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VEJA MAIS EM NEGOCIOS.PT

Como as PME de Aveiro
estão a superar a crise

Paulo Duarte

Para superar as restrições do mercado doméstico, as pequenas e médias empresas estão
a apostar na venda de bens e serviços no exterior. Exportar e internacionalizar são palavras
de ordem, como se escutou na conferência que o Negócios realizou em Aveiro.
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CON F E RÊ N CI A

Aveiro segue “carris”
da alta-velocidade e da
exportação tecnológica
Poder local aposta na mobilidade para ligar o tecido
empresarial ao exterior e contribuir para que a
universidade local não seja um “cemitério de tecnologia”
ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

Sempre que digita www.sapo.pt
está a ajudar a comprovar a boa ligaçãoentreaUniversidadedeAveiro–ondenasceuomaiorportalportuguêsnaInternet–easempresas.
Aproveitando o conhecimento gerado com o crescimento daacademia, a cidade procura afirmar-se
como centro de conhecimento
avançadoedecariztecnológico,replicandoopotencialexportadordas
indústrias daregião.
ÀCâmara Municipal cabe “um
papel de mediação” e “criar condições,dopontodevistadaurbanizaçãooudaestruturaterritorial,para
quesedêessaboauniãoentreoque
éoaparelhocientíficoeotecidoempresarialeindustrial”,frisouMaria
da Luz Nolasco. Com a preocupaçãodefixarmaisempresasqueproduzam riqueza e criem empregos,
sustentou avereadora, o que o poder local tem “tentado fazer – emborahajaconjunturas mais propícias–éestabelecer,consolidareaumentarasredes,osacessoseasformas de veicularesses fluxos”.
“A nível da ferrovia, o que está
emcimadamesaécriarumaestrutura que permita o transporte de
alta-velocidade paraque sejamais
umcontributo nessaligação como
exterior.Essaseráagrandeportade
Aveiroaníveldeevoluçãoeconómicae empresarial”, frisou aresponsávelpolítica,lembrandootrabalho
do “grande parlamentar” José Estêvão na chamada do ramal no século XIX. “Será novamente a altavelocidade o maiordesafio, ao qual
Aveiro estáatento”, acrescentou a
vereadora durante a conferência
“Prémio PME Portugal”.
TIC alimentam negócios

AInovRIA– Rede de Inovação em
Aveiro ajuda a traçar o emergente
retratoempresarialdaregião.Junta64 firmas, que empregam 2.400

A alta-velocidade
será o grande
desafio, ao qual
estamos atentos.
MARIA DA LUZ NOLASCO
Vereadora da Câmara de Aveiro

O sector das TIC
vai proporcionar
grandes
transacções
externas através
dos serviços.
ANTÓNIO SAMPAIO TEIXEIRA
Director executivo da InovRIA
- Rede de Inovação em Aveiro

pessoas (80% são qualificadas) sobretudo nas Tecnologias de InformaçãoeComunicação(TIC)eElectrónica,convivendoumamaioriade
PMEdepertocom“gigantes”como
aPTInovação,aNokiaSiemensea
Ericsson. Liderada por António
Sampaio Teixeira, esta associação
semfinslucrativosajudanodesenvolvimentoeinternacionalizaçãoe
estimula “para que se agreguem e
tenham acesso a mercados externos de formamais consolidada”.
Excluindo as “grandes”, o peso
dasexportaçõesapenasronda10%.
Umapercentagemqueodirectorda
InovRIAacredita que vai disparar
embreve, pois as TICpodem“proporcionar grandes transacções externos através dos serviços”. Este
“outsourcing”nastecnologiaspara
o qual “o País começaadespertar”
visa mercados como o Brasil, PALOP e Norte da Europa (Suécia,
Alemanha, Dinamarca), que “procuraumtrabalhotécnicoqualificado apreço aindaatractivo”.

Instalação de
artistas na cidade
está “suspensa”
Em parceria com a
associação AGIR Associação para a
Modernização e Revitalização do
Centro Urbano de Aveiro, a
Câmara arrancou no início do
mandato com um levantamento
do casco urbano para identificar
a habitação devoluta, incluindo
privada, no centro da cidade. Os
artistas poderiam instalar ali os
seus “ateliers” quase sem
qualquer custo associado, já que
seriam rubricados acordos de
comodato com os proprietários
e a autarquia assumiria em
parte as despesas de luz e água.
Essa identificação foi concluída,
mas o projecto foi “suspenso”,
assumiu a vereadora, uma vez
que os edifícios listados estavam
“em muito más condições” e
“era muito complicado porque
tinha de haver um volume de
investimento superior e não
havia um programa de
candidaturas para esse nível”.
Em negociações está apenas um
local, na casa da Refer, junto à
estação de comboios,
insuficiente para albergar a
“muita gente” das artes
tradicionais, mas também das
novas tecnologias, dos
audiovisuais e das multimédias
que “carece de um espaço para
a produção artística”.

João Cândido da Silva | O director adjunto do Negócios moderou um primeiro debate

PEDI R E STU DOS SECTORI AI S... ÀS

Uma empresa que cria
tecnologia, uma que
opera em sectores
tradicionais e outra que
“encaixa” nas indústrias
criativas deixam
conselhos práticos ao
Governo em matéria de
política económica.

Pagar no prazo
Mesmo não sofrendo com problemas
de tesouraria, como acontece com
“grande parte” das PME portuguesas,
o director da Itron aconselhou ao
Estado a “tornar normal uma coisa
normal: pagar atempadamente, ou
pelo menos de acordo com os
compromissos assumidos, com os
seus fornecedores”. Adélio Oliveira
recorda que, para vender ao Estado,
“muitas vezes as empresas têm de
demonstrar que têm as contas
regularizadas com a Segurança
Social e o Fisco, quando é o Estado
que lhes deve e gera os problemas
de tesouraria”. O gestor classifica a
eventual redução do IRC para 10%
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Caixa garante
“revisão gradual”
no financiamento
às empresas
ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

mais institucional, onde participaram Rui Fonseca (Caixa), Maria da Luz Nolasco (Câmara) e António Sampaio Teixeira (InovRIA).

H O M Ó L O G A S DA A I C E P

ACaixaGeral de Depósitos assume que o spread pago pelas empresas é superiorao que se praticavaanteriormente, mesmo que
a taxa final “acabe por não ser
muito superior”, mas assegura
queestáafazer“umarevisãogradual, e não agressiva, das condições de financiamento junto dos
clientesempresariais”.Agarantia
foi deixada pelo director comercial da Direcção de Empresas
Norte,RuiFonseca,quelembrou
queosbancosnãoestãoaemprestardinheiroentresi,oqueobriga
abancaairbuscarodinheiroaformas alternativas, em financiamentos junto do público.
“Fazemos revisões regulares
das condições de financiamento
corrente que reflectem o ‘rating’
das empresas. O que aCaixanão
faz são revisões unilaterais em
operações de médio e longo prazo. É algo de que as empresas se
queixam, e com alguma razão,
masaCaixaapenasfazrevisõesde
médio e longo prazo se estiver
uma reestruturação em curso”,
resumiu o responsável do banco
público, esclarecendo que “se
houverumaalteração temde haveracordo entre as duas partes”.

Linha de
capitalização
pode ser para
apoio ao fundo
de maneio, não
obriga a projectos
específicos. Nem
exige as garantias
normais que são
pedidas no
financiamento,
como as
tradicionais
hipotecas
e garantias
pessoais.
RUI FONSECA
Director comercial da Direcção de
Empresas Norte da Caixa Geral
de Depósitos

Surpresa por “oferta” de capital

como “uma medida excelente” e
defende que devia ser aplicada às
que se irão fixar e às que já estão no
terreno. “É a primeira luz verde que
aparece com alguma ênfase para
dinamizar a economia e as empresas.
Espero que venha rápido”, concluiu.

Simplificar as
licenças
A operar em sectores tradicionais –
produção de sal, aquacultura e
turismo –, a sócia gerente do Canal do
Peixe reclamou a simplificação da
obtenção de licenças a nível municipal
– e são muitas para todo o
investimento poder avançar, recorda –
e considerou que “também todos os

apoios financeiros, os que existem,
também passam por processos muito
burocráticos e elaborados”, o que
dificulta o acesso a essas medidas de
cariz financeiro. A comercializar um
produto nacional, natural e
tradicional, como o sal da ria de
Aveiro, Ana Rita Regado lamentou que
o investimento na promoção “acabe
por ser feito unicamente pelo
privado”. “São pequenas coisas que,
um bocadinho aqui, um bocadinho ali,
poderiam ser uma grande ajuda”,
concluiu a empresária aveirense.

Fazer bons estudos
Miguel Nunes gostava de “ter um
Governo mais activo” como “motor

para a própria internacionalização do
País e das suas marcas”. Além de
estar mais (e melhor) presente nos
eventos internacionais, o director de
marketing do grupo Amop referiu que
“são difíceis de encontrar bons
estudos sectoriais”. “Nós e outras
empresas vamos buscar essa mesma
informação às homólogas brasileiras,
espanholas ou italianas, que têm
informação de melhor qualidade para
o mesmo sector industrial. Essa é uma
competência que a AICEP pode
desenvolver mais, ainda temos muita
ocultação de informação”, apontou
Nunes, explicando que isso também
contribuiu para que seja “muito difícil
as empresas nacionais surgirem no
mercado global”.

Recentemente, aCaixaapresentou uma linha de capitalização
que contará com um montante
inicial de 150 milhões de euros
para um grupo seleccionado de
empresas e tem em preparação
umalinhamaisgeneralistade350
milhões de euros, que incluirá a
intervenção de instrumentos de
garantiamútua. Rui Fonsecadetalhou que estalinhadestinadaa
apoiar “as empresas que têm os
balanços e demonstrações de resultadosmaissaudáveis”éumhíbrido entre os financiamentos
normaiseoscapitaisdaempresa.
O director comercial referiu
aindaqueesta“éumalinhadecapitalização onde é colocadauma
verba que pode ir até quatro milhões de euros paracadaempresa”, tendo “agrande inovação de

serpagasó no finaldo tempo terminado, que pode ir até quatro
anos”. O financiamento, sublinhou,“podeserparaapoioaofundodemaneioparaqueaempresa
possacrescerouinovarenãoobrigaaque aempresatenhaprojectos específicos”.
Nemobrigaàs “garantias normaisquesãopedidasnofinanciamento,comoastradicionaishipotecasegarantiaspessoais”,avisou.
Fonsecadivulgoumesmo que algumas empresas têm-se mostrado“surpreendidas”comesteinstrumento, dizendo que “nos últimos dois atrês anos é aprimeira
instituição que está presente a
‘oferecer’capitalsemobrigatoriedade de umprojecto específico”.

IV | Suplemento | Jornal de Negócios | Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2012

Pequenas e médias empresas
Paulo Duarte

CAN AL DO PE I XE

Comprar uma
ilha para ter
negócio bem
“temperado”
Um grupo de amigos comprou um
conjunto de salinas na Ria de Aveiro,
onde juntou sal, aquacultura e turismo
ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

Familiarde proprietários de marinhas,AnaRitaRegalateveaideiade
tentarpreservare revitalizaro salgadoaveirense,queemtemposalimentoumuitasbocasnaregião.Em
2007, reuniu 100 mil euros e um
grupo de amigos paracomprarum
conjunto de salinas, que formam
umailha.Produçãodesal,exploraçãodaplantasalicórnia,aquaculturae turismo são os projectos que o
Canal do Peixe está a “extrair” da
Ria de Aveiro. “Até agora investimos muito capital paraque acoisa
funcionasse. Agorasim, vamos recebermaisfrutos”,disseasóciafundadora, mostrando “orgulho” por
aindanãoterrecorridoàbancapara
financiaraactividade empresarial.
Naproduçãodesaltradicionale
certificado, aempresáriapiscaum
olhoaopassado–manternabasea
culturaaveirense–eoutroaofuturo, buscando “criar um novo paradigma” paraum produto que nuncafoi muito rentável. “Não é aquelacolheitaquesefaziaequedava50
toneladas ao final do ano, mas tentar optimizar ao máximo e elevar
muito mais as quantidades ao final
dasafra”,detalhouduranteaconferência“PrémioPortugalPME”,organizadapelo Negócios.
Mais do que o próprio sal, o Canal do Peixe procura promover a
flor de sal, que é um produto com
mais valor comercial. Asalicórnia
nasce nos muros das marinhas da
riaepodeserutilizadanaalimentação–comojáéapreciadoempaíses
comoaHolandaeaFrança–como
substitutodosal.Asqualidades,características e sabores estão a ser
avaliadas pelo departamento de
BiologiadaUniversidadedeAveiro
eservirãocomoargumentosàpro-

I D E I A S - C H AV E
TRÊS ÁREAS DE NEGÓCIO
PARA SUSTENTAR A APOSTA
PRODUÇÃO DE SAL
O Canal do Peixe afirma produzir sal
que “tem um valor acrescentado”
por ser tradicional e certificado. A
flor de sal é uma aposta mais
exaustiva, que garante maior valor
comercial.
AQUACULTURA
Para aumentar as receitas e
“também em termos sustentáveis,
para a preservação da natureza”, a
empresa está a criar tanques nas
salinas, onde serão criadas diferentes
espécies.
TURISMO
O fabrico de sal, através de um
método tradicional, na ria de Aveiro é
o argumento principal para atrair
turistas à “ilha”, que tem programas
adaptados às suas exigências.

Ana Rita Regala | A fundadora do Canal do Peixe pretende levar cada vez mais turistas a ver as marinhas da Ria de Aveiro.

moção comercial.
Por ser uma“fonte económica”
eparaserviropropósitode“preservaçãodaNatureza”,dentrodasmarinhas estão também aser criados
tanques para a aquacultura, onde
poderãoviraproduzidoslinguados,
camarinhas ou ostras. É também a
Universidadelocalqueestáaajudar
aidentificarasespéciesquepodem
coabitarnomesmoespaço.Umdos
objectivos para 2013, em que Ana
Rita Regala pretende “quadruplicar,sepossível”osactuaistrêspostosdetrabalho,éprecisamente“ter

umacolaboração mais consistente
eabrangente”comaUniversidade.
O turismo de qualidade, que
nuncaexistiriasem aprodução de
sal,éoutraáreaque“vemàrede”no
negóciodoCanaldoPeixe.“Pelabelezaemsi,pelotransporteatéàilha,
portudo o que elanos traz, mas sobretudoporquenãoécatalogadoou
delineado, é adaptado ao que o turistapede”, explicouasóciafundadora, detalhando que “as pessoas
vão realmente à procura do que é
umatradiçãoeumaartequenãoconhecem”.

Estamos a criar
um novo
paradigma do sal
tradicional, que
tem por base a
cultura aveirense.
ANA RITA REGALA
Sócia-fundadora do Canal do Peixe

100.000
Investimento inicial, em euros,
no Canal do Peixe, que tem
actualmente um capital social
de 295 mil euros.
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BRU N O CARVALH O, CEO DA ACTI VE SPACE

“Vamos criar três ‘spin-off’
para vender produtos em 2013”
Paulo Duarte

Reforço
português
de 20%
no programa
espacial
europeu
O Governo português chegou a
equacionar deixar de cumprir
as suas obrigações no
programa espacial europeu, o
que impediria as empresas
portuguesas de concorrer a
qualquer concurso e as
obrigaria a sair do País.
Porém, Portugal não só
manteve a participação como
aumentou 20% a sua
subscrição.

Além de “inteligência humana”, a empresa sedeada em Coimbra e criada por quadros portugueses
da ESA vai reestruturar-se para comercializar também produtos desenvolvidos nos últimos seis anos
ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

Fundadaportrêsportuguesesquadros daAgênciaEspacialEuropeia
(ESAnasiglainglesa),aActiveSpace começou por trabalhar apenas
paraactividades espaciais e presta
tambémserviçosdeengenharia,sobretudonaáreadaMecânicaeElectrónica.OCEO,BrunoCarvalho,revelou que em 2013 serão criadas
“pelo menos” três spin-off’s para
vender produtos que tem vindo a
desenvolverháseis anos
De que forma é que a imagem de Portugal, que não é seguramente uma imagem de um País inovador, de grande campeão em novas tecnologias, constituiu mais
uma barreira a superar?

Seguramente que tecnologia e
Portugalsãoduaspalavrasquenão
se ligam muito láfora. Mas no sector espacial, quer sejaumaempresaquesecriaemPortugal,Espanha
ou Alemanha, as dificuldades iniciais serão sempre as mesmas: o
currículo daempresae aconfiança
porparte das agências e das outras

empresas com quem se tenta ganharcontratos.Quandofalodocurrículodasempresaséoqueelajáfez.
Nestesectorésempredifícilentrar,
qualquer que sejaanacionalidade.
Acredito que juntando esta à dificuldadedocarimboPortugalainda
terásidoumpoucomaisdifícil,mas
conseguimos fazê-lo sem problemas.
Terá ajudado o facto de os fundadores
serem da ESA. A empresa não tinha currículo, mas os currículos individuais pesaram..

Exactamente,seruma“spin-off”
da ESA, financiada e ajudada pela
própriaagência,tambémtrouxealgumacredibilidadenoiníciodonegócio.Mesmohojeemdiasente-se
algumadificuldadeemadquirirvolume de negócios, não é fácil, mas
temosvindoaconseguir,temosvindo acrescer.
Onde estão os principais concorrentes?

EmPortugal,afazerexactamente o que nós fazemos, não há. Portantovêmdeoutrospaíses:Alemanha, Espanha, França, Inglaterra.

Mastambémomercadoéeuropeu,
portanto somos todos concorrentes no mesmo mercado. Não estamosnalutapelomercadonacional.
Temos escritórios em Portugal, na
Holanda, naAlemanhae no Reino
Unido.EmPortugal,nãohádirecta
ouindirectamentenenhumainstituiçãoquetenhaestetipodenecessidades técnicas, de maneiraque a
nossaexportaçãoaquiéde96%[da
facturação]. No grupo somos àvolta de 32 pessoas: engenheiros, investigadores, cientistas, físicos e
equipade suporte de gestão.

mercialização dos produtos que
têm vindo aser desenvolvidos nos
últimos seis anos. Chegou a altura
de pô-los no mercado. Além desta
reestruturação, a Active Space vai
continuar o seu processo de internacionalização: estamos a olhar
parao Brasil.
A Active Space vai funcionar como uma
holding desse grupo que vai crescer com
novos braços?

Não. Vai haver uma holding
ondevãoficaras“spin-off’s”debaixo, mas não haveránenhumaligação directaàActive Space.

Quais são os planos para 2013?

Não somos só prestadores de
serviçosdeEngenharia,tambémtemos um grupo de Investigação e
Desenvolvimento(I&D)etêmvindo a ser criadas algumas ideias de
produto. Temos alguns produtos
“readyto market” e faz todo o sentido criar respectivas “spin-off’s”.
Serãopelomenostrês,emPortugal
ou fora, aindanão estátotalmente
definido. Esse processo já está em
curso,masem2013vamosefectivamenteterempresasdedicadasàco-

Isso implica novos sócios, específicos
para cada uma das “spin-off’s”?

Ossóciosaníveldaholdingserão
osmesmosdaActiveSpace.Asspinoff’sserãoparticipadaspelaholding
eporalgunsparceiros.Foiamelhor
formaque arranjámos de arrumar
o capital - até para trabalhar com
“venturecapital”émuitomaissimples–edenãohaverdependências
de uma empresa de serviços [que]
depoisnãotemnadaquevercoma
comercialização de produtos.

Neste sector
[aeroespacial]
é difícil entrar,
qualquer que seja
a nacionalidade.
Juntando o
‘carimbo’ Portugal
ainda terá sido um
pouco mais difícil.
O mercado é
europeu, portanto
somos todos
concorrentes no
mesmo mercado.

Publicidade

€4.128 MILHÕES
A CAIXA APOIA
AS EMPRESAS
PORTUGUESAS

Dos quais mais de €1.570 milhões
estão ainda disponíveis para financiamento.

Há um banco que mexe e faz mexer o país.
A Caixa. Com Certeza.
Informe-se na Caixa.
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E N E RG I A

Itron promete reduzir
10% as perdas de água
na rede de distribuição

Filial da multinacional norte-americana avança também
em 2013 com projecto para melhorar eficiência energética
das empresas, a troco de um “pequeno investimento”
ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

AItron vai começar avender em
2013 um “sistema inteligente”
paragerirredesdedistribuiçãode
água, respondendo às perdas que
rondamos34%deumrecursoque
é escasso e cada vez mais caro, e
quedeixamassim“muitamargem
de manobra para implementar
melhorias”.Esteproduto,queestá
emfasefinaldedesenvolvimento,
será“agrandeaposta”dafilialportuguesa da multinacional norteamericana para o próximo ano.
“Esperamosquevenhaconseguirse,commaioroumenordificuldade, uma redução de 10% nessas
perdasdeágua”,detalhouodirector, Adélio Oliveira.
Comaeconomianacionalanavegarnumcenárioprolongadode
recessão económica, a empresa
que desenvolve, produz e comercializa soluções para gestão de
energia– contadores, serviços associados e softwares para gerir a
electricidade,gáseágua–vaitambém concretizar o projecto PME
Inteligente.Desenvolvidoemcooperação com o departamento de
EngenhariaMecânicado Instituto Superior Técnico, este novo
equipamentodetelecontagemvai
proporàs empresas medirde formarápidaoseuconsumoeimplementar medidas de melhoria da
eficiênciaenergética.
AdélioOliveirafrisouque“ésabidoque,hojeemdia,amaioriadas
empresas estão com dificuldades
económicasecomdificuldadesde
tesouraria”, mostrando-se convencidodeque“hácondiçõespara
que,atravésdeumpequenoinvestimento,asempresaspodemretirarbenefíciosdeumamelhorges-

tãodosseusrecursosenergéticos”.
Aunidade de VilaNovade Famalicão,queatéaosanos1960dedicou-se àprodução dos tradicionais relógios de coluna, tem na
EDP um “grande cliente”, apesar
de vender os seus produtos e serviços a todas as empresas nacionais de distribuição de energia
eléctrica e entidades gestoras de
águaegás,alémdetrabalhardirectamente com algumas empresas
industriais. A vocação da Itron
Portugal é o mercado nacional –
outras empresas do grupo dedicam-seaoutrospaíses–,mas15%
dafacturaçãojávemdemercados
externos, sobretudo da Europa
Central.
Inovação da portaria ao chefe

Aempresaestánafasefinaldecertificaçãodosseussistemasdegestão, investigação e inovação, que
temcomovantagem,exemplificou
o director, “envolver todos os colaboradores,desdeaportariaatéà
altadirecção,paracriar,darideias
eparticiparnoprocessodeinovação”.“Geraconhecimentoque,por
suavez,gerainovação,valoracrescentadoepermitirádeformaconsistenteganharvantagenscompetitivas face à nossa concorrência.
Desenvolvimento sempre fizemos, mas não destaformatão estruturada”, frisouo gestor.
No próprio departamento de
investigação e desenvolvimento
trabalhamcinco dos 35 empregados–“umapercentagemrelativamenteelevada”,sintetizouAdélio
Oliveira durante a conferência
“Prémio PME Portugal”, organizada pelo Negócios –, sendo que
50%dosquadrosdaempresatêm
formação superior, alguns deles
commestrado e MBA.

Dos “relógios de
cuco” passou a
contar energia
A unidade industrial de
Vila Nova de Famalicão
que alberga a
multinacional norte-americana
Itron conta já 120 anos de
história, tendo iniciado a
actividade em 1892 com a
designação Fábrica Nacional de
Relógios “A Boa Reguladora”,
como muitos ainda a conhecem.
Confuso? Até aos anos 1950, a
empresa dedicou-se
exclusivamente à produção dos
tradicionais relógios de coluna
(popularmente designados
como relógios de cuco). Com o
conhecimento e o “know how”
adquirido em tecnologia
mecânica de precisão, conseguiu
migrar a partir de 1954 da
contagem do tempo para a
contagem de energia. Após
passar por várias fusões e
aquisições, a empresa faz hoje
parte do grupo Itron Inc., que é
cotado na bolsa NASDAQ e que
se dedica a tudo o que seja
produção, desenvolvimento e
distribuição de soluções de
contagem de energia. O director
da unidade famalicense, Adélio
Oliveira, apontou que a gigante
norte-americana emprega 9.500
pessoas em todo o mundo (está
nos cinco continentes) e factura
globalmente 2,4 mil milhões de
dólares.

Adélio Oliveira | Director destacou que 50% dos trabalhadores são graduados.

34% de perdas
num recurso que é
escasso e cada vez
mais caro, deixa
muita margem
para implementar
medidas.
ADÉLIO OLIVEIRA
Director da Itron

50%
Metade dos 35 trabalhadores da
Itron em Portugal têm formação
superior. Cinco deles estão
afectos ao departamento de I&D.
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IDENTIFICAR, RECONHECER E PREMIAR
AS MELHORES PME PORTUGUESAS
Cientes da importância das Pequenas
e Médias Empresas para o crescimento
da economia portuguesa,
promovemos o Prémio Portugal PME.
um conteto de enormes desaos
para a economia Portuguesa,
queremos Identiﬁcar, Reconhecer e
Premiar as PME que, em cada sector
e região, se destacam pela solidez
e crescimento, pela inovação,
pela criação de emprego e pela
capacidade exportadora.

Paralelamente ao período em que
decorre o Prémio, terá lugar, em várias
cidades do País, um Ciclo de
Conferências sore os desaos que
as PME enfrentam.
Este Prémio é uma iniciativa do Jornal
de Negócios e do Correio da Manhã, em
parceria com Caixa Geral de Depósitos,
EDP, Fiat Group Automobiles Portugal
e Optimus.
Conta com o Patrocínio do Ministério
da Economia e do Emprego.

Vamos dar destaque aos melhores
exemplos que, acreditamos, se
tornarão referência e fontes de
inspiração para outras empresas.

Para mais informações: coﬁnaeventos@coﬁna.pt ou 21 049 49 02/3

UMA INICIATIVA DE

COM O PATROCÍNIO DE
MINISTÉRIO
DA ECONOMIA
E DO EMPREGO
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Pequenas e médias empresas
REQU ALI F I CAÇÃO U RBAN A

Empresas de Aveiro reabilitam
o património estrangeiro
Amop e DDL fazem negócio com a recuperação das cidades de outros países

Diogo Pires e Miguel Nunes | Os representantes da DDL e Amop, que operam em áreas complementares, trocaram contactos no final da conferência de Aveiro.

ANTÓNIO LARGUESA
alarguesa@negocios.pt

Umaconta40anosdeactividadeno
próximo ano e várias intervenções
urbanas mediáticas no passado recente; aoutraaindaprocurainvestidoresparasairdopapeleaindasó
aplicou os seus produtos inovadores emedifícios de Ovarque “estão
de pé”. A uni-las está a origem no
distritodeAveiroeofocoemnovos
projectos no estrangeiro.
Com uma centena de trabalhadoresnogrupo,quefacturou6,2milhõesdeeurosem2011,aAmopantecipaum2013 “de grande afirmaçãonomercadointernacional”.No
ano passado, a exportação representou27%dasvendaseodirector
de marketing, MiguelNunes, acreditaque“istovaievoluirmuito”,sobretudo nos melhores mercados:
Europa Central, Magrebe, Médio

Oriente,PALOP.Comquatroáreas
denegóciodistintas–entreasquais
omobiliáriourbanoeassoluçõesde
revestimento“muitoligadasàspossibilidades actuais de requalificação” –, a empresa de Águeda quer
aproveitara“embalagem”dasobras
emblemáticas deste ano em Luanda,FlorençaeLondres(veraolado).
O projecto em Itália surgiu já
atravésdaplataforma“on-line”,que
visaa“costumizaçãodemassas”eé
uma das apostas para 2013. Em
qualquerpartedomundo(comoestavaoarquitectoMaurizioBarabesi),permiteconfigurarapeça,recebernahoraoorçamentoeacertaro
prazoparaaentregadapeçacomos
materiaisescolhidos.Outroimpulso resultou do projecto paraos Jogos Olímpicos de Londres, tendo a
Amop sido procuradapelaagência
comercial daembaixadabritânica,
que ofereceu “os seus préstimos

Promotores
da DDL procuram
financiadores
para o projecto,
com um
investimento
estimado entre
166 mil e 900
mil euros.

paraencontrarparceirosemInglaterraenospaísesemqueelesestão”.
Nova argamassa precisa de 166 mil
euros para sair do “papel”

ADDLnãoéumaempresa,aindaé
sóumaideiadenegócio,masostrês
promotores – de áreas diferentes:
pintura, conservação e restauro, e
engenhariacivil– tambémjátrabalhamna“perspectivadeinternacionalização”. A“spin-off” daUniversidadedeAveirodedica-seàcriação,
produçãoedesenvolvimentodeargamassas tradicionais paraaplicar
nareabilitaçãodepatrimónioe“os
contactosexterioresjásãopraticamente iguais aos contactos nacionais”, destacouDiogo Pires.
É por isso que, ao contrário da
ideiainicial de “começar devagarinho” e nem pensar em internacionalizarlogonoprimeiroano,aDDL
temváriosplanosemmãospara,“se

necessário”,arrancarlogocomainternacionalização.Ecomoissoestá
directamente associado às quantidadesaproduzir,àdistribuiçãoeao
marketing,contabilizou,ofinanciamento necessário paratiraraideia
do papel “pode ir de 166 mil euros,
falando de uma escala pequenina,
até aos 900 mil euros, já com uma
escalamais ambiciosa”.
Ainovação daDDLé fazerargamassas semcimento, substituindo
porcal,sendoatecnologiabaseada
no tipo de aditivos do produto. As
mais-valiasinvocadasporDiogoPires são “fissurarem menos, serem
maisrespiráveis,fáceisdeutilizare
teremcaracterísticas de isolamento térmico semelhantes àcortiça”.
O que fizeramos três promotores?
“Apenas”agruparoconhecimento
sobreosaditivos,queforamestudados separadamente na academia
aveirense nos últimos dezanos.
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PERGUNTAS A

G

DIOGO PIRES

ADMINISTRADOR DA DDL ARG

O S P R OJ E C T O S M A I S “ E M B L E M Á T I C O S” DA A M O P

O Grupo Amop Synergies, liderado por Fernando Marques, desenvolveu
vários projectos internacionais que trouxeram notoriedade à marca de
Águeda. Os três melhores exemplos estão em Angola, Itália e Reino Unido

Paulo Duarte

Universidade
não pode
ser cemitério
de tecnologia
O que vos motivou a avançar numa
conjuntura tão desfavorável, em que
há uma aposta com muitas hesitações na reabilitação urbana?

Anossa garra prende-se com
acreditarmos no projecto e que
temdesefazerumatransferência
parao mundo industrialdo que é
desenvolvido nas universidades
paraquenãosejamcemitériosde
tecnologia. Acerta altura houve
umaseparação entre auniversidadeeasindústrias.
De quem é a responsabilidade: das
universidades ou das empresas?

No pós-olímpicos,
fomos procurados
pela embaixada
britânica, que nos
ofereceu os seus
préstimos para
encontrar
parceiros em
Inglaterra e nos
países em que
eles estão.
MIGUEL NUNES
Director de marketing
do grupo Amop

Achoqueédosdois.Asuniversidades ainda[estão] fechadas, a
pensarnoabstracto,empequenas
soluções que vão dar pequenos
produtos. E existe um pouco o
medodeumaindústriafazerodesenvolvimentonumauniversidade
porqueaquilopodevircáparafora.
Ascoisastêmdeserdesenvolvidas,
testadas e as empresas têmde ter
tambémacapacidadedeperceber
que têmde apostardirectamente
nas soluções que querem. Chegar
aumauniversidadeedizer:‘gostavade terestasolução. É possível?
Vamos desenvolver? Então é começar a trabalhar para isso’. E
apostaremnãosócomaideia,mas
economicamenteporqueémuito
mais interessante paraumaluno,
emvezdeestaraescreverumatese
baseadaem factos, criaralgo que
depois vai ser usado na prática.
Temmuitomaisinteresse.
De que apoios práticos beneficiaram
na Universidade de Aveiro?

TivemosaoportunidadedeestarnaincubaçãodaUniversidade
de Aveiro, que nos tem ajudado
imensonãosóemtermosdeespaço, como tambémde serviços, no
apoio àtransferênciade tecnologia,napartelegistaedapropriedadeintelectual.Agrandedificuldade é nós não termos dinheiro e os
bancoseasempresasteremmedo
de investire inovarporque pode
corrermal,porreceiodorisco.

Baía de Luanda
A Amop forneceu mobiliário urbano
ao consórcio Mota-Engil e Soares da
Costa, para a obra de requalificação
da Baía de Luanda, onde a colecção
em betão Ar Puro já pode ser vista no
terreno. O director de marketing,
Miguel Nunes, chamou-lhe “uma das
obras mais emblemáticas para o
grupo e a afirmação desta vontade de
exportar”. Em 2011, as vendas no
exterior representaram já 27% do
volume de negócios. Para afirmar a
marca em Angola nos domínios da
arquitectura e do paisagismo, o grupo
criou um canal de exportação directo
e uma rede de revenda local.

Largo Annigoni, Florença
O primeiro “exemplo de sucesso” da
plataforma ‘on-line’ criada pela Amop
para responder a uma “tendência de
mudança do consumo” - a
costumização de massas - surgiu em
Maio de 2012 com a configuração
para o Largo Annigoni, em Florença,
concebida pelo arquitecto Maurizio
Barabesi, para onde a empresa de
Águeda forneceu bancos colectivos e
singulares. Miguel Nunes, director de
marketing, explicou que a plataforma
disponível para arquitectos, privados
e empresas em qualquer lugar do
mundo permite configurar a própria
peça e receber na hora o orçamento.

Jogos Olímpicos, Londres
A Amop “apurou-se” para os Jogos
Olímpicos de Londres, no Verão, ao
ganhar um contrato com a Câmara de
Camden para colocar bancos à frente
dos hotéis e outros edifícios. Os
objectivos foram funcionais (para os
turistas descansarem), e também de
segurança (evitar acidentes
rodoviários ou possíveis ataques com
viaturas que atinjam os edifícios).
Nunes explicou que uma equipa
britânica acompanhou a concepção
deste equipamento para responder a
“segurança antiterrorista” e “conter
uma situação de eventual euforia e
tumulto urbano”.
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