33%). 
“A Dinamarca, Espanha, Áustria, Finlândia ou 
Suécia são importantes mercados emissores 
de turistas onde a cultura mais pesa na deci-
são de voltar a um destino”, salienta o estu-
do ‘A cultura e a criatividade na internaciona-
lização da economia portuguesa’, produzido 
pela consultora Augusto Mateus & Associa-
dos e revelado no final de Janeiro. 
A compra de serviços pelos turistas estran- >
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tino e pode contribuir para a internacionaliza-
ção da cultura na medida em que os turistas 
são potenciais consumidores de um conjunto 
de bens e de serviços de índole cultural e 
criativa”. 
As sinergias entre o turismo e a cultura e 
a criatividade são “amplas e estendem-se 
das formas culturais mais materiais, como 
o património edificado, às mais imateriais, 
como os modos de vida e os hábitos das po-
pulações locais”.

geiros “é das maiores exportações portugue-
sas e rivaliza com as principais fileiras indus-
triais no esforço de internacionalização do 
País”, consideram os autores do documento, 
destacando que “Portugal está entre os 30 
países do mundo que mais gera receitas com 
o turismo”. 
Há dois anos, os aeroportos portugueses re-
ceberam 12,6 milhões de passageiros de 
voos internacionais, as unidades hoteleiras 
hospedaram 7,7 milhões de estrangeiros e 

pelos portos passaram 1,3 milhões de pas-
sageiros de cruzeiros em trânsito marítimo. 
“A identidade cultural é central no vínculo 
entre turismo e território. A autenticidade e 
a originalidade contribuem para a diferencia-
ção dos destinos e para a sua afirmação nos 
mercados internacionais”, refere o estudo ‘A 
cultura e a criatividade na internacionaliza-
ção da economia portuguesa’. 
“O turismo beneficia da cultura pela forma 
como ela fortalece a identidade de cada des-

\\ Culture is indicated by 22% of Europeans 
as the reason to holiday, according to a study 
by the European Commission, adding that 
the preference is higher among women. 
Data are derived from a survey to 27,000 

residents in the European Community in 
2012, and also reveal that the sun and the 
beach are reported by 40%, followed by vis-
iting relatives and friends (36%) and nature 
(26% ). 
Culture is pointed out by women (23%), peo-
ple aged over 55 (25%) and those with higher 
qualifications (25%). Member states with 
greater purchasing power think more of cul-
ture as a reason to holiday. 
It is the case of Belgium (35%), Netherlands 
(33%), Austria (30%), Denmark (29%), Ger-
many and Spain (27%), the survey reveals, 
cited in a study promoted by the Department 

culTure 
aTTracTs 22% of The 

european TourisTs 
mainly women

of Strategy, Planning and Assessment of 
Cultural affairs under the Secretary of State 
for Culture, coordinated by the former Minis-
ter of Economy -Augusto Mateus. 
When asked about the main reasons to re-
peat the visit, the historic and cultural at
tractions and the level of prices are men-
tioned by 26% of the population in the 27 
EU countries. 
Culture is pointed as a reason to go back 
to the same destination particularly by 
women (27%), younger people (29%), those 
with higher qualifications (32%) or study-
ing (33%).

>
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ToDos os países Da lusofonia
ligaDos em volTa ao munDo

// O português João Gomes, residente em 
Macau, quer dar a volta no mundo no veleiro 
“Dee”, na companhia da sua família, com pa-
ragens em todos os países lusófonos ou liga-
dos aos Descobrimentos portugueses. 
O início da viagem está previsto para este 
mês de Fevereiro e deverá demorar três anos, 
após esgotado um orçamento previsto de 
250 mil euros. Com o português seguem a 
mulher, Nae – de origem tailandesa -, a filha 
Maria, de um ano, e um cão. 
A aventura luso-tailandesa no “Dee”, ancora-
do na República Dominicana, onde tem início 
a “expedição”, – custou cem mil dólares 
(73.600 euros) apenas na aquisição do barco 
e obrigou a um investimento semelhante 
para o equipar de acordo com as exigências 
do projecto. 
A falta de apoios financeiros é a grande preo-

cupação da família. “Continua tudo na mes-
ma: o governo de Macau não apoia porque o 
objectivo é celebrar os 500 anos da chegada 
dos portugueses à China, algo que a China 
não quer celebrar! De Portugal também não 
há qualquer apoio”, explica João Gomes. 
Além dos financiamentos publicitários, a fa-
mília têm também no seu site uma entrada 
para donativos em www.gofundme.com/sai-
lingdee ou http://www.sailingdee.com/. 
O primeiro país lusófono que desejam visitar 
é Timor-Leste, seguindo-se os territórios de 
Macau, Goa, Damão e Diu, Moçambique, Ango-
la, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde, Brasil e Portugal, onde a família deve-
rá chegar em 2016. 
Ao longo da viagem, o casal contará as aven-
turas no site e fará reportagens para o sema-
nário de Macau “O Clarim”, bem como para uma 

revista de Hong Kong e outra da Tailândia. 
Está também prevista a realização de uma 
série de televisão. Estas iniciativas preten-
dem apenas fazer face a despesas relacio-
nadas com a viajem. 
A aventura tem quatro objectivos centrais: 
assinalar os 500 anos da ligação marítima da 
Europa à Ásia pelos navegadores portugueses, 
ligar de veleiro, pela primeira vez, todos os 
países e territórios de língua oficial portugue-
sa; promover a cultura e os laços que os ligam, 
e fomentar as suas relações de amizade. 
A família participa no projecto científico 
Secchi Disk Project, de pesquisa do plâncton 
a nível mundial, sob a liderança da Universi-
dade de Plymouth no Reino Unido. 
No final do projecto, publicará um livro, orga-
nizará uma exposição e mostrará o resultado 
de um diário gravado em vídeo.
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\\ João Gomes, a Portuguese living in Macau, 
wants to go around the world on the boat 
“Dee”, in the company of his family, with 
stops in all Portuguese-speaking countries 
or linked to the Portuguese Discoveries.
The beginning of the trip is planned for this 
February and will take three years, after spend-
ing the estimated budget of 250 000 Euros. 
On board the Portuguese will be joined by 
his wife, Nae - of Thai origin- his 1-year-old 
daughter Maria, and the dog .
The Luso-Thai adventure on-board of “Dee”, 
anchored in the Dominican Republic, the 

starting point of the “expedition”- cost a 
hundred thousand dollars (73,600 Euros) 
to buy the boat and a similar investment to 
equip it according to the project´s require-
ments.
Lack of financial support is the major con-
cern of the family. “Nothing has changed: 
Macau government does not support it be-
cause the aim is to celebrate the 500th an-
niversary of the Portuguese arrival in China, 
something China does not want to celebrate! 
From Portugal there is also no support”, ex-
plains João Gomes.

all porTuguese-
speaking counTries

inTerconnecTeD 
Through a Trip 

arounD The worlD

a Tripulação
João Gomes 
Nasceu a 21 de Agosto de 1973 em Mira, no distrito de Coimbra. 
Vive em Macau desde 1997, trabalha para o governo local e é jornalista. O seu sonho desde jovem 
é navegar à volta do mundo para ver, apreciar e desfrutar da natureza. 

Nae 
Nasceu a 16 de Novembro de 1981 em Banguecoque, mas trabalha em Macau nas áreas da educa-
ção e hotelaria. Gosta de actividades ao ar livre e do sol. Esta é a oportunidade perfeita para zarpar. 

Maria Dee 
Nasceu em Macau a 7 de Janeiro de 2013. É meia portuguesa, meia tailandesa. O nome Maria foi 
escolhido por ser igual ao da avó paterna. Dee significa bom em tailandês e é o mesmo som do no-
me da mãe adoptiva da Nae. 

Noël 
Nasceu a 25 de Dezembro de 2009 e é um buldogue francês. Será originário de Taiwan e chegou 
a Macau via Hong Kong. O nome foi escolhido por ter nascido no Dia de Natal.
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monTanhas mágicas unem água e peDra 
num projecTo De Turismo susTenTável
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a criação de pacotes turísticos temáticos. 
Outros projectos, como a criação de um “Ca-
derno de Viagem” das Montanhas Mágicas 
a disponibilizar nas unidades de alojamento, 
de um plano visual e de um plano virtual do 
território, de pontos de venda de artesana-
to e produtos locais, bem como a elabora-
ção de uma carta de actividades de ar livre 
e a colocação de sinalização turística, estão 
também previstos no programa de acção da 
CETS. As verbas a disponibilizar no âmbito 
do próximo QEC - Quadro Estratégico Co-
mum 2014-2020 são fundamentais para 
a concretização destes projectos”. - *José 
Artur Neves, presidente da direcção da 
ADRIMAG.

// “A certificação das Montanhas Mágicas 
como destino turístico sustentável marca 
o início de uma nova e exigente fase de de-
senvolvimento deste projecto, ao longo da 
qual as empresas, as autarquias, as associa-
ções e demais atores económicos e institucio-
nais ligados ao sector turístico, sob orienta-
ção da ADRIMAG, entidade gestora da Carta 
Europeia de Turismo Sustentável (CETS) das 
Montanhas Mágicas, terão como missão im-
plementar a estratégia de desenvolvimento 
turístico sustentável definida na candidatura 
e executar os projectos identificados no res-
pectivo Programa de Acção, não perdendo de 
vista os princípios de sustentabilidade enun-
ciados na Carta. 

Um dos projectos que já se encontra em de-
senvolvimento é a “Rota da Água e da Pedra”. 
Visa criar o principal produto turístico do ter-
ritório, interligando a oferta turística de sete 
municípios e os cinco espaços classificados: 
uma rota turístico-cultural com o objectivo de 
estruturar a oferta em torno dos principais 
pontos de interesse do território, ligados à 
temática da água e da pedra – geossítios, 
quedas de água, praias fluviais, miradouros, 
centros interpretativos, estações de biodi-
versidade, aldeias de xisto/granito, entre 
outros. O investimento total deste projecto 
ronda os 360 mil euros e inclui, entre outros, 
a colocação de sinalética, a criação de um 
guia turístico, a concepção de um website e 

\\ “The Magic Mountains accreditation as a 
sustainable tourism destination marks the 
beginning of a new and challenging phase of 
the project. Throughout the project execu-
tion, companies, municipalities, associations 
and other economic and institutional players 
related to the tourism sector, under the guid-
ance of ADRIMAG- managing entity of the 
Magic Mountains Charter for Sustainable 
Tourism (CETS), will have the mission to im-

plement the strategy for sustainable tour-
ism development defined in the project plan 
and implement the projects identified in the 
Action Plan, without losing sight of the prin-
ciples of sustainability set out in the Charter.
One of the projects already under way is the 
“Stone and Water Route”. It aims to create 
the main tourist offer of the region, by inter-
connecting the tourist offer of seven mu-
nicipalities with the five accredited areas: A 
cultural tourism itinerary aiming at structur-
ing the offer towards the main attractions 
of the area, linked to the water and stone 
theme – geological sites, waterfalls, lakes, 
panoramic viewpoints, visitor centers, biodi-
versity stations, granite/shale-built hamlets, 
among others.

magic mounTains 
join waTer anD 
sTone in a projecT of 
susTainable Tourism 
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Sede (da entidade detentora e gestora da marca 
Montanhas Mágicas)

Arouca 

Actividade
desenvolvimento local nas mais diversas 
áreas de actividade, incluindo o turismo 

Início de actividade
27 de Agosto de 1991    

Número de trabalhadores
19

Concelhos envolvidos
Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães, Vale 
de Cambra, Castro Daire, S. Pedro do Sul 
e Sever do Vouga

Área
168.860 hectares    

Investimento
40 mil euros (apenas para obtenção da CETS) 

Principais características
um conjunto de projectos de 
investimento, materiais e imateriais, 
com vista ao desenvolvimento turístico 
sustentável do território, e a organização, 
promoção e venda da oferta turística 
das Montanhas Mágicas

região engloba seTe proDuTos 
esTraTégicos para o TerriTório
// As Montanhas Mágicas correspondem 
à área geográfica das serras de Monte-
muro, Freita, Arada e Arestal, abrangen-
do um vasto território encaixado entre 
os rios Douro e Vouga, a poucos quiló-
metros da costa atlântica. 
Na sua área localizam-se quatro sítios 
de interesse comunitário, no âmbito da 
Rede Natura 2000 - serras da Freita e 
Arada, serra de Montemuro, rios Paiva 
e Vouga, e um espaço classificado no 
âmbito das redes europeia e global de 
geoparques sob os auspícios da UNES-
CO, o Arouca Geopark. 
É neste espaço, consciente do valor dos 
recursos naturais, geológicos e cultu-
rais dos espaços classificados e consi-
derando a importância que a actividade 
turística assume na sua sustentabilida-
de económica, que a ADRIMAG - Asso-
ciação de Desenvolvimento Rural Inte-
grado das Serras de Montemuro, Arada 
e Gralheira, desenvolve a sua activida-
de há mais de 20 anos. 
No âmbito do projecto de Gestão da 
Parceria Provere “Montemuro, Arada e 
Gralheira”, financiado pelo POR Norte 
- ON.2., desenvolveu a candidatura des-
tinada a reconhecer o território das 
Montanhas Mágicas como destino um 
turístico ao abrigo da Carta Europeia 
de Turismo Sustentável em áreas 

protegidas. 
Ao longo de quase um ano, entre Março 
de 2012 e Janeiro de 2013, realizaram-
se inúmeras reuniões da Equipa Técni-
ca do Projecto, da Comissão de Acom-
panhamento e do Fórum Permanente 
de Turismo Sustentável, envolvendo 
200 pessoas de todas as áreas e acti-
vidades. 
A candidatura resultou na identificação 
de sete produtos turísticos estratégi-
cos para o território - as águas bravas, 
as águas termais, a geologia, as mon-
tanhas, o património e cultura, a gas-
tronomia e o vinho - produtos que, as-
sociados à oferta de serviços turísticos 
existente, representam a base do de-
senvolvimento turístico das Montanhas 
Mágicas. 
Foram ainda identificadas 57 acções 
que integram o Programa de Acção da 
CETS Montanhas Mágicas, a executar 
até finais de 2017, no valor total de 
21 milhões de euros. 
Na sequência da candidatura apresen-
tada pela ADRIMAG, a Europarc Fede-
ration – Federação Europeia de Parques, 
atribuiu às Montanhas Mágicas, no dia 
6 de Novembro de 2013, o Certificado 
da Carta Europeia de Turismo Susten-
tável, numa cerimónia realizada no Par-
lamento Europeu, em Bruxelas.

josé artur neves
presidente da direcção
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para as marcas associadas à sua imagem. 
Em Janeiro de 2013, o surfista ‘cavalgou’ uma 
onda de 30 metros e nove meses depois o 
seu colega brasileiro Carlos Burle, de 46 anos, 
surfou outra com 34 metros.
Neste mês de Fevereiro, Andrew Cotton, um 
canalizador inglês, de 34 anos, ‘deslizou’ so-
bre uma onda que teria entre os 23,5 e 24,5 
metros, ajudando a manter a Nazaré nas bocas 
do mundo e nos principais jornais e televisões.
Por exemplo, o jornal britânico The Times fez 
capa com uma fotografia tirada pelo portu-
guês Tó Mané (António Manuel Silva) da on-
da surfada por Garrett McNamara em Janeiro 

canhão Da nazaré Dispara
onDas giganTes e aTrai TurisTas

// O Canhão da Nazaré é a mais recente arma 
do turismo português. Quando, em Novem-
bro de 2011, o havaiano Garrett McNamara 
surfou uma onda gigante de 23,77 metros 
na Praia do Norte, reconhecida pelo livro dos 
recordes Guinness, fez mais pela divulgação 
de Portugal no Mundo do que se poderia 
imaginar.
A ‘loucura’ pôs a Nazaré e o próprio País na 
‘crista da onda’, com milhares de pessoas a 
chegarem à vila piscatória apenas com o ob-
jectivo de apreciar este fenómeno natural. E 
Garrett McNamara, de 46 anos, transformou-
-se num herói popular e garante de sucesso 

do ano passado e a cadeia americana de te-
levisão CNN deu-lhe destaque no programa 
Anderson Cooper 360°. 
O Instituto Hidrográfico tem instalado um 
sistema de monitorização em tempo real, que 
permite “tomar o pulso” das ondas extremas 
ao largo da costa da Nazaré. Há períodos em 
que a ondulação ao largo atinge alturas de 
21/22 metros, formando ondas que ao che-
gar à praia Norte podem registar uma ampli-
ficação considerável.
Mas, como alerta o Instituto Hidrográfico, 
isto “não significa que estas ondas extremas 
sejam surfáveis, uma vez que os períodos de >
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tempestade de Inverno estão associados a 
ventos fortes e uma importante geração de 
agitação local (vaga)”.
O Canhão da Nazaré é conhecido desde o iní-
cio do século XX, altura dos primeiros levan-
tamentos hidrográficos e estende-se por 170 

The nazaré canyon 
fires gianT waves 
anD aTTracTs 
TourisTs
\\ The Nazaré Canyon is the newest weapon 
of Portuguese tourism. When, in November 
2011, Garrett McNamara, the Hawaiian who 
surfed a huge 23,77 meter wave on Praia do 
Norte, recognized by the  Guinness Book of 
Records, this has done more for promoting 

Portugal around the world than we could 
imagine.
The “madness” placed Nazaré and the coun-
try itself on the “crest of the wave”, with 
thousands of people arriving at the fishing 
town just to enjoy this natural phenomenon. 
And Garrett McNamara, 46 years of age, be-
came a hero to the people and a guarantee 
for success to the brands associated with 
his image.
In January 2013, the surfer “rode” a 30 meter 
wave and nine months later fellow surfer, the 
46-year-old Brazilian Carlos Burle, surfed an-

other 34 meter wave.
This February, Andrew Cotton, a 34-year-
-old English plumber, surfed down another 
wave reported to be around 23.5 and 24.5 
meters, helping Nazaré make headlines around 
the world.
For example, the British newspaper “The 
Times” had on its front page the picture taken 
by the Portuguese Tó Mané (Manuel António 
Silva) of the wave surfed by Garrett McNa-
mara in January of last year; and the Ameri-
can television network CNN invited him to 
participate in Anderson Cooper 360 show.

quilómetros, desde profundidades de cinco 
quilómetros até poucas centenas de metros 
da praia. A parte que corta a plataforma con-
tinental constitui um desfiladeiro com uma 
largura máxima de seis quilómetros e pare-
des que descem até aos dois quilómetros de 

profundidade.
Estas características únicas, conjugando as 
diferenças de profundidade ao largo e na cos-
ta e as correntes, permitem a formação das 
ondas gigantes – o novo cartão-de-visita da 
Nazaré.

>
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maravilha De porTugal recebe
cem mil visiTanTes por ano

// As Grutas de Mira de Aire, situadas a 15 
quilómetros de Fátima, no concelho de Porto 
de Mós, são uma das “7 Maravilhas Naturais 
de Portugal”. A sua extensão visitável de 
600 metros recebe 100 mil turistas por ano. 
Os responsáveis pela empresa que gere este 
património natural revelaram que há um 
crescimento recente de 17% de visitantes, 
observando-se uma crescente procura por 

parte de russos e brasileiros. 
Estas grutas, as maiores abertas aos turistas 
em Portugal, têm uma extensão superior a 
11,5 quilómetros, mas apenas uma peque-
na parte está aberta ao público. 
As dimensões, a beleza e importância ecoló-
gica das águas subterrâneas associadas a 
um polje com inundações periódicas levaram 
à classificação da formação geológica como 

Imóvel de Interesse Público (1955) e sitio 
RAMSAR - Convenção sobre Zonas Húmidas 
de Importância Internacional (2005). 
Está historicamente associada à fundação 
da espeleologia portuguesa e a complexida-
de da rede subterrânea atrai permanente-
mente os espeleólogos, que regularmente 
realizam novas investigações e descobertas. 
Aliás, a Sociedade Portuguesa de Espeleo- >
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logia é parceira científica das Grutas de Mira 
de Aire desde a sua descoberta, em 1947, e 
realiza anualmente expedições à procura de 
novas galerias e da ligação entre as Grutas 
de Mira de Aire e da Gruta da Contenda, bem 
como a ligação com outros algares da região. 
As novas galerias encontram-se na sua 
maioria perto do nível freático pelo que a sua 
abertura ao público é inviável. 
Na expedição de 2013, em parceria com a 
Universidade de Lisboa, foi encontrada uma 

nova galeria e realizada a topografia de uma 
outra que permitiu perceber que também 
tem continuação. 
As Grutas de Mira de Aire foram inauguradas 
em Agosto de 1974 e já receberam mais de 
seis milhões de visitantes, incluindo 15% en-
volvidos em grupos de estudantes nacionais 
e estrangeiros, de vários escalões de ensino. 
A sua descoberta aconteceu a 27 de Julho 
de 1947, quando quatro homens naturais da 
vila de Mira de Aire desceram um pequeno 

algar à procura de água. 
Em Setembro de 2011 foram consideradas 
uma das “7 Maravilhas Naturais de Portugal”. 
São um dos principais pontos turísticos da 
região Centro do País. 
Em Fevereiro de 1971 foi criada a empre-
sa que explora as grutas turisticamente. 
Hoje possui também um parque aquático, 
a funcionar na época balnear (desde 1996), 
um restaurante (2009) e 11 bungalows, 
(2012).

\\ The Caves of Mira de Aire, located 15 kilo-
meters from the town of Fatima in the mu-
nicipality of Porto de Mos are one of the “7 
Wonders of Portugal”. The accessible 600 
meters receive 100 thousand tourists per 

year. Those responsible for the company that 
runs this natural heritage revealed that re-
cently the number of visitors has increased 
by 17 % with figures showing a growing de-
mand from Russians and Brazilians.
These caves, the largest accessible to tour-
ists in Portugal, extend over 11.5 kilometers 
but only some of that area is open to the 
public.
The size, the beauty and the ecological im-
portance of groundwater associated with a 
polje with periodic flooding led to the clas-
sification of the geological formation as a 
Public Interest site (1955) and RAMSAR site 
– the Convention on Wetlands of Interna-

one of porTugal´s 
wonDers welcomes
hunDreD ThousanD 

visiTors per year

tional Importance (2005) .
It is historically associated with the founda-
tion of the Portuguese Speleology and the 
underground network complexity perma-
nently attracts speleologists who regularly 
conduct new investigations and discov-
eries.
Indeed, the Portuguese Speleological Soci-
ety is a scientific partner of Mira de Aire 
Caves since its discovery in 1947, and each 
year it conducts expeditions in the search 
for new galleries and a connection between 
Mira de Aire Caves and Contenda Cave, as 
well as connection with other potholes in 
the region.

>
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// A Chefs Agency, a primeira empresa por-
tuguesa dedicada ao marketing gastronómi-
co e agenciamento de chefs, é a responsável 
pelo desenvolvimento da Chefs Abroad, uma 
plataforma de activação de marcas da área 
gastronómica a nível internacional. 
A marca nasceu em 2010 quando Patrícia 
Dias (directora de comunicação) licenciada 
em comunicação social, se juntou a Teresa 
Vivas (directora geral), com formação na área 
de engenharia agrícola apreciadora da gas-
tronomia, entronizada pela confraria france-
sa Discípulos de Escoffier, que fundara em 
1999 a World Chefs Agency. 
“Somos especialistas na definição e constru-
ção de imagens de marca. Prestamos um 
serviço integrado que potencia a notorieda-
de dos clientes, através de comunicação, 
eventos estratégicos e uma forte rede de 
contactos”, diz Patrícia Dias, acrescentando: 
“Estabelecemos a ligação entre os chefs e 
os produtos, sejam vinhos (a nossa área mais 
forte), flor de sal, carne ou azeite”. 
Temos uma perspectiva muito técnica em 
relação ao trabalho dos profissionais (chefs) 
e dos produtos. O ponto de partida passa em 
grande parte pela comunicação especializa-

da, mas existe sempre um trabalho prévio 
de preparação, da abordagem ao mercado - 
para os produtos, e de aconselhamento de 
carreira, apoio a estilos e confecções - para 
os chefs”, explica a directora de comunicação 
da Chefs Agency. 
Quanto à plataforma Chefs Abroad, apre-
senta, comunica e dinamiza oportunidades 
comerciais para os produtos, produtores 
e marcas portuguesas, recorrendo aos 
chefs que melhor os representam e ao 
contacto directo, degustação ou experi-
mentação. 
O objectivo é a divulgação dos produtos na-
cionais, as suas origens e tendências, de 
forma qualificada e profissional, ainda que 
acessível e descontraída.

a chef agency 
promoTes naTional 
proDucTs anD 
gasTronomy
\\ Chefs Agency, the first Portuguese com-
pany dedicated to the marketing and career 
management of chefs, is responsible for de-
veloping Chefs Abroad, a platform for pro-
moting Portuguese culinary brands interna-
tionally. 
The brand was born in 2010 when Patricia 
Dias (director of communications) with a de-
gree in media studies joined Teresa Vivas 
(general manager), an agricultural engineer 
and gastronomy lover, enthroned by the 
French association “Disciples of Escoffier”, 
which in 1999 established the World Chefs 
Agency.

agência De chefs promove 
proDuTos e gasTronomia nacionais
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tradição

// “Em Lazarim realiza-se um dos mais ina-
creditáveis entrudos do mundo, numa festa 
ímpar e muito peculiar. Lazarim já faz parte 
dos roteiros mundiais do Carnaval e aqui fes-
tejar o Entrudo é celebrar a vida como 
podem confirmar o número elevado de vi-
sitantes. 
O Entrudo entre comadres e compadres que 
envergam máscaras artesanais que permi-
tem libertar a devassidão das mentes dos 
populares sem revelar o rosto dos seus au-
tores, ganhando a identidade de Careto. As 
máscaras feitas de madeira de amieiro pelos 
artesões locais anunciam o ritual que dá 
início ao ciclo de festividades que começam 
semanas antes da terça-feira gorda de Car-
naval. São feitos os peditórios para construir 
os “compadres” e preparam-se as deixas do 
testamento. 
Chega o dia em que culminam todos os pre-
parativos e as ruas de Lazarim transforma-

ram-se. As paredes de granito gritam o som 
folião dos caretos que fazem a leitura do 
testamento, que expõem os defeitos dos 
rapazes e raparigas, visitam as mulheres que 
cozinham um manjar colectivo e animam as 
brincadeiras das crianças. 
O compadre e a comadre, os dois de sexo 
masculino, lideram o cortejo, que alimenta 
a rivalidade entre sexos, que travam esse 
ajuste de contas através de tiradas picantes. 
O ritual chega ao fim quando o testamentei-
ro anuncia a morte do compadre e da coma-
dre, sendo estes substituídos por bonecos 
que são pendurados em troncos de pinheiro. 
Pega-se fogo aos bonecos e estes acabam 
por arrebentar diante do tumulto geral. 
A festa acaba com os típicos mangares, a fei-
joada de porco, o caldo de farinha e o vinho”. 
– Adaptado do texto de balanço do Carnaval 
de 2013, divulgado pela Casa do Povo de 
Lazarim.

The Town of lazarim 
holDs one of The
mosT increDible 
carnivals in The worlD
\\ Lazarim holds one of the world´s most 
incredible carnivals in a unique and very par-
ticular celebration. Lazarim is already part 
of the Carnival routes worldwide and to cel-
ebrate Carnival here means to celebrate life 
as confirmed by the large number of visitors. 
The Carnival consists of fellow men and 
women who wear handmade masks that allow 
the debauchery to come to the surface 
without revealing the face of its authors, 
known as “Careto”. Masks made of alder 
wood by local artisans announce the ritual 
that begins the cycle of festivities commenc-
ing weeks before Shrove Tuesday.

vila De lazarim Tem um Dos mais
inacreDiTáveis enTruDos Do munDo
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hospiTaliDaDe porTuguesa 
elogiaDa Também nos hosTels 

// As pequenas unidades hoteleiras, hostels ou albergues, portugue-
sas também têm sido distinguidas a nível internacional pela sua qua-
lidade e hospitalidade. A Porto Serralves Guest House enquadra-se 
neste conceito e foi concebida para receber os clientes num ambien-
te acolhedor e confortável, onde podem usufruir da tranquilidade de 
um fim de um dia de trabalho, viagem ou turismo. 
É um espaço que oferece zonas partilhadas de refeições e lazer em 
casa ou no jardim, para que a estadia seja preenchida por momentos 
aprazíveis. Não para que os hóspedes se sintam em casa, mas numa 
outra casa, que os recebe temporariamente com simpatia e amizade. 
A decoração simplista valoriza a luz que a casa recebe de dia e de 
noite. Algumas peças clássicas marcam a presença da arte da comu-
nicação e da literatura portuguesa. Os quartos estão decorados indi-
vidualmente. Alguns possuem casa de banho privativa. 
A Porto Serralves Guest House serve pequeno-almoço diário. Os hós-
pedes têm acesso a uma cozinha partilhada equipada, onde podem 
preparar as refeições. 
Na zona há lojas, locais históricos, museus e jardins, como a Funda-
ção de Serralves e o Palácio dos Carrancas, no centro histórico do Por-
to, a cinco minutos de carro. O aeroporto está à distância de 15 mi-
nutos de carro e próximo há estacionamento público.

porTuguese hospiTaliTy
also DisTinguisheD in hosTels 

\\ The small hotel units, hostels or guest houses in Portugal have 
also been distinguished internationally for their quality and hospital-
ity. Porto Seralves Guest House embraces this concept and is de-
signed to welcome customers in a friendly and comfortable environ-
ment where they can enjoy the tranquility after a day at work, a trip 
or tourism. 
It is a space that offers common dining and leisure areas in the 
house or in the garden, so that the stay is filled with delightful mo-
ments.
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