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Desafios Ibéricos II.ENTREVISTAS

QMP: Como analisa as relações luso-espanho-
las no âmbito dos recursos hídricos?

F.N.C.: Julgo que por vezes a opinião pública
espanhola não se apercebe da imensa sensibili-
dade política e da importância prática que este as-
sunto tem. Basta dizer que dois terços do territó-
rio português estão em bacias luso-espanholas e
que 50% dos recursos hídricos superficiais por-
tugueses são afluentes de Espanha. Portanto, é
com algum excesso e dramatismo que a opinião
pública portuguesa é sensível àquilo que aconte-
ce e se faz em Espanha. 

Portugal e Espanha têm uma história muito
positiva e construtiva no funcionamento e no do-
mínio dos rios internacionais. A cooperação en-
tre Portugal e Espanha é referida em documentos
oficiais, pela primeira vez, no fim do século XIX,
e desde então para cá tem havido sucessivos acor-
dos. O mais recente desses acordos é a Con-
venção de Albufeira, em 1998, ratificada depois
pelos parlamentos em 2001. Este documento re-
flecte uma abordagem actual e moderna, basean-
do-se no conceito da sustentabilidade. É o melhor
acordo feito internacionalmente referente a estas
questões.

O problema é o aspecto operacional e aí nem
sempre os textos assinados têm correspondido a
uma atitude do dia-a-dia. Devo referir que nos úl-
timos tempos tem sido possível construir um
ambiente de grande confiança entre Portugal e
Espanha. Praticamente todas as questões que se
possam colocar no que diz respeito ao aproveita-
mento dos rios encontram na Convenção de
Albufeira um quadro apropriado. Nunca teria
sido possível fazer uma barragem onde são inun-
dadas propriedades espanholas se não houvesse
um acordo e estruturas adequadas para resolver
os problemas. A barragem do Alqueva tem uma
importância muito grande para o sul de Portugal
e acreditamos que também seja muito importan-
te para Espanha. Recentemente os municípios da
zona raiana dirigiram-se ao governo português
para pedir autorização para a captação de água
para regadio. 

QMP: O que traz de novo a Lei da Água ela-
borada pelo seu Ministério?

F.N.C.: A nova Lei da Água, nos seus aspec-
tos essenciais, transpõe a directiva europeia da
água. As ideias centrais baseiam-se numa gestão
das bacias hidrográficas assente em planos de ba-
cia hidrográfica, com uma grande atenção dedi-
cada aos problemas ecológicos e à monitorização
da qualidade ecológica das águas e uma conside-
ração pelo valor económico da água. A água não
pode ser vista como um bem gratuito, mas sim
como um recurso escasso, em que a sua disponi-
bilização e gestão estão associadas a um custo.
Estes são princípios muito importantes da direc-
tiva. A lei portuguesa, aprovada em Dezembro do
ano passado, transpõe para Portugal estes concei-
tos e cria novas estruturas para a gestão da água:
as administrações de região hidrográfica. 

QMP: O projecto do TGV tem impactes am-
bientais. Que estratégia se deveria utilizar para
minimizar esses impactes?

F.N.C.: Os estudos ambientais propriamente
ditos ainda não começaram no que diz respeito

ao TGV. Foi constituída uma comissão entre o
Ministério das Obras Públicas e o Ministério do
Ambiente para acompanhar o desenvolvimento
dos trabalhos. A nossa percepção global é que se-
guramente um empreendimento desta dimensão
não poderá deixar de ter importantes impactes
ambientais. O papel dos estudos de impacte am-
biental, o processo de avaliação de impacte am-
biental não é para impedir o projecto de se reali-
zar, pelo contrário, é para que o projecto se possa
realizar da melhor forma, minimizando os im-
pactes ambientais. 

A nossa atitude é construtiva, parte do re-
conhecimento de que se trata de uma estrutura
importante para Portugal. Consideramos que o
TGV é uma estrutura importante para o desen-
volvimento do país, não só para as grandes ci-
dades, mas também para o interior do país. É
interessante porque põe em evidência os pro-
blemas da coesão territorial que hoje têm uma
dimensão peninsular. O TGV é um bom exem-
plo para o entendimento entre Lisboa e Madrid.
Pensamos também que a ligação do Porto à
Galiza, embora não tenha o mesmo destaque
imediato e o mesmo carácter de urgência, é
uma infra-estrutura muito importante para con-
trariar a periferia destes territórios. Mais uma
vez a coesão territorial tem de ser vista numa
escala peninsular.

QMP: As políticas actuais de desenvolvimento
regional e de cooperação transfronteiriça são as
adequadas?

F.N.C.: Portugal não tem governos autonó-
micos, isso não faz parte da estrutura constitu-
cional, mas tem estruturas muito relevantes para
coordenação e desenvolvimento regional. Estas
estruturas são da tutela deste ministério. Temo-
nos empenhado nos contactos entre as comissõ-
es de desenvolvimento regional e os governos au-
tonómicos, naquilo que é o seu nível de
intervenção, de modo que a cooperação entre os
dois países, a nível regional transfronteiriço, não
seja prejudicada por essa diferença de estrutura
organizativa. As relações das regiões norte, cen-
tro e sul têm sido muito intensas e têm vindo a
aprofundar-se. Promovemos no passado dia 13 de
Janeiro um encontro em Vila Viçosa onde estive-
ram presentes representantes das várias regiões
autonómicas e das comissões de coordenação e
de desenvolvimento regional portuguesas. Este
encontro foi benéfico para aprofundar as relações.

Aprovámos um documento chamado Carta de
Vila Viçosa, onde se definem orientações comuns
para a preparação do próximo Quadro de
Referência Estratégico Nacional. Uma das con-
clusões desse encontro é que, para além do pro-
grama transfronteiriço que todos os países têm
que elaborar, é importante que as regiões portu-
guesas e as espanholas troquem informação e
procurem articular os seus investimentos. Os
próprios programas, que no nosso caso se cha-
mam programas operacionais regionais, deviam
ser conhecidos em Espanha e vice-versa, no sen-
tido de se procurar complementaridade e não
sobreposição.

QMP: A nível de desenvolvimento urbano,
quais as prioridades deste ministério?

F.N.C.: Portugal, no terceiro quadro comuni-
tário de apoio, lançou um programa que pensa-
mos ter sido pioneiro, que deu e continua a dar
frutos muito positivos. Foi o programa Polis, di-
rigido para a qualificação e valorização ambiental
e que está espalhado um pouco por todo o país.
Foi dada muita atenção, desde o início deste pro-
grama, às zonas fronteiriças como Viana do
Castelo, Bragança, Braga, Covilhã, Castelo
Branco, Portalegre, entre outras. São cidades que
foram objecto de intervenções deste programa.
Para o próximo ciclo de fundos comunitários, de
2007 a 2013, temos vindo a reflectir sobre os en-
sinamentos desse programa e queremos lançar
um programa semelhante com mais ambição. O
programa Polis está a ser concluído e vamos lan-
çar um novo programa. Neste momento temos
em vista três linhas de orientação para o novo
programa. 

Em primeiro lugar, intervenções em bairros
críticos, onde há habitação degradada e exclusão
social. Um segundo tipo de intervenções no sen-
tido de melhorar a relação com a cidade da sua
zona envolvente. Compreendemos que hoje as ci-
dades, principalmente as de média dimensão,
são a porta de entrada de uma região, a vida eco-
nómica da região estrutura-se em torno destas ci-
dades. Uma terceira dimensão tem a ver com
conceber o que nós chamamos o sistema urbano
nacional, ou seja, procurar as especificidades de
cada um e acentuar aquilo que chamamos a van-
tagem competitiva da cidade de forma  que cada
uma procure a sua vocação estratégica de forma a
fazer parte de uma rede em que ela por si mesma
configure o território nacional. Intervenções den-
tro da cidade, relações da cidade com a sua en-
volvente e intervenções dirigidas à rede da cida-
de, estas são as três linhas que têm vindo a ser
elaboradas pelo secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades e que
pensamos pôr em “marcha” a partir de 2007.

QMP: O que encontrou de positivo na conser-
vação florestal? Que medidas pensa o ministério to-
mar face à área florestal?

F.N.C.: A floresta é uma das principais riquezas
do país. Julgo que nos últimos anos se têm dado
passos importantes na compreensão do que é uma
política florestal sustentável. Estas matérias são da
responsabilidade do Ministério da Agricultura e por-
tanto não gostaria de aprofundar um tema que não
está dentro das minhas responsabilidades. Sob a
minha responsabilidade estão as áreas protegidas,
das quais cerca de metade se situam em zonas flo-
restais. Aqui sim, dentro das nossas possibilidades,
pretendemos pôr em prática uma política sustentá-
vel de florestas, sendo que a maior preocupação são
os incêndios, que em 2005 foram muito gravosos.
Pensamos que a única forma verdadeiramente efi-
caz de fazer face a este problema passa por encon-
trar actividades económicas interessadas na limpeza
da floresta. A resposta para isto é a recolha da bio-
massa e a produção de energia em centrais de bio-
massa, especialmente dirigidas para absorver e criar
uma procura da massa florestal. O Ministério da
Economia e da Inovação está muito empenhado no
desenvolvimento desse projecto e o Ministério do
Ambiente tem colaborado com o da Economia na
preparação do concurso dessas centrais de energia
que ajudarão a dar resposta a esse grave problema.

QMP: Existe algo que seja relevante dizer sobre
a economia ibérica que esteja relacionado com o seu
ministério?

F.N.C.: Portugal considera hoje que o relacio-
namento com Espanha em todos os planos é de
grande importância estratégica. Estamos todos em-
penhados na integração europeia. Hoje é claro aos
olhos da generalidade dos portugueses que o rela-
cionamento com Espanha é uma parte importante
da integração europeia. Todas as matérias ligadas
ao ambiente reflectem também essa prioridade e
estamos muito empenhados nessa articulação com
Espanha. A temática dos recursos hídricos é a que
tem mais tradição entre os dois países, mas devo
sublinhar que não é a única. Temos também, por
exemplo, a conservação da natureza ou o trânsito de
resíduos. Portugal e Espanha estão empenhados
em desenvolver políticas consertadas a nível euro-
peu. Ainda há algum tempo estive em Espanha
com a ministra Cristina Narbona e assinámos uma
carta dirigida ao Comissário Europeu do Ambiente
e a todos os ministros da União Europeia solicitan-
do que o tema da escassez da água seja considera-
do uma área estratégica em termos de ambiente.
As políticas de ambiente na Europa têm áreas es-
tratégicas. O problema das cheias, por influência
dos países do norte, foi considerado tema para ela-
boração de uma estratégia temática. Pretendemos
que o problema da seca e da escassez da água seja
também uma temática estratégica.

Entrevista com
Francisco Nunes Correia

Ministro do Ambiente,
do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional
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Desafios Ibéricos II.CONSTRUÇÃO IBÉRICA

Neste contexto é possível perceber que negó-
cios tão díspares como a ACA Construções,
Iberfibran, VGA ou Vigobloco tenham pontos em
comum: não só se mantêm de pé mas inclusiva-
mente crescem a ritmos surpreendentes devido a
terem feito um grande esforço para fidelizar
clientes, ajustar custos ou cumprir com os seus
compromissos de prazos acima de tudo.

Nos últimos anos a conjuntura económica
não acompanhou os empresários portugueses da
construção. Apenas agora começam a detectar-se
sinais indicadores de que os diferentes ramos e
actividades que se ligam a este negócio poderão
crescer de forma sustentada e significativa nos
próximos exercícios. Ao longo do ano passado, o
sector da construção registou níveis de actividade
difíceis para o bom andamento das empresas.
Nos primeiros trimestres do ano, o índice de pro-
dução da construção registou uma queda de 6,3%
no seu nível de actividade, queda que foi mais in-
tensa no segmento da edificação – 6,9%.

Os restantes indicadores fundamentais re-
flectiram um panorama semelhante com quedas
acumuladas no consumo de cimento e na criação
de emprego nos três primeiros meses do ano, de
3,7% e 3,4% respectivamente, segundo uma aná-
lise da conjuntura levada a efeito pelo Serviço de
Estudos do BBVA.

No que diz respeito à produção no sector re-
sidencial, em 2005 concluiu-se a construção de
60.000 novas vivendas, o que supõe uma queda
de 7,9% em relação aos dados de 2004. O mau
momento que se vive reflecte-se também no nú-

mero de projectos que as empreses
têm em carteira. Este ano vão ser
construídas 70.000 vivendas. Esta si-
tuação levou a que os preços de cada
vivenda subissem em 2005 a ritmos
iguais aos da inflação, contribuindo
para suster a tendência de moderação
iniciada há dois anos.

Este panorama não tem nada a
ver com a situação espanhola, onde
nos últimos anos tanto o sector pú-
blico como o privado levaram o sector
a conhecer um dos ciclos mais pro-
longados e frutíferos de que há me-
mória. Todavia, os construtores es-
panhóis vêm o futuro com alguma
inquietação. Depois do ciclo de vacas
gordas, pode esperar-se um período
em que se tenham de adaptar a cir-
cunstâncias mais difíceis.

Alguns exemplos em Portugal poderiam ser-
lhes úteis na hora de trabalhar num sector em
crise e contudo muito rentável.

A especialização empresarial 
A especialização foi uma via explorada com

êxito por empresas como a VGA Construções e
Instalações Especiais. “Criei uma empresa para
um segmento de mercado específico, o empresa-
rial, que é mais restrito porque inclui as obras
públicas e o sector residencial. Os nossos clientes
são as empresas”, explica Vasco Santos, sócio ge-
rente da empresa. Criada há onze anos, a VGA
conta agora com 60 empregados, incluindo a es-
trutura de engenharia civil, mecânicos, técnicos
de electricidade…

No ano passado o volume de negócios da em-
presa ascendeu a 11 milhões de euros. “Tripli-
cámos os resultados em comparação com o ano
anterior. A nossa produtividade é consequência
da acumulação de experiências das pessoas que
empregamos e de usarmos as ferramentas de
gestão mais avançadas as quais, por sua vez, são
as que usam as maiores empresas do sector,
como a Mota-Engil”, assegura Santos. 90% do

mercado desta empresa localiza-se na área de
Lisboa, um mercado com uma dimensão cinco
vezes maior que o do Porto e, na opinião deste
empresário, muito mais profissional já que não
funciona tanto através de amizades, mas sim
com inovação e qualidade se serviço como refe-
rências. Numa ocasião a VGA trabalhou em
Espanha onde, na sua opinião, o estilo de fazer
negócios é mais directo e baseado na confiança.
A empresa tem ofertas para realizar uma série de
trabalhos que são difíceis de conseguir em
Espanha. “Ao contrário da maioria das empresas
não temos nenhum problema em trabalhar fora
da nossa área”, conclui Santos.

Rentabilidade sólida
A Vigobloco Prefabricados S.A., centrada

fundamentalmente na oferta de elementos prefa-
bricados de construção, é outro exemplo de como
a especialização em determinados produtos que
podem ter sempre procura em tempos difíceis,
resulta não só num negócio seguro, mas, além
disso, também rentável e com projecção para ou-
tros mercados.

“Portugal ficou pequeno e obrigou-nos a sair
para o exterior. No ano passado facturámos em

Espanha 10% do nosso negócio.
Este ano já facturamos 700.000
euros e no final do ano chegare-
mos a um milhão e meio, o que
supõe 15% da nossa facturação
anual. As exportações ajudam-nos
a minimizar a crise em Portugal”,
explica o administrador da empre-
sa, Manuel Saraiva. Os principais
produtos que os clientes espan-
hóis procuram na Vigobloco são
muros de contenção de terras e
naves industriais.

Neste momento a empresa
trabalha sozinha em Espanha,
sem sócios, mas valoriza a possi-
bilidade de procurar alguém para
trabalhar mais facilmente neste
mercado. “Penso que somos bons
porque temos bons preços, boa

qualidade e bons serviços. Um bom serviço pres-
tado a um cliente é meio caminho feito para pro-
gredir. A nossa filosofia é que, graças à satisfação
dos nossos clientes, chegam outros que fazem
aumentar o negócio”, disse Saraiva.

Carácter e capacidade
As exigências de um mercado em que as em-

presas são obrigadas a fidelizar clientes fomen-
tam questões como o uso de novas tecnologias,
certificações de qualidade e formação profissio-
nal contínua dos empregados.

Para a ACA Construções, estes são os ele-
mentos em que se deve basear a estratégia da
empresa nos próximos anos. As previsões dos
analistas e dos bancos de investimento apon-
tam para uma estabilização da queda na acti-
vidade para este ano e para 2007 até que se-
jam postos em marcha grandes projectos na
área das obras públicas em 2008. “Mas espe-
rar até lá para apostar nesses projectos seria
ter uma visão empresarial muito curta”, diz o
presidente e fundador da empresa, Alberto
Couto Alves, convicto de que é nas crises que
se forja o verdadeiro carácter e a capacidade
da empresa. Com esta filosofia, a ACA

A crise do sector 
selecciona os melhores
As crises económicas por vezes cumprem um papel de selecção
natural. Acabam com as empresas mais débeis e reforçam as que,
quer por um enfoque de negócio orientado para uma área especia-
lizada, quer por uma gestão sólida, se mostram suficientemente
competitivas para sobreviver.

Vasco Santos
Sócio Gerente da VGA

Fo
to

: V
ig

ob
lo

co

Alberto Couto Alves
Presidente do CA de ACA

Fo
to

: I
be

rf
ib

ra
n

Fo
to

: V
G

A



5

Desafios Ibéricos II.CONSTRUÇÃO IBÉRICA

Construções empreendeu projectos das mais
diversas naturezas. Apoiando-se sempre na
certificação de qualidade, a empresa especiali-
zou-se em áreas como o meio ambiente, ma-
nutenção de instalações e vias … todo um am-
plo campo de negócios que está relacionado
com a melhoria de qualidade de vida dos cida-
dãos e que tem um grande potencial de des-
envolvimento em zonas como o Norte de
Portugal, onde se encontram os escritórios
centrais da empresa.

O mercado ibérico oferece grandes possibi-
lidades para as empresas de ambos os países
através de parcerias. “As alianças serão indis-
pensáveis quando chegar o momento de em-
preender grandes obras de infra-estruturas
como aeroportos, comboios de alta velocidade e
outros projectos transfronteiriços. Talvez este
mercado esteja a desenvolver-se muito lenta-

mente, mas tornará as empresas de ambos os
lados da fronteira mais potenciais”, afirma con-
fiante no futuro Couto Alves.

Potencial sem limites
A exploração de possibilidades foi o que le-

vou outra empresa, a Iberfibran, a perceber
como a especialização e a inovação podem dar
lugar a grandes oportunidades de negócio, nes-
te caso com materiais de isolamento térmico
que oferecem, segundo o director-geral da em-
presa, Alexandre Baptista, “um potencial sem
limites” que se traduz em crescimentos espec-
taculares do volume de negócios e na exporta-
ção como uma via natural de crescimento.

Depois de ter sido posta em marcha, em
2002, a filosofia desta empresa pequena mas
eficaz, inovadora e flexível, não mudou.
Produto de uma joint-venture entre a grega

Fibran e investidores locais portugueses, espe-
ra atingir uma facturação de 12 milhões de eu-
ros em 2006.

Uma filosofia que, no plano comercial,
pensa sem duvida num mercado ibérico.
“Pensamos vender em Espanha desde o pri-
meiro momento e, embora sejamos muito
competitivos, sofremos as consequências de es-
tarmos localizados na periferia deste mercado”,
reconhece o responsável da Iberfibran.

Como para outras empresas lusas do sector
da construção, o mercado espanhol é, embora
menos burocrático, mais proteccionista. A
Iberfibran considera que é uma barreira supe-
rável. “Com um bom produto e bons preços
não há proteccionismos. O mercado espanhol é
um prolongamento do nosso e não estamos
mais presentes ali devido aos custos de trans-

porte, se não seríamos muito mais ibéricos”,
assegura Baptista.

Com o olhar posto no futuro, o gestor por-
tuguês foca a sua atenção nas oportunidades de
negócio do futuro: “Não temos limites. O mer-
cado está em crescimento. O isolamento térmico
é uma boa alternativa face ao crescente consumo
energético. Cremos que com as legislações re-
centemente publicadas em Espanha e Portugal,
para o sector térmico, poderemos crescer até
50% no nosso volume de negócios. Pode dizer-se
que estamos na crista onda”.

Como mensagem final, Baptista não tem
dúvidas em afirmar: “gostaria que a empresa
fosse completamente ibérica. Embora o factor
proximidade conte na distribuição, hoje te-
mos todos que pensar no mínimo em termos
ibéricos”.

QMP: O posicionamento da empresa em
Portugal e Espanha é idêntico?

J.D.: Há diferenças substanciais. A Black &
Decker, embora seja conhecida como uma marca de
produtos de consumo, executa grande parte das
suas vendas com outra marca, a DeWalt. É uma
marca de ferramentas eléctricas para profissionais.
Se a implantação e o conhecimento da Marca Black
& Decker é similar nos dois países, já a DeWalt tem
uma presença muito mais significativa em Portugal. 

QMP: Qual o volume de facturação a nível
ibérico?

J.D.: Neste momento, a nossa facturação a nível
ibérico é de 70 milhões de euros. A facturação de
Portugal representa cerca de 30% da facturação ibé-
rica. 

QMP: A partir de que momento a empresa co-
meçou a considerar a Península Ibérica como um
mercado?

J.D.: Desde 1994, quando a Companhia decidiu
unificar a Direcção-Geral e eu fui designado para as-
sumir esse posto em Barcelona. Até essa data as
companhias funcionavam separadamente. A partir
desse ano, apesar de terem a mesma Direcção, as
duas empresas continuaram independentes, cada

uma com a sua Direcção Comercial. Depois de 1997
começamos a fazer a integração progressiva das
duas companhias. 

QMP: Actualmente as duas empresas já estão
completamente integradas?

J.D.: Eu diria que praticamente todos os secto-
res estão integrados. Em Portugal temos pessoal de
Apoio a Clientes, Assistência Técnica e de Controlo
de Crédito, para além de uma rede de Vendas e de
Demonstradores. Todos os outros departamentos
estão completamente centralizados. Todas as
Chefias e a Administração estão localizadas em
Barcelona.

QMP: A nível pessoal qual foi o seu maior 
desafio?

J.D.: Primeiro foi a integração das duas empre-
sas. Neste momento operamos com um pequeno
escritório em Lisboa, com a sede em Barcelona e
com o armazém logístico em Madrid. A capital es-
panhola tem todas as características para ser o
Centro Logístico Ibérico, visto que se situa estrategi-
camente a 600 km de todos os pontos relevantes. 

Segundo, foi encontrar parceiros quer logísti-
cos, quer no sector de transporte. Agora é fácil por-

que há uma tendência para que os grandes arma-
zéns estejam localizados em Madrid. Quando nós
iniciámos, há 12 anos, as coisas eram muito mais
complicadas. Foi necessário encontrar os parceiros
correctos, a rede de transporte não funcionava como
funciona hoje. 

O sistema informático foi outro grande desa-
fio. O SAP permite-nos a ligação on-line com
toda a Europa, além de possibilitar que os nossos
vendedores e clientes estejam ligados ao nosso
sistema. 

Foi um período muito gratificante pois dentro
da nossa empresa nunca existiu rivalidade entre o
pessoal português e o espanhol, pelo contrário, con-
seguimos uma boa integração. Claro que houve um
período de adaptação ao mercado que, embora si-
milar, é distinto. O cliente espanhol associa-se mui-
to mais, em Portugal as empresas tendem a ser
muito mais individualistas, tivemos de aprender a li-
dar com as diferentes realidades. 

QMP: Quais os objectivos da empresa para a
Península Ibérica?

J.D.: O primeiro objectivo - e fundamental – é
tornar a Marca DeWalt líder do mercado ibérico. Nós
já somos líderes destacados no mercado português,
onde temos uma quota de mercado superior a 32%. 

Somos líderes mundiais tanto em Ferramentas
para Bricolage, como para Profissionais. No merca-
do espanhol não temos essa posição. Temos vindo a
reforçar a nossa posição e somos das marcas que
mais tem crescido em Espanha nos últimos anos,
mas para liderar o mercado ainda temos que trabal-
har muito, conquistar a confiança da Distribuição,
converter os clientes à DeWalt que, estamos segu-
ros, é a melhor e mais completa marca profissional.

A nossa posição no mercado profissional es-
panhol é de 12%, ainda existe um trabalho impor-
tante por fazer. Falta-nos fidelizar mais clientes, pro-
gredir no sentido de ganhar mais espaço no
mercado. O mercado português está em recessão,
com bastantes dificuldades, não está a crescer, ao
contrário do espanhol. O nosso objectivo principal é
manter as quotas de mercado em Portugal e crescer
em Espanha. 

QMP: Quer deixar alguma mensagem para os
nossos leitores?

J.D.: A mensagem que posso deixar é muito
mais para os nossos clientes. Aos portugueses que
há 36 anos contam com o nosso apoio, queremos
garantir que vamos continuar a merecer a sua con-
fiança. E aos clientes espanhóis, que colaboram con-
nosco há 40 anos, gostaria de assegurar que vamos
continuar a trabalhar arduamente para ganhar o es-
paço que queremos ocupar na Distribuição e a ex-
pandir a nossa presença no mercado Profissional
Espanhol.

Entrevista com 
Jorge Duarte

Director Geral 
de Black & Decker Ibérica
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QMP: A Pantrans tem, desde o seu início,
uma ligação com um grupo catalão. Como surgiu
essa relação?

B.A.: Eu já trabalhava com esse grupo - Spain-Tir
- desde 1977. Surgiu entretanto a ideia de formar
uma empresa em parceria comigo em Portugal, daí
resultando a formação da Pantrans em 30 de Janeiro
de 1986. Era uma empresa com poucos emprega-
dos, abrimos em Lisboa com nove funcionários e no
Porto com quinze empregados. Temos vindo a des-
envolver, entre outros e de forma especial, o tráfego
com Espanha. Estamos muito contentes com este
projecto. 

QMP: O que nos quer dizer acerca do mercado
ibérico e a Pantrans?

B.A.: A partir de Janeiro de 1993 o tráfego com
Espanha começou a desenvolver-se. Anteriormente
não era muito forte, só depois da liberalização das
fronteiras em 1993. A partir de 1993 terminaram os
direitos aduaneiros e as relações comerciais entre
Portugal e Espanha fortaleceram-se bastante. Nós be-
neficiámos bastante por termos os mesmos agentes
da empresa espanhola. Sempre acreditei que este
projecto seria um êxito mas sempre ligado à empre-
sa Spain-Tir, caso contrário não teria corrido tão
bem.

QMP: Como se apresentam no estrangeiro?
B.A.: Como uma empresa independente, mas

que faz parte do grupo Spain-Tir. Temos os mesmos
métodos de trabalho, sistema informático, princípios
de qualidade, sistemas de controlo e a mesma filoso-
fia de trabalho. Isto amplia muito a força de inter-
venção no mercado, uma vez que a Spain-Tir é uma
das maiores empresas do sector em Espanha e das
mais evoluídas e conceituadas, o que para nós é uma
mais-valia. Por outro lado a Spain-Tir teve uma visão
de mercado ibérico precursor relativamente a todas
as outras, pois desde há muito vê o mercado ibérico
não como dois mercados - português e espanhol em
separado - mas como um todo. A Spain-Tir vê qual-
quer local em Portugal como um ponto de mercado
igual a qualquer outro ponto em Espanha, não há
distinção de países.

QMP: Para a Pantrans enviar mercadorias para
Espanha é como se fosse para o Porto?

B.A.: É muito semelhante porque temos a mes-
ma filosofia do grupo em que a Pantrans está inte-
grada, os princípios de funcionamento são iguais.

Há um grande esforço no sentido de uniformizar os
critérios, de adoptar os mesmos princípios, o mesmo
sistema de funcionamento de forma a conseguir a
maior eficácia no fluxo de mercadorias de Espanha
para Portugal e vice-versa. Naturalmente a partir do
momento em que caíram as barreiras alfandegárias
o mercado abriu-se e em vez de serem dois espaços
económicos passou a existir um único espaço eco-
nómico. 

QMP: Está nos vossos objectivos irem para além
do mercado europeu?

B.A.: Neste momento já estamos a trabalhar
com Angola, e também com o resto do mundo como
o Japão, EUA e China, entre outros, com os mesmos
agentes da Spain-Tir. Esperamos que o mercado dos
Palop’s constitua uma nova oportunidade de negó-
cio, são países que estão a ter uma certa calma politi-
ca e social. 

QMP: A grande mudança na logística já aconte-
ceu ou está para acontecer?

B.A.: Está a acontecer neste momento e vai con-
tinuar a evoluir, tendo aqui as tecnologias de infor-
mação um papel importante. Consciente dessa im-
portância, a Spain-Tir tem um departamento com
onze informáticos a realizar todas as actualizações e
alterações necessárias do sistema informático por
forma a dar resposta pronta e eficaz a todas as ne-
cessidades da empresa a este nível, sendo todas essas
alterações e actualizações disponibilizadas igualmen-
te à Pantrans.

QMP: Quais os objectivos da empresa para os
próximos cinco anos?

B.A.: Mantemos uma grande determinação para
continuar a reforçar a nossa posição no mercado,
procurando melhorar sempre a qualidade e a eficácia
dos serviços que prestamos, tendo como primeiro
objectivo a plena satisfação do cliente pois só assim
conseguiremos enfrentar a concorrência e aumentar
o volume de negócio.

Entrevista com
Belmiro Afonso

Administrador de
Pantrans-Transitários

QMP: Fale-nos da empresa Transaire.
D.A.: A Transaire nasceu de uma empresa que

neste momento tem mais de 50 anos – uma em-
presa de distribuição de bebidas no ramo alimen-
tar. O que nós fazíamos nessa altura (esta é a quar-
ta geração) era a comercialização de uma bebida
muito conhecida. Hoje continuamos a ser distri-
buidores das grandes empresas engarrafadoras no
âmbito nacional. Com a problemática da sazonali-
dade que o ramo de distribuição de bebidas apre-
senta, nasceu a ideia da formação de uma empre-
sa - a Transaire - com o objectivo de rentabilizar a
frota automóvel. Inicialmente estávamos “encosta-
dos” ao ramo alimentar, pelo que crescemos nesta
área. 

Em Portugal a área de distribuição no ramo ali-
mentar não tem ainda grande concorrência. Nós te-
mos um grande parceiro estratégico, o que fez com
que conseguíssemos uma grande dimensão. Nós
somos operadores logísticos da Eurest, em termos
nacionais. 

Desta forma, a Transaire começou a diferenciar-
se cada vez mais no ramo alimentar. Começamos a
desenvolver a Eurest de uma forma mais global, cres-
cemos de forma exponencial, os números assim o
indicam. Vamos ter um ano contranatura em relação
à economia portuguesa: continuamos a fazer cada
vez mais contratos sempre agregados ao ramo ali-
mentar.

QMP: Que projectos tem para a empresa?
D.A.: Estamos posicionados no mercado portu-

guês no ramo alimentar. Actualmente começamos a
trabalhar em Portugal com a Cepsa. Fornecemos o
nosso know-how porque assim todos ganham e já
conseguimos implementar algumas regras muito
importantes. 

QMP: Como está a ser afectada a economia por-
tuguesa nesta área de negócio?

D.A.: O preço do gasóleo e o aumento sucessivo
das taxas de juro têm um forte impacto no nosso ne-
gócio. Penso que o governo deveria fazer algo para in-
verter essa situação por forma que num futuro mui-
to próximo grande parte dos abastecimentos passem
a ser efectuados em Espanha. As nossas entidades
reguladoras começam a incentivar essas operações
porque elas próprias fazem o reembolso do IVA. Nós
precisamos de uma economia sólida como a de

Espanha e não uma economia de rastos com nós te-
mos neste momento. 

QMP: Qual o plano estratégico para os próximos
cinco anos?

D.A.: Em 2005 o nosso crescimento já foi mais
sustentado, fizemos uma análise detalhada de clien-
te para perceber o que é valido ou não. Fechámos
esse ano com uma facturação de 14 milhões de eu-
ros. Em 2006 vamos facturar pelo menos 18 mi-
lhões de euros, o que se deve à implementação de
novos produtos do cliente Eurest que tem ainda po-
tencialidades para crescer, e também com o negócio
de vinhos de  marcas com grande prestígio. Depois
de 2006 espero continuar a desenvolver o negócio
no campo das gasolineiras, havendo grandes pers-
pectivas já a curto prazo. Estamos também prepara-
dos para outras eventuais parcerias que possam sur-
gir com a empresa Transaire noutros âmbitos de
negócio. 

QMP: Qual a sua previsão para a economia 
portuguesa?

D.A.: Não acredito que nos próximos dois anos a
economia vá melhorar. Os portugueses habituaram-
se a viver acima das suas possibilidades, a banca as-
sim o permitiu, e neste momento as pessoas estão
aflitíssimas sem saberem o que fazer. Não há opor-
tunidades de emprego, as empresas não estão a co-
locar ninguém, o Estado está a fazer exactamente o
mesmo. As medidas que estão a ser tomadas não são
as mais correctas, na minha opinião, são exactamen-
te o contrario daquilo que se deveria fazer, nós temos
que incentivar e não o inverso. Há planos estratégi-
cos que devem ser mantidos independentemente da
mudança de governo ou não.

Entrevista com
David Amaro

Sócio Gerente de Transaire -
Transporte de Mercadorias
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QMP: Quais são as particularidades desta filial
de SPIE?

F.S.: Aqui em Portugal estamos adaptados ao
mercado. É um pouco diferente do mercado francês.
Temos uma posição que queremos ocupar em ter-
mos multidisciplinares, queremos ser na área técni-
ca o que a construção civil é na área da construção,
ou seja, queremos ser os empreiteiros gerais da área
das instalações técnicas. Portanto, cobrimos tudo o
que é considerado instalação técnica. Temos um
mercado que atravessa os diversos sectores, a indús-
tria, as infra-estruturas, com incidências diferentes
do que tem a nossa casa-mãe. A casa-mãe é uma
empresa de nascença multidisciplinar, mas as inci-
dências em cada um dos mercados são diferentes.
Há aqui uma adaptação a cada mercado. 

QMP: Como tem passado estes anos difíceis 
perante a economia complicada que Portugal 
atravessa?

F.S.: Nós temos acompanhado o problema, tem
havido uma retracção na área da construção civil.
Como empresa dinâmica que somos, temos feito
sistematicamente um esforço de adaptação e procu-
ramos os mercados emergentes ou com uma dinâ-
mica diferente. Ou seja, tivemos de facto nos últi-
mos dois a três anos que nos afastar um pouco da
crise para sobreviver e manter os nossos objectivos. 

QMP: Pode dar-nos um exemplo de mercados
emergentes onde estão a entrar?

F.S.: Há situações em Portugal que têm tido um
dinamismo completamente oposto ao da recessão.
Na área industrial, ou nalguns nichos - como na área
farmacêutica onde decidimos ter uma posição forte.
Investimos imenso nessa área e fizemo-la crescer.
Há outras áreas de mercado com um crescimento
claro, como por exemplo a área do ambiente. 

QMP: Como se está a adaptar a empresa à inte-
gração ibérica?

F.S.: Nós temos uma relação muito próxima
quer com a casa-mãe, quer com os nossos colegas
espanhóis, e isso permite-nos ter uma visão mais
detalhada e correcta do que é o mercado espanhol e
do que serão as oportunidades em Espanha. Não é
fácil para uma multinacional implantar-se em
Espanha. Foi mais fácil a implantação em Portugal,
em Espanha temos necessidade de partir pratica-
mente do zero. A implantação da casa-mãe noutros
países passa sempre por uma aquisição e a partir daí
o seu desenvolvimento. Foi o que aconteceu em
Espanha, foi o que fizeram em Portugal e o arran-
que dessa situação teve momentos diferentes tanto
em Portugal como em Espanha. Em Portugal este
grupo já existe há cerca de 15 anos. Em Espanha está
há aproximadamente dois anos.

QMP: Sente que a economia portuguesa está
no bom caminho para uma breve recuperação?

F.S.: Eu diria que está no sentido em que co-
meça a existir no mercado uma movimentação di-
ferente, e digo que não está porque essas movi-

mentações não estão a ser concretizadas. Isto quer
dizer que as empresas estão a ser solicitadas e estão
a tentar corresponder à quantidade de solicitações
de investimentos importantes de desenvolvimento,
mas a decisão efectiva de arrancar, de iniciar esses
processos, está com um atraso enorme. Existe o
conceito, existe a ideia, mas não estão a ser concre-
tizados. Há movimentação do mercado para se po-
sicionar nesses projectos, mas não há a concretiza-
ção desses projectos e estamos a viver um pouco na
esperança de que aconteçam. 

QMP: Quais as expectativas para terminar
2006?

F.S.: Nós vamos estar acima dos nossos objec-
tivos. Vamos atingir os objectivos com mudanças
importantes que fizemos atempadamente.
Fizemos uma focalização na área da indústria far-
macêutica e no ambiente. Tivemos que investir for-
te, fomos para Angola, só assim é que conseguimos
estas nossas situações e atingir minimamente os
objectivos.

QMP: Quais os objectivos da empresa para os
próximos anos?

F.S.: A perspectiva é termos um crescimento,
mão só numa componente interna mas funda-
mentalmente numa componente externa. Em de-
terminadas áreas de actividade vamos ter um posi-
cionamento regional mais forte. Queremos cobrir o
país, temos uma delegação no Norte do país, outra
junto a Lisboa e outra no Algarve. Este conjunto de
actividades multitécnicas e serviços de manutenção
cobrem quase todo o país. Queremos ter a cobertu-
ra do país inteiro e com uma política próxima do
cliente. É este o panorama que o cliente vai encon-
trar numa empresa que cresceu, que se dinamizou
neste sentido.

Entrevista com
Freitas da Silva

Administrador de SPIE Portugal
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Riscos partilhados
“As dificuldades do mercado obrigaram-nos a

ser imaginativos e empreendedores, a lidar mel-
hor com diferentes tipos de situação e a escolher
com precisão o caminho que escolhemos no mer-
cado, como vamos movimentarmo-nos nele”, ex-
plica Rui Ribeiro, presidente do conselho de ad-
ministração do grupo imobiliário que tem o seu
nome, Rui Ribeiro Construções.

As alterações que vive o mercado imobiliário
português, coincidem com o desenvolvimento de
novas áreas de negócio que denotam um desper-
tar da actividade económica e, especialmente, tu-
rística. As análises de mercado de diferentes ins-
tituições indicam que, ao longo da última década,
produziu-se em Portugal de Norte a Sul uma re-
distribuição espacial da edificação de vivendas.
Neste sentido, enquanto que na metade da déca-
da de noventa mais de 60% das novas vivendas
se edificavam nas regiões do Centro e do Norte,
actualmente este peso reduziu-se para cerca de

50%, enquanto que no Algarve e na região de
Lisboa e Vale do Tejo o peso passou a ser de pou-
co mais de 25% para chegar actualmente a 33%
da produção de vivendas.

“Espero que a curto prazo haja condições
para que a economia do país melhore. Creio que
com as eleições contamos com pessoas capaci-
tadas para andar com o país para a frente. Os
empresários portugueses, com a colaboração de
investidores internacionais, irão resolver defini-
tivamente esta situação. O importante é as pes-
soas acreditarem nisso, que os empresários

acreditem e que o governo ajude”, diz Rui
Ribeiro.

Este grupo imobiliário conta com diferentes
promoções em localidades bem seleccionadas.
Num mercado competitivo como é o português, o
modelo de crescimento é mais sustentado que o
espanhol onde dia sim, dia não, se acendem os
alarmes de um furo na borbulha imobiliária.

A Rui Ribeiro Construções foi fundada há 20
anos como empresa construtora e de promoção
imobiliária, e o seu volume de negócios cresceu

alcançando 30 milhões de euros. Desde o seu nas-
cimento, consolidou a sua presença e o seu nome
nos mercados residencial, comercial e hoteleiro.
Entrou na área imobiliária em 1998, centrando-se
no sector residencial, promovendo e desenvolven-
do promoções nas quais o controlo sobre o pro-
cesso de edificação garantisse a qualidade da cons-
trução e acabamentos.

Entre estes projectos, destaca uma urbaniza-
ção em Alfragide, localidade turística próxima de
Lisboa. Os apartamentos contam com três tipos
de acabamentos, uma fórmula que registou um
grande interesse por parte dos visitantes nos salões
imobiliários onde foram apresentados. Actual-
mente, a Rui Ribeiro Construções investe tam-
bém noutra urbanização de luxo no Monte do
Estoril, na conhecida localidade costeira portu-
guesa, e ainda noutra na Praia da Areia Branca,
onde se desenvolverão duas partes em vivendas
unifamiliares e uma terceira na promoção de
apartamentos.

Num momento que pode ser propício para
iniciar projectos, a empresa já iniciou contactos
com possíveis parceiros espanhóis. “As alianças
são sempre bem-vindas e importantes. Com os
empresários espanhóis aprendi que às vezes é
preferível diluir um pouco os riscos: é certo que
com uma associação investimos menos e ganha-
mos menos, mas também nos dá a capacidade de
entrarmos em mais projectos ao mesmo tempo”,
assinala Ribeiro.

Novas oportunidades para
empreendedores selectivos
Se o primeiro passo para sair de uma situação difícil é a convicção
de que se pode vencer as dificuldades, o sector imobiliário português
tem já uma boa parte do caminho feito. Ao contrário do que tem
vindo a suceder em Espanha nos últimos anos, a partir de 2001
Portugal viveu uma crise no negócio da promoção residencial e de
escritórios. Só timidamente, a partir de 2005 e depois de forma mais
consolidada este ano, se sentem sintomas claros de revitalização e
o aparecimento de boas oportunidades de negócio pela mão dos
parceiros locais.

Rui Ribeiro
Presidente de Rui Ribeiro
Construções

Paulo Veigas
Director de Veigas & Veigas
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Miguel Castelo
Administrador de Urbecaste

Edificio Palmela

Lisboa

Edifício Rota das Índias, Parque das Nações 

Lisboa
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Competitividade e dinamismo
Segundo uma informação sectorial do Serviço

de estudos do BBVA, são três os factores que sus-
tentam as mudanças estruturais na produção e
comercialização de vivendas em Portugal: um pri-
meiro factor é o que está relacionado com a im-
portante melhoria que se realizou nas infra-estru-
turas viárias dos últimos anos, dotando
especialmente as regiões do Sul de um grau de
acessibilidade maior ao encurtar sensivelmente
os tempos de deslocação.

Também foi considerável o impulso da pro-
cura turística, tanto externa como interna, que fa-
voreceu particularmente as regiões do Sul e insu-
lares. Por último, a alteração que se está a dar na
estrutura produtiva de Portugal, com um maior
crescimento dos serviços e uma perda relativa na
indústria, o que supõe um maior crescimento do
emprego nas regiões do Vale do Tejo e no Sul do
que nas do Norte do país.

Quem avançou com o seu projecto de inte-
gração de mercados foi o grupo Veigas & Veigas,
que nos finais do passado mês de Julho inaugu-
rou o seu primeiro escritório em Madrid, cidade
em que prevê crescer nos próximos meses com
a abertura de mais cinco a sete estabelecimen-
tos. A Veigas & Veigas é uma rede de franquias
de serviços imobiliários que conheceu um forte
crescimento em Portugal nos últimos anos e
está presente nas áreas mais importantes do
país como Lisboa, Porto, Setúbal, Santarém,
Madeira…

Introduzir este modelo de negócio em
Portugal não foi fácil. Paulo Jorge Veigas, direc-
tor da rede de franquias, considera que o mer-
cado português está acostumado a lidar com pe-
quenas operações entre particulares e que se
trata de uma actividade saturada. Crê, também,
que, para prosperar, as redes de agências devem
contar com bases de dados interligadas, um

bom suporte técnico e que devem mudar toda a
dinâmica de intermediação para que os clientes
sintam que podem delegar com toda a confian-
ça a venda do deu imóvel.

Com uma história já de sete anos – só dois
e meio com a rede de franquias – a Veigas &
Veigas tem projectos ambiciosos face ao mer-
cado ibérico. “Não posso precisar o prazo por-
que está dependente de vários acordos, mas se
encontrarmos os parceiros adequados e um
bom ritmo de aceleração, poderíamos chegar a
1.200 agências em todo o território”, nota
Paulo Jorge Veigas, director da Veigas & Veigas.
“Estamos conscientes da realidade portuguesa
e da dimensão do mercado espanhol. Se conse-
guirmos trabalhar de forma unificada e dinâ-
mica, iremos tirar partido dos dois mercados.
Vemos que cada vez entram mais promotores
espanhóis em Portugal e isso é bom porque,
além de competitividade e dinamismo, criam-
-se alianças que são boas para os dois países”,
conclui.

Inovação e qualidade
A promotora Urbecaste, com vários reconhe-

cimentos pelos seus projectos inovadores nas lo-
calidades de Miraflores, Cascais ou Estoril, mos-
tra-se de acordo com estas opiniões, embora faça
notar que a abertura de mercados deve ser mútua.
“A entrada de empresários espanhóis irá tornar-

-nos mais eficientes e é bem-vinda mas as regras
do jogo deviam ser semelhantes lá. A Espanha
tem uma política muito mais proteccionista que
Portugal. Uma empresa portuguesa que queira
empreender um negócio em Espanha, terá de o
fazer através de uma parceria e é muito mais difí-
cil integrar-se no mercado do que o contrário”,
afirma o administrador da empresa, Miguel
Castelo.

A empresa, cujos produtos se situam no «tar-
get» médio alto do sector, tem experiência inter-
nacional já que promoveu projectos no Brasil. A
máxima “primeiro a localização e depois com o
coração” levou-a a um crescimento sustentado
nos últimos dez anos. O uso de novos materiais,
conceitos arquitectónicos destinados a facilitar a
vida dos seus clientes, consolidou o bom nome da
empresa.

Miguel Castelo sublinha que, para os próxi-
mos anos, o mercado mobiliário de reabilitação –
uma área que deu lugar a grandes empresas e for-
tes investimentos em cidades espanholas impor-
tantes como Madrid e Barcelona – poderá oferecer
garantias de rentabilidade, embora seja um negó-
cio baseado em nichos de mercado muito especí-
ficos. Também sublinha que poderiam surgir
oportunidades para os produtos destinados à nova
imigração “sempre que se consigam criar condi-
ções para se instalarem”.
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Primeiro escritório da Veigas & Veigas em Espanha, recentemente aberto em Madrid. 
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QMP: Qual a posição da empresa no sector imo-
biliário?

J.H.: A Abacus começou há cerca de 10 anos, ac-
tuando exclusivamente nos mercados não-habitacio-
nais como escritórios, centros comerciais, logística,
etc.. Penso que estamos muito bem “instalados” den-
tro desta área de mercado. Há relativamente pouco
tempo - e por uma questão de imagem - fizemos uma
associação com a consultora internacional Savills que
nos trouxe especialização na área habitacional. Em
termos de mercado turístico, temos um papel impor-
tante na junção do mercado português com o merca-
do externo. 

QMP: Os principais clientes são portugueses?
J.H.: Os nossos principais clientes são construto-

res e promotores, principalmente portugueses, mas

também espanhóis e investidores institucionais de
diversas nacionalidades. Nós somos uma empresa
com fortes ligações internacionais nestas áreas de tra-
balho. Uma forte componente do nosso trabalho rea-
liza-se com clientes de exteriores. 

QMP: Nos últimos anos a empresa tem consegui-
do manter a sua quota de mercado?

J.H.: Em termos da nossa quota de mercado te-
mos vindo a aumentar, temos estado a expandir-nos
passo a passo não só em dimensão mas também em
áreas de actividade. Por exemplo, entramos há dois
anos na área da hotelaria, temos uma pessoa total-
mente dedicada a esta área, e acho que somos o úni-
co grupo de Lisboa nesta área que abriu também um
escritório no Porto. A nossa expansão tem sido pro-
movida pelo que está a acontecer em Portugal: a ten-

QMP: Como está a decorrer o ano de 2006 para
a empresa?

P.S.: O ano de 2006 está a decorrer razoavel-
mente bem. A nossa facturação é influenciada por
grandes negócios. Vários negócios começados em
2005 estão a ser fechados em 2006, temos outros
grandes negócios de 2006. O investimento interna-
cional está a correr bem. O nosso negócio de avalia-
ções está a decorrer muito bem, o de consultadoria, o
imobiliário, promoção da habitação também. 

Em 2006 vamos concretizar algumas aquisições
de empresas ou de capital de empresas. Este ano nós
apostamos no nosso crescimento tanto organica-
mente como por aquisição. 

QMP: Onde estão as oportunidades no sector
imobiliário português?

P.S.: O mercado de escritórios não tem corrido
tão mal como parece, pelo menos para o mercado de
Lisboa. Houve um excesso de oferta há cerca de três

a quatro anos, e que tem vindo a ser absorvido. Houve
também uma descida das rendas, que foi muito im-
portante. Neste momento no centro da cidade há
muito pouca oferta, o mercado de escritórios não é
muito aliciante mas continua a funcionar. O desnível
entre a oferta e a procura tem vindo a diminuir.
Daqui para a frente vai haver novos contratos de
arrendamento que permitem estar em linha com o
que há de melhor na Europa. Considero que o inves-
timento no mercado de escritórios é muito interes-
sante. 

QMP: Qual a vossa estratégia para o turismo de
habitação?

P.S.: Acho que todos os mercados tradicionais
continuam a ter o seu interesse. Estamos presentes
nesses mercados e com posições dominantes. O país
é pequeno e para continuar a expandir temos que en-
contrar outros caminhos. Considero que Portugal
tem um potencial para o turismo que é evidente, não
é preciso ser nenhum especialista nesta área para o

reconhecer. Temos mesmo ao nosso lado um país,
que é a Espanha, que produziu muito turismo nos úl-
timos anos e tem tido um mercado fantástico.
Portugal, para se diferenciar de Espanha, pode e deve
posicionar-se como um sector de qualidade e de pre-
ços mais elevados, deve oferecer mais qualidade que
Espanha. Em Portugal ainda temos 900 quilómetros
de costa para desenvolver. 

Temos muita dificuldade em lidar com a buro-
cracia na aprovação de projectos na implementação
empresarial, mas o potencial continua a existir. Para
que se possa desenvolver esse potencial é preciso
quebrar com algumas das mentalidades que em ge-
ral imperam. Agora temos um governo com uma
maioria estável, por isso tem a obrigação moral de fa-
zer reformas. Este governo até tem tido algumas
ideias boas em relação ao turismo. Nós temos que as-
sumir uma estratégia nacional. Nesta estratégia
Portugal tem de ser o melhor destino da Europa.
Vamos aumentar a oferta do turismo 10 vezes, mas
vamos manter a qualidade. 

QMP: Acredita que se pode falar de um mercado
ibérico imobiliário?

P.S.: Quando olhamos para a Europa em termos
imobiliário constatamos que temos leis diferentes e
impostos diferentes e mercados que funcionam de
forma completamente diferente. O mercado imobi-
liário em Espanha tem vantagens relativamente ao

mercado imobiliário em Portugal. Os promotores
espanhóis são diferentes dos portugueses no sentido
de que em Espanha a promoção imobiliária é uma
verdadeira indústria, criam-se stock para desenvol-
ver, entregam-se X apartamentos por ano no merca-
do e faz-se uma gestão.

Há outra diferença, desde 1985 que o arrenda-
mento foi liberalizado em Espanha. Isso torna o
mercado muito mais internacional e interessante
com taxas de risco para o investidor muito mais bai-
xas do que no mercado em Portugal. Os portugueses
que se estão a internacionalizar têm uma presença
em Espanha. Portanto, Espanha é um mercado de
expansão natural para os portugueses. Penso que
são mercados que vão interagir muito, apesar de se-
rem entidades separadas.

QMP: O sector imobiliário em Portugal: qual é a
sua análise da evolução recente?

M.R.O.: Na área industrial, acredito que Portugal
ainda está e estará a perder competitividade em rela-
ção aos Países de Leste, à gigantesca China e mesmo
em relação à nossa vizinha Espanha. Esta falta de
competitividade, aliada muitas vezes a uma simples
estratégia global, faz com que empresas nesta área se
relocalizem, disponibilizando mais espaço industrial,
o que faz com que a oferta aumente em relação à pro-
cura. 

No segmento de escritórios assistimos a uma
oferta bastante significativa de empreendimentos no-
vos, tendo registado o primeiro semestre de 2006
uma absorção no mercado de escritórios na área da
grande Lisboa de cerca de 80.000 m2, o que repre-
senta um crescimento superior a 10% face ao mesmo

período no ano transacto, não tendo no entanto atin-
gido os níveis alcançados em igual período de 2004.
De notar que, ao ocupar estes espaços uma parte sig-
nificativa de edifícios novos, a oferta de escritórios
usados - e refiro-me aqui à cidade de Lisboa - conti-
nua a aumentar. Acredito que estas rendas se mante-
rão estáveis.

Falando agora um pouco da área Residencial, se
por um lado assistimos a uma razoável assimilação
pelo mercado dos considerados apartamentos de
luxo, deparamo-nos com um sector que certamente
terá de se ajustar, como aconteceu com o arrenda-
mento de escritórios. 

Olhando para o sector Comercial, não há dúvida
de que este tem sido um dos mais dinâmicos nos úl-
timos tempos. O mercado de retalho continua em

franca expansão, quer através da promoção de
Factory Outlets, Retail Parks y Centros Comerciais.
Outrora os Promotores destas áreas escolhiam as
grandes cidades e sua periferia, hoje estão vocaciona-
dos para as cidades mais pequenas. Há de facto mer-
cado ainda a explorar neste sector. 

O sector Hoteleiro assim como o sector
Residencial turístico tem também estado em forte ex-
pansão. A procura de espaços para desenvolver em-
preendimentos Turísticos - os chamados resorts -
tem estado em grande actividade. 

Na área do Investimento, o mercado de escritó-
rios continua a ser, juntamente com o das áreas de
Retalho, o mais apetecível para os Investidores
Institucionais, quer sejam  nacionais ou estrangeiros.
Os Yields dos escritórios andam entre os 7% e os
7,5%. Na área Industrial entre os 8% e os 9% e nas
áreas de Retalho entre os 7,5% e os 8,5%. Estes valo-
res deverão manter-se num curto-médio prazo.  

QMP: Como define a actuação da GVA
Consultimo en Portugal?

M.R.O.: A  GVA Consultimo é em Portugal, des-
de 1999, a representante da GVA Worldwide,  um

dos maiores grupos internacionais de consultoria
Imobilária. Prestamos serviços nas áreas de consulto-
ria, agência e aconselhamento a empresas, investido-
res e proprietários imobiliários nas áreas de escritó-
rio, comércio e indústria. Damos ainda apoio à
compra, venda e arrendamento, bem como à procura
e selecção de espaços de terrenos para construção re-
sidencial, comercial e industrial. 

A GVA Consultimo tem vindo a actuar com bas-
tante força e em representação tanto de clientes
Nacionais como Internacionais na procura de terre-
nos ou espaços a requalificar, quer eles tenham uma
vertente Comercial, Residencial ou Industrial. 

QMP: No caso particular de Lisboa: é uma locali-
zação imobiliária de futuro?

M.R.O.: Lisboa é uma cidade naturalmente boni-
ta, digo sempre que é uma cidade muito bonita vista
de noite… Tem-se feito bastante nos últimos anos,
contudo acho que há ainda muito a fazer. Temos de
tornar Lisboa também bonita de dia. Com a nova lei
do arrendamento em vigor creio que dentro de uns
10 anos isto poderá acontecer Há um trabalho im-
portante a fazer: reconstruir todo o património enve-
lhecido que existe nesta cidade.

dência para a profissionalização do sector. Mas ainda
há espaço para crescer nestes sectores, dentro e fora
de Portugal. 

QMP: A recuperação económica de Portugal está
a beneficiar o sector imobiliário?

J.H.: Está intimamente ligada. Quando estamos
a falar da actividade no mercado de escritórios, por
exemplo, falamos de empresas que têm de tomar de-
cisões de investimento a longo prazo. O mercado de-
pende da confiança da direcção de uma empresa. O
que está a acontecer é que finalmente há um cresci-
mento, é ligeiro, mas está mais dinâmico. 

QMP: Quais os aspectos positivos e negativos da
“invasão” de empresas espanholas no mercado portu-
guês?

J.H.: O principal aspecto - que não podemos con-
siderar positivo nem negativo - é o poder económico
e a agressividade dos investidores no mercado. Está a
afectar o mercado no sentido em que os espanhóis es-
tão a adquirir quota de mercado, aceitam projectos
com margens muito mais baixas. Do ponto de vista
do investimento, se não fossem os espanhóis a entrar
em Portugal seriam outros, como por exemplo os

franceses ou os americanos, e esta entrada fez com
que o mercado ficasse mais dinâmico. 

Em termos de promoção, o único receio que 
tenho é a entrada massiva no mercado, embora consi-
dere que, em termos percentuais, os espanhóis ainda
estão com pouco peso no mercado. 

QMP: Qual a previsão da situação económica
para 2007?

J.H.: O crescimento actual é tão pequeno que
quase não se nota. É conhecido pelos economistas
que o crescimento abaixo de 2% não vai criar empre-
go. Apesar de tudo acho que Portugal ainda está con-
denado a passar mais alguns momentos difíceis, mas
estamos no bom caminho, não obstante ser cada vez
mais provável uma queda na economia do EUA, que
pode acabar com o crescimento na Europa. 

QMP: Onde gostaria de ver posicionada a em-
presa dentro de cinco anos?

J.H.: A grande diferença que vejo para daqui a
cinco anos vai ser no mercado habitacional, especifi-
camente no mercado de turismo. Acho que vamos ter
uma expansão muito considerável nesta área.
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QMP: Quando tomou posse como presidente da
Parque EXPO, em Junho de 2005, qual era a situação
da empresa?

R.O.B.: Havia sobretudo uma necessidade de fo-
calizar a empresa e de encontrar um rumo.
Historicamente, a empresa teve uma primeira mis-
são que foi a realização da Exposição Mundial de
Lisboa, em 1998, para a qual centralizou esforços, re-
cursos e capacidades. A seguir à EXPO‘98 terá atra-
vessado um período algo traumático com a transição
da primeira missão para a procura de uma outra mis-
são. Uma nova missão teria de passar obrigatoria-
mente por completar o projecto aqui neste território,
no Parque das Nações, em Lisboa, e procurar novos
territórios para intervir. A nossa matéria-prima é o 
território e para isso é preciso caracterizar bem que
territórios, que parceiros e que modelos de interven-
ção. Temos uma orientação clara do accionista - que
é público -, que é a preocupação de um desenvolvi-
mento sustentável do território, de um trabalhar sob
o território com as diversas componentes, ambiental,
social e económica, que caracterizam e determinam
a evolução dos territórios. Precisamos melhorar a es-
cala dos modelos de intervenção e os parceiros para
essas intervenções.

QMP: Quais os pontos fortes da empresa?
R.O.B.: Penso que é ponto forte e único o olhar

público sobre o território. Caracterizamo-lo como
público porque permite uma leitura integrada e

sustentável sobre o desenvolvimento do território.
É uma análise que poucos operadores sobre o terri-
tório fazem: combinar o lado económico e social
com o ambiental e o desenvolvimento e, por aí,
abordar e desenvolver modelos de operacionaliza-
ção próprios. Uma segunda característica é a de que
temos capacidade, competência e know-how para
intervir ao longo de varias fases do processo de ope-
ração, desde o conceito, ao projecto, à construção, à
comercialização e marketing territorial. Temos
competências nas diferentes áreas de intervenção.
Por último, temos seguramente uma história con-
creta de sucessos. Conhecemos e sabemos as várias
fases de intervenção no território e a sua realização
em tão curto espaço de tempo e com um grande ri-
gor entre o projecto e o concreto, e entre o orça-
mento e o real. 

QMP: Quais são os mercados-alvo da 
Parque EXPO?

R.O.B.: Iniciámos o processo de internacionali-
zação a partir do Brasil. Foi o primeiro caso concre-
tizado. Serviu para nos definir um conjunto de
mercados que combinam a necessidade de desen-
volvimento urbano à tal solução integrada e de sis-
tema de ordenamento do território. É muito co-
mum haver projectos de desenvolvimento do
território avulsos e sem perspectiva global e con-
centrada e integrada. Nós levamos isso a países
onde essa prática é menos comum – estamos a fa-

lar de países como o Brasil e países de língua oficial
portuguesa onde, adicionalmente, a questão da lín-
gua facilita essa penetração e onde existe potencial
crescimento. 

Quando falamos do estrangeiro, nós posiciona-
mo-nos em projectos com uma determinada di-
mensão, porque é ela que justifica também a deslo-
cação de uma equipa, de técnicos e de competências
para o local. É também muito específico da nossa

forma de trabalhar o envolvimento de equipas lo-
cais. Não acreditamos em modelos abstractos, eles
são desenvolvidos para um território específico com
gente que conheça objectivamente a componente
económica, social, ambiental e geográfica do territó-
rio em concreto. 

QMP: Qual é o vosso plano estratégico para a es-
colha de parcerias?

R.O.B.: Nós estamos no início do processo, que
é o de pensar o conceito ou o projecto global para
uma intervenção. Não temos nenhum nacionalismo
associado a esta posição, temos abertura para trabal-
har com agentes de outros países no caso concreto de
um projecto no estrangeiro. 

QMP: O mercado espanhol é um alvo que se en-
quadra na vossa forma de trabalhar?

R.O.B.: O mercado espanhol é um mercado
com um grau de desenvolvimento elevado no que
é o ordenamento do território, onde nós podemos,
nalguns casos, associar-nos e ter projectos con-
juntos. É um mercado onde nós podemos sobre-
tudo aprender bastante. O modelo espanhol de
criação de solo para soluções de habitação, por
exemplo, é um modelo particularmente inovador
e que poderá ser um modelo a aplicar em soluçõ-
es portuguesas. 

QMP: Quando sair da Parque EXPO, como gos-
taria de deixar a empresa?

R.O.B.: Gostaria que a PARQUEXPO fosse cla-
ramente, dentro de um ou dois anos, o braço opera-
cional do Estado para duas grandes áreas de actua-
ção: em primeiro lugar, projectos de escala de
ordenamento do território, em segundo, um agente
ou um parceiro determinante na valorização do 
território do Estado português.

Entrevista com
Rolando Borges Martins

Presidente de Parque EXPO 98
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Para o sector do transporte rodoviário, o merca-
do ibérico não é um projecto mas sim uma realida-
de que, com os anos, tenderá a crescer e a desenvol-
ver-se. Há associações, alianças, investimentos em
naves logísticas… Empresas como a Torrestir, TMB,
Rodocargo ou a Transportes Figueiredo são prova
disso. “No prazo de cinco anos poderíamos estar já
a falar mais de um mercado integrado do que de
dois mercados diferenciados”, afirma o presidente
da Torrestir, Fernando Torres.

A relação entre os dois países é intensa, sobre-
tudo através da rede de estradas que absorve mais de
70% do tráfego total de mercadorias, segundo um
estudo do Observatorio Transfronterizo de España y
Portugal, formado pelo MOPTC – Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações – por-
tuguês e o Ministério de Fomento espanhol. Entre
Espanha e Portugal existem sessenta lances de es-
tradas asfaltadas de competência estatal, regional,
provincial ou municipal, com um tráfego total, re-
gistado em 2003, de quase 74.000 veículos diários,
dos quais 63.500 correspondem a veículos ligeiros e
10.400 são veículos pesados que, por sua vez, se dis-
tribuem por 10.100 camiões e 300 autocarros.

Madrid é a prioridade
Nem sempre o tráfego foi assim tão intenso. A

Torrestir, empresa que trabalha no sector desde

1962, foi testemunha de
todo um processo de al-
teração que nunca termi-
na. Nos seus primeiros
20 anos de vida, esta
companhia dedicou-se
exclusivamente ao trans-
porte de mercadorias
dentro de Portugal.
Antes de se estabelecer
em Espanha, criou novas
rotas internacionais em
França e na Alemanha.

Por fim, escolheu Vigo para criar a primeira filial em
Espanha, em 2002. Com uma frota de 370 camiões,
o grupo factura 60 milhões de euros, dos quais 5%
provém dos negócios em Espanha.

A Torrestir olha agora o seu estabelecimento
em Madrid como parte da sua estratégia para acele-
rar o crescimento da companhia. A empresa traba-
lha ali desde há 10 anos, mas pretende reforçar a sua
presença. “Estar localizado em Madrid é muito im-
portante por isso estamos interessados em contar
com uma empresa logística e de transportes na ca-
pital espanhola”, afirma o presidente do conselho de
administração da Torrestir, Fernando Torres.

Esta iniciativa faz parte de um plano de negó-
cio global, no qual a empresa traça como objectivo
que 35% da sua facturação provenha do mercado
espanhol.

Os planos das empresas portuguesas indicam
que este processo de integração, no qual a Espanha
tem cada vez mais peso no volume de negócios, não
está terminado. A evolução do sector nos últimos 15
anos situou-os nesse caminho. As trocas comerciais
entre Portugal e Espanha cresceram numa percen-
tagem maior do que a que se registou com a Europa
dos 15, passando de cerca de 6 milhões de toneladas,
em 1989, para cerca de 21 milhões em 2003.

Serviço ao cliente
Este aumento das trocas entre os dois países re-

flecte-se especialmente no enorme incremento que
o transporte rodoviário conheceu, que passou de
uma quota de 46% do total, em 1989, para 77% em
2003. As fronteiras de Vilar Formoso/Fuentes de
Oñoro, de Valença/Tui e Caia/Badajoz absorvem
praticamente a totalidade desta relação em que
Espanha é o primeiro destinatário comercial de
Portugal, enquanto que, para a Espanha, Portugal
ocupa o 2º lugar no ranking dos países de desti-
no/origem das suas mercadorias.

Precisamente nos começos da década de 90, no
início desta etapa de forte crescimento, nasceu outra
empresa, a Transportes Magalhães & Bruno – TMB,
que vê claramente que o seu futuro passa por inte-
grar num só os negócios dos dois países ibéricos.

Foi um período de grandes alterações na eco-
nomia portuguesa. Várias multinacionais transfe-
riram as suas instalações logísticas de Lisboa para
Madrid, a fim de simplificarem as suas estruturas.
As novas exigências dos clientes fizeram com que

a TMB, que havia participado em grandes projec-
tos lusos como a ponte Vasco da Gama e a
Exposição Universal de Lisboa, traçasse o rumo do
seu negócio.

“Em 1998 decidimos libertarmo-nos de todos
os serviços que tínhamos para o mercado europeu
e centrarmo-nos nos clientes da Península Ibérica”,
explica o administrador da companhia, José
António Magalhães. Actualmente a TMB conta
com instalações em Lisboa, Porto, Madrid e
Barcelona.

Magalhães afirma que a companhia teve de
vencer as dificuldades e os prejuízos até poder fir-
mar o seu projecto. Antes de tudo, a TMB teve que
mudar a mentalidade dos seus clientes espanhóis.
“Havia a ideia estabelecida de que as empresas por-
tuguesas não eram suficientemente cumpridoras
em relação às responsabilidades assumidas, mas
provámos o que somos capazes de fazer, que temos
meios fiáveis, com condutores preparados e profis-
sionais… em resumo, que somos parceiros sérios
que têm um grande respeito pelo bom andamento
dos seus negócios”, disse.

Hoje, do seu total de facturação, mais de um
terço provém da sua actividade em Espanha. O fu-
turo desta empresa passa, segundo os seus respon-
sáveis, por assegurar a sua posição no mercado 
ibérico. “A minha ideia será sempre a de conso-
lidarmos cada vez mais, estabelecer parcerias, captar
negócios entre Madrid e Barcelona e, acima de tudo,
prestar um serviço de qualidade. A tendência é cres-
cer de forma moderada mas sempre segundo a
perspectiva de apoiar o cliente”, afirma José António
Magalhães.

Uma nova filosofia
O processo de integração e transformação das

empresas portuguesas que já trabalham em
Espanha, supõe que se adaptem a um novo am-
biente no qual, simplesmente pelo facto de serem
novas no mercado, devem fortalecer a sua competi-
tividade.

Este processo não admite excepções. Prova-o a
experiência e os projectos da Rodocargo, uma das
maiores empresas do sector, surgida do processo de
privatizações vivido em 1991 e que está muito con-
centrada no competitivo e exigente mercado do
transporte de automóveis.

“Por um lado não temos sentido grandes difi-
culdades em trabalhar em Espanha. Temos aí uma
companhia de transportes que surgiu a partir de
uma associação com um empresário local, o que
nos permitiu entrar mais facilmente no mercado.
Em Espanha há uma competitividade estruturada
e forte, sólida do ponto de vista económico. Para
nós representou um desafio criarmos aí um espaço.

Na vanguarda 
da integração ibérica
Poucos sectores expressam tão claramente o facto de Portugal e
Espanha estarem unidos para desenvolver um mercado ibérico
como o dos Transportes e da Logística. Peças do xadrez de duas eco-
nomias que viveram destinos muito diferentes ao longo da última
década, as empresas que se movem neste dinâmico e competitivo
negócio, souberam adaptar-se às mudanças impostas por clientes
que mudam as suas fábricas para localizações mais competitivas,
custos de combustível em alta e as oportunidades que criam o des-
envolvimento de novas infra-estruturas.

Fernando Torres
Presidente de Torrestir

José António Magalhães
Administrador de Transportes
Magalhães & Bruno
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Artur Pedrosa
Administrador de Rodocargo
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TRANSPORTE IBÉRICO

Sendo a maior empresa portuguesa do sector, tín-
hamos de conseguir estabelecermo-nos na zona
geográfica que é o mercado ibérico”, comenta
Artur Pedrosa, administrador responsável da
Rodocargo.

Para esta empresa, que gera um volume de ne-
gócios de 35 milhões de euros, o repto é adaptar-se
rapidamente e com êxito às novas necessidades dos
clientes. Os seus responsáveis consideram que,
quando se fala de uma nova filosofia de empresa na
região ibérica e das alterações logísticas que são re-
queridas para lhes fazer frente, há muito trabalho
para fazer.

“Devemos acompanhar os clientes e ter as
ideias muito claras acerca do que queremos fazer
neste novo cenário da logística, nos novos processos
da cadeia de abastecimento… Também há que mu-
dar os modos de pensar: cingir-se exclusivamente à
ideia de negócios ao nível nacional é um erro por-
que não se fazem grandes projectos de plataformas
logísticas sem ter em conta que Portugal está dentro
da Península Ibérica” sustenta Pedrosa.

Oportunidade e proactividade
A Transportes Figueiredo, outra das grandes

companhias do sector com uma presença impor-

tante no negócio do transporte de recâmbios da in-
dústria automóvel, situa-se precisamente neste pon-
to, sublinha o seu responsável Guy Viseu. A empre-
sa está a adaptar-se à nova realidade de negócios
globais, em que a logística é um factor determinan-
te para empresas que querem distribuir os seus pro-
dutos com custos competitivos.

A sua estratégia para se consolidar no novo ce-
nário logístico ibérico passa por três pontos: seg-
mentar o mercado em termos geográficos, diversifi-
cando clientes e actividades. Com este primeiro
passo, a carteira de clientes será diversificada. Como
segunda fase, centrar-se em iniciar novas activida-
des que permitam manter como base o transporte,
ao mesmo tempo que oferece serviços de operações
logísticas. Como terceira etapa, figura a de se ex-
pandir para fora de Portugal por meio de parcerias e
investimentos em novos activos.

Neste momento, a empresa tem plataformas lo-
gísticas em Valência e Barcelona e uma outra em
fase de projecto para Valladolid. “A Espanha, como
os países do Leste da Europa, são mais uma oportu-
nidade que uma ameaça. Para se ver assim, do pon-
to de vista logístico, o importante é ser proactivo,
proporcionar ao cliente um serviço produtivo e com-
petitivo”, explica GuyViseu.
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QMP: Como qualifica Braga em relação a ou-
tras autarquias?

F.B.: Daquilo que eu conheço, Braga é uma ex-
cepção relativamente a todas as outras câmaras
que eu conheço. O dinamismo e a proximidade
com que executa um projecto, normalmente, o
tempo que demora para nós, empresários, é bas-
tante aceitável, não existe falta de comunicação, as
pessoas estão muito acessíveis. Braga é uma câ-
mara muito aberta, tem um bom relacionamento
com os empresários de forma sempre muito pro-
dutiva. Uma prova do empenho da câmara é o des-
envolvimento que Braga tem tido nos últimos
anos, nomeadamente no sector da construção. 

QMP: No norte de Portugal também se sente a
crise no sector, como no resto do país?

F.B.: Aqui é igual ou pior. No norte do país,
nos últimos anos, o sector da construção civil tam-
bém abrandou bastante. O que as empresas de
construção fizeram foi construir aquilo que não
existia, houve uma implementação forte das em-
presas de Braga e Minho a nível nacional. 

QMP: Como é que a FIB se tem conseguido
manter neste período de crise económica?

F.B.: Pela nossa maneira de abordar o negócio,
temos tido sempre bons resultados. Uma das filo-
sofias da empresa passa pela fidelização dos nos-

sos clientes. Nós criamos uma empatia com o
cliente e tentamos levá-lo de um empreendimento
para outro. Nós não andamos a concorrer muito
para obras públicas, a nossa postura é acompan-
har os projectos dos nossos clientes desde o início.
Isto é, nós damos todos os feedback aos nossos
clientes quando querem desenvolver os seus ne-
gócios, fazemos estudos de investimento, estuda-
mos os projectos juntamente com os gabinetes
projectistas. Nós acompanhamos os projectos des-
de o início e temos logo uma palavra a dizer quan-
do se avança com o projecto. Fazemos um estudo
da actividade económica do projecto e informa-
mos o cliente qual o valor do projecto e qual o cus-
to do mesmo sem que o projecto chegue ao fim
com valores inviáveis. O que costumamos fazer é
definir um orçamento, garantimos o valor da obra
e desenvolvemos todos os projectos da especiali-
dade com o projectista. 

Esta forma de agir permite-nos trabalhar
obras com uma antecedência de 2 anos, ou seja,
neste momento estou a preparar obras para co-
meçar em 2007. A nossa filosofia tem sido esta,
ajudamos os nossos clientes a desenvolver pro-
jectos onde podemos garantir o preço, a qualida-
de, além de garantirmos a sua conclusão. Temos
clientes de excelência que sabem muito bem
aquilo que querem.

Entrevista com
Fernando Bagulho

Presidente do Conselho de
Administração de FIB Construção

QMP: No inicio do projecto, em 1998, quais fo-
ram os objectivos da empresa?

L.V.: A origem teve uma justificação porque o
grupo Caixa entendeu não fazer o tratamento dos si-
nistrados, doentes das seguradoras, em locais pró-
prios, e que deveriam ser hospitais de referência,
existentes no mercado e prestando serviços de saúde
de qualidade. Iniciou-se um processo para ter hospi-
tais no Porto e em Lisboa com alguma dimensão e
diferenciação que estivessem virados para o mercado
em geral, e que também tratassem os doentes da se-
guradora. Arrancámos inicialmente no Porto, passá-
mos para o Algarve e, posteriormente, estendemos
esta operação a Lisboa. 

QMP: Os objectivos iniciais já foram atingidos?
L.V.: Os objectivos iniciais de volume sim, mas

não de concretização de projectos. Houve um atraso
na construção do novo hospital do Porto e em Lisboa
só porque não foi possível obter as licenças de cons-
trução atempadamente. Por este motivo houve um
atraso de cerca de dois a três anos. Tentámos contra-
balançar isso no Porto aumentando o que foi possí-
vel nas instalações, e em Lisboa utilizamos um edifí-
cio hospitalar antigo que alugámos, e arrancámos
com uma parte da produção. 

QMP: O sector hospitalar esta em mudança.
Como esta a “viver” este sector?

L.V.: O sector está em grandes alterações.
Passámos de um regime que era praticamente todo
público para um regime em que os privados têm uma
representação cada vez maior, não só porque a área de
seguros de saúde tem vindo a aumentar de uma for-
ma continuada, mas também com o programa das
parcerias público/privadas haverá a possibilidade de
privados gerirem hospitais públicos. Este programa,
que se iniciou há vários anos, atrasou-se um pouco.
Estamos em vias de ter uma participação cada vez
mais forte no sector dos privados, com tendência a
crescer. Nos últimos anos, nitidamente, tem havido
melhorias que se foram conseguindo com a criação de
hospitais transformados em empresas privadas. Tudo
isto contribuiu para a criação de novas formas de ges-
tão e resultou numa melhoria  dos seus serviços.

QMP: Como encara as parcerias público/privado?
L.V.: Concorremos às parcerias associados ape-

nas a uma empresa de construção civil. Neste pri-
meiro concurso estamos à frente e tudo indica que
vamos ganhar. Nós gostaríamos de ter este primeiro
projecto e depois logo se verá a sua evolução.

QMP: O sector hospitalar é aquele que mais vai
demorar a ser liberalizado. Qual é a sua opinião sobre
uma parceria ibérica?

L.V.: Para nós a parceria ibérica tem duas
componentes. Primeiro, consideramos que há

Entrevista com
Luís de Vasconcelos 

Administrador de
HPP Saúde
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QMP: Quais os pontos fortes da Lusocargo (Sul)?
V.A.: Para uma melhor compreensão dos nossos

pontos fortes, devo dizer que a Lusocargo (Sul) –
Transitários, Lda é uma empresa que presta serviços
em todo o território nacional, desenvolvendo com par-
ticular incidência a sua acção a sul e, a norte, tem a co-
laboração da sua sócia Lusocargo – Transitários, SA.

A empresa foi constituída no ano de 1990 com
apenas seis pessoas. A nossa actividade, porque con-
siste na prestação de serviços, assenta fundamental-
mente no capital humano. Daí que tenhamos inves-
tido na contratação de pessoas com competências e
formação específicas para o exercício desta activida-
de. De facto, a nossa equipa conhece os objectivos da
empresa, prossegue o cumprimento dos mesmos e
domina a sua actividade. A nossa diferença reside no
facto de assegurarmos, com a equipa de 45 elemen-
tos que constituem a nossa empresa, que arquitecta-
mos o transporte, de acordo com as expectativas do
cliente.

QMP: A integração ibérica está a afectar o
mercado?

V.A.: Afecta de forma positiva. Em 2002/2003
nós, portugueses, passámos a sentir em todas as ac-
tividades uma constante presença dos nossos vizi-
nhos espanhóis. A Lusocargo (Sul) aproveitou esta

presença para criar dentro da sua organização, no
ano de 2004,  um departamento ibérico, que desen-
volve de forma sustentada parcerias com empresas
transitárias espanholas e assim penetra também ela
no mercado espanhol dos transportes rodoviários de
mercadorias. Este departamento tem já um peso sig-
nificativo na nossa organização e, de facto, a
Lusocargo (Sul) congratula-se hoje por ter aproveita-
do o fluxo comercial entre Espanha e Portugal para,
deste modo, se posicionar no seu mercado de trans-
portes, onde é já uma empresa reconhecida.

QMP: Porque diz que existe um problema gran-
de de concorrência?

V.A.: Porque este é de facto um mercado agres-
sivo. A solução, no meu entender, passa por serem
feitas parcerias, na esteira aliás do que a Lusocargo
(Sul) vem fazendo. Os espanhóis são comercialmen-
te agressivos, de acordo, aliás, com experiências vi-
venciadas pela nossa organização. Este facto gera to-
davia mais-valias no mercado interno, porque obriga
as empresas portuguesas a reavaliarem o seu siste-
ma de gestão, por forma a também elas passarem a
ser mais competitivas.

QMP: A nível logístico a tendência é para as plata-
formas passarem a ser implantadas em Espanha. Como
pode isso influenciar ou prejudicar a Lusocargo (Sul)?

V.A.: A Lusocargo (Sul) terá porventura que pla-
near a sua actividade tendo em atenção essa nova
realidade, o que não significa que venha a ser pre-
judicada com tal alteração. De facto, a Lusocargo
(Sul) sabe que tem uma boa equipa comercial, uma
carteira de clientes fidelizada ao longo de anos e
uma boa rede de agentes em toda a Europa, factor
de desenvolvimento determinante numa empresa
transitária. Esta nova realidade apenas alterará o
fluxo de tráfego rodoviário de mercadorias que in-
cidirá maioritariamente entre Espanha e Portugal.
A Lusocargo (Sul) tem já desenvolvidas parcerias
com agentes em território espanhol. Temos agen-
tes em Barcelona, Irun, Madrid, Valência, Alicante,
Vigo e  Corunha, e estamos neste momento em ne-
gociações para um parceria na área de Sevilha.
Como disse anteriormente, a Lusocargo (Sul) já
compreendeu há muito a importância do mercado
espanhol. 

QMP: Como caracteriza o período que Portugal
está a atravessar?

V.A.: A Lusocargo (Sul),  felizmente,  não tem
sentido a dificuldade que o país atravessa.
Continuamos a crescer de forma sustentada, aproxi-
madamente 10% ao ano. Cremos que tal facto se
deve à fidelização de vários clientes que são empre-
sas também elas prósperas no mercado nacional.

Entrevista com
Viriato Albuquerque

Gerente de Lusocargo (Sul) - 
Transitários

um mercado ibérico e para nós seria interes-
sante evoluir para esse mercado. Neste sentido
o ano passado surgiu uma oportunidade, que
foram aqueles 10 hospitais da Cruz Vermelha
em Espanha, e aí associámo-nos com uma em-
presa sul-africana. A nossa ideia era associar-
mo-nos com outro grupo e tomarmos uma po-
sição em Espanha. Desde que exista uma
operação com alguma dimensão iremos prova-
velmente associados.

QMP: Como encara o futuro das possibilidades
ibéricas para HPP Saúde?

L.V.: Neste momento, ainda estamos a crescer
em Portugal, visto que ainda há uma grande capa-
cidade de expansão. Nós gostaríamos de ter algu-
ma presença em Espanha. Não prevemos para já ir
concorrer às parcerias público/privado em
Espanha. Parece-nos que, tendo um programa bas-
tante importante em Portugal, não se justifica ir
para Espanha. Se surgisse um conjunto de hospi-
tais em Espanha com algum significado, aí sim,
porque nos permitiria estar no mercado espanhol
associados com alguém que conheça o local e criar-
se-ia uma posição para depois fazer uma evolução
futura. 

QMP: Quais os planos estratégicos de HPP
Saúde?

L.V.: Em Portugal, na área privada, completar-
mos o projecto que temos e, na área pública, gosta-
ríamos de ter um conjunto de hospitais que nos per-
mitisse ganhar dimensão. Quanto a ir para fora de
Portugal, admito que os mercados de alguns países
africanos seriam bastante interessantes. Países onde
Portugal teve uma presença forte e onde há uma cul-
tura próxima e uma facilidade de língua, com uma
natural ligação.
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Na opinião dos empresários, são estas duas
circunstâncias que fomentam a formação de um
mercado ibérico nos próximos anos através de
empreendedores que se atrevam a mudar a sua
estrutura e reforçar a sua marca para dar o salto
internacional.

Demasiado voltadas para o próprio mercado
nacional, as empresas portuguesas pensam agora
como, e para onde, dar o passo decisivo. A
Espanha é a primeira opção, mas não é a única.
Há grupos portugueses pioneiros que não só alar-
garam o seu negócio a outros países com também
o fizeram com grande êxito, os quais têm em co-
mum uma filosofia de trabalho: nunca deixar de
pensar em crescer, em oferecer novos produtos,
procurar parceiros, fidelizar clientes, chegar a no-
vos mercados.

Memórias de África
Um exemplo é o de Sebastião Alves, fundador

do laboratório farmacêutico Atral-Cipan, fundado há
sessenta anos. Graças a um intenso processo de pes-
quisa de mercados e de comercialização, a empresa
tem hoje o seu principal mercado nos Estados
Unidos. No entanto, os antibióticos e os componen-
tes activos desta companhia vendem-se também por
toda a Europa, Japão e Austrália.

Alves, um jovem empreendedor em 1947, con-
venceu os sócios da farmácia onde trabalhava a mu-
dar o modelo de negócio e a ampliá-lo com um labo-
ratório. Sondou o mercado através das câmaras de
comércio e, em Julho de 1949, iniciou uma viagem
de quatro meses pelas colónias portuguesas de Áfri-
ca. Depois centrou o seu negócio em grandes capitais

como Lagos, na Nigéria, com uma empresa aí insta-
lada. Também fixou relações comerciais nas capitais
do Quénia, Sudão e Egipto, assim como em
Mumbai, Goa, Cancún, Singapura e Beirute, entre
outros.

“A chave do meu êxito foi encontrar clientes que
não tinham fornecedores de bens essenciais na zona.
Foi assim que começou a internacionalização da em-
presa, depois entrámos na América do Sul e na
América Central”, resume Alves.

Posteriormente, o negócio consolidou-se com
o começo da fabricação em Portugal dos primeiros
antibióticos com penicilina. Desde então, a empre-
sa nunca se deteve, apesar das ofertas de compra
que surgiram. Neste momento a Atral-Cipan des-
envolve a implementação de um novo produto pen-
sado para reforçar a acção dos antibióticos existen-
tes. É um projecto que poderia começar a ser
comercializado nos Estados Unidos e em Espanha,
onde a empresa conta com um sócio catalão. Trata-
se só de uma das iniciativas do grupo, que também
se propôs relançar a sua presença nos mercados
mais activos.

Alves considera que houve crises mais duras do
que a que atravessa o país agora e crê que as empre-
sas portuguesas receiam em excesso sair para o exte-
rior, inclusive quando a sua competitividade é alta.
“Portugal vive mais de produtos de outros países que
dos portugueses” indica, seguramente a pensar na
força das multinacionais do seu sector no país, que
oferece um mercado de medicamentos de 3.660
milhões de euros e do qual as empresas locais ape-
nas dominam 20%. “A Atral-Cipan teve sempre
uma posição muito diferente. Somos uma empresa
independente”, afirma.

Fiabilidade e qualidade
Não se trata de um caso isolado. No sector de

materiais eléctricos, o protagonismo pertence às
multinacionais, com excepção de alguns nichos de
mercado.

A Efapel, uma companhia localizada nas proxi-
midades de Coimbra, teve de alargar o passo com o
investimento no design, a oferta de boas soluções

tecnológicas aos seus clientes e pensar constante-
mente noutros mercados.

“Temos dificuldade em movermo-nos em mer-
cados internacionais que já estejam dominados por
outras marcas, mas de qualquer maneira a evolução
do negócio é positiva e não reflecte uma crise tão gra-
ve como se diz. No ano passado crescemos 25% gra-
ças sobretudo aos mercados para onde exportamos,
mas em Portugal crescemos 20%, disse o adminis-
trador da empresa, Américo Duarte. A companhia,
com 220 empregados, factura cerca de 14 milhões de
euros.

Graças a esta diversificação geográfica, a Efapel
não sofreu os efeitos da crise económica. Duarte
atribui a culpa da situação de muitas empresas por-
tuguesas ao hábito de se queixarem da situação e a
determinados vícios estruturais do país, como o
funcionamentos dos tribunais, o sistema fiscal, as
leis laborais… “Tudo isto faz com que Portugal não
se desenvolva tão rapidamente como poderia”, na
opinião de Duarte. Argumenta com o seu próprio
caso, explicando que nos mercados externos – a
empresa exporta para a Alemanha, França, Rússia,
Grécia, Peru, México, Angola e Moçambique, entre

outros – “os nossos produtos provam que os portu-
gueses começam a ganhar uma imagem de quali-
dade pela sua fiabilidade, bons preços e boa presta-
ção de serviços”.

Mas qual é o caminho para chegar a esse ponto?
“A estratégia deve ser desenvolver tudo o que é fun-
damental na empresa para que os aspectos negativos
não pesem tanto: se a empresa trabalha bem, o pro-
duto e os serviços prestados são bons, as dificuldades
dos clientes que nos pagam são menos importantes
e os recursos aos tribunais menos necessários”, as-
segura Duarte.

Esta fórmula também é válida para o caso do
mercado espanhol, apesar das práticas proteccionis-
tas que, segundo a Efapel, se empregam no território.
O mercado ibérico, prognosticam, será uma realida-
de em 10 anos. Finalmente, as barreiras caem. “O re-
conhecimento de uma marca de qualidade vence es-
tes obstáculos”, resume Américo Duarte.

Especialização extrema
Neste ponto, a estratégia da Efapel coincide com

a de outra grande empresa, a Bi-silque, que em-

Negócios que imunizam
contra a crise
Uma economia global cada vez mais intensa exige dos empresários
uma mentalidade sem fronteiras. Por motivos logísticos e de desen-
volvimento de economias como a Europa de Leste ou a Ásia, a
Península Ibérica, com Portugal no extremo, converteu-se num
mercado periférico.

Sebastião Alves
Presidente da Atral-Cipan

Américo Duarte
Administrador da Efapel
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preendeu grandes alterações para fazer frente a uma
nova etapa, pensando já a nível global. O volume de
negócios desta companhia fabricante de artigos de
escritório destinados a facilitar a comunicação, como
quadros de ardósia, flip-charts, etc, ronda os 20 mil-
hões de euros e os seus produtos são exportados para
40 países como o Japão, Estados Unidos, Austrália…
Portugal só representa 7% da facturação. A Bi-silque
aspira a ser líder mundial de mercado dentro de qua-
tro a cinco anos.

Por um lado, a família começou a fazer várias
mudanças na corporação com o fim de profissio-
nalizar e modernizar a gestão da empresa, sem
que com isso perdesse o controlo. Por outro, pre-
para-se para se expandir através de novas linhas de
produtos e novas formas de comunicação e distri-
buição em novos mercados, entre os quais o de
Espanha.

Virgílio de Vasconcelos, presidente da empre-
sa, tem ideias claras. “Não iremos ter marcas bran-

cas. Temos a nossa própria linha Bi-office para en-
trar em Espanha. A nossa intenção é procurar só-
cios para chegar também aos mercados da
América Latina, região onde ainda não estamos.
Procuramos uma aliança com este fim e é muito
provável encontrarmos em Espanha os nossos par-
ceiros”.

A segurança nas possibilidades deste plano es-
tratégico explica-se pelas vantagens competitivas da
empresa em termos do conhecimento dos mate-
riais que utiliza para fabricar os seus produtos des-
de há 27 anos, como é o caso da cortiça, e dos no-
vos materiais – alumínio, cerâmica… -. Também
conta com uma grande experiência na área da lo-
gística e distribuição, que a levaram a assumir o
controlo da relação com o cliente final através da
publicidade das suas marcas.

Em conclusão, o presidente da Bi-silque explica
que o maior problema das empresas portuguesas
que não se viram para o exterior, é a procura de lu-
cros a curto prazo. “Hoje em dia há que saber espe-
rar, saber investir, associar-se e fazer investigação. A
partir daí, trata-se de explorar as vantagens competi-
tivas que Portugal ainda tem”.

Uma jovem marca
Até em produtos aparentemente tão regionais,

como é o bacalhau em Portugal, surgem iniciativas
de empresários que sentem a necessidade de alar-
gar o negócio fora das fronteiras.

A Constantinos, uma empresa familiar que
vende praticamente todo o seu produto em
Portugal e que factura 40 milhões de euros, é um
bom exemplo de como um sector tradicional se
quer adaptar aos novos tempos: outros países

como a Espanha ou os países africanos de língua
portuguesa, novas formas de vender e dar a con-
hecer o produto, novos clientes…

Elisabete Constantino, administradora executiva
da companhia, explica que as empresas de bacalhau
são um “mono-negócio”. “A nossa especialização dá-
nos vantagens competitivas, no entanto estamos
muito expostos aos problemas próprios do sector,
como a dependência da matéria-prima. Portanto te-
mos que pensar em diversificar o negócio”.

Já no ano passado a Constantinos começou a
etiquetar o seu bacalhau para tirar partido do seu

esforço para elevar o nível de qualidade, fidelizar
clientes e, também, diferenciar-se das marcas
brancas.

A Constantinos volta-se para o exterior. O
futuro passa por transformar o produto em
desfiados, congelados e pré-cozinhados. “É ne-
cessário crescer com produtos que se adaptem
aos gostos do consumidor. Para qualquer em-
presa é importante fidelizar os clientes desde
pequenos, por isso uma das nossas preocupa-
ções na venda dos produtos cozinhados é habi-
tuar os jovens a uma determinada marca”, diz
Elisabete Constantino.
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QMP: Quais as vantagens competitivas da 
empresa?

A.C.: Nós estamos neste momento a trabalhar
com um produto de alta qualidade que é um revesti-
mento de fachadas ventiladas. É o topo de gama em
revestimentos de edifícios. Mais do que revestimen-
tos, os nossos produtos proporcionam soluções de
embelezamento e eficiência térmico-acústica, a pre-
ços muito competitivos.

QMP: Que dificuldades encontraram no merca-
do espanhol?

A.C.: Neste momento trabalhamos com um dis-
tribuidor em Espanha, com quem fizemos uma par-
ceria, mas estamos a preparar a logística de penetra-
ção nesse mercado; de momento ainda não podemos
indicar as áreas de maior dificuldade.

QMP: Qual a previsão para a entrada directa no
mercado espanhol?

A.C.: Já fizemos as primeiras diligências, tendo
mesmo um ponto de apoio próprio, na Galiza, para
dar início a esse processo. Contudo, ainda não defi-
nimos o modelo a seguir. Como possuímos no
Grupo uma empresa recentemente criada, especiali-
zada em coberturas metálicas, veremos qual será a
melhor solução. Provavelmente, avançaremos no pri-
meiro semestre de 2007.

QMP: Fale-nos um pouco dessa empresa.
A.C.: Esta nova empresa, ROOFZIP, surge de

uma parceria com uma empresa japonesa de alta
tecnologia em coberturas e líder no mercado ja-
ponês. Criada recentemente, no final do ano pas-
sado, tem uma taxa de crescimento muito acima
do que nós próprios estávamos à espera. É nossa
intenção atingir todo o mercado europeu, come-
çando por Espanha. Contudo, já começamos a ac-
tividade em França, num estádio de futebol em
Paris.

QMP: Tem alguma previsão do volume de negó-
cios da empresa?

A.C.: Dadas as qualificações e a tecnologia envol-
vidas, pensamos poder liderar os mercados onde va-
mos intervir directamente. É um dos objectivos, quer
da INOR quer do nosso parceiro japonês (SAKATA). O
potencial desta empresa é enorme, sendo, nesta fase,
muito difícil a sua quantificação. Orçamentamos para
o primeiro ano um milhão e meio de euros e uma pre-
visão de crescimento anual de 20%. 

QMP: Quando pensa que a facturação do 
mercado espanhol poderá ser relevante na 
empresa?

A.C.: No próximo ano. Na realidade o processo
vai ter início na Galiza e depois caminharemos para
Madrid. Com este tipo de evolução é difícil prever a
taxa de crescimento que a empresa poderá ter.

QMP: Como pode a economia portuguesa in-
fluenciar o vosso negócio?

A.C.: Em particular não temos sentido a crise. O
nosso crescimento anual nunca foi inferior a 20%.
Notamos apenas falta de liquidez no mercado. Não te-
mos sentido falta de projectos e negócios, talvez pela
forma como trabalhamos. Já se nota que as coisas vão
melhorando: apesar de o sector habitacional ainda es-
tar em baixa, a indústria está a recomeçar a crescer.
Contribuímos para a economia portuguesa com cria-
ção de postos de trabalho e aumento das exportações.

QMP: Há diferenças entre as indústrias da região
norte e as do sul. Estar sedeados no Norte é uma van-
tagem competitiva?

A.C.: Em Famalicão, estamos bem localizados.
Temos boas vias de comunicação para todo o país, há
um tecido empresarial muito forte na região. Apesar
de um pouco afastados dos grandes centros, acaba-
mos por estar próximos, devido à boa rede de auto-
estradas que facilita muito as ligações: estar nesta lo-
calidade não é uma desvantagem. Além disso,
facilita-nos o acesso a Espanha.

QMP: Como prevê o futuro da empresa?
A.C.: As empresas têm fases. Esta empresa foi

criada e sempre liderada por mim. Contudo, che-
gamos a um ponto em que pensamos se vale a pena
investir e arriscar noutros negócios. Dentro de cin-
co anos poderemos estar a falar de uma empresa
quatro ou cinco vezes maior do que hoje. Actual-
mente há fortes alterações na situação nacional e
mundial, com implicações na ecologia, nas ener-
gias alternativas, etc. Estas áreas darão, brevemen-
te, espaço de crescimento na nossa actividade. A
empresa neste momento possui já estas preocupa-
ções, o que poderá levar à entrada noutros sectores.
Para nós, não há sectores em crise mas sim empre-
sas prósperas e empresas em crise em todos os sec-
tores. Apostamos fortemente na nossa equipa de
trabalho jovem e talentosa, que nos dá confiança
para o futuro.

Entrevista com
António Costa

Presidente de INOR Ibérica

QMP: Qual a diferença entre a vossa empresa e
as outras do mesmo ramo de actividade?

S.M.: Quando iniciámos, dedicámo-nos ao sec-
tor da indústria electrónica. Nessa altura não existia
metalomecânica de apoio à indústria electrónica em
Portugal. Desde o dia em que foi criada a empresa,
trabalhámos neste nicho de mercado, sem con
corrência. Decidimos fazer algo diferente daquilo que
as outras empresas do ramo faziam. Sempre gostei
de criar coisas novas e foi com este sentido de aven-
tura que, em 1982, fomos pioneiros, no nosso país,
no fabrico de peças para a indústria electrónica. Ao
longo dos tempos criámos parcerias com multinacio-
nais de renome, como a Siemens e a Alcatel quando
da implementação das suas centrais digitais, bem
como com a Efacec (em várias vertentes de trabalho),
Bosch, Delarue, Portugal Telecom, entre outras.

QMP: Que tipo de dificuldades tem encontrado
por a empresa estar instalada em Portugal?

S.M.: É uma desvantagem pela dimensão de
mercado. Nós vamos crescendo. Nós estamos a sen-
tir as dificuldades da situação económica que o país
atravessa. A dimensão da empresa hoje já não é só
para o nosso mercado, temos de sair daqui para fora. 

QMP: O mercado espanhol seria importante
para a empresa?

S.M.: De futuro, penso que quando se abrir
uma janela pequena deva começar a abrir-se as por-
tas. Pela qualidade dos nossos serviços, quando con-
seguirmos entrar pela janela será fácil trabalhar com
Espanha.

QMP: Privilegia as parcerias como forma de en-
trada no mercado espanhol?

S.M.: De momento não temos mas poderá ser
uma forma interessante, se o parceiro que encon-
trarmos estiver na mesma área que nós, com preços
comuns, entre outras características que achamos
fundamentais.

QMP: Como é que a situação económica está a
afectar o mercado de actividade da empresa?

S.M.: A indústria electrónica em Portugal está
neste momento estagnada, por isso não há qual-
quer possibilidade de crescimento para nós.
Estamos neste momento a passar para o chamado
produto próprio, ou seja é um produto pronto a
utilizar. A nossa aposta em produtos próprios,
como é o caso dos produtos da marca SEGUR li-
gados ao sector da Construção Civil, consolida a
política de constantes investimentos. Escadas em
alumínio, Torres Rolantes em alumínio, Pranchas
em aço galvanizado ou alumínio, bem como
Plataformas em alumínio para andaimes, formam
o nosso actual catálogo de produtos próprios nesta
área. A inovação e qualidade que caracterizam es-
tes produtos têm permitido à Salemo & Merca o
crescimento das suas exportações para mercados
como França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Ingla-
terra, entre outros.

Todos os produtos com a chancela Salema &
Merca respeitam, em rigor, as normas internacio-
nais de segurança, um importante factor de distin-
ção relativamente a muitos artigos «concorrentes»
que estão presentes no mercado. Por isso, a certifi-
cação ISO 9001:2000 surgiu na Salemo & Merca
em 1999 como consequência da política que já vin-
ha sendo implantada na empresa. É uma mais-valia
importante tendo em vista o rigor exigido

QMP: Quais os objectivos da empresa para os
próximos cinco anos?

S.M.: O grande objectivo da empresa é que ela
tenha condições para continuar integrada no mer-
cado. Julgo que daqui a cinco anos 60% da nossa
facturação será de produto próprio, os outros 40%
serão dentro das áreas da contratação. Nesta área te-
mos feito alguns projectos interessantes. Dentro de
cinco anos espero ter o dobro da facturação que te-
mos hoje.

Entrevista com
Salemo Madureira

Sócio Gerente de
Salemo & Merca

QMP: Fale-nos um pouco da empresa.
J.F.: A empresa foi fundada em 1980.

Começamos na altura com dois sócios, sem empre-
gados e actualmente a Balbino & Faustino tem 172
empregados. Facturámos o ano passado 30 milhões
de euros e, este ano, o nosso objectivo é crescer cer-
ca de 15%. Em termos de produtos iniciámos a nos-
sa actividade com carácter cem por cento comercial,
com um leque muito restrito de produtos.
Trabalhávamos com algumas ferragens no sector
imobiliário com placas de madeira. 

QMP: Como é possível a crise da economia não
ter afectado o ritmo de crescimento da empresa?

J.F.: Tem a ver com duas razões. A primeira,
e quanto a mim a mais importante, é o respeito
pelo mercado. Desde o princípio tentámos res-
ponder às inquietações do mercado. As dificulda-
des de mercado têm de ter respostas imediatas.
Devemos estar atentos, ou mesmo propor inova-
ções no mercado. Associado a isso, temos uma fi-
losofia de serviço criada ao longo dos tempos,
com uma paleta muito larga de serviços. Os nos-
sos clientes estão muito dedicados à Balbino &
Faustino pelo tipo de serviços que prestamos, pela
inovação, pelas ideias e pela resposta ao mercado.
Nós tentamos ser melhores que a concorrência,
prestar um melhor serviço. Investimos 98% do
que ganhamos no nosso negócio. 

QMP: Quais são os vossos mercados principais?
J.F.: Espanha não é o nosso mercado princi-

pal. Como a nossa concorrência dos cantos de
madeira vem de Espanha a cem por cento, nunca
quisemos entrar em  conflito com os nossos 
colegas espanhóis, preferimos contornar a con-
corrência e ir para outros mercados. Já sabemos
que se entrássemos em conflito com muitos
clientes haveria sempre reacções e isso não era
benéfico para nenhuma das partes. Temos clien-
tes sobretudo na Galiza. Nas outras partes de

Espanha com fábricas muito próximas não toma-
mos uma postura muito agressiva. 

QMP: Para além do mercado espanhol, onde
opera a empresa?

J.F.: Temos um mercado muito importante na
Inglaterra. Somos o segundo fornecedor da
Inglaterra em cantos de madeira. Respeitamos mui-
to o nosso cliente, conhecemos muito bem o sector,
as nossas encomendas saem sempre completas.
Vendemos também para um  revendedor residente
na Holanda que nos faz Benelux e os países nórdi-
cos. Outro residente na Alemanha abrange
Inglaterra, Alemanha, Itália, Israel, e em França o
nosso cliente residente faz França e o resto do mun-
do. Também temos clientes no Norte de Africa,
Palestina, México, Grécia, Chipre, Malte e Áustria.

QMP: Onde poderemos encontrar a Balbino &
Faustino em 2010?

J.F.: Eu creio que a empresa em 2010 continua-
rá com o coração aqui nesta zona. O  importante é
não perder o sentido de estar junto do mercado e de
como competir nesse mercado, procurar todos os
dias mercados alternativos e diferentes. É natural
que estejamos com uma empresa em Espanha, já
está pensado há algum tempo, e cá estaremos com
coisas novas e adequadas ao mercado. Daqui a al-
guns anos quero continuar a responder ao mercado,
ser activo e ser o melhor.

Entrevista com
José Faustino

Sócio Gerente de
Balbino & Faustino 
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QMP: Como tem a Dalkia ultrapassado os
anos difíceis que Portugal tem vindo a passar?

J.M.B.: Os ciclos económicos em Portugal
são uma realidade com que temos de conviver. A
questão é que este último ciclo recessivo tem-se
revelado mais longo que o habitual, e já vem de
2000/1. Isto cria grandes dificuldades em todas
as áreas, mas em particular no sector dos servi-
ços. No nosso caso específico, dado o interesse do
nosso grupo em Portugal, temos vindo a tentar
investir ao nível dos recursos e no esforço co-
mercial. O nosso enfoque está no crescimento e
na conquista de novos clientes, a nossa preocu-
pação é a qualidade dos serviços que prestamos e
o nosso objectivo é a rentabilidade e resultados. 

Infelizmente antecipamos que as dificulda-
des sócio-económicas se vão manter pelo menos
durante 2007. Felizmente 2006 foi um ano que
nos deu indicações de que as coisas estão a mu-
dar, já há clientes industriais que nos procuram.
Já temos projectos em carteira para 2007.
Acreditamos que estamos a conseguir inverter
um pouco a tendência em Portugal na nossa área.

QMP: Como está o mercado a receber a sua oferta?
J.M.B.: A nossa oferta vem ao encontro das

preocupações dos nossos clientes, quer sejam in-

dustriais ou terciários, uma vez que o que propo-
mos são reduções de custo dos factores de pro-
dução, são melhorias ambientais e eficiência
energética, são melhoria das condições de trabal-
ho e eficácia das instalações, com garantia de re-
sultados e a possibilidade de antever necessida-
des futuras. Acreditamos que temos as soluções
que podem ajudar os nossos clientes a melhorar
a sua conta de exploração, a melhorar a qualidade
dos seus locais de trabalho e a implementar poli-
ticas de melhoria ambiental e energéticas. Até
agora o sector privado tem reagido mais rapida-
mente que o público, salvo no sector hospitalar,
em que a receptividade a soluções de poupança
de custos nas utilidades energéticas tem sido
bem recebida. Acreditamos no entanto que o sec-
tor público em geral, pela dimensão qualitativa e
quantitativa dos seus edifícios, deverá também
começar a ter preocupações ao nível dos consu-
mos energéticos e emissões de CO2. 

QMP: Quais são os sectores em que poderão
ter mais sucesso?

J.M.B.: É minha convicção que em Portugal o
mercado da externalização deste tipo de serviços
vai crescer rapidamente de uma forma geral, mo-
tivado pela necessidade de obter redução de cus-
tos e também pela responsabilidade ambiental

das empresas. Creio que a industria, sobretudo a
grande consumidora de utilidades energéticas,
vai ter de racionalizar os seus meios de produção,
porque a produtividade e competitividade assim
os obriga, mas também porque as exigências am-
bientais e regulamentares vão ser um forte in-
centivo nesse sentido. Acredito que a indústria é
um dos sectores que vai ter necessidade de efec-
tuar uma grande transformação na produção de
utilidades energéticas. Acredito que a indústria
que permanecer em Portugal terá de se renovar
nestas componentes e tornar-se o mais competi-
tiva possível. Falamos das petrolíferas, papelei-
ras, plásticos, cervejeiras, etc..

QMP: As recessão da economia portuguesa a
curto prazo vai ser ultrapassada?

J.M.B.: Eu antecipo que as dificuldades se vão
manter durante 2007. Obviamente que há sinais
indicativos de uma dinâmica no mercado, mas
ainda antecipo um período de grande dificulda-
de. Sentimos que há alguma procura e dinâmica
em alguns sectores que são importantes na nos-
sa economia e nos dão indicadores deste movi-
mento. Tudo isto demonstra que queremos in-
verter o ciclo, só que ainda estamos numa fase

muito difícil. Tenho confiança em que esta situa-
ção de instabilidade se vai inverter, aliás aprovei-
tando as condições de estabilidade governativa
que permite fazer um trabalho estruturante da
economia portuguesa. Estas são as expectativas
dos agentes económicos, o que coloca uma gran-
de responsabilidade sobre o elenco governativo.

QMP: Quais são as vantagens e desvantagens
de trabalhar para uma multinacional?

J.M.B.: Eu sempre fiz a minha carreira em
empresas portuguesas. O que posso adiantar é
que estar numa multinacional permite o acesso a
mais informação, beneficiar de um efeito de es-
cala tecnológico e de competências, além de in-
troduzir um enfoque no «métier» de base e uma
exigência de resultados. No caso particular da
Dalkia, é o estar num grande Grupo que actua
em sectores-chave como o ambiente e a energia,
num contexto global mas com uma perspectiva
local, permitindo uma grande autonomia estraté-
gica de desenvolvimento das actividades em
Portugal. 

QMP: Gostaria de realçar algum tema impor-
tante da Dalkia Portugal?

J.M.B.: A Dalkia tem feito um esforço grande
de notoriedade que até agora não tinha. Isto sig-
nifica estar presente nos maiores clientes, nos vá-
rios mercados em que actua. Trabalhar em con-
traciclo não é fácil, mas demonstra a vontade de
a Dalkia se desenvolver em Portugal, o que signi-
fica apostar nas competências nacionais e nos re-
cursos humanos. Estamos a apostar no cresci-
mento, hoje temos uma cobertura nacional com
cerca de 400 colaboradores directos e outros tan-
tos indirectos, e o nosso projecto é duplicar a nos-
sa dimensão até 2010.

Entrevista com
José de Melo Bandeira

Administrador Delegado de Dalkia
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QMP: O Grupo iniciou as suas actividades nos
anos 60. Quer destacar alguma história? 

F.B.: Nós começámos em 1966 no Algarve, na
hotelaria. Depois de ter vivido alguns anos fora de
Portugal, quando voltei comecei a trabalhar na re-
cepção de um hotel, passado um ano estava a gerir
o restaurante do grupo (Restaurante Fernando em
Albufeira). Oito anos depois estávamos a comprar
o hotel onde comecei a trabalhar aos ingleses.
Depois da revolução em Portugal foram anos difí-
ceis, até 1985. Durante este período nós continuá-
mos sempre a investir. Hoje, passados 39 anos, te-
mos 4000 camas e 800 empregados. Actualmente
estamos em Albufeira com 2000 camas, estando

as outras repartidas pela Madeira, Évora, Castelo
de Vide e Lisboa. A hotelaria para Portugal é um
dos pontos mais importantes porque temos sol e
praia. A indústria e a agricultura estão muito mal.
Acho que é necessário investir cada vez mais na
hotelaria.

QMP: Acredita que o Algarve ainda continua a
ser um bom sítio para investir?

F.B.: Nós não vamos continuar a investir no
Algarve, porque queremos investir noutros sítios.
Estamos a pensar iniciar parcerias com Espanha e va-
mos fazer lá brevemente uma grande campanha
para promover o Algarve junto dos espanhóis.
Temos um mercado de 40 milhões de pessoas que
pode ser explorado por nós, o mercado inglês está
um pouco gasto. 

QMP: De que tipo de parceiros estão à procura?
F.B.: Estamos a procurar novos projectos. Em

Évora tudo está por fazer. Também como aconte-

ceu no Algarve, fomos os primeiros a construir lá.
Neste momento estamos com o projecto de um al-
deamento em Castelo de Vide que inclui um cam-
po de golfe com 18 buracos. Estamos a tentar en-
contrar parceiros para podermos trazer clientes de
Madrid para passarem fins-de-semana ou mesmo
férias aqui. Temos também três campos de golfe
perto de zonas fronteiriças, em Badajoz, Cáceres e
Marvão. Na minha opinião, o Alentejo é a zona de
Portugal que mais se vai desenvolver no século XXI
na área do turismo, principalmente Beja, Évora e
Portalegre. 

QMP: Quais são as reacções dos espanhóis quan-
do fala dos seus projectos? 

F.B.: As várias pessoas que já contactei têm in-
teresse nos nossos projectos e numa grande per-
centagem querem entrar com a maioria do capital,
ou seja, em termos percentuais ficariam com o mi-
nimo de 50%. Outra reacção curiosa é esta:  além
de estarem interessados nos nossos projectos, que-

rem também participar nos projectos que já exis-
tem.

QMP: Qual tem sido a evolução do sector do tu-
rismo em Portugal nos últimos 30 anos?

F.B.: Nós copiamos os espanhóis. Tudo o que
está bem feito  copiamos de Espanha e também co-
piamos o que está mal. O que está mal no Algarve é a
quantidade, porque a qualidade quase não existe, mas
esta situação já está a ser corrigida. Não se pode con-
tinuar a construir mais hotéis sem haver mais quali-
dade. O turismo vai continuar a melhorar a qualidade
para que se possa continuar a manter o turismo em
Portugal e se possível aumentá-lo e melhorá-lo. 

QMP: Em Portugal existe muita burocracia.
Concorda com esta afirmação?

F.B.: No nosso caso específico foi muito rápi-
do porque fomos os primeiros a construir aqui um
hotel. Se temos que esperar que tudo esteja legal
em média são precisos cerca de sete-oito anos.

Entrevista com
Fernando Barata

Presidente de
Grupo Fernando Barata

QMP: A vossa empresa está vocacionada para o
mercado internacional. Como teve inicio a Farame? 

P.S.P.: A empresa teve início em 1983. Os seus
dirigentes tinham fortes contactos a nível internacio-
nal e decidiram dedicar-se a esse mercado. Em 1995
aconteceu o seu grande desenvolvimento a nível in-
ternacional. 

QMP: Qual o percurso da empresa de 1998 até
2006?

P.S.P.: Quando entrei em 1998, tive necessida-
de de verificar quais os mercados e qual a conco-
rrência que existia e verifiquei que estávamos 
agarrados a poucos produtos. No mercado nacional
tínhamos vários clientes, enquanto que no mercado
internacional estávamos dependentes apenas de
dois clientes. 

QMP: Quais são as vantagens competitivas da
empresa?

P.S.P.: Uma das vantagens é a flexibilidade. Os
nossos produtos standards são feitos em grandes
quantidades e temos boas margens. A partir de 2001
arranjámos novos mercados para esses produtos de
grande volume. Foi para estes produtos que nós in-
vestimos em tecnologia computorizada, mas tam-
bém temos a flexibilidade de fazer o produto especí-
fico que o cliente quer, estratégia definida para
aumentar o valor acrescentado. Já começámos a ter
resultados nestes segmentos.

QMP: De que percentagem de vendas está a falar?
P.S.P.: Este ano já vai em 31% de vendas em pro-

dutos novos. Estamos a falar de um volume de ne-
gócios de 12 a 15 milhões de euros.

QMP: Fale-nos do mercado espanhol.
P.S.P.: Desde 2000/2001 que estamos a contac-

tar clientes em Espanha. Ao longo dos tempos tenta-
mos entrar em Espanha de diversas formas, tanto di-
recta como indirectamente. De há dois anos para cá
conseguimos entrar no mercado espanhol. Pen-
samos que esse mercado é uma continuação do mer-
cado português. No mercado espanhol estamos na
área da indústria com os nossos produtos e não na
área da distribuição. Nós em Espanha somos conhe-
cidos, mas não líderes, como acontece em vários seg-
mentos de mercado em Portugal e França.

QMP: A longo prazo como será a conjunção das
duas economias (Portugal e Espanha)?

P.S.P.: Temos de ser optimistas. Não há hipótese
nenhuma de não estarmos ligados. Portugal só tem a
ganhar com esta ligação. A globalização é um facto ad-
quirido, e se juntarmos Portugal e Espanha seremos
muito mais fortes para podermos competir. Tenho
pena de não haver uma abertura maior por parte de
Espanha aos produtos/ serviços portugueses. 

QMP: Quais os projectos da empresa?
P.S.P.: Os objectivos a médio prazo são os mel-

hores. Não queria estar tão concentrado em poucas
empresas, gostava de estar mais diversificado. Com
uma maior percentagem de vendas para o mercado

internacional; ter uma gama mais alargada de pro-
dutos. A nossa localização é muito boa para conti-
nuar com o aumento da exportação. 

QMP: Dizem os entendidos que o futuro de
Portugal não é industrial, mas sim de serviços.
Concorda com esta afirmação?

P.S.P.: É complicado responder a essa afirmação,
porque temos muito bons exemplos de indústrias
muito bem sucedidas. Portugal tem te ter uma base
industrial forte. Portugal tem de apostar mais nas in-
dústrias metalomecânicas e no turismo. 

QMP: Como gostaria de ver Portugal dentro de
cinco anos?

P.S.P.: Portugal em 2010 deveria estar ao nível
das economias e das sociedades mais modernas do
mundo. Gostava que tivesse uma abertura maior
dentro da Europa. 

QMP: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
P.S.P.: Gostaria de dizer que os governos deve-

riam deixar-nos trabalhar mais. As empresas portu-
guesas deveriam ter um maior espírito de solidarie-
dade. O governo deveria apoiar a economia
portuguesa, e as indústrias deveriam juntar-se para
deixarmos de ser pequeninos e ter mais força para
competir.

Entrevista com
Pedro Sousa Pires

Director Geral de
Farame
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QMP: Explique-nos como se processou a rápida
evolução da Oliveira & Irmão.

A.O.: A empresa existe há mais de 50 anos, des-
de 1954. Esta empresa era estritamente comercial ba-
seada em produtos para a agricultura. Alguns anos
mais tarde enveredou pelo comércio de artigos sani-
tários para o sector da construção civil. Em 1980 hou-
ve uma primeira experiência industrial especializada
no fabrico de autoclismos e componentes. Criou-se
uma primeira unidade industrial com sócios italia-
nos. Esta unidade tinha 50% de capital português e
50% de capital italiano. Em 1986 fez-se a fusão da
unidade industrial e da actividade comercial. Esta si-
tuação manteve-se estável até 1991. Neste mesmo
ano os italianos começaram a ter alguns problemas
internos e em 1993 venderam a sua parte a outros
empresários italianos. Actualmente a situação man-
tém-se com o capital dividido em 50%/50%. 

Ao longo destes anos a actividade industrial
cresceu bastante. A actividade comercial dedica-

se ao mercado interno da construção, e a activi-
dade industrial - que tem vindo a crescer subs-
tancialmente - exporta 85% da nossa produção
para a Europa. Hoje somos uma empresa de di-
mensão europeia, entre as maiores do sector em
que operamos.

QMP: A exportação deve-se ao facto de Portugal
estar a passar por um período menos favorável?

A.O.: Não, deve-se a uma decisão estratégica.
Na maioria da indústria, o mercado português é in-
suficiente. Nós produzimos quantidades muito
grandes e o mercado português não tem capacida-
de de consumo. O crescimento das exportações
acontece por um lado como estratégia, por outro
para escoar a produção. Nós somos o maior fabri-
cante europeu em fornecimento de mecanismos de
descarga para a indústria cerâmica sanitária. Nós
fabricamos autoclismos interiores e exteriores, e so-
bretudo o interior dos autoclismos (mecanismos e
componentes).

QMP: Quais são as vantagens competitivas da
empresa?

A.O.: Boa relação qualidade/preço, o produto
tem de ter um preço adequado às expectativas de
mercado. Óptima qualidade, temos de ser melhores
que os nossos concorrentes. Temos que ter uma ex-
celência a nível de logística de serviço. Temos fábricas
de loiça sanitária em vários pontos do mundo que de-
pendem dos nossos produtos para a sua produção. A
flexibilidade de nos adaptarmos às necessidades de
cada cliente é uma mais-valia em relação aos nossos
concorrentes. E também a nossa capacidade interna
de desenvolvermos sozinhos ou em parceria soluçõ-
es novas e inovadoras. 

QMP: O que pode transmitir para que outras
empresas possam rumar para o sucesso?

A.O.: O que há a fazer é não olhar só para
Portugal. No mercado português a concorrência é
baixa, deveria aumentar. As empresas portuguesas
não estão preparadas para a concorrência agressiva
europeia. As maiores desvantagens de Portugal são a
distância geográfica em relação ao centro da Europa
e as despesas de transporte necessárias. 

QMP: Diz-se que Espanha tem um mercado pro-
teccionista. Qual é a sua experiência?

A.O.: Curiosamente Espanha é dos mercados
para onde menos exportamos. No entanto, as expor-
tações para o mercado espanhol estão a crescer. É evi-
dente que há entraves nas entradas de produtos em
Espanha. A Espanha é um mercado com especifici-

dades, com características próprias, com um sistema
de distribuição e comercial que não é exactamente
igual ao nosso e ao qual temos alguma dificuldade
em adaptarmo-nos. A melhor solução para entrar em
Espanha é comprar uma empresa em Espanha ou
formar uma parceria ou associação.

QMP: Qual é o seu sonho para o futuro?
A.O.: Afirmarmo-nos ainda mais e melhor no

sector em que estamos e sobretudo conseguirmos
transportar para o mercado e industrializar alguns
dos nossos produtos. Gostaríamos não só de ser a
empresa que mais vende, mas sobretudo a empresa
que tem melhores soluções para o mercado em que
estamos e para aquilo que julgamos ser a evolução
dos nossos mercados nos próximos anos. Melhorar a
qualidade, a competitividade e as características in-
ovadoras dos nossos produtos. Haverá a tentativa de
aumentar as quotas de mercado tanto na Europa cen-
tral como nos países de leste.

QMP: Gostaria de deixar alguma mensagem em
particular?

A.O.: A indústria em Portugal não é só Lisboa e
Porto, cada vez mais se situa fora destas duas gran-
des cidades. Devemos acreditar e continuar a lutar to-
dos nas nossas empresas para que possam ser cada
vez melhores e mais competitivos. Acredito que
Portugal brevemente vai dar a volta a esta situação de
recessão e depressão económica pela qual está a pas-
sar. Não é viável ser industrial a pensar só no merca-
do português, mas sim no mercado europeu.

Entrevista com
António Oliveira

Presidente de
Oliveira & Irmão
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QMP: Portugal não é conhecido pela fabricação
de computadores, mas a vossa empresa demonstrou
o contrário. As ideias iniciais, de 1989, foram altera-
das ou continuam as mesmas?

S.C.: As ideias iniciais eram diferentes, até por-
que nós começámos como uma empresa de assis-
tência técnica. Só em 1994 é que começámos a fa-
bricar os nossos computadores. Nós entendemos
que desde 1989 a 1994 fizemos um estágio de apren-
dizagem de como poderíamos fabricar os nossos pró-
prios computadores, pois assistimos e reparamos
muitos computadores das mais diversas marcas. Em
1994, quando começámos, tínhamos um know-how
muito forte para podermos ter algum sucesso, e en-
tão lançámos a nossa marca. Hoje somos a marca
portuguesa mais reconhecida em Portugal.

QMP: Que os factores-chave vos levaram a ter
uma quota de mercado tão grande?

S.C.: Para nós tem sido essencialmente tentar-

mos estar sempre um passo à frente
dos outros. Quando sai uma nova
tecnologia, nós rapidamente temos
essa tecnologia. Num país como
Portugal, só se consegue vingar se ti-
vermos um departamento  de con-
cepção e desenvolvimento que vai es-
tando atento a tudo o que vai
surgindo no mercado dos compo-
nentes para conceber novos equipa-

mentos; é isso que tentamos fazer, apresentando no-
vos produtos às empresas em primeira linha e isso é
o que define quem vai à frente.

QMP: Como tem conseguido ultrapassar os con-
correntes?

S.C.: Nós, como fabricantes locais, temos maior
flexibilidade em relação a empresas multinacionais,
e melhor qualidade que os concorrentes locais. Entre
os factores de sucesso podemos enunciar a flexibili-
dade e a proximidade do cliente, que continua a ser
um dos factores decisivos em Portugal.

QMP: Há duas formas de crescimento, uma é
procurar outros negócios em Portugal, a outra é fazer
o mesmo negócio no estrangeiro. Qual das duas op-
ções é a vossa eleita?

S.C.: Nós temos como estratégia actuar em  va-
rias frentes. Uma passa por “atacar” mais o Sul do

nosso país, isto porque somos uma empresa do
Norte; termos uma estrutura em Lisboa para po-
dermos responder mais às necessidades dessa
zona, o que é fundamental para o nosso cresci-
mento sustentado. Fora de Portugal temos os com-
ponentes dos Palop’s e a Espanha. Na componen-
te ibérica, entendemos que para ter sucesso em
Espanha temos que ser espanhóis, ou seja, temos
que os entender e ao seu negócio; aqui a nossa es-
tratégia vai passar por uma parceria. Relati-
vamente aos Palop’s, que por natureza estão mui-
to ligados a Portugal, temos uma afinidade muito
grande, pelo que achamos vital passar  o nosso
conhecimento para países que nos são queridos e
que estão em franco desenvolvimento. Nos Palop’s
não estamos a vender directamente ao cliente fi-
nal, mas temos clientes a vender e queremos
apoiá-los mais, com maior proximidade  e interna-
cionalizar a nossa marca.

QMP: A longo prazo qual o vosso objectivo na
Península Ibérica?

S.C.: Em Espanha ainda temos muito tra-
balho a fazer. Não esperemos dentro de um a
dois anos ter a quota de mercado que temos
aqui; queremos fazer um trabalho sustentado e
daqui a quatro ou cinco anos esperamos ser
uma marca reconhecida também no mercado
espanhol. 

QMP: Quais os principais objectivos para os pró-
ximos cinco anos?

S.C.: Queremos ser uma empresa europeia.
Achamos que o mercado é cada vez mais uniforme
na Europa. Portugal está muito próximo de
Espanha e cada vez mais é um mercado único para
a Europa. Gostaríamos também de ter uma ramifi-
cação com os Palop’s, como já explicámos. O nosso
projecto para daqui a cinco anos é estarmos com-
pletamente internacionalizados principalmente
nos países com que Portugal tem mais afinidade.
Temos que dar muita atenção aos serviços, porque
hoje os produtos podem diferenciar-se pelo serviço
de qualidade prestado.

Entrevista com
João Paulo Sá Couto

Presidente e Director Geral
de JP Sá Couto
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QMP: Como define a Euro-Yser?
F.R.: A Euro-Yser, no sector químico português,

pertence ao subsector de produção de resinas natu-
rais. Não existe uma relação directa, nem é um sec-
tor que tenha um grande peso e que entre em con-
tramedida com o resto do sector da indústria
química, mas é um sector que se tem vindo a desen-
volver com alguma sustentabilidade ao longo dos úl-
timos cinco anos em Portugal. A empresa foi funda-
da em 1994. Desde esse período até agora tem-se
desenvolvido com taxas de crescimento na ordem
dos 40%. 

QMP: Qual é o papel da Sogema como holding?
B.E.M.M.: A Sogema sgps é uma holding fami-

liar constituída em 1989. Na altura tinha alguns in-
teresses na metalomecânica pesada. A evolução
mundial e em Portugal obrigou a que essa actividade
fosse transferida para entidades que já tinham, a ní-
vel mundial, a actividade mais globalizada. A meta-

lomecânica é uma actividade específica, os seus
clientes eram o governo ou entidades portuárias, daí
a decisão de alienar a quem já eram nosso parceiro. 

Depois começou o interesse em encontrar uma
outra diversidade a nível industrial e surgiu em 1992
a hipótese de entrar na indústria química a nível des-
te subsector. Entramos no capital de uma sociedade
de resinas no Brasil, que estava já em crescimento.
Esta actividade industrial com o seu desenvolvimen-
to conduziu-nos à Euro-Yser, porque viemos adquirir
um conjunto de equipamentos em 1994 para refor-
çar a actividade no Brasil. Acabamos por desenvolver
e instalá-la em Portugal. Assim surgiu a Euro-Yser
em 1994.

QMP: Como está a integração das economias es-
panhola e portuguesa no sector químico e industrial?

F.R.: O sector químico ibérico - um pouco à luz
do que é o sector químico europeu - é uma vertente

do mercado globalizado que está francamente aber-
to, isto, excluindo efectivamente a parte petrolífera, é
um mundo completamente à parte. Na área química
em geral é um mercado muito liberal, onde as em-
presas têm as suas próprias extensões. Cada uma das
empresas tem uma participação no mercado externo
dentro do sector químico equivalente à sua dimen-
são e capacidade.

QMP: Portugal é um bom país para ter instalada
uma indústria química? Que vantagens e desvanta-
gens tem a Euro-Yser em estar instalada em Portugal?

F.R.: Existe um factor histórico que nos permite
responder em parte a essa questão. Tradicional-
mente e historicamente Portugal tem uma tradição
forte na produção da matéria-prima base utilizada
nestes subsectores. Daí que tradicionalmente esta in-
dústria tenha uma forte ligação ao país e daí existi-
rem diversas empresas ligadas ao sector. Segui-
damente, Portugal também se transformou no
maior produtor europeu, a nível mundial deve ser o
segundo, com a maior capacidade instalada da pro-
dução de resinas naturais baseadas nesta matéria-pri-
ma. Esta viragem deu-se nos últimos cinco anos,
penso que mais pela tradição e pela existência da tec-
nologia desenvolvida pelo nosso país ao longo dos
anos do que propriamente pelas vantagens macroe-
conómicas existentes para o estabelecimento deste
tipo de indústrias.

QMP: O motivo do crescimento da empresa
deve-se ao investimento feito?

B.E.M.M.: O nosso crescimento, ao ritmo que
tem sido feito, não tem sido só nem exclusivamente
do investimento, mas resulta também de uma estra-
tégia que sempre definimos desde o princípio; a ac-
tuação fornecedor/cliente. Tentamos sempre ter
uma ligação quase privada para cada cliente com pro-
dutos específicos. Esta relação entre a nossa investi-
gação e desenvolvimento e a ligação ao cliente faz
com que tenhamos tido este crescimento.

QMP: A curto e médio prazo quais os objectivos
da empresa?

F.R.: Gostaríamos de lhes poder responder em
cinco anos como lhe estamos a responder agora, que
daqui a cinco anos tenhamos um crescimento equi-
valente aos 40%. Hoje em dia entre a globalização, a
rapidez de comunicação e a possibilidade de ao cli-
que de um botão muitas coisas se passarem, eu não
consigo prever o que irá acontecer dentro de cinco
anos. Uma coisa é certa, a qualidade tem que ser
mantida, temos de continuar a privilegiar os bons
clientes e os que acreditam em nós e colaboram con-
nosco. Isso trar-nos-á com certeza um certo sucesso
e continuidade de desenvolvimento como tem acon-
tecido ate agora. Penso que quando há seriedade e
atenção o escoamento dos produtos continua a ser
sempre a ter êxito.

Entrevista com Firmino Rocha
Administrador Executivo de
Euro-Yser

e com
Bernardo Ernesto S. Moniz da Maia
Administrador de Sogema sgps

Fo
to

: E
ur

o-
Ys

er



22

Desafios Ibéricos II.INDÚSTRIA IBÉRICA

O mesmo acontece em Espanha onde, de for-
ma directa e indirecta, cerca de 11% dos empregos
dependem do automóvel e o Estado encaixa anual-
mente 22.000 milhões de euros provenientes dos
impostos sobre as vendas e circulação.

Por isso, a Península Ibérica enfrenta um
grande reto ao verificar que a indústria automóvel
está a acelerar o processo de emigração dos lugares
onde tradicionalmente se localizava, para regiões
onde obtém custos de produção e transporte mais
baratos.

Este processo colocou o mercado ibérico fora
do mapa. Sabem-no os espanhóis, que perderam a
produção transferida para fábricas instaladas no
Leste da Europa, e sabem-no os portugueses, que
no mês de Dezembro verão fechar a fábrica de au-
tomóveis explorada pelo grupo norte-americano
General Motors, na Azambuja. Por cada emprego
que se perde numa fábrica, desaparecem outros
três fora, na cintura das empresas que abastecem
essas fábricas.

Já que, relativamente aos custos, parece difícil
competir, para os especialistas a única solução que
pode impedir este processo, passa por incrementar
a qualidade dos produtos de forma a que, na balan-
ça do cliente, acabe por pesar mais a confiança na
fiabilidade que o preço.

Valor acrescentado
A prova de que se trata de uma estratégia sus-

tentável é a autoribeiro, uma empresa de transfor-
mação de automóveis fundada em 1976, que modi-
fica carroçarias e fabrica acessórios para veículos
especiais, como ambulâncias, blindados, mini-auto-
carros e furgões de polícia. Todos os anos a empre-
sa realiza cerca de 600 operações deste tipo e as en-
comendas provêm de vários países europeus. A
facturação ascende, aproximadamente, a 10 milhões
de euros.

“Temos produtos e técnicas que nos facilitam
responder às necessidades dos clientes e adaptarmo-
nos a elas”, afirma António Ribeiro, sócio-gerente e
fundador da empresa. As empresas espanholas, as-
segura, usam moldes que já têm preconcebidos, de
forma que os clientes têm de se adaptar à possibili-
dades das máquinas. “Também há diferenças nos
materiais com que se trabalha, porque nós usamos
o alumínio lacado, que tem uma durabilidade supe-
rior. Este esforço pela qualidade e a flexibilidade faz
com que os nossos produtos sejam procurados em
Espanha e que este mercado seja já 10% da nossa
facturação”, explica Ribeiro.

Entre os produtos mais procurados actual-
mente à autoribeiro figuram as ambulâncias. A

empresa especializou-se a tal ponto na transfor-
mação de veículos que praticamente os faz por me-
dida e personalizados em função dos pedidos do
cliente, seja para o transporte de doentes ao domi-
cílio, seja para emergências. Por exemplo, a França
encomendou 25 unidades; a Espanha menos umas
quatro ou cinco. Ribeiro recolheu muito boas im-
pressões das visitas que a empresa fez em exposi-
ções de feiras em Espanha, embora acredite que
este país deva abrir mais nitidamente a sua men-
talidade à ideia do mercado ibérico. Portugal, por
sua vez, deve ajudar mais a certificar a qualidade
dos produtos nacionais.

Criatividade e profissionalismo
Mais ligado aos grandes fabricantes de auto-

móveis, instalados em Portugal e Espanha, como
a Volkswagen Autoeuropa ou a Renault em
Valladolid, é o negócio dos fornecedores de peças.

As dificuldades da indústria portuguesa
também se sentem em Espanha,   especialmen-
te a fonte da grande atracção que supões para os
investidores a emergência dos países da Europa
do Leste. E estas dificuldades obrigam a tomar
decisões. 

Para Fernando da Silva, director-geral da Irmãos
Bernardes SA – Ibel, “há um fenómeno nítido de
deslocalização. Há 10 anos o centro da Europa era a
França mas hoje moveu-se e ainda que a minha po-
sição particular seja boa, a de outros clientes meus
não é assim tanto e se eles se virem obrigados a
transferir-se para o Leste, para mim está claro que
tenho de os seguir”.

A Ibel facturou 10,7 milhões de euros no ano
passado, com um crescimento de 10% em relação
ao exercício anterior. Fernando da Silva espera
duplicar este ritmo de crescimento este ano.
“Mas a nossa estratégia é clara: encontrar o equi-
líbrio entre o volume de negócios e os custos es-
truturais da empresa”.

Para o atingir, a empresa deve combater vá-
rios factores desfavoráveis. Um é o custo das ma-
térias primas da indústria do plástico, que atra-
vessa um período difícil por ser um produto
derivado do petróleo. A escalada de preços do pe-
tróleo experimentada nos últimos anos represen-
ta do lado dos produtores de plásticos uma redu-
ção imediata das margens de lucro. Esta
circunstância pressiona-os por um lado. Por ou-
tro, a concorrência obriga-os a conter os preços
para manter e ganhar clientes, de forma a que
tudo se orienta para o corte de custos.

“Temos cerca de 47% do negócio em
Portugal, cerca de 26% em Espanha e à volta de
13% em França. O resto distribui-se pelos
Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. As
previsões da Ibel passam por crescer rapida-
mente em Espanha, incrementando em cerca
de 50% as vendas. Será um crescimento basea-
do fundamentalmente no automóvel, embora a
nossa estratégia passe por diversificar a nossa
actividade para outros sectores e apresentar-
nos a novos mercados”, afirma Fernando da
Silva.

O director da Ibel considera que os desafios
do seu sector são grandes mas não sem aborda-
gem: “Com um certo grau de criatividade, profis-
sionalismo e esforço consegue-se andar para a
frente”.

Especialização em injecção
A Ibel podia basear as possibilidades da sua

estratégia em casos anteriores como é o da
Microplásticos, uma empresa fundada em 1987
que, depois de ter sobrevivido a uma grave crise
sectorial, consolidou a sua actividade com novos
clientes e alcança hoje um volume de facturação
de 21 milhões de euros, com a expectativa de in-
crementar este ano cerca de 5% até aos 23 mi-
lhões de euros.

Qualidade, a melhor estratégia
contra a deslocalização
Como para muitos outros países da União Europeia, o automóvel é
uma pedra angular na indústria portuguesa. Gera negócios com
grande volume de facturação e desenvolvimento tecnológico,
emprego e, pela sua estrutura, dá dimensão internacional a muitas
empresas que trabalham no sector uma vez que fornecem clientes
para além das suas fronteiras.

António Ribeiro
Sócio Gerente da autribeiro

Alberto Oliveira
Director Executivo de Matrisa
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Em 1987, esta empresa centrava o seu negó-
cio no mercado da electrónica que, naquele tem-
po, tinha uma forte implantação em Portugal.
Graças a clientes multinacionais como a holan-
desa Philips, a Microplásticos soube responder
às exigências de qualidade, embora uns anos
mais tarde este sector tenha saído de Portugal

para ir instalar-se noutros destinos. Então, im-
pulsionada pela chegada do fabricante alemão
Volkswagen ao país, a empresa transformou-se
em fornecedor da indústria automóvel. 50% do
negócio é gerado em Espanha, na área de
Barcelona, com clientes como a Renault ou a
Mercedes-Benz.

José Couto e Vítor Pais, gestores da empre-
sa, reconhecem ter sido fácil entrar em Espanha
para fazer negócios, tanto nas relações como nas
exigências para se adaptarem às necessidades
dos clientes. “Não creio que haja proteccionis-
mo. Na Catalunha temos as mesmas oportuni-
dades que qualquer outra empresa”, assegura o
primeiro.

A Microplásticos considera que a sua vantagem
competitiva é a especialização, hoje em dia centrada
na injecção de plásticos. Contudo, a vocação da em-
presa é incrementar o valor da sua produção, crian-
do uma série de componentes integrados para auto-
móveis que representem mais do que a simples
oferta de peças soltas, que cumpram uma função es-
pecífica nos veículos.

“As indústrias espanhola e portuguesa podem
trabalhar juntas. Contra nós joga a situação geográ-
fica porque a nova indústria automóvel relegou-nos
para a cauda da Europa. Se assumirmos desafios
que nos obriguem a impulsionar a nossa competiti-
vidade, seremos capazes de nos consolidar no mer-
cado”, assegura Couto.

Fortes investimentos 
A especialização foi também a estratégia

que levou a Matrisa a permanecer à margem
das dificuldades económicas que suscita a des-
localização de grandes clientes e a falta de pro-
cura. A chegada da Autoeuropa a Portugal fez
desenvolver à sua volta toda uma cintura de

empresas que tanto alcançaram dimensão e ex-
periência, como diversificaram a sua gama de
produtos.

A Matrisa nasceu da necessidade por par-
te dos fabricantes de automóveis de contar
com fornecedores de máquinas que fabri-
quem peças para automóveis. O desenvolvi-
mento que a Matrisa alcançou apenas em seis
anos é espectacular. As suas máquinas são 
exportadas para a Polónia, República Checa 
e Espanha, além de serem vendidas em
Portugal. Veículos como o Volkswagen Sharan,
Golf V e o Seat Alambra, o Audi 6 Avant, entre
outros, são construídos com peças fabricadas
a partir da empresa portuguesa.

Cerca de 40% da facturação da Matrisa é reali-
zada em Espanha e perto de 55% no cliente
Volkswagen - Autoeuropa, em Palmela. Uma das
linhas de exportação, que vai para o México, repre-
senta 5% do negócio.

No prazo de seis anos, a empresa, que conta
com 23 engenheiros no seu quadro de pessoal, es-
pera que os fortes investimentos que realizou e as
linhas estratégicas traçadas resultem numa posição
consolidada em vários mercados como empresa tec-
nologicamente vanguardista. “É fundamental a con-
solidação do negócio porque realizámos investi-
mentos na ordem dos 16 milhões de euros nos
últimos cinco anos”, disse o seu director executivo,
Alberto Oliveira.

QMP: Falemos um pouco da trajectória da em-
presa. Que representa o grupo MFS no mercado?

RS.: O grupo MFS teve a sua origem como pri-
meira concessionária da Maia, em 1972, com a
Maiauto. Foi a primeira empresa e a mais antiga do
grupo, sendo naquele tempo concessionária de três
marcas inglesas que já não existem. Desenvolveu-se
na Maiauto, seguindo a trajectória da British Leyland
até aos finais do ano passado, quando a MG Rover
Internacional faliu. Em 1979 começámos também a
trabalhar com a marca Mitsubishi. Nos finais dos
anos 90, a Mitsubishi começou a apresentar os seus
todo terreno e com a Land Rover na mesma empre-

sa, sendo marcas rivais, chegámos à
conclusão de que devíamos criar a
Maivex, que foi a segunda empresa
do grupo.

Temos tendência para crescer
em contra ciclo. Quando a econo-
mia cresce, preferimos capitalizar
para gastar quando a economia
está no seu nível mais baixo.
Cremos que esta política nos tem
sido favorável. Em 2000, quando

começou esta crise, começámos a investir e a ex-
pandir o grupo MFS. Procurámos mais marcas,
como a Mazda, a Suzuki, a Huyndai… e em 1999
constituímos uma empresa de aluguer de automó-
veis que se dedica a dois ramos de negócio.
Primeiro, ao aluguer de veículos, em que temos as
empresas como clientes principais, e depois temos
o renting.

Em 2002, decidimos reestruturar o grupo em
cinco áreas: a venda de automóveis, onde temos a
Maiauto, a Maivex e a Rodex como concessionárias, e
a MFS Peças e Acessórios. Outra das áreas é a do alu-

guer de automóveis, onde temos a Rodivex, e a
Fleetline España, que só operam no mercado espan-
hol. A Fleetline começou a sua actividade este ano,
em Vigo.

Outra área da actividade do grupo é a dos servi-
ços, com a Seguropa – uma mediadora de seguros, 
a MFS Serviços Empresariais, que funciona como
backoffice do grupo.

Temos um novo projecto, iniciado no ano pas-
sado, que é um operador turístico. Tem por base dois
produtos, o Golfe e o Douro. Este segundo produto é
destinado ao turismo religioso, com duas grandes zo-
nas de interesse, Santiago de Compostela e Fátima,
em que vamos apostar fortemente nos mercados po-
laco e italiano. 

QMP.: Falemos da política de investimento em
contraciclo.

R.S.: Em 2002, apesar da crise, abrimos um
rent-a-car, uma concessão da Mazda e da Ford em
Vila do Conde e, achando que ainda não era sufi-
ciente, fomos buscar mais duas marcas, a Saab e a
Suzuki.

QMP.: O mercado ibérico é uma realidade?
R.S.: O mercado natural português é o ibérico.

Para mim, mercados como Angola, Moçambique ou
o Brasil não são mercados naturais de Portugal, mas
sim o ibérico.

A distribuição de automóveis não é em si mes-
ma um negócio, são vários negócios dentro de um. É
o caso das peças de substituição de que falámos an-
teriormente. Estamos habituados a dizer no grupo
que é um banco de três pés, há os escritórios, as pe-
ças de substituição e acessórios, e a venda de veícu-
los. Sem qualquer destes pés, o negócio não se sus-
tentaria.

De facto, os mercados são diferentes, como o
português, o galego, ou, inclusivamente, o da Cata-
lunha. Contudo, actualmente existem importadores
só para Portugal ou para a Espanha. Quando as or-
ganizações forem mais ibéricas, será mais fácil. No
grupo MFS estamos mais interessados em investir
no negócio do renting, em peças de substituição e
acessórios que no modelo tradicional da concessão.
Preferimos mais trabalhar no negócio do que nas
marcas ou nas concessões.

Entrevista com
Rodrigo Silva 

Administrador de
Grupo MFS
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Ao contrário das outras áreas económicas,
para os protagonistas deste sector a estreita
união dos mercados de Espanha e Portugal é
um processo que já está em marcha e que nem
pode ser detido, nem tem marcha trás. Por isso
preferem tomar a iniciativa a verem-se obriga-
dos a adaptar-se mais tarde aos novos tempos.
O enfoque positivo neste processo permite-
lhes orientar os desafios como oportunidades
para levar o seu negócio a novos clientes e
mercados.

Como referência para as empresas dispostas
a dar o salto, estão, seguramente, as outras que já
o fizeram. Entre estas últimas, figuram quase na
totalidade os grandes grupos empresariais lusos
– como é o caso da FTM Holding – e uma boa
parte dos que se podem considerar medianos. O
que é realmente interessante é que agora é um
restrito número de pequenas empresas que con-
sidera ter chegado o momento de eliminar as
fronteiras na Península Ibérica.

Interesses globais
A FTM é uma holding que pertence à fa-

mília Tavares Machado, e que, graças à política
de alianças, levou a cabo com êxito uma estra-
tégia de crescimento e internacionalização, es-
pecialmente no caso da sua filial de fornos e
revestimentos refractários Forter, que se inte-
grou na Holding BEROA, de controlo accionis-

ta espanhol. Só a factu-
ração da Forter, que
conta com grandes
clientes na indústria pe-
sada como a siderurgia,
a química, o alumínio,
o cimento ou a incine-
ração… ascende a 24
milhões de euros. Se se tiver em conta todo o
grupo em que está integrada, o negócio ascen-
de anualmente a 300 milhões de euros. Além
disso, a holding da família Tavares Machado
tem empresas noutros sectores como a
Setilgest – especializada em serviços técnicos
de gestão e engenharia -, e no meio ambiente
através da Setilgest Ambiente y Compelmada,
na área da manutenção industrial.

“A primeira decisão que tomámos quando
planeámos ir para outros mercados, foi a de
que, sem um parceiro que nos complementas-
se, não poderíamos fazer frente à concorrência
local. No caso da Forter, ligar a engenharia
dessa parceria com a nossa mão-de-obra e ex-
periência, deu lugar a muitos negócios produ-
tivos”, explica o presidente da holding,
Francisco Tavares Machado. A integração da
Forter num grupo global foi decisiva para que
a holding familiar FTM tenha aprofundado no-
vas iniciativas industriais que ficaram fora da
operação, como a gestão técnica na Setilgest e

a metalomecânica através da Compelmada. A
facturação desta última ascende aos 18 milhõ-
es de euros. O projecto da primeira passa por
ampliar a actividade na construção de instala-
ções industriais e o da segunda consiste em re-
forçar a carteira de clientes como as petrolífe-
ras Repsol e Galp.

Com uma grande experiência em todo o
mundo, de Angola à Austrália passando pela
Europa e Ásia, a estratégia é clara. “Vamos globa-
lizar a indústria metalomecânica e com ela glo-
balizar os nossos interesses. Com sócios sérios e
honestos, se estivermos todos no mesmo barco,
tornamos os nossos mercados maiores”, reflecte
Tavares Machado.

Em relação à sua opinião sobre as alianças
ibéricas, o experiente gestor português acrescen-
ta: “A economia portuguesa, quer queiramos,
quer não, tem de estar estreitamente ligada à es-
panhola. Sei que às vezes não é fácil trabalhar
com a Espanha, porque às vezes os espanhóis são
muito afirmativos e difíceis de lidar. Neste senti-
do os espanhóis são como os alemães, muito afir-
mativos. Todavia, a união com a Espanha é uma
realidade”.

Crescimento acelerado
Numa escala diferente mas com uma dinâ-

mica que procura os mesmos objectivos, situa-se
a Açomonta, grupo focado para os serviços inte-
grais nas armaduras de aço para a construção ci-
vil, obras públicas e marítimas com experiência
em grandes projectos como a construção das
pontes do Porto e do Carregado.

“Interessa-nos tanto uma aliança industrial
como comercial porque em matéria de instala-
ções encontramos certas limitações de capacida-

de para os projectos que poderíamos empreen-
der. Precisamos de investir e valorizamos a pos-
sibilidade de construir novas instalações para
crescer mais”, explica António Rodrigues, admi-
nistrador do grupo Açomonta.

A ponte do Porto, na qual repartimos res-
ponsabilidades com a Nexo, representou um pas-
so de gigante para a empresa porque a partir des-
se momento adoptámos um modelo de negócio
em que, além da montagem, também cortáva-
mos e moldávamos o aço e fazia-se a montagem
na obra”, nota Rodrigues. Esta evolução permitiu
que a empresa não tivesse sofrido a mesma sorte
de muitas empresas que ficaram ancoradas ao
modelo tradicional e, através de múltiplos projec-
tos de vários tipos, enfrentasse um horizonte
muito diferente, o de ter ficado pequena para o
mercado que pode abarcar.

A progressão foi espectacular. A Açomonta
facturou 10 milhões de euros no ano passado e,
em 2006, o valor do negócio será de 15 milhões,
50% mais. No ano passado, as instalações da em-
presa, utilizando a capacidade total, produziram
30.000 toneladas. Nos próximos anos a produção
poderá chegar às 50.000 toneladas. A carteira de
obras e de clientes cresce de ano para ano, prati-
camente com todo o negócio em Portugal e al-
guns projectos em Espanha. 

Entre outras razões, o grupo português fi-
xou-se em Espanha – Angola também está em
vista – porque dispõe aí de uma empresa à qual
não tem disponibilidade de dedicar tempo devi-
do à sua falta de capacidade que actualmente lhe
suscita o desenvolvimento dos negócios. Trata-
se, no entanto, de uma situação transitória que a
empresa está disposta a resolver. “Deixar a em-
presa exclusivamente em Portugal é algo que
não está nos nossos planos. Estamos numa si-
tuação em que avançamos ou não podemos cres-
cer mais”, afirma.

Entrada difícil
Para a Salemo & Merca, outra empresa do

sector, a procura de vias de entrada no mercado
espanhol foi, até ao momento, infrutífera. “Neste
momento o negócio em Espanha representa
zero”, afirma, cortante, o sócio gerente da em-
presa, Salemo Madureira. “Há mais dificuldades
para entrar em Espanha que em França ou na
Alemanha. Curiosamente, o primeiro contacto
que vamos ter com a Espanha é através de uma
companhia francesa”.

Os primeiros passos desta empresa foram na
oferta de elementos tais como “racks” de comu-
nicações e outros elementos metalomecânicos
para o sector. Contar com um grande cliente
como a Siemens Portugal, levou a empresa a

A integração de mercados
não tem marcha atrás
Os grupos e empresas que constituem a indústria metalomecânica
portuguesa têm Espanha na primeira linha da lista de mercados
para onde querem expandir a sua influência e dar a conhecer os seus
produtos. E, salvo o caso de empresas mais consolidadas, uma das
primeiras regras a observar é encontrar parceiros que os ajudem a
movimentar-se num mercado novo a troco de disporem de uma
oferta de produtos e serviços competitivos e fiáveis.

Francisco Tavares
Machado
Presidente de FTM Holding

António Rodrigues e
Joaquim Rodrigues
Administradores de
Açomonta

Salemo Madureira
Sócio Gerente de 
Salemo & Merca

Fo
to

: F
TM



25

Desafios Ibéricos II.INDÚSTRIA IBÉRICA

mercados como o Paquistão, a Indonésia e a
China. Por outro lado, países como a Alemanha,
França, Bélgica e Áustria compram produtos
como escadas, torres e pranchas. Com uma fac-
turação anual de sete milhões de euros, emprega
200 pessoas.

No entanto, a indústria da electrónica não
atravessa um bom momento em Portugal dimi-
nuindo as possibilidades de crescimento da em-
presa, pelo que a Salemo & Merca criou novas 
linhas de negócio orientadas para as tele-
comunicações e para o material de apoio na
construção e Bricolage tal como escadas em alu-
mínio multiusos, extensíveis, articuladas, torres
rolantes em alumínio, pranchas e plataformas
para andaimes.

A transformação impôs um forte investi-
mento em equipamentos, maquinaria e moldes
de plástico que deram lugar a instalações que per-
mitem, estando perfeitamente afinado o circuito
de produção, fabricar e embalar uma escada em
apenas um minuto.

Falta agora a fase comercial, onde entrar em
contacto com as grandes superfícies é essencial.
O planeado é que, dentro de cinco anos, 60% do
negócio provenha da abertura destas novas lin-
has, orientadas não só para as empresas mas
também para o consumidor final, com uma mar-

ca própria, a Segur. “Seria interessante encontrar
parceiros em Espanha que se movam na mesma
área que nós e que fossemos coincidentes em po-
líticas de preços, o que consideramos fundamen-
tal”, disse Madureira.

Concorrência asiática
No caso da Pavimetal, outra empresa do sec-

tor que produz pavilhões e soluções alternativas
aos prefabricados, com experiência em mercados
como a França, Espanha, Moçambique, a opinião
é que a filosofia empresarial de se associar para
fazer frente a desafios comuns deveria ser gene-
ralizada e ampliada à escala. Espanha e Portugal

deviam formar uma aliança. Lamentavelmente,
os dois países viveram muito tempo de costas vol-
tadas. Hoje, os negócios à escala ibérica são uma
realidade”, na opinião do director-geral da
Pavimetal, Luís Barros.

Para esta empresa, a França é actualmente o
maior mercado, pensando em abrir uma filial
em Paris. No entanto, dentro do grupo existe
uma área que é dedicada às madeiras e que está
a ter um grande êxito em Espanha, onde factu-
ra 80% da sua produção. Graças ao dinamismo
do sector da construção em Espanha, esta área
de negócio duplicou o negócio para 10 milhões

de euros em dois anos, essencialmente através
de portas com uma óptima relação qualidade
preço.

O mercado espanhol é um mercado em gran-
de crescimento e estabilidade. Para aí fazer negó-
cios, a Pavimetal apoiou-se na experiência profis-
sional de um sócio da empresa em Espanha, o
que facilitou a sua entrada. “Não é fácil entrar: é
necessário conhecer bem o mercado, ter um bom
produto e dominar bem a parte comercial”, pen-
sa Barros, que considera a fusão dos dois merca-
dos a chave para fazer frente à chegada dos con-
correntes asiáticos.
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QMO.: A empresa esteve neste sector desde o
início ou foi evoluindo ao longo do tempo?

A.P.N.: Desde o primeiro momento que a ac-
tividade principal da empresa foram as feiras.
Esta empresa já tem uma história de 28 anos. Na
década de oitenta foi líder de mercado. Todas as
empresas têm um ciclo de vida próprio. A actual
administração que a comprou, projectou-a de
novo para chegar ao lugar que hoje ocupa. Estou
nela desde o começo da segunda fase da empre-
sa. No mercado nacional já tinha alguma notorie-
dade, mas com a entrada dos novos accionistas
houve uma certa renovação, uma nova cultura e
um novo enquadramento.

QMP.: Quais foram as dificuldades que 
encontraram para fazer o relançamento da 
empresa?

A.P.N.: A primeira foi de natureza interna.
Não tinha nada a ver com o mercado e ao estado
a que tinha chegado deixara de ser competitiva e
não se modernizara. Naturalmente entrou em
decadência, mas tinha, contudo, um valor resi-
dual, um potencial que foi aproveitado. Um dos
pontos fortes que a empresa possuía era a sua
imagem perante os clientes, tendo sido sempre
muito bem vista por eles.

QMP.: Como se explica que um dos pontos prin-
cipais da empresa se produzisse no momento em que
Portugal estava em crise?

A.P.N.: É evidente que nem tudo nas crises é
negativo. Muitas vezes as dificuldades também pro-
porcionam a abertura para a criação de projectos
com êxito. É verdade que o país entrou numa crise
profunda, no entanto há sectores que continuam o
seu caminho, o país não desapareceu, não morreu.
As dificuldades permitiram realizar um trabalho
novo e tornar-nos conscientes de que havia que tra-
balhar mais, dedicar-nos mais, estarmos mais infor-
mado, modernizar e formar o pessoal. As condições
são adversas mas há potencial. Penso que, na altura
em que quase todas as empresas caíram no desâni-
mo, nós adoptámos uma estratégia diferente.

QMP.: A sua estratégia apenas inclui clientes
portugueses?

A.P.N.: De facto a nossa estratégia não é ape-
nas Portugal. Para poder responder eficazmente
ao mercado nacional tivemos de investir não só
nos aspectos físicos mas também nos humanos.
A partir desse momento, e no mercado das feiras
que é muito exigente, temos todos tendência a de-
finir a nossa actividade como a mais completa.

Penso que o mercado das feiras é um merca-
do um pouco à parte dos outros sectores porque
engloba uma logística muito complexa. A nossa es-
tratégia foi elaborada para responder às necessida-
des nacionais, tivemos de criar uma estrutura e
prepararmo-nos para concorrer além fronteiras.
Foi a partir daí que nos começámos a internacio-
nalizar. Hoje, em 2006, temos mais de 50% do
nosso volume de negócios no mercado externo, se
bem que não descuramos o mercado nacional.

QMP.: Quais as diferenças e dificuldades entre os
mercados português e espanhol?

A.P.N.: Não tivemos nenhum tipo de dificul-
dade no mercado espanhol. Trabalhar em Espanha
para nós é como trabalhar em Portugal. É evidente
que tivemos de nos adaptar e que as exigências dos
parques de exposições em Espanha são diferentes
dos de Portugal. Conquistámos uma grande credi-
bilidade em Espanha e cabe aqui ressaltar que
aprendemos muito com a nossa dispersão pelo
mundo. O mercado espanhol representa neste mo-
mento cerca de 12% da nossa facturação, mas ex-
pandimo-nos para os quatro continentes. A
Europa representa 80% da nossa internacionaliza-
ção, a seguir à América do Norte, Ásia e Rússia.

Entrevista com
António Pereira
Névoa

Presidente do Conselho 
de Administração 
de Construtora da Ferraria
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QMP: Quais os principais objectivos da empresa?
P.C.S.: A empresa tem objectivos operacionais

e estratégicos. Entre os objectivos operacionais in-
cluímos o saneamento de algumas situações deli-
cadas, nomeadamente a dívida dos utilizadores às
diferentes empresas do grupo. Os objectivos exter-
nos têm a ver com as nossas obrigações de serviço
público, entendidas em sentido lato, com a colabo-
ração que temos prestado ao Governo (Ministério
do Ambiente) na definição do novo enquadramen-
to para as actividades de gestão dos serviços de
abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais e tratamento e valorização de resíduos só-
lidos urbanos. 

QMP: Quais a linhas principais do plano estra-
tégico 2007/2013?

P.C.S.: As linhas principais têm a ver com a
possibilidade do aprofundamento das parcerias
com as autarquias tendo em vista a resolução dos
problemas que subsistem na prestação destes ser-
viços às populações. A organização do segmento da
actividade em alta, nomeadamente a prestação de
serviços grossistas às autarquias, que é o núcleo
principal da actividade da empresa Águas de
Portugal, estará concluída num prazo muito curto.
O nosso trabalho incidiu numa análise das condi-
ções em que poderíamos, em colaboração com as
autarquias, encontrar soluções para a resolução dos
problemas que subsistem na baixa, tendo em vista
a melhor afectação financeira do próximo quadro
comunitário de apoio, que vai de 2007 a 2013. 

QMP: Como acha que está o nível de relaciona-
mento entre os espanhóis e os portugueses a nível de
colaboração?

P.C.S.: O nível de colaboração é muito bom e
tem-se reforçado nos últimos anos, particularmen-

te em 2006 devido ao encontro dos ministros do
Ambiente de Portugal e Espanha, tendo em vista a
procura de soluções equilibradas que acautelem os
interesses de ambos na gestão dos recursos hídri-
cos compartilhados. Há uma convenção em vigor
desde o ano de 2000 - Convenção de Albufeira - e
brevemente vai haver mais uma série de reuniões
em Salamanca para fazer o balanço e programar os
próximos trabalhos. 

QMP: O que pode fazer Portugal para raciona-
lizar o consumo de água o melhor possível?

P.C.S.: Durante todo o ano hidrológico de
2004/2005 promoveu-se um conjunto de medidas
tendo em vista a redução dos consumos, medidas
essas que tiveram um impacto real. A conclusão
que se retira é que essa redução não foi meramen-
te conjuntural, pois continua a verificar-se uma re-
dução nos consumos. O ano passado houve uma
redução de 8% no consumo em Lisboa e continua
a haver redução em 2006. Pensamos que é uma
tendência que evidencia várias coisas, entre elas a
consciência por parte da população em geral de que
a água é um bem escasso que deve ser utilizado de
forma racional.

QMP: Têm que ser feitos mais esforços no que se
refere ao preço da água ou o sistema actual é eficaz?

P.C.S.: Temos que fazer esses esforços para
que as entidades gestoras possam ter condições
para trabalhar de forma sustentada, para fazerem
os investimentos de manutenção dos sistemas e co-
brirem todos os seus custos operacionais. Em mui-
tos casos as autarquias já fizeram uma aproxima-
ção das tarifas aos custos reais. Não é sustentável
continuar a financiar, através dos orçamentos mu-
nicipais, estes serviços, sobretudo quando os en-
cargos assumem uma nova dimensão em conse-

Entrevista com
Pedro Cunha Serra

Presidente de ADP
Águas de Portugal
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quência dos investimentos que estão a ser realiza-
dos. No que diz respeito ao saneamento de águas
residuais, em cerca de 60 autarquias ainda não é
feita a cobrança de qualquer receita. 

QMP: A nível internacional onde pensa que se-
ria uma boa oportunidade investir para continuar a
fazer o vosso trabalho?

P.C.S.: Nós estamos presentes em vários mer-
cados, sobretudo em países de língua portuguesa.
Em Angola, onde temos neste momento um con-
trato de assistência técnica com uma empresa pú-
blica - EPAL de Luanda - , a nossa intenção é apro-
fundar esse trabalho numa perspectiva de maior

entrosamento com os responsáveis angolanos para
resolver os inúmeros problemas que existem. Há
muito espaço para investir com custos relativa-
mente reduzidos, melhorando as condições de 
exploração dos sistemas e introduzindo progressi-
vamente uma beneficiação das próprias infra-
-estruturas. Estamos a analisar com as entidades
angolanas em que condições isso pode ser feito,
sendo certo que os benefícios e o aumento das re-
ceitas que resultariam de uma gestão mais eficien-
te das estruturas que hoje existem permitiria redu-
zir drasticamente o défice operacional da EPAL de
Luanda e criar outras oportunidades de melhoria
do serviço prestado às populações. 

QMP: Como gostaria de ser recordado na pas-
sagem pela empresa Águas de Portugal?

P.C.S.: Gostaria de ser recordado por ter dado
um forte impulso à implementação do plano estra-
tégico de abastecimento de água e saneamento de
águas residuais. E que, no final do mandato, a
Aguas de Portugal fosse uma empresa com uma
gestão empresarial muito virada para o serviço pú-
blico, com garantias de sustentabilidade e que não
fosse um fardo no orçamento do Estado, que hoje
não é, mas que poderá vir a ser se não forem to-
madas medidas atempadamente. 

Este plano estratégico abre oportunidades de
negócio também às empresas privadas pois visa
uma mobilização de todos os recursos para a reso-
lução de problemas que são complexos e difíceis.
Gostaria de desfazer a ideia de que pretendemos
deter uma posição de monopólio absoluto, pois
não é essa a nossa intenção. Pretendemos que haja
uma clarificação do espaço reservado para os agen-
tes públicos e os privados.
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QMP: O que diferencia a Inland de outras 
imobiliárias?

M.A.D.: A Inland é uma empresa de promoção
imobiliária que escolheu uma estratégia de funcio-
namento muito clara, tem uma estrutura muito leve
e quer desenvolver-se com uma politica de outsour-
cing. Ou seja, tem uma estrutura mínima com um
núcleo central do qual não abdica, onde funcionam
as questões de controlo, de planeamento, a área ad-
ministrativa e financeira, mas todos os serviços ao
nível de projectos, de construção, mão-de-obra, fis-
calização, etc. são feitos externamente. Somos uma
empresa jovem, flexível e preparada para o mercado. 

O mercado imobiliário tem muitas vezes altos e
baixos, tem grandes curvas e temos que estar prepa-
rados para o presente e para o futuro. A maneira mais
flexível e ágil para estar neste mercado, na nossa pers-
pectiva, é aquela que escolhemos. Somos uma em-
presa de promoção imobiliária que se assume como
tal. Quando intervimos em áreas específicas não o fa-
zemos sozinhos. Por exemplo, se intervimos no turis-
mo vamos buscar um parceiro para o turismo, se va-
mos para a área dos parques comerciais gostamos de
ter um parceiro nessa área, se for noutro tipo de áreas
queremos sempre ter um parceiro que seja líder ou
importante naquele tipo de promoção.

A Inland é uma empresa jovem, na sua forma
actual começou no ano 2000. Neste momento é

uma empresa que já funciona com um tipo de pro-
moção como as promotoras espanholas, tem muita
matéria-prima em desenvolvimento. A Inland neste
momento tem um grande portfólio, com uma gran-
de carteira de clientes e projectos. Nós temos várias
obras em projecto, na área do turismo temos um
grande projecto no Algarve, no Concelho de Castro
Marim, na freguesia da Altura. 

QMP: Como conseguiu a empresa superar estes
momentos de crise que Portugal está a atravessar?

M.A.D.: Relativamente ao mercado imobiliário
em Portugal, não se pode falar do mercado de uma
forma tão consolidada como existe em Espanha. A
vantagem que a Inland teve foi não ter de fazer mui-
tos projectos durante esta fase. Nós preparamos os
projectos durante esta fase. Estamos numa altura
em que a economia está a dar sinais de mudança e
nós estamos preparados para os projectos saírem
precisamente nesta fase. A Inland está fundamen-
talmente implantada em dois mercados, Lisboa e
Algarve. São sectores onde felizmente não se fez
sentir essa crise. A Inland teve tempo de preparar os
seus projectos com atenção e olhando para os pro-
blemas que poderiam surgir.

Por outro lado nós também tivemos tempo
para reflectir e preparar a empresa para uma seg-
mentação. A Inland prepara-se para a marca Inland
ser usada apenas em projectos que podemos cha-
mar “prime” em Lisboa e no Algarve. Entendemos
que se vai abrir neste século uma nova janela de
oportunidades, que já se abriu, mas que em
Portugal por problemas vários não tem sido possí-
vel desenvolver - o mercado da reabilitação urbana.
Nós entendemos que as dificuldades vão surgir
cada vez mais, quer a nível ambiental, quer por ra-
zões sociais com a melhoria da qualidade da cidade.
Estamo-nos a preparar para isso. O mercado da 
reabilitação urbana, para ser feito de uma forma or-
ganizada, tem que ter claramente massa crítica,
tudo o resto são pequenas intervenções pontuais e
isso não é reabilitação urbana. 

QMP: Qual a vossa opinião sobre a nova lei do
arrendamento?

M.A.D.: A nova lei, apesar de tudo, é generi-
camente melhor do que a que tínhamos. Os efei-
tos desta nova lei vão-se sentir a médio a longo
prazo, algo mudará, mas não resolve os proble-
mas da habitação. Os problemas da reabilitação
urbana na nossa maneira de ver fazem-se com di-
mensão e com exportação. Estamos muito preo-
cupados em arranjar uma parceria - com um par-
ceiro de muita qualidade que já tenha feito isto
noutros países e que venha connosco para o fazer
aqui também. 

Entendemos que as empresas de promoção
imobiliária têm também uma função social, ajuda-
rem e colaborarem a melhorar a qualidade de vida
das cidades nos países onde estão inseridas. É isso
que nós estamos a fazer muito calmamente, não te-

mos pressa. A nossa empresa foi orientada desde o
princípio numa perspectiva de outsourcing, não te-
mos um peso estrutural muito grande, estamos a
preparar com grande serenidade não só o presente
como o futuro em grandes projectos com grande
dimensão. 

QMP: O exemplo das empresas espanholas pode
ser interessante para Portugal?

M.A.D.: Muito interessante, e nós estamos mui-
to atentos. As empresas espanholas, em termos de
promoção imobiliária, têm um tipo de organização
diferente, o mercado é muito mais agressivo, tive-
ram necessidade de se organizarem mais rapida-
mente que as portuguesas. Nós temos que aprender
com as empresas espanholas e estamos muito aten-
tos a esse mercado e a esse sector. 

QMP: Qual é a sua opinião sobre a economia
portuguesa? Vai sair da crise a curto prazo?

M.A.D.: Nós pensamos que a economia portu-
guesa está a viver um momento de mudança, nota-
se no dia a dia, há estabilidade politica, parece-nos
haver uma boa convivência institucional com o
Presidente da República, estão reunidas todas as
condições para que a economia saia da crise. Por ou-
tro lado penso que vai haver cada vez mais uma
grande pressão da economia espanhola sobre a por-
tuguesa, designadamente nesta área. Sabemos que
há uma grande diferença de preços entre os dois pa-
íses. Mesmo no mercado da segunda habitação a re-
lação entre Portugal e Espanha é completamente
díspar, a procura da segunda habitação é claramen-
te muito maior. Isto é uma oportunidade para a eco-
nomia portuguesa, aproveitar a vinda dos empresá-
rios espanhóis com qualidade e que trazem a sua
experiência e o seu negócio.

Entrevista com
Manuel Almerindo Duarte

Administrador de Grupo Inland
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As alterações produzidas por alguns destes fa-
bricantes situa-os nos mercados internacionais
como concorrentes cujo potencial aconselha a tê-los
em conta. Não são muito grandes mas ao mesmo
tempo é-lhes exigido que sigam de perto as tendên-
cias da procura num sector que, em determinados
aspectos, cada dia se assemelha mais ao da moda
pela sua capacidade de criar e lançar cada vez com
mais frequência colecções em que o design é uma
forte componente. Por outro lado, estas empresas
sabem que o dia dos ultra baratos fabricantes asiáti-
cos chegar ao seu mercado está cada vez mais perto,
por isso criaram as suas marcas a fim de explorar o
valor acrescentado dos seus produtos.

Profundas raízes
A Iduna, que iniciou a sua actividade produtiva

em 1996 ao assumir o negócio do seu principal for-
necedor, está precisamente a atravessar esta etapa.
Como fabricante de móveis de escritório, sabe que
os seus clientes concebem o seu lugar de trabalho
como um espaço organizado e funcional, no qual
conceitos como comunicação e ergonomia são duas
premissas básicas para trabalhar.

Estas exigências obrigam a Iduna a situar-se na
vanguarda do desenho europeu e a seguir de perto
as tendências e novidades do mercado holandês.
Uma grande parte do catálogo de lançamentos que
surge todos os anos neste sector, tem a sua origem
na Holanda e, dependendo da cultura de cada país,
as tendências são adoptadas, adaptadas e deseja-se
passá-las.

Quatro anos após ter iniciado a sua actividade
em Espanha, a empresa consolidou a sua presença
e lançou raízes. “Desde o primeiro momento sabía-
mos que era um mercado que oferecia grandes van-
tagens para as empresas portuguesas e o tempo con-
firmou-o porque o nosso caminho está definido e já
não temos os avanços e recuos que tínhamos ao
princípio”, afirma o administrador da Iduna,
Alberto Carvalho Araújo.

Qualidade e design
A Aquinos, uma empresa criada em 1985, sou-

be desde o primeiro momento que a aposta na qua-
lidade e no design, acompanhada de uma imagem
um pouco irreverente e agressiva mas orientada para

a prestação de serviços ao cliente, seria a sua estraté-
gia. Deste modo, o negócio da empresa cresceu de
forma sustentada. Primeiro, conseguindo uma quo-
ta importante do mercado português, reforçando de-
pois a produção de sofás e, mais à frente, obrigando-
se por um disputado contrato de fornecedor com o
gigante sueco da distribuição de móveis, a Ikea.

Com um volume de negócios de 18 milhões de
euros, actualmente a empresa produz por ano
250.000 lugares que coloca em 24 países. A

Espanha, um dos mercados mais interessantes para
a empresa, será fundamental para o projecto de am-
pliar a produção para 750.000 lugares com uma
nova fábrica.

“Faz tempo que só o preço contava neste mer-
cado”, recorda o director-geral da empresa, Carlos
Aquino. “Contudo – continua – hoje é necessário
oferecer qualidade, design e preço. O design me-
lhorou muito em Portugal mas depois é compara-
do com os produtos asiáticos que hoje em dia não
têm a qualidade desejável mas mais cedo ou mais
tarde vão tê-la porque aprendem com os europeus.
Temos de fazer alguma coisa para sermos mais
competitivos”.

Contar com um cliente da dimensão da Ikea
permite a possibilidade de estudar a forma de refor-
çar a empresa, mas a Aquinos não quer apoiar em
excesso o seu negócio no gigante da distribuição. O
seu projecto é crescer também com outros clientes.
Tão pouco a Ikea quer ter um peso excessivo na fac-
turação dos seus fornecedores. Neste sentido, a em-
presa lusa está interessada em potenciar a sua car-
teira de clientes em mercados externos para manter
a sua capacidade produtiva em equilíbrio.

A Aquinos está a estudar várias possibilidades
neste sentido. Delineia alguns caminhos no acesso
ao consumidor e na relação com os distribuidores.
Também, embora sublinhe que por agora permane-
cerá sozinha, poderá estudar a possibilidade de con-
tar com um parceiro no mercado espanhol. “A pro-
ximidade entre Portugal e Espanha cria um
mercado ibérico natural que não faz sentido separar
porque o gosto do consumidor em ambos é muito
semelhante”, reflecte Aquino.

Os fabricantes de móveis lusos
brilham com o seu design
Os fabricantes portugueses de móveis descobriram que a sua fama
de produzir a preços competitivos deve aliar desenho e qualidade
para ganharem o controlo na comercialização dos seus produtos e
tomar as rédeas do seu destino no mercado.
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Desde que começou a exportar os seus pro-
dutos e peças de aço e ferro fundido para Espanha,
há 13 anos, a CMW passou a considerar a
Península Ibérica como um mercado local. “Creio
que as pequenas e médias empresas lusas vêem
Espanha como a verdadeira comunidade euro-
peia”, afirma Joaquim Cruz Martins, sócio geren-
te da empresa.

A maior parte das vendas da MCW em Espanha
são feitas através de distribuidores sedeados em
Madrid. Esta relação permite que a empresa amplie
a sua base de clientes – que inclui desde as constru-
toras ao sector naval, passando, por hipótese, pela si-
derurgia – ingressar por ano três milhões de euros
da actividade comercial em Espanha, o principal

mercado internacional do grupo, que também inclui
a filial MDF. O sector da fundição é um sector im-
portante para a economia portuguesa, já que expor-
ta à volta de 70% da sua produção. No caso da CMW
e da MDF, a especialização em áreas como a dos
componentes de maquinaria que, pela sua activida-
de, têm um grande desgaste, ou peças de fundição
de aço inoxidável e refractário, permitiu ao grupo
ocupar um nicho de mercado, adquirir tecnologia
avançada como sistemas automáticos de caixilharia
ou fornos eléctricos de indução para liderar o mer-
cado luso.

O responsável da CMW e da MDF está cons-
ciente de que, apesar das 7.000 toneladas de produ-
ção anual num nicho de mercado tão específico ser
um volume considerável, no fundo a empresa é pe-
quena. De qualquer modo não vê o facto como um
problema. “Este tipo de indústria deve ser flexível e
inovador porque as peças que se fabricam hoje po-
dem não ser necessárias amanhã ou daqui a cinco
anos. É claro para nós que é preciso inovar para so-
breviver porque estão sempre a aparecer novos con-
correntes no horizonte”, diz Cruz Martins.

Por isso neste momento a CMW, através da
MDF, planeia entrar num sector que ainda não tra-
balhou: o fornecimento de peças para moinhos eó-
licos que representaram em Espanha um comple-

to boom económico e que também o será em
Portugal.

Para aproveitar a ocasião, a MCW procura um
sócio para a MDF que colabore na adaptação das ins-
talações que a empresa tem no Tramagal, uma fun-
dição muito importante na década de 80 qual, com
capacidade para 8.000 toneladas por ano, é a única
em Portugal que, com pequenos investimentos, está
preparada para fabricar peças destinadas à energia
eólica. “O sócio que procuramos é alguém conhece-
dor do mercado da energia eólica que nos apresente
nos concursos e projectos de investimentos”, expli-
ca Cruz Martins.

Projectos comuns
É provavelmente deste modo, através de alian-

ças e sociedades em projectos comuns que as eco-
nomias ibéricas irão acelerar a criação do mercado
único. Que ganharão com este processo os protago-
nistas da fusão?

A Fucoli-Somepal, empresa da área industrial
portuguesa, crê que Portugal só poderá ganhar com
uma relação cada vez mais forte. “A Espanha é um
mercado de 42 milhões de habitantes”, diz convic-
tamente o responsável da Fucoli-Somepal, Álvaro
Mendes Pereira.

“A Espanha tem uma grande capacidade para
pagar e com a nossa entrada só podemos ganhar
porque a nossa capacidade de produção ainda não
foi explorada na totalidade. No nosso caso podemos
produzir 60 toneladas diárias e estamos à volta de
50”, afirma Mendes Pereira. 

Mas atingir o ponto em que a indústria ibérica
seja uma realidade não é assim tão simples. A pró-

pria Fucoli-Somepal, instalada em Coimbra, teve
grandes dificuldades para aceder ao mercado espan-
hol. Só depois da sua visita a uma exposição profis-
sional em Zaragoza conseguiu captar clientes e mer-
cado, apesar de considerar que tem catálogo de
produtos “perfeitos”.

Neste sentido, a empresa considera que o sec-
tor privado evoluiu muito mais rapidamente que o
público. A relação qualidade-preço dos produtos in-
dustriais portugueses melhorou notavelmente nos
últimos anos como consequência  da iniciativa das
próprias empresas que certificam a qualidade da
sua produção – inclusivamente em áreas tão com-
plexas com é a da fundição – segundo parâmetros
internacionais.

“Nos seus concursos, a Administração Pública
não se preocupa tanto com a qualidade como com o
preço, quando deveria ser o contrário”, na sua opi-
nião... Além disso a Espanha, Itália Luxemburgo e
Argentina são clientes desta empresa.

A Fucoli-Somepal, fundada já há sessenta anos,
adquirida há 26 pelos actuais gestores e desde então
num constante processo de reestruturação e trans-
formação, factura 13 milhões de euros e tem um
quadro de pessoal de 350 trabalhadores, considera
que os próximos 5 anos serão decisivos para o futu-
ro da indústria ibérica.

O desafio é, na sua opinião, adaptar-se com fle-
xibilidade às exigências do mercado. “Se for neces-
sário, devemos mudar de maquinaria a cada seis
meses”, sustenta Mendes Pereira. “Deste serviço ao
mercado depende a salvação das empresas que en-
frentam já a concorrência da China e, seguramente,
mais para a frente, a da Índia”, prognostica.

Indústria pesada, futuro comum
As oportunidades de negócio que o mercado industrial ibérico oferece são
as que permitem a grupos portugueses como o Cruz, Martins & Wahl –
CMW – manter laços fortes com as empresas espanholas.

Joaquim Cruz Martins
Sócio Gerente de 
Cruz Martins & Wahl - CMW

Álvaro Mendes Pereira
Presidente de Fucoli-Somepal
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QMP: Como tem sido a experiência do MIBEL
(Mercado Ibérico de Electricidade)?

L.B.C..: Eu pessoalmente, que fui ministro
em 2001, tive a ideia de construirmos um mer-
cado ibérico de energia. Na altura o mercado
ibérico de energia seria um conceito meramen-
te político. Construir na Península Ibérica,
num espaço regional com um nível de consu-
mo interessante - um mercado regional na
Europa à semelhança do que aconteceu nos pa-
íses escandinavos.

Quando partimos para este projecto tínha-
mos a noção de que Espanha era muito maior
que Portugal. Em termos energéticos Espanha
representa 84% em relação a Portugal, que só
tinha 16%. Fundamentalmente era uma ideia
política, mas tinha alguns objectivos concretos.
O primeiro objectivo era melhorar as interliga-
ções eléctricas entre os dois países, partindo-se
do princípio de que Portugal e Espanha forma-
vam quase duas ilhas pouco integradas.
Tínhamos como objectivo construir um merca-

do liberalizado, e para isso tinha de existir facili-
dade de acesso a um mercado conjunto de todos
os agentes económicos dos dois países. 

O segundo objectivo era tentar harmonizar
procedimentos que poderiam ir desde melhorar
a regulamentação legislativa entre os dois gover-
nos até haver algum critério nas definições das
tarifas. 

Finalmente: construir uma única bolsa, um
único operador de mercado. 

QMP: Entre o que foi projectado em 2001 e o
que está realizado em 2006, bem como o que está
previsto, quais são as diferenças entre estes três
momentos?

L.B.C..: É importante esclarecer o que cada
um tem na cabeça quando se fala em mercado
ibérico da energia eléctrica. Para ter um mercado
ibérico é fundamental conceber uma estrutura
eléctrica perfeitamente integrada, um único re-
gulador, liberalização para todos os agentes ope-

rarem no espaço ibérico, ou seja, é quase uma
utopia. Aquilo que passados cinco anos eu re-
conheço é que um mercado ibérico, sendo um
projecto de grande potencial, deve ser construído
com pequenos passos, isto é, vai-se fazendo e
não se desencadeia. Não depende só de uma de-
cisão politica, do grau de convicção dos governos
e dos agentes mais importantes sobre as virtudes
da liberalização da rede eléctrica, mas dependem
também da atitude das pessoas.

Hoje em Espanha não tem os melhores dias
para o mercado, perdeu muita liquidez em
2006, houve uma grande transferência de nego-
ciação que se fazia na bolsa para fora da bolsa. As
operações não se fazem na bolsa mas num siste-
ma paralelo, o que não é bom. 

O cidadão tem que estar mais consciente
das vantagens da liberalização do sector eléctri-
co. Fazendo um balanço destes cinco anos, acho
que nós fizemos pouco esforço nesse sentido. É
necessário que os cidadãos tenham mais fé no
futuro da liberalização do sector eléctrico.

Entrevista com
Luís Braga da Cruz

Chairman de
OMIP (Operador do
Mercado Ibérico de Energia)

Esta Reportagem foi produzida por Quality Media Press
info@qmpress.com

A reportagem, assim como as entrevistas completas, estão disponíveis em
www.qualitymediapress.com

QMP: Em 2006, qual é o estado actual do 
MIBEL – Mercado Ibérico de Electricidade?

J.P.: O MIBEL é um projecto de natureza po-
lítico-energética na medida em que ambos os go-
vernos - de Portugal e de Espanha - pensaram na
ideia da criação de um mercado regional que es-
tivesse na lógica da criação de um mercado inter-
no de electricidade. O MIBEL é uma contribuição
dos dois governos para a construção de um mer-
cado de electricidade regional. As dificuldades
que o MIBEL enfrentou são compreensíveis por-
que há um passo prévio para a sua criação que é
a regulação coerente entre dois mercados que se
ligam. Esta regulação entre Portugal e Espanha
não é muito coerente, uma vez que cada país fez
a sua própria legislação e a consequente assime-
tria regulatória constitui uma dificuldade para a
criação de um mercado integrado.

A percepção que temos, num espaço ordenado
como é o da União Europeia, é a de que o melhor
mercado não prescinde de uma boa regulação, es-
pecialmente se vamos unir mercados nacionais,
em particular no mundo da energia onde a especi-
ficidade nacional é enorme, quer seja na forma
como se produz a electricidade, na composição do
sistema electro-produtor ou nas especificidades
que têm os custos específicos da distribuição. 

A coerência da regulação passa por aqui: er-
guer um mercado comum entre os dois países

tem estas dificuldades. As dificuldades que teve o
MIBEL para se implantar e se consolidar são difi-
culdades absolutamente naturais num mercado
tão complexo como é o da energia.

Penso que dizer que o MIBEL não vai funcio-
nar será uma visão negativa. Eu tenho uma gran-
de satisfação ao comprovar que o MIBEL é uma
realidade, que foi um projecto alimentado pelos
dois governos e suportado pela REN e pela Red
Eléctrica de España. Estamos a trabalhar juntos
para melhorar a interligação entre Portugal e
Espanha, para que não haja dificuldades físicas
nas trocas de electricidade, de modo a que não se
possa dizer que as redes não têm capacidade de
interligação.

QMP: Que importância tem a fusão entre o
OMIP – o Pólo português do Operador do
Mercado Ibérico da Energia – e o OMEL – o Pólo
espanhol?

J.P.: É importante porque o mercado deve
ter um operador unificado. Se o mercado esti-
vesse integrado, os governos seriam menos ten-
tados a fazer um papel de regulação administra-
tiva dos preços e entregariam a função
reguladora dos mesmos maioritariamente ao
mercado. Na minha opinião, o mercado ibérico
estaria melhor se os preços reflectissem mais o
mercado e menos a pressão administrativa dos
respectivos governos.

QMP: Fala-se muito da aproximação das tari-
fas entre Portugal e Espanha. Crê que isto irá
acontecer?

J.P.: Creio que é um facto inevitável, num
mercado integrado, conseguir preços comuns
para os dois mercados. Estamos num caminho
irreversível de preços regionais comuns na região
ibérica, salvaguardando a independência de cada
estado. A região ibérica irá ter preços comuns em
Portugal e em Espanha num prazo de dois a três
anos.

QMP: Qual é a sua opinião sobre a energia
nuclear em Portugal?

J.P.: Na minha opinião, como presidente da
Associação Portuguesa da Energia, tem o seguin-
te sentido: o Conselho Mundial da Energia pre-
tende não demonizar nenhuma forma de ener-
gia, ou seja, o mundo enfrenta desafios concretos
na segurança do abastecimento; os combustíveis
fósseis, gás e petróleo têm no seu horizonte pró-
ximo o esgotamento e não faz sentido não situar
no lugar dos combustíveis fósseis outras formas
de produção de energia, de modo a salvaguardar
o seu modelo de energia.

Para continuarmos a dispor de electricida-
de vamos seguramente ter que melhorar o
aproveitamento das energias renováveis, vamos
ter que melhorar a eficiência energética, os
consumos de energia, o que significa melhorar

a habitação, os transportes e todos os usos da
energia no sentido de uma maior racionaliza-
ção, tendo em conta que há um factor notável
de crescimento do consumo com tendência as-
cendente.

Portugal e Espanha terão naturalmente o
mesmo problema num prazo de 30 anos. Não se
poderá conseguir satisfazer os consumos exclusi-
vamente com base nas fontes de energia a que es-
tamos habituados e por isso vamos ter de incluir
o carvão e a energia nuclear. A energia de geração
nuclear que vai entrar neste horizonte não é a
energia nuclear com produtos radioactivos.
Penso que, neste sentido, não podemos ignorar a
opção da energia nuclear.

QMP: O que é que esta nova REN vai oferecer
aos novos accionistas?

J.P.: É um produto de bolsa absolutamente
fiável, uma vez que basta observar a evolução
dos dividendos da REN para darmos conta de
que a gestão conseguiu multiplicar por cinco
os dividendos desde 2001. Não posso garantir
que se consiga a mesma performance nos pró-
ximos anos, no entanto quero garantir que
qualquer aforrador ou cidadão tem numa em-
presa como a REN a garantia do retorno do seu
capital de investimento, tem uma segurança
superior à maioria das empresas que se coti-
zam na bolsa. É uma actividade com rendi-
mento previsível, com uma grande estabilida-
de e uma regulação que favorece a colocação
de activos desta natureza nos mercados. Creio
que a REN vai oferecer ao mercado uma enor-
me oportunidade, sobretudo para a poupança
familiar.

QMP: Qual a sua opinião sobre a possível 
recuperação da economia portuguesa? É uma 
realidade?

J.P.: A estatística referente ao consumo de
electricidade não ratifica a ideia de crise, signi-
fica que, com o crescimento dos consumos de
electricidade entre 3 e 4%, não se pode dizer
que a economia esteja parada. A economia está
a recuperar.
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