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Bahia
quer mais
investidores
portugueses
João Leão, Vice-Governador da Bahia
(Brasil), vem a Portugal este mês para
mostrar a nova Bahia, e em entrevista
exclusiva aponta um caminho para
a internacionalização das empresas
portuguesas: «A Bahia é a nova fronteira
do desenvolvimento no Brasil».

António Silvestre
Ferreira
Presidente do Vale da Rosa
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A

revista PAÍS€CONÓMICO e a M21, empresa brasileira liderada pelo empresário Marco Lessa (conhecido pela promoção e realização dos festivais internacionais do chocolate de Ilhéus, Belém

brasileiras.
No próximo dia 26 de outubro, teremos a primeira conferência, no caso
sobre a Bahia, um estado com uma área territorial ligeiramente maior do
que a França, e com um potencial tremendo para investir e fazer crescer
as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização. Grupos
como a Vila Galé, Pestana, Convento do Espinheiro (está a caminho da
Bahia), Amorim ou Euroeste, são apenas alguns que já investiram e solidificaram posições na economia baiana, mas que beneficiaram igualmente
dessa presença nesse estado central do território do Brasil.
Como temos escrito em artigos anteriores neste mesmo espaço, é preciso que as empresas portuguesas vejam para além das circunstâncias da
política e da economia brasileira. Os fundamentos estratégicos do país são
robustos e merecem uma atenção cuidada, mas igualmente uma capacidade de decisão fundamentada, assertiva e decisiva. O potencial e as oportunidades de investimento e crescimento sustentado no Brasil são de tal
ordem de grandeza, que deverá levar certamente as empresas portuguesas
a investir no país. O desafio lançado por João Leão, Vice-Governador na
Bahia na capa desta edição é elucidativo: «a Bahia é a nova fronteira no
desenvolvimento do Brasil».
JORGE GONÇALVES ALEGRIA
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João Leão, Vice-Governador do estado brasileiro da Bahia, estará este mês em Portugal
para mostrar os grandes avanços económicos
e sociais da Bahia, estado onde se assiste nos
últimos anos a vários investimentos de empresas portuguesas, como são a Vila Galé, Convento do Espinheiro, Grupo Amorim, a Euroeste,
além de outros. O político baiano vem a Portugal em busca de novos investimentos sobretudo em áreas como a produção de frutas, vinho
e hotelaria. Nesta edição destaque também
para o interesse por Portugal de estados brasileiros como Minas Gerais e Espírito Santo.

Pág. 06 a 15
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João Leão, Vice-Governador do Estado da Bahia (Brasil)

A Bahia é o melhor
estado brasileiro
para se investir
Depois de uma sólida carreira empresarial foi o chamamento da política que fez João
Leão, atual Vice-Governador do estado brasileiro da Bahia, intervir na melhoria da coisa
pública e fundamentalmente intervir para melhorar a vida dos baianos e dos brasileiros.
Depois de ter sido Prefeito do Município de Lauro de Freitas (vizinho de Salvador), João
Leão foi Deputado Federal, secretário em governos da Bahia, e desde janeiro de 2015
é Vice-Governador da Bahia (liderado pelo Governador Rui Costa). O Vice-Governador e
Secretário do Planejamento do governo da Bahia concedeu uma entrevista exclusiva à
revista PAÍS€CONÓMICO, antes de visitar novamente Portugal em finais de outubro,
onde voltará a contatar vários potenciais investidores portugueses e a mostrar o elevado
potencial de oportunidades para a internacionalização das empresas portuguesas
que constitui a Bahia. A Bahia é o maior estado do Nordeste brasileiro, com uma área
superior à da França. João Leão destaca as grandes potencialidades e oportunidades da
Bahia para investimentos vitoriosos em áreas tão diversas como o turismo, agricultura,
pecuária, agroindústria, infraestrutura, energias renováveis, comércio, entre outras,
lembrando que a Bahia é uma dos estados brasileiros «melhor estruturados, onde o
investidor possui segurança jurídica para os seus investimentos e no qual tem tudo para
investir com sucesso».
TEXTO › JORGE ALEGRIA

| FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELAS ASCOM/SEPLAN

Recentemente reuniu-se com o grupo

ta que esse projeto hoteleiro no Palácio

português Convento do Espinheiro com

do Rio Branco vai se concretizar? Para

o objetivo do interesse manifestado por

quando?

esse grupo de gerir no futuro o Hotel

Este empreendimento também está
com o processo licitatório em construção
e em breve o certame será aberto para participação transparente dos investidores
interessados.

O processo licitatório está em construção e em breve o certame será aberto para
participação transparente dos investidores interessados.

Estes processos poderão enquadra-se na

Outro grupo português de hotelaria, a

hotelaria e turismo? Tem existido alguma

em maio do corrente ano recebi uma
delegação do Governo de Portugal e tratamos, dentre outros assuntos, do programa
Revive, desenvolvido em conjunto com
o governo português para a recuperação
de prédios que compõem o conjunto arquitetônico do estado da Bahia. Queremos consolidar essa parceria, pois temos
enorme potencial turístico e econômico,
sobretudo no Centro Histórico da nossa
capital, Salvador. Atrair investigadores de
Portugal é uma busca constante do nosso
governo.

Vila Galé, já com dois hotéis na Bahia,

evolução, sobre esta matéria, do protoco-

Ainda no que respeita à captação de in-

pretende transformar e gerir o Palácio

lo assinado em junho de 2019 entre o go-

vestimento de Portugal para a Bahia, o

do Rio Branco em unidade hoteleira de

verno da Bahia e o governo de Portugal?

Sr. Vice-Governador costuma apontar

luxo. No entanto, o processo não tem an-

Em relação à parceria para desenvolvimento do setor turístico Brasil-Portugal,

o exemplo do investimento agrícola e

Convento do Carmo em Salvador. Em que
ponto está essa negociação? Quando é
que o grupo hoteleiro português poderá
tomar a gestão do Convento do Carmo?

dado com a celeridade esperada. Acredi-
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estratégia do Governo da Bahia de aproveitar o conjunto de imóveis históricos no
estado para o seu aproveitamento para a

agroindústrial dos empresários lusos
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Foto: Edvanio Motos

Usina Serpasa

José Coimeiro e Pedro Garcia de Matos,
Convento do Carmo

Foto: Manuel Dias

na região de Barra. Qual a sua avaliação
da evolução desse investimento e de
como ele pode ser exemplo para outros
investidores portugueses na mesma
área da economia?

A Fazenda Euroeste é realmente um
empreendimento que nos orgulha, um
caso de sucesso que, com toda certeza, já
serve de estímulo a muitos empresários
portugueses e de outros países. A Euroeste conta atualmente com cerca de 3 mil
cabeças de gado criados dentro de uma
estrutura fantástica de pastos irrigados, a
partir de pivôs, estão prestes a integrar à
estrutura uma fábrica de rações e, recentemente, adquiriram uma nova área de
1.200 ha para ampliação da unidade.
A Bahia é um estado
com muitas riquezas
O Senhor tem feito regularmente visitas
a Portugal para sensibilizar novos investidores a apostar na Bahia. O que os
empresários poderão aportar de valor
acrescentado à economia baiana?

Palácio do Rio Branco
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Foto: Camila Souza

A Bahia é um estado muito diverso e
com muitas riquezas, cujas possibilidades
de investimento são também muito vas-

tas. Temos imenso potencial nos segmentos turístico, mineral, industrial, agrícola e
energias renováveis, dentre outros. O que
esperamos do investidor português é que
traga para a Bahia a expertise já aplicada
em terras portuguesas e com toda certeza
iremos replicar os exemplos de sucesso
que já temos no nosso estado com empresários de Portugal.

tação e 12 em análise. A primeira Usina
Sucroalcooleira, que vai produzir açúcar,
etanol e energia de biomassa, está prestes
a ser inaugurada e está sendo implantada
em Muquém do São Francisco pelo Grupo
Sergio Paranhos S.A., que é a Usina Serpasa Agroindustrial.

O Vice-Governador tem sido um grande

sonha com a instalação de um complexo

entusiasta da instalação de um comple-

industrial nessa região da Bahia e que

xo industrial Bioenergético e Sucroal-

possa constituir um upgrade para a pro-

cooleiro na Bahia. Que investimentos

dução da matéria-prima baiana?

já conseguiu angariar para essa região

Mas é claro que sim! Nós acreditamos
muito no potencial da agroindústria como
estratégia de dinamizar a economia no interior do estado. O Oeste baiano é uma região muito produtiva e com excelência no
que produz. Um polo de processamento
para o algodão produzido na região, que a
propósito é de alta qualidade, é uma possibilidade concreta. Visitei recentemente
as instalações da Nova Tecelagem e Fiação
Oeste, indústria do Grupo Santana Têxtil
que prevê investimentos de R$ 100 milhões e geração de 800 empregos diretos e
indiretos, em Luís Eduardo Magalhães. A
empresa, que assinou protocolo de intenções com o Governo do Estado em setem-

baiana?

O Médio São Francisco baiano, região
onde se encontra o Polo Agroindustrial e
Bioenergético, será a nova fronteira agrícola da Bahia que deverá responder pela
geração de 60 mil empregos, diretos e
indiretos, e por incrementar mais 12% à
receita do Estado da Bahia nos próximos
10 anos. Para o empreendimento, temos
uma previsão de investimentos privados
da ordem de US$ 1.8 bilhões, além de US$
34,6 milhões em investimentos públicos
na infraestrutura elétrica e na construção
de vias e estradas. Já temos 28 empreendimentos, sendo 16 em processo de implan-

O Oeste da Bahia é rico na produção de
grãos mas também de algodão. Ainda

Outubro 2021 | PAÍS €CONÓMICO › 9

› GRANDE PLANO

Foto: Kel Dourado

Fazenda Escola Barra

bro do ano passado, vai fabricar fio open
end (fio de tecido), com produção anual
de até 36 mil toneladas.

contrato já foi assinado entre o governo

extensão da ponte. A construção ficará a
cargo do consórcio vencedor da licitação
realizada em 2020, formado pelas empresas China Communications Construction
Company (CCCC Ltd), CCCC South America Regional Company (CCCCSA) e China Railway 20 Bureau Group Corporation
(CR20). As obras devem começar no final
deste ano, ao que tudo indica por volta do
final do mês de novembro ou início do
mês de dezembro, e a previsão é de ter a
duração de quatro anos.

da Bahia e um consórcio de construtoras

Quais os impactos imediatos e de longo

chinesas. Quando começarão as obras

prazo que a Ponte Salvador-Itaparica

da ponte?

vai trazer para a Região Metropolitana

A Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
está muito bem encaminhada, já é uma
conquista da Bahia. No início de abril
inclusive, o Governo do Estado realizou
o depósito de R$ 250 milhões no Fundo
Garantidor para Construção da Ponte
Salvador-Itaparica. Este mês de setembro,
inclusive, foi feita a batimetria, que é o
mapeamento do relevo embaixo da água,
para registrar a profundidade em toda a

de Salvador, mas sobretudo para toda a

Construção da Ponte SalvadorItaparica deverá arrancar ainda
este ano
Todavia, se existe projeto estratégico
para a Bahia e o Brasil em que se tem
empenhado pessoalmente, é o da construção da Ponte Salvador-Itaparica, cujo
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região sul da Bahia?

A construção da Ponte Salvador/Ilha
de Itaparica faz parte de um plano de desenvolvimento socioeconômico da Bahia,
que alavancará o crescimento do Estado
e melhorará a qualidade de vida dos habitantes das regiões atendidas. Construída,
ela será um indutor de desenvolvimento da Bahia, como foram, na ocasião das

suas implantações, a Refinaria Landulfo
Alves, o Centro Industrial de Aratu, a Usina Hidroelétrica de Paulo Afonso, o Polo
Petroquímico, as BR-116, BR-101 e BR242, a Rede Hoteleira do Extremo Sul, a
Ocupação Agropecuária do Oeste, e outras
iniciativas. A sua integração com os municípios do Recôncavo e aqueles localizados no Território de Identidade Baixo Sul
e na área do Recôncavo Sul representará
uma melhor mobilidade entre estes municípios, com redução de tempo de viagem em mais de 40%, integrando regiões
importantes do Estado, incrementando o
turismo e atendendo a projetos prioritários implantados e em implantação como
o Porto Sul, a Ferrovia Oeste/Leste e os
Agronegócios do Oeste.
A Ponte representará, também, um
novo vetor de crescimento urbano, com
70% das terras da Ilha de Itaparica reservadas para proteção ambiental e crescimento planejado. Abrindo caminhos
de oportunidades para a ilha e regiões
ao sul do estado, a sua construção atrairá

empresas com grande potencial de investimento, gerando novas vagas de trabalho
e oportunidades para negócios, para os
moradores da região e até mesmo para
a população da Região Metropolitana do
Salvador.
Com a construção da Ponte ganha a população e as empresas por ela atendidas;
ganha o poder público com o aumento da
arrecadação e o seu fortalecimento institucional; e ganha a Bahia, com a promoção do seu desenvolvimento.

trutura de integração econômica feita na
Bahia nas últimas décadas e irão consolidar um importante corredor logístico de
exportação para o Brasil que irá permitir o
transporte de milhares de toneladas, dentre outros produtos, de minério e produtos agrícolas, como soja, algodão e milho,
segmentos em que a Bahia tem constantemente se estabelecido como uma potência
no cenário nacional e internacional.
Voltando a Barra, daqui a poucos dias
será inaugurada a ponte entre Barra e
Xique Xique. Qual é a sua importância

FIOL e Porto Sul são
estratégicos para a Bahia

para a economia da região e para a vida

Quem também ganhou agora condições

É a realização de mais um sonho! A
ponte Barra-Xique-Xique, mais do que
ligar por estrada dois municípios, fará a
conexão do Oeste baiano com o resto do
estado. Atualmente, a travessia do Rio São
Francisco com uso de balsas leva cerca de
20 minutos, com a ponte, que terá pouco
mais de mil metros de comprimento, o
tempo de deslocamento cairá para 2 minutos.

para andar de forma decisiva foi a FIOL
- Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e
que se interliga ao novo Porto Sul, em
construção em Ilhéus. O que estas duas
novas grandes infraestruturas vão mudar
a logística e a economia de toda a Bahia?

O conjunto logístico que os dois empreendimentos formarão é um dos mais
importantes investimentos em infraes-

das pessoas dessa região?

Bahia é líder nacional
em energias renováveis
Para além dos diversos já mencionados
nas questões anteriores, quais outros
projetos importantes que ainda arrancam durante o mandato do atual governo da Bahia?

A Bahia é líder nacional na geração de
energias renováveis, tanto eólica quanto solar. Temos 205 parques eólicos em
operação e outros 137 em construção. Solar, são 34 complexos em operação e 99
em construção. Juntos os novos parques
devem gerar mais de 115 mil empregos
diretos e indiretos na fase de construção
civil dos equipamentos. Somos também
o 3º maior produtor de bens minerais do
Brasil. Atrás apenas do Pará e Minas Gerais. O estado tem ainda a segunda maior
reserva de gemas do país, a quarta maior
produção de ouro, segunda maior de esmeralda e somos os principais produtores
de quartzo rutilado.
Para além de Vice-Governador, é também Secretário de Planejamento do
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Universidade de Coimbra eleita para a presidência da Associação
das Universidades de Lingua Portuguesa (AULP)

Universidade de Coimbra lidera
universidades de língua portuguesa
A Assembleia Geral da AULP elegeu “por unanimidade a Universidade de Coimbra para a presidência do conselho de administração para o próximo triénio, que termina em 2024”, referiu a
entidade em comunicado após a realização da Assembleia Geral
que ocorreu em Macau. O cargo vai ser exercido pelo Vice-Reitor
para as relações exteriore e ‘alumni’, João Calvão da Silva, por delegação do reitor, Amílcar Falcão.
Fundada em 1986, a AULP é composta por 131 membros dos
oito países de língua portuguesa – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – assim como da Região Administrativa Especial de Macau.
A eleição da mais antiga universidade portuguesa – Coimbra
– “constitui também um poderoso incentivo para a prossecução
de um desígnio estratégico do reitorado de Amílcar Falcão: a afirmação crescente da língua portuguesa, elo de ligação de uma comunidade de países e povos que deve assumir uma centralidade
política maior na nova ordem global”, adiantou o mesmo texto.
A AULP tem estimulado programas de intercâmbio de alunos
e docentes e estreitando as relações com a Comunidade de Paí-

ses de Língua Portuguesa, da qual é observado consultivo. João
Calvão da Silva considerou a eleição como o «reconhecimento
inequívoco da Universidade de Coimbra como universidade de
excelência da língua portuguesa». ‹

Quadrante e EXE com parceria
para a América Latina e África
Ponte Salvador – Itaparica

governo. Quais são os grandes desafios
ao desenvolvimento da Bahia e qual é a
estratégia a prosseguir para assegurar o
seu desenvolvimento econômico, social
e ambiental?

Eu entendo que um dos grandes desafios
ao desenvolvimento da Bahia e que repercute diretamente nos campos econômico,
social e ambiental, é a descentralização da
estrutura produtiva. Para ter uma ideia, nós
temos concentrada na Região Metropolitana de Salvador mais de 70% da arrecadação
de ICMS do estado, que é o imposto que
incide sobre a circulação de mercadorias e
serviços. Portanto, o governo estadual tem,
dentre as estratégias para o desenvolvimento, a criação de novos polos de dinamismo
econômico no interior do estado e para isso
apostamos na melhoria da infraestrutura
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e logística a fim de atrair novos investidores. A Secretaria do Planejamento da Bahia
desenvolveu um plano de longo prazo, o
Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI)
Bahia 2035, cujas diretrizes surgiram do
diálogo entre órgãos públicos, universidades, entidades governamentais, sociedade
civil e setores Produtivos. O PDI, que projeta o estado com horizonte em 2035, tem
como objetivo melhorar todos os indicadores sociais, econômicos e ambientais e tornar a Bahia um estado ainda melhor para
sua gente. Estamos também atualizando
a Agenda de Desenvolvimento Territorial
(AG-Ter), fazendo escuta das demandas dos
municípios nos 27 territórios de identidade
do estado da Bahia.
Em outubro do próximo ano o Brasil terá
novamente um novo ano eleitoral, que já

se faz sentir um ano antes. Acredita que
tal como tem acontecido desde há vários
anos, continuarão a existir dois blocos
políticos adversários, com duas visões e
políticas diferentes para o futuro do estado e do povo baiano?

Minha política é trabalhar pelo povo da
Bahia. Tenho um sonho de ser governador
da Bahia, acho que todo político precisa
ter perspectiva de crescimento, sonhar
alto. Mas desejo, para isto, manter nossa
base de sustentação unida. A base aliada
que está junta há mais de uma década
governando a Bahia, com os grandes partidos do nosso estado e os demais, que seguem fiéis ao nosso programa de governo
participativo. Enquanto 2022 não chega,
sigo trabalhando para transformar nossa
Bahia. ‹

A EXE, empresa brasileira de Engenharia Portuária, e o a Quadrante, grupo português de consultoria e projeto de Engenharia e
Arquitetura, anunciaram uma parceria para responder ao crescimento do mercado da engenharia para infraestruturas portuárias
e marítimas.
Nuno Costa, CEO
do Grupo Quadrante,
referiu que «a Quadrante trabalha há 10
anos com a EXE em
diversos projetos de
Engenharia de Valor
e grandes contratos de
EPC, que incluem terminais portuários logísticos e industriais,
de cruzeiros e passageiros e engenharia
costeira. A parceria
que agora estabelecemos é a formalização
dessa aliança, permi-

tindo criar uma proposta competitiva conjunta neste segmento
e alargar, ao mesmo tempo, oportunidades de engócio, não só na
América Latina, mas também na Europa e em África, junto das
maiores Concessionárias de Portos e Construtoras».
Por sua vez, Eubens
Sabino, Managing da
EXE Engenharia acrescentou que «a EXE tem
mais de 48 anos de experiência global em Engenharia Portuária, Marítima e Fluvial. A parceria
com a Quadrante irá
permitir alavancar negócio, ao proporcionar
uma oferta integrada
de Engenharia única no
mercado e que responde
de forma muito abrangente às necessidades
das construtoras e concessionárias privadas». ‹
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Minas Gerais abre escritório
de representação em Portugal
Armando Abreu, presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Luís Faro, embaixador de Portugal no Brasil, Nuno Rebelo de Sousa,
presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, e Rômulo Alexandre Soares, ex-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil

Relações comerciais entre Portugal e Brasil voltaram a crescer nos primeiros oito meses de 2021

Crescimento homólogo de 41 por cento
O comércio entre Portugal e o Brasil no período entre janeiro e
agosto de 2021 cresceu 41,4% face ao período homólogo do ano
passado, tendo contribuído fundamentalmente o aumento das exportações brasileiras de combustíveis e de soja, bem como das exportações portuguesas de azeites e componentes para aeronaves.
As transações comerciais entre o Brasil e Portugal representaram no ano passado 0,78% dos negócios internacionais brasileiros, representanto Portugal como o 32º maior comprador de
produtos brasileiros, enquanto as exportações lusitanas ocupam
apenas o 39º das compra brasileiras ao exterior.
As principais exportações brasileiras para Portugal assentam
sobretudo ligadas aos setores extrativistas (62%), enquanto os
bens industriais representam 19%, e os produtos do agronegócio
também cerca de 19%. Por outro lado, as exportações portuguesas
para o Brasil assentam essencialmente em produtos industrializados e em bens alimentares, como o azeite, bacalhau e frutas.
Os estados do Rio de Janeiro e do Mato Grosso são as entidades federativas brasileiras que mais exportam para Portugal, enquanto os estados de São Paulo e de Santa Catarina constituem
os principais recetores das exportações portuguesas para o Brasil.
Perante estes resultados, o embaixador de Portugal em Brasília,
Luís Faro Ramos, sublinhou que «mesmo em período de pande-
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mia, as trocas comerciais nos primeiros oito meses deste ano cresceram mais de 40 % face ao período homólogo do ano passado».
No final da reunião anual da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, que juntou este ano na Embaixada de
Portugal em Brasília, 15 das 18 câmaras portuguesas espalhadas
por vários estados brasileiros, Armando Abreu, presidente da Federação destacou que «as relações comerciais entre Portugal e o
Brasil tem tendência a aumentar», assim como a reciprocidade de
investimentos empresariais, lembrando Armando Abreu que «os
próprios empresários brasileiros reconhecem que quando estão
a criar empresas e a investir em Portugal, estão a investir num
mercado de 500 milhões de pessoas», pelo facto de Portugal estar
inserido na União Europeia.
Por sua vez, Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, referiu no final da mesma reunião que «em
2022, queremos levar alguns empresários a Portugal para fazer
uma missão Agro. Tem existido uma interação muito boa a nível governamental, institucional entre os dois países», sublinhou
Nuno Rebelo de Sousa em Brasília.
No próximo ano, espera-se que finalmente decorra em Fortaleza o IX Encontro Anual das Câmaras de Comércio Portuguesas
espalhadas pelo mundo. ‹

A internacionalização da economia do
estado brasileiro de Minas Gerais é uma
prioridade do governo do estado liderado pelo Governador Romeu Zema, e é o
primeiro estado brasileiro a abrir uma
representação em Portugal. O anúncio foi
feito pelo secretário de Estado da Cultura
e Turismo, Leônidas Oliveira, adiantando
que o escritório tem a função de fomentar, junto á Secult e à Empresa Mineira de
Comunicação (EMC), a estratégia “Minas
para o Mundo”, que deverá ser lançada no
próximo ano.
À frente da delegação de Minas Gerais
em Portugal, estará a jornalista Izabela
Drumond Braga, que vive em Portugal
desde 2017.

Ainda segundo Leônidas Oliveira, «as
primeiras fases da campanha de promoção do destino neste contexto foram o
Minas para Minas e o Minas para o Brasil. Agora nos mobilizamos para alcançar
o destaque internacional, conversando
com players europeus, companhias aéreas, o trade em geral, operadoras, entre
outros, para nos posicionarmos no mercado internacional e estamos na vanguarda. Somos o primeiro escritório fora do
Brasil, nem mesmo a Embratur tem»,
sublinhou o responsável pelo turismo
mineiro.
Outro ponto de partida para partir para
promover o destino Minas Gerais em terras estrangeiras começa com o projeto Via

Liberdade, rota turística e cultural que irá
se estender pela BR-040, ligando belezas,
as histórias, a cultura e a arte de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.
Por outro lado, é de destacar igualmente que em julho deste ano, o Governo de
Minas Gerais assinou um acordo bilateral
de cooperação com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep) visando estreitar ainda mais
os laços comerciais entre investidores mineiros e portugueses, fomentando novas
possibilidades de parcerias e desenvolvimento económico. Esse acordo foi assinado durante uma visita do embaixador de
Portugal a Minas Gerais. ‹

Espírito Santo também quer estar em Portugal
O estado do Espírito Santo anunciou igualmente o interesse
em abrir um escritório de representação em Portugal, propósito
anunciado também no decorrer de uma visita do embaixador português no Brasil, Luís Faro Ramos.
Essa manifestação de interesse foi revelado pelo Governador
Renato Casagrande, ao participar numa conferência promovida
pelo próprio governo capixaba e a Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Espírito Santo. A conferência realizada em Vitória,

capital do Espírito Santo, visou o tema “Espírito Santo: as perspectivas e oportunidades da relação com Portugal”. Na sequência foi
assinado um memorando de entendimento entre o Governo do
estado do Espírito Santo e a Câmara Portuguesa, cujo presidente,
Paulo Baraona, que sublinhou que o Espirito Santo «além de ter
um Fundo Soberano e um Fundo de Infraestrutura, o Estado é visto pelo mercado internacional como atrativo com mais segurança
aos seus investimentos». ‹
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› A ABRIR

PEDRO SIZA VIEIRA
O Ministro de Estado, da Economia e
da Transição Digital continua a ser o
‘farol’ dentro do governo que assegura
que as empresas portuguesas possam
ter condições de desenvolvimento e de
aproveitar os fundos comunitários para
concretizar os seus projetos. Pedro Siza
Vieira tem percorrido o país para ver como o
tecido empresarial português está a sair da
crise pandémica e como puxa pelo país para
um patamar superior de desenvolvimento
económico e social. ‹

“Alentejo Global Export” atraiu importadores ao Alentejo

Alentejo quer aumentar as exportações
O projeto “Alentejo Global Export”
trouxe em setembro dez potenciais importadores provenientes de países como
a Alemanha, França e Luxemburgo, até
aos distritos de Beja, Évora e Portalegre.
A iniciativa foi promovida conjuntamente pelas associações empresariais dos três
distritos alentejanos, respectivamente, o
Nerbe/Aebal (Beja), Nere (Évora) e Nerpor
(Portalegre).
Segundo João Coelho, adjunto da direção do Nerbe/Aebal, «esta ação teve

como grande objetivo facilitar reuniões
B2B entre as empresas alentejanas e estes
prospetores com o intuito de fomentar
negócios».
Ainda segundo o mesmo responsável,
os importadores «estiveram um dia com
as empresas que estão sediadas no Baixo
Alentejo e no Alentejo Litoral, no segundo
estiveram com as empresas localizadas no
Alentejo Central, e finalmente ao terceiro
dia s reuniram com as empresas do Norte
Alentejano».

Segundo João Coelho, «no âmbito deste
projeto temos previstas três missões, uma
que ocorreu em junho e que trouxe um
leque de importadores que tiveram reuniões com empresas da região, e que propiciou o início de um processo negocial»,
agora foi concluída uma segunda missão,
«que vem neste seguimento, com os mesmos princípios», salientou João Coelho.
No próximo mês de novembro, está prevista uma terceira missão empresarial internacional à região. ‹

Mármore alentejano esteve em Milão
O programa Line of Marple esteve fortemente representado no recente Super Salone e a Milan Design Week, que decorreram
na cidade italiana de Milão. A presença
decorre da iniciativa conjunta da Associação Cluster Portugal Mineral Resources
(ACPMR) e da Assimagra – Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Naturais.
A presença em Milão foi apontada por
ser um “palco privilegiado para mostrar
a capacidade e versatilidade da indústria
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nacional, que é capaz de fazer diferente e,
assim, aumentar o potencial de exportação e valorizar aquele que é um produto
de excelência português», destacou as entidades portuguesas presentes na capital
da Lombardia italiana.
Ainda segundo a organização portuguesa, “o mármore português e, neste caso
específico, o alentejano, tem possibilidade
de se afirmar cada vez mais internacionalmente em vários campos, tendo em conta

as infinitas possibilidades de aplicação,
desde o mobiliário de decoração, passando pelo lado funcional”.
Em Milão esteve em destaque uma linha de produtos e objetos funcionais de
uso diário e de mobiliário em mármore
alentejano. O fornecimento de pedra, a
produção e a execução das peças expostas
ficou a cargo das empresas Airelimestones, Formas de Pedra, Magratex, Netostones, Moca Stone e Solubema e a ETMA. ‹

Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, visitou empresas
agrícolas no Baixo Alentejo

«Alentejo tem produções
agrícolas com visão
de futuro»
O Ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, admitiu «que sou um
consumidor de uva do Vale da Rosa, mas nunca tinha vindo ver a sua produção. É com
muito prazer que estou aqui, verificar como esta uva é produzida e como é recolhida, e
como a partir daqui conquista os mercados nacional e internacional. Representa a visão
de futuro do que deve ser a agricultura portuguesa, plenamente capaz de vingar em qualquer parte do mundo», salientou o responsável pela economia portuguesa.
Na Herdade do Vale da Rosa, e sempre acompanhado por António Silvestre Ferreira,
presidente da Sociedade Agrícola do Vale da Rosa, o Ministro da Economia vistou a propriedade que possui 270 hectares «e que pretende praticamente dobrar o seu tamanho»,
apontou Silvestre Ferreira, além de estar a desenvolver um ambicioso projeto agroindustrial, que já produz passas e futuramente um vinagre gourmet.
Pedro Siza Vieira destacou na sua visita ao Vale da Rosa que «não podemos desperdiçar
os recursos naturais de que dispomos, além de que temos de incorporar cada vez mais
conhecimento à produção para que o país produza com mais quantidade e mais qualidade. Dessa forma, poderemos competir ao melhor nível mundial. Como o Vale da Rosa o
comprova», enfatizou o ministro.
Depois do Vale da Rosa, Pedro Siza Vieira ainda passou rapidamente pela propriedade
da família Gemperle, junto a Odivelas, também no concelho de Ferreira do Alentejo, onde
cresce um ambicioso projeto de produção de laranjas. ‹

JOÃO MARQUES DA CRUZ
O CEO da EDP Brasil acaba de inaugurar o
maior projeto solar fotovoltaico da empresa
no Brasil, sendo simultaneamente o maior
projeto do género no estado de São Paulo,
e o quinto maior em todo o Brasil. Mais um
projeto concreto na forte aposta da elétrica
de matriz portuguesa no Brasil e que assim
dá mais um passo para consolidar a posição
como uma das mais importante empresas
do mundo no setor das renováveis.

JORGE PAIS
O Presidente do Nerpor – Associação
Empresarial do Norte Alentejano tem sido
um dos maiores defensores de que as
grandes potencialidades do Alentejo em
geral e do Norte Alentejano em particular,
terão de ser melhor aproveitadas, não
apenas com investimentos em melhores
infraestruturas, mas sobretudo com mais
condições para o desenvolvimento da
atividade empresarial. O recente protocolo
assinado entre o Nerpor e a Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Russa são um
bom sinal desse dinamismo empresarial. ‹
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Gonçalo Tavares e Mário Quenino, Sócio-Gerentes da MGETensão, Lda.

«Somos uma referência
no desenvolvimento
de projetos empresariais
no Alentejo»
Por vezes, nas dificuldades surgem as oportunidades. Gonçalo Tavares e Mário Quenino
trabalhavam numa empresa em Évora que estava a entrar em insolvência. Dialogaram
e decidiram criar em janeiro de 2017 a MGETensão – Projectos, Instalações Eléctricas e
Telecomunicações, Lda., com sede em Évora, e avançar com o seu forte conhecimento e
experiência, elevando a qualidade no desenvolvimento de vários projetos na região, onde
têm colocado a marca impressiva da empresa em projetos da Embraer, Fundação Eugénio
de Almeida, Herdade do Esporão, Herdade do Vale do Rico Homem ou o Monte dos
Perdigões, entre vários outros. Nos últimos tempos, a MGETensão começou a participar
com o seu know how em projetos na área da hotelaria e do solar fotovoltaico, áreas da
economia que a empresa pretende crescer nos próximos anos. «Estamos disponíveis para
atuar em várias áreas da economia, sempre dentro do nosso core business, e garantindo
uma forte qualidade na concepção e execução dos projetos que desenvolvemos.
Crescimento e sustentabilidade são as nossas marcas», destacam Gonçalo Tavares e

E

Mário Quenino, sócio-gerentes da MGETensão.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA MGETENSÃO

m janeiro de 2017 nasceu a MGETensão – Projectos, Instalações Eléctricas e Telecomunicações, Lda, fruto da visão, da
vontade e querer dos seus dois sócios e fundadores, respectivamente, Gonçalo Tavares e Mário Quenino, ambos engenheiros.
Confrontados com a real perspectiva da insolvência da empresa
onde anteriormente trabalhavam, decidiram em conjunto lançar-se
no desafio de se tornarem empresários e criarem a MGETensão,
com sede na cidade de Évora.
Gonçalo Tavares recorda um fator importante para consolidar
a ideia de criar a nova empresa: «na empresa onde trabalhava,
eu era responsável pelo relacionamento com a Embraer aqui em
Évora, pois desenvolvíamos trabalhos para essa multinacional
brasileira. Essa relação era muito boa, e considerámos que seria
um desperdício não aproveitar esse conhecimento dentro do que
sabemos fazer se não existisse uma continuidade. Na altura, tínhamos uma boa relação com uma outra empresa que tinha um
contrato com a Embraer, eles falaram conosco e ficámos respon-
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sáveis pela execução das áreas em que somos especialistas. Reconhecemos que foi muito importante na sustentação inicial deste
projeto empresarial que é a MGETensão, embora nos dias que
correm já temos um relacionamento direto e muito profícuo com
a Embraer», salienta Gonçalo Tavares.
Da anterior empresa, destaca Mário Quenino, «vieram também
alguns colaboradores, pessoas de enorme competência e experiência,
com grande disponibilidade para trabalhar e vestirem a camisola da
empresa. Hoje, quase cinco anos passados, continuamos com vários
colaboradores desse período, que além do seu trabalho também estão capacitados para assumir o papel de formadores dos mais novos,
visto que a expansão das atividades leva-nos periodicamente a recrutar mais pessoas, até porque é política da empresa controlar todo o
processo de concepção e elaboração do projeto até à construção da
própria obra. Para isso acontecer com eficácia, é importante termos o
nosso próprio corpo de colaboradores e dependermos o menos possível de entidades terceiras», destacou o empresário.

Gonçalo Tavares e Mário Quenino, sócio-gerentes da MGETensão

Corpo profissional com conhecimento
e experiência
Questionado sobre quantos colaboradores possui atualmente
a MGETensão, Mário Quenino referiu que «somos 14 pessoas,
incluindo nós dois, proprietários da empresa, mas participamos
de igualmente modo e com as reponsabilidades inerentes da gestão no esforço diário da empresa em proporcionar um serviço da
mais alta qualidade aos clientes, que felizmente são em cada vez
maior número».
A MGETensão é uma empresa que atua nas áreas da elaboração
de projetos e instalações elétricas, de telecomunicações e de segurança. A empresa dispõe de uma «equipa técnica perfeitamente
habilitada para a elaboração de projetos dentro das áreas em que

dispomos de expertise, mas capaz igualmente de assumir as responsabilidades da sua execução e implementação em termos de
obras nos diversos projetos que elaboramos. No fundo, a MGETensão possui condições para proporcionar um serviço completo
‘chave na mão’ aos nossos clientes, em que elaboramos o projeto,
executamos a obra e entregamos tudo pronto a funcionar. Mais,
poderemos também, se o promotor da obra o desejar, ficar responsáveis pela manutenção do sistema e dos equipamentos que
foram concebidos e montados por nós no âmbito de um determinado projeto», sublinha Gonçalo Tavares.
Com sede na Av. Dr. Barahona, nº 7, em Évora, a MGETensão
atua fundamentalmente na região do Alentejo, «sem prejuízo de
pontualmente podermos desenvolver trabalhos noutras zonas do
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país, aliás como estamos a fazer num projeto com um parceiro
na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão, que fica no distrito de Setúbal. Aliás, se algum cliente quiser desenvolver um projeto noutra
parte do país e considerar imprescindível o contributo da MGETensão para desenvolver as áreas que constituem o nosso core
business, não poderemos certamente deixar de atender aos desejos desses nossos clientes, afinal, o que de mais importante as
empresas possuem», destaca Mário Quenino.
Participação em projetos industriais
e agrícolas no Alentejo
Mas, tem sido no Alentejo, que é a maior região do país, que
a empresa tem desenvolvido a sua atividade. A começar pela já
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mencionada ligação a projetos desenvolvidos na Embraer, bem
como noutras empresas industriais, embora tenha sido sobretudo
as áreas agrícola e agroindustrial a motivar algumas das principais obras desenvolvidas pela MGETensão na região.
«Repare que nesta última década, o Alentejo tem recebido um
vasto conjunto de projetos de investimento agrícola, sobretudo
nas áreas da vinha, do olival, do amendoal, mais recentemente
da cannabis, entre outros», aponta Gonçalo Tavares, para acrescentar que a MGETensão tem participado com a componente da
eletrificação em projetos tão importantes como a nova adega da
Fundação Eugénio de Almeida, na Herdade Vale do Rico Homem
e no Monte dos Perdigões, do empresário Henrique Granadeiro
Jr., Em vários desses projetos, por exemplo, temos ajudado na implementação de centrais fotovoltaicas, sobretudo para alimentar
energeticamente os próprios projetos, ou seja, essencialmente
numa lógica de autosuficiência», menciona o gestor da empresa.
A participação em projetos de energia solar fotovoltaica afigura-se cada vez mais como uma área importante na atuação
da MGETensão na região, «até porque como é do conhecimento
público, existe uma grande quantidade de projetos – com dimensão variada – de construção de centrais solares fotovoltaicas no
Alentejo. Talvez ainda seja cedo para participarmos em projeto
de grande dimensão, é preciso saber crescer sustentadamente e
com equilibrio, e não querer participar em tudo, até porque não
possuímos uma estrutura humana e técnica com a dimensão necessária para estarmos em projetos de grande dimensão. Mas,
para além dos que referimos anteriormente, queremos progredir

e crescer também nesta área, entrando paulatinamente em
projetos de dimensão superior. Como em tudo na vida, esta
faz-se de pequenos passos, Crescer, sim, mas com segurança e
sustenção», remata Mário Quenino.
Outra área em expansão nos trabalhos desenvolvidos pela
MGETensão na região é a hotelaria. Já esteve envolvida na fase
de projeto de um investimento hoteleiro – infelizmente ainda
não concluído devido à pandemia – próximo da antiga estação
ferroviária de Montemor-o-Novo, mas agora a empresa está a
trabalhar naquele que promete ser um “excelente projeto hoteleiro em Évora”, o futuro Hotel Hilton Évora. Gonçalo Tavares
sublinha que a empresa está muito atenta e disponível para
participar em novos projetos hoteleiros no Alentejo, «até porque com o envolvimento nestes projetos que lhe referimos, a
empresa tem ganho um know how e experiência assinaláveis
para atuarmos com muita qualidade e eficiência nesses projetos», aponta o gestor da empresa.
Quase a completar os primeiros cinco anos de vida, a MGETensão quer se desenvolver «com segurança, sustentação e
qualidade. O nosso entendimento é continuarmos focados no
Alentejo, sem desprimor de podermos desenvolver projetos
noutras regiões do país por solicitação dos nossos clientes. Investimos muito em tecnologia e queremos continuar a investir
na captação, formação e desenvolvimento dos nossos recursos
humanos, o que não têm sido fácil nos últimos tempos. Portanto, a perspectiva de desenvolvimento da empresa é de consolidação e de continuarmos a crescer, não de forma muito rápida,
sim de forma segura e sustentada. Passo a passo», enfatizaram
a terminar Gonçalo Tavares e Mário Quenino. ‹
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Altri quer construir biofábrica na Galiza
DST constrói fábrica para grupo suíço em Amarante

Fábrica para produzir conectores e cablagens
O grupo suíço The Fischer Connectors
iniciou a construção da nova unidade de
produção de conectores e cablagem técnica em Amarante, obra da cargo do dstgroup, com sede em Braga.
Em plena Serra do Marão, a nova unidade fabril da Fischer Connectors “será uma
fábrica com um ambiente de trabalho que
se relaciona com o que está em redor, um
conceito de trabalho no contexto fabril”.
Numa primeira fase, a área fabril e admi-

nistrativa conta com 150 pessoas; na fase
A2, haverá um aumento da área fabril para
mais 150 postos de trabalho, e na fase 2B
construirá um edifício para serviços e investigação, a pensar em mais 100 pessoas.
Segundo o presidente da Câmara de
Amarante, José Luís Gaspar, «a vinda da
Fischer Connectors para o nosso território
faz parte de um processo pensado, amadurecido e devidamente enquadrado na
sua estratégia de crescimento. Além dis-

so, faz parte de um plano que traçámos,
desde logo, com a constituição da Invest/
Amarante, e para o qual nos temos vindo
a preparar, para nos tornarmos competitivos na atração de investimento e novas
indústrias».
Esta é a primeira vez que a empresa
leva a montagem dos conectores para fora
da Suíça, o que marca uma nova era, um
ponto de viragem nas operações da empresa The Fischer Connectors. ‹

Bosch aposta
em Braga

Issuu abre escritório
em Braga

O desenvolvimento da electromobilidade da Bosch passa por
Braga. É assim que a multinacional alemã coloca a questão. Segundo Volkmar Denner, responsável da empresa, só em Portugal,
a Bosch Car Multimedia, localizada em Braga, a empresa conta
com mais de 450 engenheiros.
De Portugal para o mundo, a unidade bracarense da Bosch está
a desenvolver tecnologia para que um veículo seja capaz de detetar o ambiente circundante e tomar decisões com base em inteligência artificial e sensores, como o sensor LIDAR.
A empresa em Braga está também focada no desenvolvimento de sensores inteligentes críticos para a condução autónoma,
como os sensores de interior de veículo, comunicações V2X, aplicações para a conectividade dos veículos de duas rodas e o desenvolvimento do habitáculo inteligente. ‹

A Issuu que garante ser a “maior plataforma SaaS de publicações impressas e marketing de conteúdos do mundo”, anunciou a
sua chegada física em Portugal, com a abertura de um escritório
na cidade de Braga.
Localizada na Avenida Cidade do Porto, o escritório da Issuu
em braga, “irá focar-se na contratação de engenheiros de software
e gestores de produtos locais”, além de pretender “contratar mais
20 até ao final de 2021”, assegurou a empresa em comunicado.
Ainda segundo a Issuu, “Braga é o local ideal para contratar talentos técnicos, especialmente devido aos esforços do presidente
da Câmara Municipal, Ricardo Rio, na última década, na construção de um ecossistema de startups e criação de relacionamentos
entre empresas, o governo loal e a Universidade do Minho, orientada para a inovação”, destacou a Issuu. ‹
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A Altri, empresa portuguesa produtora de pasta de papel, assinou um memorando de entendimento para avançar com a construção
de uma biofábrica de fibras sustentáveis na Galiza, que terá uma capacidade de produção anual de cerca de 200 mil toneladas. O projeto
enquadra-se na estratégia de sustentabilidade da companhia portuguesa e vai aproveitar fundos do PRR espanhol.
O memorado foi assinado pela Altri e pela Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, e pretende levar á
construção na região de uma biofábrica equipada com as melhores tecnologias disponíveis a nível mundial.
A Altri adiantou, em comunicado, que a futura biofábrica estará capacitada para fornecer o cluster têxtil do Noroeste penínsular, contribuindo dessa forma para o reforço da economia circular e descarbonização de um importante setor económico como é o setor têxtil.
A concretização deste projeto depende de um conjunto de condições, as quais caso se verifiquem, o que a empresa prevê que aconteça
ao longod a segunda metade de 2022, irá criar as bases para a formalização do acordo. ‹
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António Henriques, Sócio-Gerente da NT Cars, em São Bartolomeu de Messines

«A nossa estratégia é
estar junto do cliente»
Próximo da portagem da saída da A2 para São Bartolomeu de Messines e Silves, fica a
entrada para uma nova zona industrial, onde se destaca o stand e a oficina na NT Cars.
Liderada naquela localidade do Algarve por António Henriques, a NT Cars é líder de
vendas automóveis em semi-novos e usados no interior algarvio, distinguindo-se pela
qualidade «e atenção ao cliente» prestada por toda a aquipa, salienta o empresário que
faz parte de um grupo – embora com empresas autónomas – que também possui stands

A

em Ourique e em Aljustrel, estes dois últimos no Baixo Alentejo.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

NT Cars como empresa nasceu
em 2007, mas a marca já era utilizada desde o início do presente
século. Nesse alvor do século XXI, Nuno
Rodrigues tinha inaugurado um stand
para o comércio de viaturas automóveis
em Ourique, muito próximo do IC 1, a
principal estrada nacional que liga Lisboa
ao Algarve. Desde essa altura que António
Henriques, a residir em São Bartolomeu
de Messines, concelho de Silves, começou a colaborar com Nuno Henriques, e
«iniciei a vendar por aqui algumas viaturas que o Nuno Rodrigues colocava à
minha disposição», salienta o empresário
à País€conómico, em entrevista realizada
nas funcionais e bem organizadas instalações numa nova zona industrial de São
Bartolomeu de Messines, não muito longe
do IC 1 e mesmo junto à portagem que
liga à Autoestrada (A2), a primeira a quem
chega ao Algarve.
O stand de São Bartolomeu de Messines possui uma estratégia comercial
sobretudo baseada no Algarve, «e em
particular para esta zona mais interior
da região, onde a principal atividade económica continua a ser a agricultura, com
destaque para as culturas da laranja, das
amendoeiras, mais recentemente do abacate, além da ancestral cortiça, atividade
ainda muito importante no concelho de
Silves, afinal, o concelho a que pertence
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São Bartolomeu de Messines», sublinhou
António Henriques.
O percurso de 14 anos na atividade
da empresa NT Cars tem sido «de naturais altos e baixos, mas sempre com uma
perspectiva positiva, de sustentabilidade,
de trabalharmos uma relação boa com os
clientes, afinal, estamos no interior da região, e as pessoas continuam a vir aqui ao
nosso stand de São Bartolomeu de Messines pela relação que criámos com eles,
pela confiança que transmitimos e pela
qualidade tanto das viaturas que vendemos como fundamentalmente do serviço de pós-venda, que é uma das maiores
preocupações que tenho, e ao qual dedico
a maior atenção e vontade de corresponder às necessidades e exigências dos nossos clientes», destaca António Henriques.
«Está a ser difícil adquirir
viaturas no mercado»
O ano de 2020 com o advento da pandemia não foi fácil para nenhum setor da
economia, e também não foi para o setor
automóvel. António Henriques lembra
«que estivémos parados algum tempo, e
depois da reabertura foram praticamente
três meses muito fortes de vendas, mas
depois o mercado voltou a acalmar. Já este
ano temos um ano relativamente normal,
mas continuamos a viver um período difícil, não apenas pelas dificuldades econó-

micas e financeiras das famílias, mas sobretudo porque existe uma enorme falta
de matéria-prima (viaturas para adquirir)
no mercado. Veja que, normalmente, a NT
Cars no conjunto dos stands de São Bartolomeu de Messines, Ourique e Aljustrel,
dispõe cerca de 120 viaturas em stock.
Com as dificuldades em adquirir viaturas
no mercado, hoje em dia, dispomos de um
número inferior», refere.
Questionado de quantas viaturas comercializa anualmente a NT Cars, António Henriques aponta para um número a
rondar as 300 viaturas e a consequente faturação de cerca de dois milhões de euros.
«Esses são números médios, naturalmente que há anos em que os números são
inferiores e outros em que são superados.
No ano passado foram inferiores a 2019,
este ano, vamos ver...», nota o empresáro
algarvio.
A NT Cars comercializa sobretudo viaturas multimarca semi-novas e usadas.
«Existe uma percentagem residual de
viaturas novas que vendemos, pois nesse
relacionamento que vamos criando com
os clientes ao longo dos anos, por vezes,
temos clientes que preferem adquirir uma
viatura nova, mas por nosso intermédio,
então vamos à marca para adquirir e fornecer a viatura que o cliente pretende. A
nossa forma de ser e a nossa estratégia é
essa: estar sempre junto do cliente e pro-
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Universidade Católica do Porto
e a Porsche criam parceria estratégica

Parceria pelo
desenvolvimento

porcionar-lhe o melhor produto que ele
pretende», destaca António Henriques.
«Ourique é a mãe
deste projeto»
«Ourique é a mãe deste projeto» aponta António Henriques, no fundo, é o local
onde tudo nasceu. É lá que Nuno Rodrigues investiu na abertura de um stand e
continua a servir os clientes daquela zona
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do Baixo Alentejo. Nesta mesma região,
mas há poucos anos e «na medida em
que dispunhamos de um terreno na zona
industrial, decidimos investir na abertura de um stand em Aljustrel, visto que
considerámos que a região dispunha de
potencial e existia espaço para uma nova
empresa deste ramo. É uma estrutura que
está a fazer o seu caminho, reconhecemos
que o mercado por lá, como em todas as

partes do país, não está fácil, mas acreditamos e temos esperança que irá dar frutos
positivos no futuro», sublinha o empresário que é a cara da NT Cars.
No comércio automóvel, o designado
serviço de pós-vendas é «absolutamente crucial», enfatiza António Henriques,
adiantando o empresário que «constitui
uma área onde dou uma atenção completa e muito especial. Temos cinco pessoas
na oficina, muito capazes e experientes,
que fazem as formações necessárias para
estarem perfeitamente habilitados a corresponder a todas as necessidades das viaturas dos nossos clientes».
No que respeita ao futuro, o empresário espera que o mercado consiga entrar
numa fase de normalização a partir do
próximo ano, «sobretudo que volte a termos uma disponibilidade normal de viaturas para adquirir no mercado e assim
podermos, todo o setor, corresponder às
necessidades do mercado e dos clientes»,
refere António Henriques, que no plano pessoal, mas que poderá ter impacto
futuro do ponto de vista empresarial,
quando destaca que tenta interessar o
seu filho para este negócio e assim assegurar a continuidade da empresa a longo
prazo. ‹

A Universidade Católica do Porto e a Porsche assinaram um
protocolo de parceria onde se comprometeram no desenvolvimento de diversas iniciativas como forma de estreitar relações
e aportar valor às duas instituições. Será criada uma nova sala
da Porsche, que estará equipada com a mais recente tecnologia
digital.
Segundo um comunicado emitido, é referido que “no seguimento da parceria foi desenvolvida a sala Porsche, equipada com
a mais recente tecnologia, e a integração da prestigiada marca no
Clube de Empresas do MBA Executivo da Católica Porto Business
School”.Segundo Isabel Braga da Cruz, presidente da Católica no
Porto, «a estreita relação entre a universidade e o tecido empresarial é uma das missões de uma universidade. Se o ensino e a
investigação são, sem sombra de dúvidas missões centrais da Católica, a transferência de conhecimento para a sociedade e para as
empresas não é menos importante».
Hugo Ribeiro, diretor executivo do Centro Porsche Porto e do
Centro Porsche Braga, referiu acreditar «que a parceria traz sem

dúvida um grande valor acrescentado. Esta parceria permite-nos
dar a conhecer a nossa empresa aos excelentes membros do seu
corpo docente, assim como aos alunos das respectivas formações
académicas ministradas pela escola». ‹

MCoutinho compra concessionários
automóveis em Lisboa
O grupo Mcoutinho, fundado em 1956
no Marco de Canaveses, onde continua a
manter a sua sede, acabou de anunciar a
aquisição dos concessionários automóveis
Lisboa Oriente e FXP.
A Lisboa Oriente, localizada na Avenida Infante D. Henrique, é uma empresa
que se dedica à comercialização retalhista
de automóveis, novos e usados, da marca
Peugeot, assim como peças e acessórios
para carros e prestação de serviços de pós-venda.
Quanto à FXP, com sede na Avenida
da República, em Lisboa, além de possuir
instalações em Loures e Torres Vedras,
também se dedica às mesmas atividades,
no caso, relacionadas com as marcas Ford,
Fiat, Alfa Romeo, Isuzu e Abarth.
A Mcoutinho opera sobretudo no Norte
e Centro do país, representando atualmente 18 marcas, como sejam a BMW, Mercedes, Ford, Toyota, Renault e Opel, contando com 48 pontos de venda de viaturas

novas, 25 reparadores autorizados, nove
centros de colisão e dois centros logísticos
de peças, nos distritos do Porto, Bragança,

Vila Real, Coimbra, Viseu e Leiria. O grupo emprega cerca de 700 pessoas e fatura
mais de 220 milhões de euros. ‹
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Frederico Borralho, Sócio-Gerente da FRISERPA - Equipamentos de Hotelaria, Lda

«Somos uma
referência na área
do Frio Industrial»
Localizada na Zona Industrial de Serpa, a Friserpa transformou-se em sociedade por
quotas em 2001, mas já desde 1992 que atuava em nome individual (e sob a gerência
de Frederico Borralho), na comercialização de produtos e equipamentos para a Hotelaria,
Refrigeração, Climatização e Ventilação, e apoio na assistência técnica após-venda. Em
entrevista à PAÍS€CONÓMICO, Frederico Borralho, que tem formação académica na
área da Electrotecnia (onde é especialista), lembrou as quase três décadas de presença
no mercado da Friserpa, falou do percurso sustentado que esta empresa tem tido sempre
sob a sua gestão, sublinhando que «a Friserpa, Lda é hoje em toda a Região de Beja uma
referência importante na área do Frio Industrial, e um nome relevante em termos de

H

Assistência Técnica no após-venda».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA FRISERPA

oje com 52 anos de idade e
alentejano de gema, nascido
em Serpa, Frederico Borralho
frequentou e concluiu (ainda muito jovém), o antigo curso técnico-profissional
de Electrotecnia na Escola Industrial de
Beja, tornando-se, com os anos, um especialista nas áreas que hoje formam o core
business da Friserpa: Refrigeração, Climatização, Ventilação e também na área dos
equipamentos para a Hotelaria, abrangendo as vertentes doméstica, comercial
e industrial.
«Quando terminei este curso técnico-profissional (aos 18 anos de idade) já
fazia alguns trabalhos nesta área da Electrotecnia. Isso permitiu que tivesse acumulado uma boa experiência neste ramo,
e me tivesse especializado nele, tendo
depois ficado a leccionar na Escola Industrial de Beja, como professor provisório.
E ainda estava no Ensino, quando decidi
abrir a minha primeira loja de electrodomésticos em Serpa, que ainda hoje existe,
na Avenida da Paz», esclareceu Frederico
Borralho. sócio-gerente da Friserpa.
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«Nessa loja comercializávamos tudo o
que eram electrodomésticos para a área
doméstica», sublinhou.
Grande domínio na área
do Frio Industrial
Segundo Frederico Borralho, mesmo
quando em 1992 iniciou a sua atividade
em nome individual nas vertentes da Refrigeração, Climatização, Ventilação e até
nos equipamentos para a Hotelaria, sabia
que a Assistência Técnica no após-venda
«era um assunto para levar a sério, e para
manter (também com muita seriedade) na
Friserpa, Lda, que em 2001 transformou-se numa sociedade por quotas.
«Eu diria que passadas quase três décadas desde a data em que a Friserpa
começou a dar os seus primeiros passos,
a Assistência Técnica no após venda foi
sempre o nosso cartão de visita. E ainda
hoje temos a consciência de que este
tipo de serviço que prestamos aos nossos
clientes, é um serviço fundamente, que
tem de ser continuadamente melhorado
e aperfeiçoado. Especialmente na área

industrial, onde com frequência temos de
intervir tecnicamente em câmaras de 150
e 200 toneladas de capacidade, como é o
caso da Herdade do Vale da Rosa, um dos
muitos nossas clientes, e a quem prestamos serviços há muitos anos», sublinhou
Frederico Borralho.
Segundo o sócio-gerente da Friserpa
«este é um tipo de serviço que normalmente tem o rótulo de urgência, que não
pode esperar 24 horas e que tem de ser
executado com rapidez e perfeição, no
mesmo dia. Estamos a falar por norma
de indústrias de produtos alimentares
(frutas, legumes, queijos, carnes, peixe, enchidos), áreas muito sensíveis que não podem esperar muito tempo quando necessitam de assistência técnica. Hoje em dia,
a FRISERPA, que conta com 24 pessoas
no seu staff (entre os quais 12 técnicos), é
uma empresa preparadíssima para corresponder às necessidades dos nossos clientes, na assistência técnica no após-venda»,
garantiu Frederico Borralho, aproveitando
para deixar bem sublinhado que a FRISERPA é hoje no concelho de Serpa e até

no distrito de Beja, uma referência na área
do Frio Industrial.
Exigentes na Assistência
Técnica no após-venda
«Nós executamos todos os tipos de câmaras de cura e conservação para todos
estes alimentos e a zona geográfica onde

reunimos um maior número de clientes,
situa-se na Região de Beja, mas também
temos clientes fora desta zona», salientou Frederico Borralho, que aproveitaria
para referir que a Friserpa possui desde
2019 uma filial em Évora, na Rua General
Humberto Delgado, que funciona em instalações próprias e cuja gestão pertence a

Adriana Borralho, (licenciada em Gestão)
filha de Frederico Borralho, e ao seu genro
Francisco.
Saber se a Friserpa tenciona expandir-se para mais zonas do Alentejo, foi uma
questão que acabaria por ser abordada
nesta entrevista. Frederico Borralho não
se esquivou à resposta.
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«Tenho tido ao longo dos anos algumas
solicitações para estender a minha atividade a outras zonas geográfica do Alentejo,
mas nunca avancei devido à componente
da assistência técnica. Tenho a certeza que
é muito difícil manter-se uma boa assistência técnica, quando estamos longe. E
nós aqui na Friserpa fazemos da assistência técnica uma questão sagrada», justificou o nosso entrevistado, avisando em
seguida que «Contratar técnicos especializados nestas áreas, é extremamente difícil. Atualmente, a Friserpa conta no seu
Quadro com 24 pessoas, 12 das quais são
técnicos habilitados nas áreas que constituem o nosso core business», chamou a
atenção o fundador da Friserpa, Lda.
Referindo-se à qualidade do seu staff
técnico e ao perfil destes 12 técnicos, Frederico Borralho foi direito à questão.
«Temos a trabalhar connosco técnicos
de grande qualidade, pessoas muito bem
formadas, principalmente como seres humanos, e isso é muito importante, porque
cada vez é mais difícil encontrármos pessoas com essas características. E, também
muito importante, muitos desses técnicos
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já trabalham comigo há mais de 20 anos,
praticamente desde o arranque do projeto. E são pessoas que recebem formação
continuada e adequada ao longo da sua
vida, e que estão certificados e credenciados na sua área de atuação», sublinhou o
responsável da Friserpa.
Porque é importante assinalar, diremos
que o serviço da Friserpa de instalação,
manutenção e assistência técnica de equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa, está em
conformidade com os Regulamentos (UE)
517/2014 e 2015/2067 e com o Decreto-lei
145/2017, e o procedimento de manutenção de acordo com o referido regulamento, prevê a detecção de fugas através de
métodos de medição directos e indirectos
ao equipamento (não se aplica aos equipamentos com sistemas hermeticamente
fechados que estejam rotulados como tal
e contenham menos de 6 kgde gases fluorados com efeito de estufa.
Aliás, Frederico Borralho fez questão
de salientar que a Friserpa encontra-se
certificada em conformidade com ET SAC

01 2017 (Certificado nº SAC 278/2015, «o
que revela bem a preocupação da empresa
nesta delicada matéria», referiu.
Um portefólio condigno
Ao longo da sua existência a Friserpa
conquistou um portfólio de luxo, que são
bem o espelho da sua presença no mercado.
«No que respeita a participações mais
recentes da Friserpa em projetos como o
Hotel de Serpa; Hospital Veterinário do
Baixo Alentejo, em Beja; do Beja Parque
Hotel e outros cuja participação da Friserpa nos enche de orgulho, podemos juntar
a estes, outros também importantes e que
fazem parte da história da nossa empresa.
São os casos de intervenções nossas no
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, Herdade do Vale da Rosa, Lojas
Fermentapão, Restaurante “Isto & Aquilo”, Corivam, em Castro Verde, Paladares
Alentejanos, e muitos anos», sublinhou
Frederico Borralho, orgulhoso também
por a Friserpa representar hoje um conjunto de prestigiadsas marcas nacionais e
internacionais. ‹
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António Silvestre Ferreira, Presidente da Sociedade Agrícola do Vale da Rosa,
foi o anfitrião da visita do Grupo de Amigos do Vale da Rosa

«É preciso fazer
uma agricultura
com pessoas»

O tradicional almoço do Grupo de Amigos do Vale da Rosa voltou a acontecer na última
sexta-feira de setembro, mais de dois anos depois da última vez que os quase 70
membros tinham tido a oportunidade de degustar ‘in loco’ as magníficas uvas – sem
grainha – produzidas na Herdade do Vale da Rosa, a cerca de três quilómetros de
Ferreira do Alentejo. Apesar do ambiente informal e descontraído do momento, ainda
sobrou tempo para que António Silvestre Ferreira, presidente da Sociedade Agrícola do
Vale da Rosa, apontasse alguns aspetos da sua visão para o prosseguimento da obra
que constitui atualmente a Herdade do Vale da Rosa e será a breve prazo a Fundação
Vale da Rosa, mas essencialmente a sua opinião sobre o modelo de desenvolvimento
da agricultura no Alentejo. «Vivemos na melhor terra do mundo para produzir sabor,
o Alentejo com a água do Alqueva e este sol que aquece e enriquece os nossos solos,
dispõe de condições ímpares no mundo para produzir sabor, no caso, para produzir
das melhores frutas do mundo. Uvas e outras frutas. Mas, temos de produzir aqui,
transformar aqui, embalar aqui, e colocar a partir daqui nos mercados, seja em Portugal
seja no estrageiro. Temos por isso de ter marcas identificadoras da produção do Alentejo
e de Portugal. E mais importante, ainda, temos de evoluir para um desenvolvimento
agrícola em que tenhamos produções com pessoas, produção agrícola sem envolvimento
de pessoas, bastantes pessoas, não têm grande interesse para o Alentejo. O Vale da
Rosa, digo com humildade, mas com absoluta convição, deve servir de exemplo daquilo
que deve ser um modelo de produção agrícola e agroindustrial no Alentejo e em

V

Portugal», destacou António Silvestre Ferreira.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

inte e seis meses depois, o já
tradicional almoço do Grupo de
Amigos do Vale da Rosa, voltou
a juntar quase 70 convivas na Herdade
do Vale da Rosa, próximo de Ferreira do
Alentejo. António Silvestre Ferreira foi o
anfitrião, mas o impulsionador e organizador do evento foi o empresário Manuel
Rodrigues, carinhosamente designado
“Embaixador do Vale da Rosa”, um título
que lhe assenta na perfeição tal a promo-
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ção que todos os dias faz da excelência da
principal marca de uva de mesa produzida em Portugal e uma das principais da
Europa, assim como da impecável organização deste evento anual, onde conta com
o grande apoio de Ricardo Costa, um dos
principais “braços direitos” de António
Silvestre Ferreira na gestão da Herdade
do Vale da Rosa.
Antes do almoço propriamente dito, todos os convidados se reuniram no anfitea-

tro do agro-turismo da Herdade do Vale
da Rosa para escutar algumas palavras
do anfitrião bem como de António Saraiva, no caso não como presidente da CIP,
mas como presidente da Fundação Vale
da Rosa, entidade que espera pela ratificação do Conselho de Ministros, o que sabe
a PAÍS€CONÓMICO estar para breve.
António Saraiva destacou o projeto social que a Fundação Vale da Rosa pretende levar a cabo em Ferreira do Alentejo,
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António Saraiva

Diogo Rodrigues, Manuel Rodrigues e Gonçalo Rodrigues

Ministro da Economia Siza Vieira, em visita ao Vale da Rosa

Leonardo Coli e António Silvestre Ferreira

Paulo Pereira, António Silvestre Ferreira e Ricardo Costa
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sobretudo na capacitação de pessoas que
possam se habilitar profissionalmente
para trabalharem na Herdade do Vale da
Rosa bem como noutras empresas da região, assim como salientou os projetos de
desenvolvimento habitacional da Fundação, precisamente para proporcionar condições de alojamento permanente – com
integração social e comunitária – para as
pessoas de fora da região, sobretudo emigrantes, que se queiram instalar, trabalhar
e viver em Ferreira do Alentejo.
Pegando nas palavras de António Saraiva, aproveitando para sublinhar o facto do
empresário ser originário da região e estar
empenhado no progresso empresarial e
social do Alentejo, António Silvestre Ferreira lembrou a importância da sua passagem de 20 anos pela cidade brasileira
de Maringá, no norte do estado do Paraná: «quando cheguei a Maringá, no final
dos anos setenta, esta cidade tinha apenas
28 anos de existência, e tinha sido criado
numa zona que não tinha nada. Nessa
altura, já possuia 120 mil habitantes. Na
mesma época, a cidade de Beja tinha os
mesmo vinte e poucos mil habitantes que
tinha nos anos cinquenta. Pois quando
vim de Maringá no final dos anos de 1990,
já tinha cerca de 350 mil habitantes, tudo
fruto do forte desenvolvimento agrícola

António Silvestre Ferreira

Filipe Barata, Luís Graça José Leal Araújo

Ana Torres, Manuel Rodrigues, Armindo Monteiro, Mário Azevedo Ferreira e Fernanda Mendes

e agroindustrial que tinha atraído todos
anos novos habitantes à região. Por sua
vez, na mesma época, quando aqui voltei,
Beja continuava com os vinte e poucos
mil habitantes. No presente, estamos, reparem, em 2021, Maringá já possui cerca
de meio milhão de habitantes. Beja continua com os vinte e poucos mil habitantes,
e em perda populacional. Conclusão, tem
existido uma visão completamente díspare no modelo de desenvolvimento agrícola e agroindustrial em ambos os lados do
Atlântico. Lá, o modelo agrícola privilegia
as produções que precisam de pessoas,
aqui privilegiam-se as produções que precisam de poucas, ou até, nenhumas pessoas. Qual das duas estará certa? Acho que
a resposta é evidente», rematou o líder da
Herdade do Vale da Rosa.
António Silvestre Ferreira destacou,
então, a sua visão para a agricultura e a
agroindústria do Alentejo, tendo como
modelo o próprio Vale da Rosa: «Com a
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Filipe Pombeiro, Jorge Alegria, Manuel Rodrigues e Luís Vasco Borba

Manuel Rodrigues e António Silvestre Ferreira

António Silvestre Ferreira, Vítor Melícias, António Saraiva, Manuel Rodrigues e José Carvalho
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chegada da água do Alqueva, esta região
do Alentejo, abençoada pelo sol que enriquece e potencia a riqueza do nosso solo,
nos permite produzir uma uva de grande
qualidade. Como permite produzir outras
frutas e produções agrícolas com grande
qualidade. Produção gourmet, ao nível das
melhores do mundo. Mas, para vingarmos
nos mercados mundiais e gerar valor para
o Alentejo e para as pessoas que vivem
aqui e para todas as que quiserem viver,
trabalhar e residir, é preciso que o valor
dessa produção seja gerado aqui e fique
no próprio Alentejo. Como é que isso se
faz? Produzindo aqui, transformando
aqui, embalando aqui e comercializando
a partir daqui, enviando as nossas produções prontas para os mercados nacional e
mundial. No fundo, o Alentejo precisa de
evoluir para uma agricultura com pessoas
e para as pessoas, para que a riqueza aqui
gerada fique essencialmente no Alentejo
e em Portugal, é essa a minha visão, e é
dentro dessa visão que o Vale da Rosa empresta o seu contributo», defendeu António Silvestre Ferreira. ‹
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Daniel Evaristo - Administrador de Conservas Evaristo, Cardinal d’Outono e Daniel Evaristo Lda

«Primamos pela
qualidade e diversidade
dos nossos produtos»
Falar-se de “OhEvaristo!” é também lembrar uma marca registada em 2014 por
Daniel Evaristo - jovem empresário dinâmico, resiliente e empreendedor, nascido em
Lausanne (Suíça), mas descrito por si próprio como português e serpense, tal como
os seus pais. É o Administrador de Conservas Evaristo, Cardinal d’Outono e Daniel
Evaristo Lda, sedeadas na Herdade da Fornalinha, em Serpa. Havendo uma exploração
agrícola familiar representada por um olival com 13,5 hectares, propriedade da família,
foi a partir daí e por iniciativa do pai, Bento Evaristo, que este jovem empreendedor
começou a dedicar-se à conserva de azeitona e à produção de outros produtos
naturais que se distinguem pela sua elevada qualidade e diversidade. Em entrevista à
PAÍS€CONÓMICO, Daniel Evaristo mostra-se confiante em relação ao futuro das suas
empresas, fala-nos do seu regresso a Portugal e da decisão em investir nas Conservas
Evaristo e na marca “OhEvaristo!”. O investimento nesta última deu inclusivamente
lugar à abertura de uma moderna mercearia fina em Beja, recentemente reestruturada
para uma loja exclusiva da marca OhEvaristo!, e à criação de um supermercado online
(www.ohevaristo.pt) onde estão expostos mais de 1000 produtos de excelência. «A
aposta nesta loja física em Beja surgiu em tempos de pandemia da Covid-19, e este
estabelecimento tem um significado muito especial para nós, porque permite-nos agora
uma maior proximidade e dar a conhecer aos nossos clientes uma panóplia de produtos
diferenciados, produzidos por nós e com elevada qualidade», referiu Daniel Evaristo,
salientando ainda que “o Supermercado Online complementa este nosso investimento,

F

fazendo chegar os nossos produtos a todo o país e além-fronteiras”.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS CEDIDAS PELA CONSERVAS EVARISTO

ilho de emigrantes naturais de
Serpa que, para garantir um melhor futuro, um dia procuraram na
Suíça aquilo que não encontraram na sua
terra natal, Daniel Evaristo nasceu há 32
anos atrás, em Lausanne:
«Apesar de ter nascido na Suíça, nunca
esqueci as raízes. Sou convictamente um
português de Serpa e agora como empresário, aposto também na terra onde os
meus pais nasceram, que considero também a minha...», sublinhou Daniel Evaris-
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to, que tem formação em Marketing, feita
numa Escola Profissional, e está a tirar o
curso de Gestão:
«Este facto ajuda-me bastante na atividade empresarial que desenvolvo, até porque Marketing e Gestão constituem hoje
em dia duas componentes cruciais, seja
em que ramo for...», justificou o jovem
empresário.
Relembrando a razão pela qual os pais
resolveram um dia escolher a Suíça para
emigrar:

«Os meus pais decidiram emigrar para
a Suíça, em busca de uma vida melhor e
para nos garantir um melhor futuro. Eu
nasci em Lausanne, há 32 anos, mas no final da década de 90, com a doença do meu
pai, e depois de muito ter trabalhado naquele país da Europa, decidiu-se o regresso da família a Serpa», justificou Daniel
Evaristo, que fez questão de referir que:
«Foi o meu pai, Bento Evaristo, que em
2003 deu início a este projeto, começando
primeiro por oferecer azeitona em conser-
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va a amigos. Dada a sua reconhecida qualidade, rapidamente chegou também (e
com sucesso) aos restaurantes e, perante
o reconhecimento generalizado de que as
azeitonas em conserva que o meu pai produzia, eram um produto de alta qualidade
e de fácil aceitação no mercado, o meu pai
resolveu avançar a sério para este projeto,
o que permitia também que se mantivesse ativo», lembra o nosso entrevistado,
deixando bem claro que a ideia de criar
uma indústria de transformação e conservação de azeitona, foi exclusivamente do
seu pai.
Investimento importantes
«Aos 19 anos de idade fui dono de um
bar, mas com o desgaste provocado pelo
trabalho noturno, achei que deveria procurar outra atividade, acabando por me
juntar ao meu pai no seu projeto, com o
qual, ao início eu não estava muito em
sintonia...», reconheceu Daniel Evaristo,
que hoje se revela totalmente empenhado
na atividade e pronto a investir (como já
o fez anteriormente) no seu desenvolvimento.
«Em 2007 instalámos junto ao nosso
olival, na Herdade da Fornalinha, em Ser-
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pa, uma unidade fabril para transformação de azeitona em conserva, que abrange
uma superfície de 1200 metros quadrados, num investimento a rondar os 300
mil euros, apoiado pelo PRODER. Para
alimentar a produção, contamos com 100120 toneladas de azeitonas provenientes
do nosso olival, mas também adquirimos
matéria-prima a outros produtores locais,
com quem nos relacionamos há alguns
anos dentro de padrões de elevada confiança», referiu Daniel Evaristo, lembrando que já houve uma altura em que a sua
indústria chegou a absorver cerca de 270
toneladas de azeitona.
“Oh Evaristo!” – marca
determinante
«Nos últimos dois anos baixámos muito a produção, já que mais de 90 por cento
dos nossos clientes eram restaurantes e o
contexto pandémico parou quase completamente esse sector. Mas felizmente, as
coisas hoje estão diferentes. Continuamos
a vender para a restauração, para grandes
superfícies comerciais, e entrámos no
mercado externo em países como a Suíça
(que é o nosso primeiro mercado externo),
Alemanha e Macau. Podemos dizer que o

mercado externo representa atualmente
para o nosso grupo empresarial, cerca de
20 por cento da sua faturação, e esperamos que em 2021 cresça substancialmente, em comparação a 2020, ano que foi
marcado negativamente pela pandemia»,
esclareceu Daniel Evaristo, lembrando
também que no centro de Beja foi aberto ao público a “OhEvaristo!”, mercearia
fina que disponibilizava aos seus clientes
mais de 1000 produtos de elevada qualidade, presentemente reestruturada para
uma loja exclusiva da marca OhEvaristo
e que deu origem ao supermercado online
www.ohevaristo.pt.
Em simultâneo com a mercearia em
Beja, a Administração decidiu-se pela automatização de linhas de embalamento em
vidro na sua unidade fabril, um investimento que segundo nos disse Daniel Evaristo, chegou aos 175 mil euros, todo ele
realizado com capitais próprios. «Foi mais
um esforço financeiro, vital para o nosso
crescimento», reconhece Daniel Evaristo.
A abertura na Rua Sousa Porto 39D,
em Beja, da “Oh Evaristo Mercearia” e a
criação do Supermercado Online “www.
ohevaristo.pt”, espelha bem o espírito
empreendedor e resiliente deste jovem
empresário, que procura diariamente motivação para fazer mais e melhor, inclusive através das entregas ao domicílio de artigos como: Azeitona Retalhada Natural,
Doces de Abóbora, Tomate e Figo, Frutas,
Legumes, Carne Fresca, Mercearias Diversas, Congelados, Pastelaria, Charcutaria e até Produto de Limpeza.
«Hoje em dias as marcas “Evaristo”
(criada pelo meu pai) e a “OhEvaristo!”
(criada por mim) constituem o universo
de marcas que o Grupo Evaristo defende
no mercado, desde a azeitona em conserva aos azeites que produzimos em colaboração com a Cooperativa Agrícola de Beja,
passando por um número considerável
de outros produtos, que colocamos com
muito sucesso nos mais diversos mercados, sublinhou Daniel Evaristo, um jovem
empresário que quer prosseguir o seu
projeto de vida e, com ele, participar no
desenvolvimento dos concelhos de Serpa
e Beja. ‹

CESL Asia
promove
produção
de carne
do Alentejo
A CESL Asia vai lançar em breve, em
Portugal, carne de vaca sustentável, produzida no Alentejo, e já comercializada
em Macau, revelou recentemente António
Trindade, presidente da empresa.
A carne “True Bom” do Monte do Pasto, é fruto, ainda segundo o líder da CESL
Asia, do «desenvolvimento de todos os
padrões de sustentabilidade (da carne) de
raíz». Por outro lado, adiantou, «significa,
do lado do consumidor, alterar a dieta, de
modo a consumir a quantidade e qualidade adequada de carne, adoptar hábitos
alimentares sustentáveis, usar produtos

sustentáveis, reduzir o desperdício. Do
lado do produtor, significa melhorar o
bem-estar animal, a alimentação do gado,
a utilização dos solos e também o apuramento genético, produzir carne com mais
eficiência, melhor proteína, mais saudável
e menos desperdício».
A “True Bom” é a carne de vaca comercializada em macau e a lançar em Portugal, sendo produzida no Monte do Pasto,
em 2.500 hectares no monte alentejano,

em Cuba, disrito de Beja, onde a empresa tem feito um forte contributo para aumentar o investimento e a produção económica da zona rural da região.
A carne em Portugal pode ser experimentada no restaurante Maroc , no Hotel
St. Regis. Brevemente deverá também
chegar a uma grande superfície comercial nacional. Lá fora deverá também ser
introduzida a breve prazo na cidade de
Hong Kong. ‹
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Carmona trata resíduos dos navios
que descarregam no Porto de Setúbal

Carmona com moderna
indústria no SapecBay
O Grupo Carmona realizou há poucos anos um investimento de 15
milhões de euros na construção de uma unidade industrial no SapecBay, considerada das mais modernas da Europa na designada economia circular, e que se dedica à limpeza e gestão de resíduso perigosos,
não perigosos e valorizáveis para empresas de várias indústrias.
Por sua vez, o Porto de Setúbal é um dos utilizadores da unidade industrial da Carmona, visto que parte dos resíduos dos navios descarregados no porto sadino são depois tratados nas instalações industriais
localizadas no SapecBay, permitindo assim o reaproveitamento dos
subprodutos de forma a proteger o meio ambiente e evitar a poluição
do mar.
De referir, ainda, que a unidade industrial da Carmona possui
sete linhas de tratamento de resíduos líquidos, desde águas até hidrocarbonetos. É um processo que assume grande inovação a nível
europeu, através de reatores com capacidade para evaporação e destilação, com capacidade para receber e tratar quatro mil metros cúbicos de resíduos e dois mil metros cúbicos na unidade de produtos
acabados. ‹

Timor-Leste investe nos Estaleiros Navais
do Mondego, na Figueira da Foz
O Estado de Timor-Leste decidiu investir 11,8 milhões de euros
nos Estaleiros Navais do Mondego, localizados na Figueira da Foz,
permitindo a modernização dos estaleiros e a consequente finalização da embarcação Haksolok, mas também de outras estruturas dos estaleiros. Segundo Bruno Costa, gerente da AtlanticEagle
Shipbuilding, «este não é um investimento só para acabar com o
ferry e os pontões», mas igualmente para que a empresa possa
competir no mercado nacional e internacional.
Recorde-se que em 2015 o governo timorense adjudicou à empresa que explora os estaleiros navais da Figueira da Foz, a cons-

trução do ferry Haksolok destinado a realizar a ligação entre o enclave de Oecusse e a ilha de Ataúro, para além de dois pontões de
acostagem e passadiços. Entretanto, os anos passaram, e devido a
diversas dificuldades financeiras, o navio não foi ainda concluído.
Por outro lado, agora com o investimento do estado timorense,
através da Região Administração Especial de Oecusse-Ambeno, a
AtlanticEagle vai poder avançar na finalização da embarcação e
infraestruturas associadas, mas espero que haja no futuro um investimento do próprio estado português «algum investimento de
apoio a este investimentos» que o estado timorense está a fazer. ‹

Metal português tem recorde de exportações
As vendas da metalurgia e metalomecânica portuguesa no exterior atingiram um registo que já superou o registado no período homólogo de 2019, quando então as exportações do setor bateram o recorde absoluto de sempre. Os valores apurados nos primeiros sete
meses de 2021 indicam que está acima em 0,1% do número registado em igual período de 2019, ano em que as exportações nacionais
do setor ultrapassaram os 20 mil milhões de euros.
Segundo Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente Executivo da AIMMAP, referiu que «a manter-se a tendência de crescimento», registada até julho, «o ano de 2021 vai ser um ano de recorde para o setor».
Ainda segundo o responsável da associação do setor, «estes resultados, mês após mês, acabam por ser supreendentes tendo em conta
que vivemos uma crise pandémica e que vivemos uma grave crise no que diz respeito à escassez de matérias-primas, e ao aumento exponencial do custo das matérias-primas e do transporte», além do «aumento galopante dos preços da energia».
Para o aumento das exportações do metal português tem contribuído decisivamente os mercados de países como a Espanha, Itália,
França, Reino Unidos e Alemanha. ‹
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Garvetur comercializa importantes projetos imobiliários em Faro

The Shipyard e Palácio BR Avenida
A Garvetur, uma das
mais importantes empresas do ramo imobiliário no Algarve e
em Portugal, iniciou a
comercialização de dois
dos mais emblemáticos
empreendimentos imobiliários na cidade de
Faro, respectivamente,
o The Shipyard e o Palácio BR Avenida.
A Garvetur é a mediadora exclusiva do novo empreendimento The Shipyard, localizado a uma curta distância do centro histórico da cidade de Faro.
O The Shipyard conta com 32 apartamentos e é dotado de uma
piscina privada no roof top, onde os moradores poderão usufruir
do clima ameno e solarengo do Algarve, relaxar e apreciar a vista
sobre a cidade.
Promovido por uma entidade irlandesa e comercializado pela
Garvetur, o empreendimento possui apartamentos desde o T1 ao

T4, todos dispondo de
áreas confortáveis e amplas varandas.
Para Reinado Teixeira, CEO da Garvetur,
«esta é uma excelente
oportunidade, seja para
primeira ou segunda
residência ou investimento, visando a rentabilização».
Outro
empreendimento que promete na
capital do Algarve é o Palácio BR Avenida, localizado na avenida
Caloute Gulbenkian possuindo também apartamentos entre o T2
e o T4. Com vistas panorâmicas sobre a Ria Formosa.
Para o responsável da Garvetur, «o empreendimento vem dar à
capital do Algarve um novo sinónimo de qualidade e sofisticação
no que toca a habitação. Com linhas modernas e materiais tecnologicamente evoluídos, todas as habitações terão o máximo de
conforto e funcionalidades disponíveis no mercado». ‹

Socicorreia conclui projeto imobiliário na Madeira, mas já aponta mais longe

Socicorreia com investimentos no Funchal,
Lisboa, Braga e Ponta Delgada
Durante a cerimónia da conclusão do Edifício Século XXI 17,
no Funchal, promovido e construído pela Socicorreia, empresa
fundada por Custódio Correia. O edifício agora concluído faz parte de um projeto de três edifícios (Século XXI 17, 13 e 14) na zona
do Rio Seco, uma zona importante da capital madeirense, um investimento global na ordem dos 26 milhões de euros, num total
de 100 frações habitacionais e quatro espaços comerciais.
Registando a presença do presidente do Governo Regional da
Madeira, Miguel Albuquerque, o CEO da Socicorreia, Custódio
Correia, sublinhou ser «um enorme orgulho entregar mais um
edifício Século XXI. As nossas equipas técnicas e científicas trabalharam intensamente para garantir qualidade e a exclusividade

dos materiais utilizados, e a inovação constante em cada edifício
construído».
Concluído o Século XXI 17, a empresa prepara-se para investir
cerca de 30 milhões de euros no empreendimento Virtudes, composto por cinco edifícios, precisamente, o Século XXI 18 ao 22.
Na calha está também o designado empreendimento Dubai na
Madeira, da Varino, cuja construção deverá iniciar-se, em parceria
com o Grupo AFA, num investimento de 250 milhões de euros.
Até ao final do ano, o grupo Socicorreia pretende cumprir um
plano de investimentos de mais de 100 milhões de euros, com
projetos em cidades como o Funchal, Lisboa, Braga e Ponta Delgada. ‹

Sandra Ortega constrói em Tróia

Rio Capital investe em Portalegre

Sandra Ortega, filha do empresário espanhol Amancio Ortega, proprietária da Inditex, confirmou que fará um investimento de cariz
imobiliário em Tróia, após a Câmara de Grândola emitir as primeiras licenças para a construção de um resort de luxo naquela área do
litoral alentejano.
Denominado “Na Praia”, o empreendimento ocupará uma área de 30 mil metros quadrados e vai nascer em terrenos adquiridos à
Sonae Capital. Em 2018, Sandra Ortega adquiriu três lotes de terreno na área por um valor de 50 milhões de euros.
O próximo passo pela construção das obras de infraestruturas. Depois nascerá um hotel de cinco estrelas, três aldeamentos turísticos
e dois equipamentos de desporto e lazer, num total de 123 unidades de alojamento e 506 camas. ‹

A promotora imobiliário Rio Capital vai investir cerca de oito milhões de euros num projeto imobiliário na cidade de Portalegre, que
deverá começar a ser concretizado no início de 2022 e conclusão esperada até meados do ano seguinte.
Segundo Júlio Luz, CEO da Rio Capital, «nós procuramos desenvolver regiões onde existe forte procura por habitação, com preços
mais moderados, câmaras municipais qua apoiam o investidor/promotor e que estejam realmente empenhadas em desenvolver as suas
regiões».
O gestor adiantou que «nesta linha, estamos a olhar para o Alentejo e centro do país. O CEO da Rio Capital elogiou as autoridades
locais de Portalegre, ao contrário das autarquias de Lisboa e do Porto. ‹
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Monarca marroquino distinguido
como construtor da paz

Vila Galé celebra 20 anos
de presença no Brasil

Mohammed
VI recebeu
Prémio Jean
Jaurès

20 anos de
crescimento
e consolidação
hoteleira
no mercado
brasileiro

O Rei de Marrocos, Mohammed VI, recebeu
o prestigiado prémio Jean Jaurès, como a Personalidade de 2021 distinguida pela sua actuação em pról da defesa e da difusão dos valores
da paz, tanto no interior como no exterior de
Marrocos.
Todos os anos, no dia 21 de setembro, é
anunciado o vencedor do ano respectivo do
Prémio Jean Jaurès, sempre alguém que luta
pelos ideais da paz e da concórdia entre os povos e entre as nações. Todos os anos são analisadas várias centenas de personalidades em
todo o mundo que contribuíram para a paz no
mundo. Em 2021 foi distinguido Mahhamed
VI, Rei de Marrocos.
Segundo uma nota divulgada pela organização do prémio, a escolha do Rei Mohammed VI
este ano foi devido “à sua contribuição para a
edificação de uma sociedade de justiça e de paz
entre os homens e as nações, com ações muito
favoráveis na promoção do desenvolvimento
de África através da diplomacia económica, de
segurança, humanitária, cultural e espiritual”. ‹

No próximo dia 20 de novembro, Jorge
Rebelo de Almeida, presidente do grupo
Vila Galé, receberá os seus convidados
na entrada do Hotel Vila Galé Fortaleza,
localizado na capital do estado brasileiro
do Ceará, para a cerimónia comemorativa
dos 20 anos da presença da Vila Galé no
mercado hoteleiro brasileiro. Foi no dia
5 de outubro de 2001 que abriu portas o
Vila Galé Fortaleza, a primeira unidade do
grupo no Brasil.
Neste percurso de 20 anos, a Vila Galé
cresceu para 10 unidades hoteleiras (contando a que será inaugurada no próximo
ano em Alagoas), constituindo no presente a marca liderante no setor dos resorts

Recorde-se que em agosto de 2020 foi
inaugurado o Vila Galé Paulista, em São
Paulo, estando já aprazada a abertura em
julho de 2022 do Vila Galé Alagoas, na
praia do Carro Quebrado, no estado nordestino de Alagoas. Tem sido também
muito divulgado o forte interesse da Vila
Galé em transformar o Palácio do Rio
Branco, em Salvador (Bahia), numa unidade hoteleira de luxo e referência em todo
o Brasil. ‹

Pestana abriu nova pousada no Porto

Campanha de Portugal
em Marrocos

Marrocos
tem novo governo

Entre os dias 22 e 24 de novembro vai decorrer uma Campanha
de Portugal em Casablanca, a mais conhecida cidade de Marrocos.
A iniciativa será da responsabilidade da Aicep, e incidirá sobretudo
nas áreas das energias renováveis, mobilidade elétrica e smart cities,
contando com a presença de um membro do governo português.
A iniciativa da Aicep é destinada a empresas, associações, academia e demais organizações, e visa aumentar a visibilidade de Portugal
no mercado marroquino, e com esta maior presença, dar a conhecer
a oferta portuguesa em matéria de Energias Renováveis (Biogás, Biomassa e Hidrogénio), Eficiência Energética e Smart Cities/Mobilidade Elétrica, além de possibilitar identificar oportunidades de negócio,
bem como realizar parcerias estratégicas com os principais players
marroquinos, “visto que Marrocos é um dos líderes africanos e mundiais da transição energética”, aponta a Aicep. ‹

O Rei de Marrocos, Mahommed VI, deu posse ao
novo governo do país, decorrente das recentes eleições
legislativas ocorridas no território marroquino. O novo
executivo em Rabat é liderado pelo Primeiro-Ministro
Aziz Akhannouch, tendo transitado do anterior governo,
os ministros das Relações Exteriores, Nasser Bourita, do
Interior, Abdelouafi Laftit, e dos Assuntos Islâmicos, Ahmed Toufiq.
O novo gabinete ministerial de Marrocos é composto
por 19 ministros e cinco ministros.delegados, sendo de
destacar a presença de 7 mulheres no governo, com saliência para Nadia Fettah Alaoui, como Ministra da Economia e Finanças, e para Leila Benail, como Ministra da
Transição Energética e do Desenvolvimento Sustentável. ‹
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no Brasil. Segundo Jorge Rebelo de Almeida, «somos a maior rede de resorts no
Brasil no Brasil. Em 2019 tivemos 1,5 milhões de dormidas, o que equivale a mais
de 500 mil hóspedes. Temos 3.180 quartos
no País. Apesar do cenário desafiador, estamos felizes com este importante marco
e pretendemos crescer ainda mais, consolidando uma expansão sustentável e
fortalecendo a nossa posição no mercado
brasileiro de hotelaria».

Foi inaugurada a nova Pestana Pousada Porto – Historic Hotel, situada na Rua
das Flores, em pleno centro da cidade do
Porto, resultante da reabilitação de um
edifício original do século XVIII, onde
continua a ser possíveis apreciar os textos
abobadados e as pedras destacadas.
Constituindo a terceira unidade hoteleira do grupo Pestana na cidade do Porto,
o novo Pestana Pousada Porto conjuga o
histórico com o modernom destacando-se a decoração onde abundam as flores,
que predominam em toda a nova unidade
portuense.
A Pestana Pousada Porto – Historic
Hotel possui 84 quartos além de suites.
O P Gastro Bar da Pousada pretende que
os hóspedes e convidados para apreciar
os petiscos que compõem a carta deste

local. Os hóspedes poderão ainda desfrutar da piscina exterior e uma sauna e
fitness interior, contando também uma

sala para reuniões com um refrescante
pátio interior reconhecido pelo seu jardim vertical. ‹
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› TURISMO

WHE Hotel de Portimão foi inaugurado

O novo ‘point’
hoteleiro na cidade
de Portimão
No passado dia 28 de setembro, foi inaugurado o WHE Hotel Portimão, que se assume
como um novo ‘point’ no centro da mais importante cidade do Barlavento algarvio, com
um ‘look’ muito jovem e para pessoas em deslocações de trabalho. No fundo, como
assumiu Joaquim Luís Gomes, Administrador da Carthage Hotels, entidade exploradora
do WHE Hotel Portimão, «queremos um hotel vocacionado para a ‘geração millennials’,
numa «cidade magnífica como é Portimão». A Presidente da Câmara de Portimão, Isilda
Gomes, agradeceu a recuperação do «verdadeiro hotel do centro da cidade de Portimão».
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS
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WHE Hotel Portimão foi inaugurado no dia 28 de setembro, com a presença de diversas personaliades autárquicas e empresariais da cidade de Portimão e da região.
Apesar da abertura ter ocorrido em julho, a inauguração ocorreu
agora, embora venham a decorrer nos próximos meses diversas
obras nos pisos superiores da unidade que se localiza em pleno
centro histórico de Portimão, e que dispõe de uma vista fantástica
sobre o rio Arade.
Contando com a prestigiada assinatura do Gabinete do Arquiteto Sidney Quintela (com escritórios
em Salvador da Bahia, Lisboa e Madrid), o WHE Hotel Portimão apostou
decisivamente na tecnologia e funcionalidade, dispõe de 66 quartos, equipados com smart tvs, acesso a canais
de todo o mundo com ligação Chromecast, e ligação rápida wifi em todo
o hotel. Por isso, Joaquim Luís Gomes,
administrador da Carthage Hotels,
sublinhou a forte vocação da unidade
para a denominada ‘geração millennials’, que se desloca frequentemente
e precisa de um ambiente de trabalho
com forte componente tecnológica.

«É o que podem encontrar no WHE Hotel Portimão», sublinha
o gestor.
Destaque para o fato de que a renovação da unidade hoteleira
ter apostado na manutenção da traça original do edifício, até pelo
simbolismo e presença hstórica na cidade de Portimão.
Todavia, a presença de novas texturas em madeira e vidro
procuraram trazer uma nova identidade ao hotel, sem perder a
sua originalidade. O projeto de remodelação interior aposta num
estilo contemporâneo casual, com mobiliário e decoração que
apresentam uma mistura do clássico provençal com o minimalista e a inclusão da
biofilia para tornar os ambientes mais
confortáveis e acolhedores.
A finalizar a cerimónia da inauguração, interveio Isilda Gomes, presidente da
Câmara de Portimão, que recordou a importância que a unidade sempre teve na
«indústria hoeleira de Portimão», adiantando que a cidade através da autarquia
investe na sua qualificação e na atração
de eventos que colocam Portimão como
uma localização de grande importância
para o desenvolvimento turístico e económico em Portugal. ‹
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› A FECHAR

The Lince
Hotels abrirá
em 2022 o
Convento de
Santa Clara

CIP e Millennium bcp apoiam tecido empresarial português

Apoio de 300 milhões de euros
O Millennium bcp assinou um acordo com a CIP – Confederação Empresariald e Portugal, no qual reforça o seu apoio ao tecido empresarial português, com um apoio de 300
milhões de euros.
Segundo Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, «estamos na linha da frente no apoio à recuperação da economia. Foi assim durante a pandemia e será assim no pós pandemia. Com esta parceria, o Millennium bcp reitera a sua
determinação em ser o banco de referência das empresas. É tempo de unirmos esforços,
de nos mobilizarmos de forma a aproveitar uma oportunidade singular de transformar
e reforçar a capacidade competitiviva das empreas sedeadas em Portugal», sublinhou
Miguel Maya.
O apoio do maior banco privado português seguirá os quatro pilares estratégicos definidos pela CIP, ou seja, o redimensionamento empresarial e cooperação, a melhoria da
qualidade de gestão e produtividade das empresas, a inovação e digitalização produtiva, e
a internacionalização e reforço da capacidade exportadora. ‹

A cadeia hoteleira portuguesa The Lince Hotels & Resorts, liderada pelo empresário Domingos Correia, pretende abriri
no próximo ano a sua primeira unidade
de cinco estrelas, que será o The Lince
Convento de Santa Clara & SPA, que resulta da reconversão do Convento de Santa Clara, em Vila do Conde, uma concessão por 50 anos que o grupo ganhou no
âmbito do programa Revive.
Bruno Mesquita, diretor geral de operações dos The Lince Hotels & Resorts, referiu à revista Publituris que a futura unidade em Vila do Conde terá 85 quartos
e suites inseridas numa zona em vias de
classificação, com os quartos a apresentarem vistas sobre o rio Ave e o mar. O hotel
de cinco estrelas vai também disponibilizar «amplos espaços exteriores, SPA com
todas as valências, piscina exterior e restauração em espaços repletos de história
e elegância». A abertura deverá ocorrer
no terceiro trimestre de 2022 e resultará
num investimento de 12,5 milhões de
euros. ‹

Google instala cabo
Zolve comprou
submarino entre
espanhola Logifrio
A portuguesa Zolve adquiriu a empresa espanhola de loPortugal e África do Sul gística
em temperatura controlada Logifrio, líder no mercaO Diretor Geral da DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos), José Carlos Simão, e a Diretora Regional do
Mar da Madeira, Mafalda Freitas, assinaram em nome de Portugal, com a
Google Corporation, o acordo para a instalação do novo Cabo Submarino
Equiano, que deverá começar a operar em 2022 e terá uma extensão total
de 15.000 km, ligando Portugal à África do Sul, com várias ligações intermédias a Accra (Gana), Lagos (Nigéria), Swakopmund (Namíbia) e Santa
Helena (Rupert’s bay). A amarração em Portugal será feita na praia da Califórnia, em Sesimbra, e ligará à Estação de cabos Submarinos já existente
nesta localidade, ligando-se depois ao backbone terrestre. ‹
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do do país vizinho.
Curiosamente, a Logifrio fatura cerca do dobro da Zolve,
dispondo de seis plataformas em Barcelona, Madrid, Valência, Sevilha, Granda e Alicante, além de um total de 29 delegações. Em 2020, a Logifrio faturou 42 milhões de euros,
enquanto a Zolve faturou apenas 25 milhões.
Segundo o CEO da Zolve, o objetivo é de atingir uma faturação de 80 milhões de euros na Península Ibérica, sob o lema
«Unir a Zolve e a Logifrio no mesmo grupo é um projeot muito ambicioso que vai permitir um crescimento integrado». ‹
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› CABEÇA
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