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Iberglobal: 
"Simplificamos 
a Energia"
Alfredo Jorge, CEO da Iberglobal, 
empresa com sede em Vendas Novas, 
é uma das melhores empresas do setor 
da energia e aproveitou a pandemia 
para criar o IberSafe, uma cabine 
de segurança inovadora que evita a 
expansão da covid e que empresas e 
governos estão de olho.
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Editorial

As notícias vão chegando, concurso após concurso, adjudicação 

após adjudicação. As empresas portuguesas de construção ga-

nham cada vez menos obras públicas, mas também privadas, 

no seu próprio país. Praticamente 70% estão a ser ganhas por empresas 

espanholas. Os preços com que as construtoras espanholas estão a praticar 

no mercado português têm deixado poucas possibilidades às construtoras 

lusas de sairem vitoriosas.

Apenas a maior das construtoras portuguesas – a Mota-Engil – ainda 

vai ganhando algumas obras enquanto construtor principal, depois são 

outras construtoras a obterem obras mais pequenas, ou de especialidade, 

algumas adjudicadas pelas construtoras espanholas. Ou ainda acontecem 

os casos de algumas médias/grandes (para a escala do nosso mercado) 

construtoras portuguesas que se aliam às construtoras espanholas para 

conseguirem algumas partes (menores) de obras ganhas em concursos.

A internacionalização, primeiro para África, depois para a América La-

tina, e mais tarde para França e alguns outros países europeus, constituiu 

uma forma de diversificação e desenvolvimento das principais construto-

ras portuguesas para fugirem aos ciclos negativos da construção em Portu-

gal. No entanto, as dificuldades conjunturais ou, em alguns casos, estrutu-

rais, em várias geografias internacionais, levou muitas a redobrarem a sua 

atenção e aposta no próprio mercado interno. Mas, foi aqui que tiveram de 

se confrontar com a fortíssima concorrência espanhola.

Talvez esteja novamente na hora – sabemos que é um tema recorrente, 

mas pouco consensual na comunidade empresarial portuguesa – de várias 

empresas repensarem na possibilidade de se fundirem com outras, cuja 

complementaridade e filosofias empresariais coincidam e faça sentido jun-

tarem as suas melhores forças para criarem novas empresas portuguesas 

com maior capacidade e acrescida competitividade. A fusão há cerca de 

duas décadas entre a Mota & Companhia e a Engil, que deu na presente 

Mota-Engil, constituiu um passo que talvez outros devessem dar. Em tem-

po útil, convenhamos.  

JORGE GONÇALVES ALEGRIA

Construtoras portuguesas 
estão a perder terreno...  
em Portugal
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Grande Entrevista
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Alfredo Jorge, CEO da Iberglobal, anuncia com orgulho novo produto

«O IberSafe evita a 
expansão do Covid-19

Com sede no Parque Industrial de Vendas Novas, a Iberglobal foi criada em 2008 

e é considerada uma destacada referência nos domínios do projeto e fabricação de 

equipamentos para redes de distribuição de energia elétrica de alta, média e baixa 

tensão. O mentor do IberSafe é Alfredo Jorge, CEO da Iberglobal, personalidade muito 

conhecida e respeitada no ramo da Energia, com mais de mais de quarenta anos de 

experiência nesta área, onde participou em projetos e na criação de soluções que se 

distinguem pela sua inovação e qualidade tecnológica. Em entrevista à PAÍS ECONÓMICO, 

Alfredo Jorge assume que a Iberglobal é, indiscutivelmente, uma referência no seu 

sector. «Somos uma referência pela experiência ao longo de mais de quarenta anos, 

pelo vasto know how acumulado pela equipa dos nossos dedicados colaboradores, 

pessoas com grande experiência e domínio nesta área, nomeadamente pela liderança 

dos responsáveis com quem tenho uma relação de trabalho que vai muito para além da 

existência da Iberglobal», referiu o CEO da empresa, que considera o momento oportuno 

da entrada no mercado do IberSafe - Cabina de Segurança e Desinfeção, que se destina 

a prevenir e controlar o acesso de pessoas, evitando assim os constrangimentos do 

espaço, reforçando a segurança e evitando a disseminação de vírus, designadamente 

o que provocou a atual pandemia do Covid 19, o SARS CoV-2. «A Iberglobal submeteu 

uma candidatura do IberSafe ao programa de incentivos às empresas “Inovação Produtiva 

Covid-19”, tendo este projeto sido aprovado na íntegra. Trata-se de uma solução que 

a Iberglobal acrescenta ao seu já vasto portfólio de produtos, e que revela o espírito 

inovador e empreendedor da nossa empresa. Os ensaios para a certificação deste 

produto estão na fase terminal», destacou Alfredo Jorge, com muito orgulho, de assim vir 

a ter a oportunidade de, com esta solução, contribuir para minimizar as consequências 

de uma pandemia que afeta o mundo inteiro.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA IBERGLOBAL

Nesta entrevista à PAÍS ECONÓ-

MICO, Alfredo Jorge, não escon-

deu a satisfação de, durante o 

período de confinamento em que procu-

rou soluções alternativas, terem trabalha-

do ativamente no projeto e conceção do 

IberSafe, já na fase final de construção 

dos protótipos, prevendo-se que tudo es-

teja concluído durante o mês de Setem-

bro e que a sua comercialização se inicie 

no final deste mesmo mês. Alfredo Jorge 

salientou “estarem a terminar o plano de 

marketing e, junto das entidades oficiais, 

o licenciamento do IberSafe”.

Quais são então os objetivos do IberSa-

fe?

Esta solução, criada pela Iberglobal, 

consiste no desenvolvimento e constru-

ção de um pórtico automático que só per-

mite o acesso ao local se a pessoa estiver 

devidamente autorizada para o efeito, ou 

seja, se a temperatura corporal for normal 

e se a utilização da máscara for observada. 

Só então a porta automática será acionada 

permitindo, subsequentemente, a desinfe-

ção da pessoa e dos objetos que transpor-

te através de um atomizador ultrassónico 

sanitário. 

Está previsto acrescentar alguns upgra-

des, capazes de responder a outras exi-
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gências, nomeadamente, identificação 

pessoal por cartão, deteção de metais ou 

ligação a uma base de dados já em utiliza-

ção pela entidade onde o IberSafe esteja 

ou vá estar em funcionamento.

Simplificamos a Energia
A Iberglobal é uma empresa 
multifacetada no domínio  
da energia.

No seio desta empresa, sedeada no Par-

que Industrial de Vendas Novas, acredita-

-se que a energia é um fator importante 

para os projetos dos seus clientes e que, ao 

disponibilizar soluções globais, a Iberglo-

bal completa o ciclo, expresso na afirma-

ção: “Pensamos, Projetamos, Produzimos 

e Integramos”. O contributo da empresa 

orienta-se para o lema, que expressa o seu 

foco: SIMPLIFICAMOS A ENERGIA.

Alfredo Jorge fez questão de referir, 

em concreto, a experiência acumulada da 

Iberglobal, nos diversos mercados em que 

participa.

“Tanto eu como os meus principais co-

laboradores, com a nossa longa experiên-

cia de trabalho nesta área, concretizámos 

projetos nacionais e internacionais, al-

guns de considerável importância.”

Artur Mesquita, Diretor de Produção 

da Iberglobal, (que esteve presente nesta 

entrevista e que se mostrou honrado por 

a integrar), considera o grupo de trabalho 

como uma “equipa de excelência”.

“Fui diretor comercial e técnico de uma 

grande empresa portuguesa e, em ter-

mos pessoais, desenvolvi e participei em 

alguns produtos, conjuntamente com a 

EDP, que ainda hoje se utilizam no nos-

so e noutros países. São exemplo disso os 

Armários de Distribuição Urbana em po-

liéster assim como outros equipamentos 

para integrar nas redes de distribuição», 

recorda o CEO da Iberglobal.

97% da nossa faturação destina-se ao 

mercado externo

Alfredo Jorge trabalhou sempre no 

ramo da Energia.

«Desde o início da minha carreira que 

sempre trabalhei neste ramo de ativida-

de, quer sob o ponto de vista comercial, 

quer na área técnica», recorda o nosso en-

trevistado, para, de seguida, se debruçar 

naquilo que tem sido o percurso de doze 

anos da Iberglobal, empresa fundada em 

2008.

«Da faturação anual da Iberglobal, cer-

ca de 97% destina-se ao mercado externo. 

Nós tivemos que nos vocacionar para o 

mercado externo em consequência da gra-

ve situação económica que se regista em 

Portugal há já alguns anos. Neste capítu-

lo, a nossa incidência é particularmente 

visível nos mercados dos Palop’s, sendo 

a República Popular de Angola o país de 

maior importância, com quem mantemos 

uma excelente relação comercial e com 

parcerias consolidadas, desenvolvendo 

soluções adequadas à logística, condições 

climatéricas e características específicas 

da própria rede. Também vendemos para 

Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e 

outros países africanos, como por exem-

plo a República do Gana, a República dos 

Camarões e a República do Congo. Direi 

que, fundamentalmente, as nossas vendas 

no mercado externo circunscrevem-se a 

África, mas estamos a diligenciar o alar-

gamento do mercado a outros países não 

africanos, nomeadamente na América 

do Sul e no Médio Oriente», sublinhou o 

CEO da Iberglobal.
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Iberglobal - Empresa  
com grande know-how

«Neste momento, estamos presentes 

em Omã, em parceria com uma empresa 

daquele país do Médio Oriente que, por 

sua vez, tem ótimas relações com outros 

países vizinhos, nomeadamente com o 

Qatar e o Iémen, onde estamos a desen-

volver um projeto de um Posto de Trans-

formação com características específicas 

para o deserto», justificou Alfredo Jorge.

Isto significa que a Iberglobal tem ca-

pacidade técnica e tecnológica para fazer 

face a qualquer desafio que lhe apareça 

em termos de mercados? - questionámos. 

E Alfredo Jorge não hesitou na resposta.

Atenção especial à Formação
«Na Iberglobal trabalham, atualmente, 

12 pessoas, entre eles alguns licenciados. 

A empresa tem algumas características 

específicas, por exemplo, o nosso pessoal 

fabril e uma pequena parte do pessoal ad-

ministrativo foram recrutados no Fundo 

de Desemprego. Este pessoal beneficia 

de um plano de formação ministrado in-

ternamente. Podemos afirmar que temos 

uma Excelente Equipa. Também já demos 

formação a alguns finalistas do Instituto 

Politécnico de Setúbal e prestamos essa 

formação sempre que a mesma nos é so-

licitada.», revelou Alfredo Jorge, esclare-

cendo que essa formação incide na área 

da eletrotécnica.

Mercado nacional  
começa a reagir...

Como é que tem sido a reação do mer-

cado nacional? - Alfredo Jorge prontificou-

-se a esclarecer-nos.

«O mercado nacional começa agora gra-

dualmente a reagir. Mas também há uma 

explicação para isso. É que muitas das em-

presas nossas concorrentes ficaram pelo 

caminho, também devido à pandemia do 

Covid-19. Diria que a economia já dava 

mostras de grandes dificuldades, já estava 

mal há muito tempo, e que a pandemia 

veio contribuir para piorar a situação des-

sas empresas», sublinhou Alfredo Jorge, 

que aproveitaria o ensejo para adiantar 

um exemplo que é revelador desse mes-

mo clima de dificuldades.

Pandemia afeta o sector
No entender de Alfredo Jorge, a pande-

mia do Covid-19 veio afetar muito o seu 

sector.

«Afetou em absoluto», responde Al-

fredo Jorge, para prosseguir: «Posso-lhe 

dizer, concretamente, que a Iberglobal, 

neste momento, está com cerca de 49% 

abaixo das suas vendas normais, que em 

2019 e em termos globais, atingiram os 

3,4 milhões de euros. Nesse ano, as ven-

das no mercado nacional corresponderam 

a 3%», destacou o nosso entrevistado, que 

falaria em seguida de algumas oportuni-

dades de negócios que têm surgido.

«Antes da pandemia estávamos na fase 

final de um contrato importante para 

Angola, que nos iria dar, aqui, alguma ala-

vancagem. Mas, neste momento, esse con-

trato está parado.», reconheceu Alfredo 

Jorge, para acrescentar: «Mas, mesmo as-

sim, ainda conseguimos exportar alguns 

equipamentos para Angola, e fizemo-lo 

também recentemente para Moçambique, 

mas tudo com muitas limitações...», disse 

Alfredo Jorge, para revelar que só em ca-

sos muito específicos é que se consegue 

exportar equipamentos para Angola.

«A exportação com alguma expressão, 

que fizemos agora para Angola, deveu-se 

ao facto de a mesma se destinar a uma 

entidade pública, a ENDE - Empresa Na-

cional de Electricidade de Angola, caso 

contrário não a tínhamos conseguido.», 

referiu.

Estratégia em marcha
Que estratégia pensa adotar para ajudar 

a Iberglobal a sair desta crise?! Alfredo 

Jorge foi pronto a responder.

«Formámos duas equipas dentro da 

Iberglobal, com diferentes atitudes es-

tratégicas. Uma com o propósito de se 

debruçar mais no mercado nacional e 

tentar que a empresa recupere algum do 

posicionamento que tinha neste mesmo 

mercado; e a outra, enquanto não temos 

um acesso aos mercados exteriores, de-

cidiu, no período de quase de três meses 

em que eu próprio e os meus colabora-

dores principais estivemos confinados e 

a trabalhar em casa devido à pandemia 

do Covid-19, desenvolver um produto (o 

IberSafe - Cabina de Segurança e Desin-

feção. A solução, lançada pela Iberglobal, 

à venda muito brevemente, vai contribuir 

para prevenir e controlar o vírus que pro-

vocou a atual pandemia, e destina-se aos 

mercados nacional e internacional O ob-

jetivo, pela prevenção do contágio, é o de 

controlar e evitar o acesso de infetados a 

espaços públicos, o de minimizar a expan-

são do Covid-19», concluiu Alfredo Jorge, 

referindo também que a Iberglobal estará 

sempre atenta a outras soluções que tra-

gam valor acrescentado aos mercados a 

que se destinam. ‹
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Vítor Barbosa, Administrador de IBERA - Indústria de Betão, SA

«30 anos a prestigiar 
a indústria de betão 
no Alentejo»

Iniciou a sua atividade em Abril de 1990 com uma unidade em Évora, e trinta anos 

depois a Ibera - Indústria de Betão, SA conta com seis centros de produção localizados 

em Évora, Borba, Sines, Beja, Reguengos de Monsaraz e Montemor-o-Novo, este último 

como centro de produção de produtos para obras pontuais. Empresa Líder em 2019, a 

Ibera tem o  seu sistema de gestão certificado no âmbito das normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001 e OHSAS 18001:2007. Em entrevista à PAÍS€CONÓMICO, Vítor Barbosa 

fala-nos da afirmação da Ibera no mercado do Alentejo, da forma como se tornou uma 

empresa mais forte e estruturada, e da disponibilidade total da Ibera para continuar a 

participar ativamente nas grandes obras de Construção e Obras Públicas do Alentejo. 

«A  Ibera é uma empresa forte e bem estruturada, que está preparada para enfrentar 

todos os desafios que o presente e o futuro lhe proporcione dentro da sua atividade», 

enfatizou Vítor Barbosa.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA IBERA

No arranque da entevista com o 

administrador da Ibera, pedi-

mos-lhe que desmistificasse a 

conhecida expressão: “Já fomos maiores, 

mas nunca tão fortes” que figura destaca-

damente na abertura do website da em-

presa.

Vítor Barbosa recorreu ao seu poder de 

síntese.

«A dimensão não é o único parâme-

tro que mede a força de qualquer coisa, 

de qualquer ser, de qualquer máquina ou 

mesmo de qualquer organização. Uma or-

ganização pode ser muito grande e não ter 

estrutura, e se assim acontecer, vai desmo-

ronar-se, acabando mesmo por morrer. E 

pode ser uma organização pequena, mas 

muito robusta», referiu Vítor Barbosa 

que, referindo-se concretamente à Ibera, 

foi preciso.

«No início da atividade da Ibera, a 

empresa registou resultados  inespera-

dos, face aos efeitos positivos do setor da 

construção civil naquele ano. A Ibera teve 

então um crescimento assinalável, e em 

termos de volume de negócios já tivemos 

registos quase três vezes superiores aos 

que temos agora (hoje faturamos entre 

8 e 10 milhões de euros por  ano). Mas 

quando se cresce tão rapidamente (como 

foi o caso da Ibera) também temos de 

saber criar uma estrutura em termos de 

Recursos Humanos, Organização e Meios, 

para podermos ser capazes de enfrentar 

crises como as que  aconteceram no nosso 

setor», sublinhou o administrador da Ibe-

ra, lembrando, a propósito, que na crise 

ocorrida em 2012/2013 «A Ibera perdeu 

60 por cento da sua faturação, o que sig-

nificou para nós uma dificuldade séria», 

reconheceu Vítor Barbosa.

Mais pequenos,  
mas mais fortes

Perante esta grave situação o adminis-

trador da Ibera lembra: «Tivemos que 

nos ajustar, e fizemo-lo conscientemente, 

porque sabíamos que se não tomássemos 

esta medida, duas coisas podiam ter acon-

tecido: ou morríamos como empresa, ou 

perdíamos a posição que granjeávamos 

no mercado. Mas este ajustamento da 

empresa implicou muita coragem...» reco-

nhece o administrador da Ibera.

Vítor Barbosa recorda também que de-

vido a essa crise «houve muitas empresas 

que trabalhavam connosco que faliram e 

foram obrigadas a enveredar pela via dos 

despedimentos. E é revendo todo este pro-

cesso que as empresas do setor viveram, 

que hoje dizemos que A Ibera «é mais pe-

quena, mas muito mais forte».

A principal atividade da Ibera é a pro-

dução e comercialização de betões de li-

gantes, argamassas de construção e betões 

de valor acrescentado, esta última uma 

atividade mais recente, mas que tem tido 

uma boa receptividade da parte do merca-

do onde a Ibera está inserida.

A Ibera era uma empresa preparada 

para enfrentar este “choque” originado 

pelo ajustamento a que foi obrigada? - in-

sistímos.

O administrador da Ibera lembrou que  

a sua empresa não tem a pretensão de 

chamar a si toda a capacidade.

«Nós trabalhamos no mercado e esta-

mos nele como uma empresa com uma 

certa dimensão, mas recorremos ao Out-

sourcing. Tem acontecido várias vezes, e 

foi assim durante a crise de 2012, em que 

a Ibera teve uma quebra de 60 por cen-

to no seu volume de negócios. Tínhamos 

várias obras em curso, o setor vivia mo-

mentos de grande crise e, nessa altura, foi 

o Outsourcing que nos ajudou», revelou 

Vítor Barbosa, que não escondeu a mágoa 

de, nessa altura de ajustamento, a Ibera 

ter tido a necessidade de proceder a al-

guns despedimentos.

«Ninguém gosta, mas é um procedi-

mento normal nas empresas em situações 

de crise como esta que o setor viveu em 

2012/2013», acrescentou o administrador 

da Ibera.

Ajustar com capacidade  
e coragem  

Vítor Barbosa reconhece que há dife-

rença entre a crise de 2012/2013 ocorrida 

no setor da construção e a originada pela 

pandemia do Covid-19. «São coisas dife-

rentes», disse, para lembrar que:

«A crise ocorrida em 2012 foi uma crise 

própria. Não existia procura e as empresas 

tiveram que se ajustar a essa mesma fal-

ta de procura. Mas tratou-se de um ajus-

tamento que exigiu muita capacidade de 

ação e muita coragem da parte das empre-

sas. Nesta situação, as empresas só tinham 

dois caminhos a seguir: ou ajustávam-se 

à realidade do mercado, ou morriam. A 

Ibera soube ajustar-se e adaptar-se à rea-

lidade e tornou-se numa empresa muito 

mais forte», enfatizou o administrador da 

Ibera, acrescentando ainda a propósito.

Faturação entre 8 a 10 milhões 
de euros

Segundo Vítor Barbosa, «Tentámos 

criar soluções, umas clássicas e outras 

mais criativas. Tivemos um ano com algu-

mas dificuldades, mas a partir daí recupe-

rámos rapidamente. Em 2019 a faturação 

da Ibera variou entre os 8 e 10 milhões de 

euros e estamos a prever que esse volume 

de negócios se vai manter em 2020», pro-

jetou Vítor Barbosa, para sublinhar que o 

registo de faturação obtido pela Ibera em 

2019 «foi muito bom».

Ibera presente  
na Ferrovia 2020

Ao longo da  sua existência de trin-

ta anos a Ibera participou em inúmeras 

obras relevante em território alentejano.

Participou por exemplo nas obras do 

canal de ligação Pisão-Roxo, no concelho 

de Ferreira do Alentejo; na obra da Her-

dade do Mardil, em Arraiolos; na obra 
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da construção da fábrica da Embraer, em 

Évora na obra da ZMAR Camping, na 

Zambujeira do Mar; a obra da Herdade 

do Esporão; e o projeto da Skate Park, em 

Santo André.  

«Mas a obra mais relevante em que a 

Ibera participou em 2019 foi a obra da 

PSA - Terminais de Contentores, em Sines. 

Esta terá sido a obra mais importante em 

que participámos neste período», recor-

dou Vítor Barbosa, para lembrar também 

que «este ano estamos a trabalhar para o 

“Programa Ferrovia 2020”, concretamente 

na empreitada de construção da linha fér-

rea entre Évora/Norte e Caia, que consta 

de três empreitadas, estando a Ibera a par-

ticipar agora na primeira empreitada, e a  

ajudar na terceira.

É uma linha ferréa muito importante 

que passa por Freixo, (uma pequena ter-

ra próxima de Redondo), indo depois em 

direção a Redondo, Alandroal, Juromenha 

e Caia. «Estamos a participar no forneci-

mento de betão a essa importante obra», 

referiu Vítor Barbosa, agora mais oipti-

mista em relação ao futuro do setor.

«Tivemos aquele período muito difícil 

originado pela crise de 2012 em que a Ibe-

ra teve uma quebra de faturação da ordem 

dos 60 por cento, e depois não houve recu-

peração das perdas que tivemos. Tivemos 

que nos ajustar ao mercado, criar uma 

maior capacidade de acção. Direi mesmo 

que desde a crise de 2012 para cá o merca-

do só recuperou 30 por cento...», recorda o 

administrador da Ibera, que acredita que 

em 2020 a Ibera voltará a registar um vo-

lume de faturação entre os 8 e 10 milhões 

de euros.

Vítor Barbosa reconhece que o merca-

do da construção mudou muito nos últi-

mos anos.

Depois da grande crise de 2012 que afe-

tou grandemente o setor da construção, a 

Ibera manteve-se ativa no mercado dada 

a expansão que ocorreu no setor do Turis-

mo, com a construção de hotéis, alojamen-

tos locais e reabilitação de centros históri-

cos nas cidades (em Évora também).

«Uma das coisas que em 2012 nos man-

teve à tona foram as obras do perímetro 

de rega do Alqueva, onde participámos 

em imensas obras»,  destacou Vítor Bar-

bosa, que  acredita que a Ibera é hoje uma 

empresa com uma face mudada para me-

lhor, mais inovadora e muito mais com-

petitiva, e pronta para abraçar qualquer 

projeto que surja no Alentejo. ‹

Ferrovia Évora – Freixo Norte

Ponte de Alcarrache
Aldeia da Luz

Ponte Mourão sobre o Rio Guadiana
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Bernardo de Barahona, Presidente da Adega Cooperativa de Redondo

«Há 64 anos  
que produzimos 
grandes vinhos»

A Adega Cooperativa de Redondo foi fundada em 1956 e é atualmente um dos maiores 

produtores de vinho de toda a região do Alentejo, juntando cerca de 200  sócios e 

produtores, que com os seus cerca de 2000 hectares de vinha, representam 98% 

dos existentes na Sub-Região Vitivinícola de Redondo. É proprietária de marcas que 

correspondem a vinte rótulos, mas o “Porta da Ravessa” é o ícone maior desta adega 

cooperativa, chamando a si cerca de 50% da faturação da empresa. Em entrevista à 

PAÍS€CONÓMICO, o Dr. Bernardo de Barahona, presidente da Adega Cooperativa de 

Redondo lembrou que uma empresa como a sua, que quer manter-se numa posição 

cimeira do sector, está obrigada a investimentos contínuos. «Em 2019 iniciámos a 

construção de um novo armazém com uma área de 1200 metros quadrados destinado 

a produto acabado, o que permite aumentar o tempo de estágio dos nossos vinhos, e à 

construção de uma nova linha de engarrafamento com capacidade para 14 mil garrafas/

hora para substituir as duas anteriores, muito mais moderna e atualizada», destacou 

Bernardo de Barahona, justificando que uma Adega Cooperativa como a de Redondo, que 

há 64 anos se preocupa em produzir grandes vinhos, «tem de estar atenta a este e a 

outros tipos de investimentos».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Foi em meados do século XX que as 

adegas cooperativas do Alentejo se 

começaram a formar para deste 

modo poderem responder a um conjunto 

de necessidades e dificuldades pelas quais 

muitos viticultores estavam a passar, no-

meadamente tentou-se a unificação dos 

produtores para ganharem dimensão e 

diminuírem os custos de transformação.

Profundo conhecedor do processo de 

desenvolvimento da Adega Cooperativa 

de Redondo, Bernardo de Barahona fez, 

nesta entrevista, um breve retrato daquilo 

que tem sido o percurso da sua empresa. 

«A Adega Cooperativa de Redondo tem 

vivido ao longo da sua existência momen-

to bons e momentos mais difíceis. Eu 

lembro-me da história da adega a partir da 

década de oitenta para noventa (já a vinha 

visitar nessa altura)  e recordo-me que a 

partir dos anos 90 houve um grande cres-

cimento, tanto em termos de sócios, como 

em termos de produção. Nessa altura a 

Adega Cooperativa de Redondo cresceu, 

num espaço de dois anos, entre 25 a 30 

por cento, no que respeita a número de só-

cios e a área demarcada e de produção. Na 

altura (e não só na Adega Cooperativa do 

Redondo, mas também na generalidade 

das adegas aqui do Alentejo) o preço que 

se pagava aos sócios pelas uvas, era bas-

tante elevado. Mais do que hoje em dia. 

Isso levou a prazo, a uma dificuldade na 

sustentabilidade da qualidade dos vinhos 

e na contenção das responsabilidades 

bancárias», resumiu Bernardo Barahona, 

que ainda a este propósito, justificou: 

«Isso refletiu-se depois no início da 

década de 2000 e  anos seguintes. As no-

vas instalações que foram nessa altura 

modificadas e a instalação de novos equi-

pamentos levaram  a um endividamento 

progressivo desta Casa, que culminou, nos 

anos 2010/2011, numa situação difícil. Do 

ano 2011 para cá, tanto nós (o atual Con-

selho de Administração) como a Adminis-

tração que nos antecedeu no mandato de 

2012-2015, fizemos uma tentativa grande 

de contenção de custos, diminuição do 

passivo e de fidelização dos sócios (para 

que não nos abandonassem) através do 

aumento progressivo do valor de paga-

mento aos mesmos, que hoje são cerca de 

200 associados abrangendo cerca de 2000 

hectares de vinha», sublinhou o presiden-

te da Adega Cooperativa de Redondo, real-

çando que:

«O esforço que fizemos para não perder 

os sócios foi uma atitude correta, porque 

tínhamos bem a noção de que eles são o 

ativo mais importante da nossa Adega», 

deixou bem vincado Bernardo Barahona.

Fixar sócios é muito 
importante

Os sócios da Adega Cooperativa de Re-

dondo não se fixam somente em Redon-

do. 

«Temos sócios em Montemor-o-Novo, 

Évora, Vidigueira/Cuba, Redondo (onde 

está a maior parte dos nossos sócios) e 

temos também sócios na zona de Re-

guengos», referiu o presidente Bernardo 

Barahona, recordando que «a procura e a 

admissão de novos sócios foi sempre uma 

questão estratégica da ACR, uma vez que 

aqui,  no Alentejo (até devido às condições 

climatéricas dos últimos quatro ou cinco 

anos) as produções de um modo geral têm 

diminuído. Este não é um problema só 

nosso, é um problema que afeta a genera-

lidade das adegas da região do Alentejo», 

enfatizou o presidente.

«Nem sequer ainda estamos a meio da 

vindima, e posso dizer que em 2019, nes-

ta altura, no final de Agosto, já estávamos 

muito mais  avançados em termos  de 

entregas. Mas é verdade que começámos 

este ano um pouco mais tarde, houve ma-

turações mais atrasadas e houve sócios 

que em final de Agosto do ano passado 

já tinham 50% da sua produção entregue. 

Mas este ano alguns sócios têm apenas 10 

e 15% das produções entregues. Portanto 

a fixação dos sócios é uma questão muito 

importante para nós. Para além do au-

mento do pagamento aos sócios também 

o maior acompanhamento dos mesmos 

por técnicos de campo especializados, 

como a Adega tem feito ultimamente, é 

um incentivo adicional para que fiquem 

connosco e por isso  esperamos que estes 

fatores venham a permitir que tanto o nú-

mero de sócios como a área de vinha dos 

mesmos aumente também significativa-

mente...», esclareceu Bernardo Barahona. 

E têm sido correspondidos nesta pre-

tensão? -perguntámos ao presidente da 

Adega Cooperativa de Redondo.

«Temos sido correspondido, na medida 

em que os nossos sócios têm aderido ao 

Programa VITIS, Portugal 2020, através 
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de uma candidatura agrupada para au-

mentar as produções/explorações, que foi 

feita em 2019 e neste ano também, tendo 

a área de candidatura sido aprovada na to-

talidade», situou Bernardo Barahona.

Investimentos na 
modernização da Adega

A Adega Cooperativa de Redondo é 

uma entidade de referência em todo o 

Alentejo, e pretendendo ser moderna e 

competitiva, programa cuidadosamente 

os seus investimentos.

«Os investimentos mais recentes  da 

Adega Cooperativa de Redondo começa-

ram a ser feitos em 2019, e estão em curso 

neste momento. Incluem um novo arma-

zém e uma nova linha de engarrafamento, 

para substituir as duas linhas de engar-

rafamento anteriores, que já estavam a 

ficar desatualizadas, e que permite neste 

momento uma maior eficiência técnica, 

um menor consumo energético e também 

uma maior capacidade de produção de 

garrafas por hora: 14 mil garrafas/hora, 

referiu Bernardo Barahona, para referir 

ainda que: 

«Tratou-se de um investimento muito 

significativo, financiado tanto com fun-

dos comparticipados como com fundos 

próprios, e uma outra parte vai ser paga 

pelos sócios através de um plano de amor-

tização suave ao longo dos próximos dez 

anos», enfatizou o presidente da Adega 

Cooperativa de Redondo.

Em 2019 a produção da Adega Coope-

rativa de Redondo atingiu os 11 milhões 

de quilos. O Porta da Ravessa é o rótulo 

mais premiado e mais conhecido entre o 

portfólio desta Adega, que soma 28 rótu-

los.

«As vendas do Porta da Ravessa repre-

sentam mais de 50% do nosso volume de 

negócios. Mas as marcas Latitude, Longi-

tude, Real Lavrador, Albarrada, entre ou-

tras, também contribuem para a faturação 

da Adega», lembrou o presidente.

Bernardo Barahona concordou connos-

co quando nos referimos à Adega Coope-

rativa de Redondo como «uma Adega de 

referência», mas a este propósito fez ques-

tão de desenvolver o tema.

«A Adega Cooperativa de Redondo é 

uma referência em vários aspetos, não só 

em termos de área, mas também por ser, 

juntamente com a Câmara Municipal de 

Redondo, uma das grandes empregadoras 

do concelho de Redondo. Na verdade, de-

pendem desta Adega não só as cerca de 55 

pessoas que aqui trabalham, como os cer-

ca de 200 sócios e as respetivas famílias, 

como ainda uma série de empresas satéli-

tes que funcionam em volta dela: empre-

sas prestadoras de serviços, empresas de 

venda  de produtos para a vinha, e outras 

mais», destacou Bernardo Barahona, apro-

veitando para lembrar que para algumas 

destas pessoas «A vinha é a única forma 

de rendimento», lembrou o nosso entre-

vistado.

Para a Adega Cooperativa de Redondo, 

o mercado externo vale neste momento 

cerca de 15%. «No início de 2020, e consi-

derando a questão pandémica, esta trouxe-

-nos dificuldades. Estou há cinco anos a 

presidir ao Conselho de Administração da 

Adega Cooperativa de Redondo, estando 

neste momento no primeiro ano do se-

gundo mandato (2020-2023), mas já tanto 

eu como o Dr. Ricardo Tavares Simões já 

fizemos parte da Administração que este-

Alentejo produz mais vinho segundo CVRA
A Comissão Vitivinícola Regional Alen-

tejana (CVRA) anunciou que as vindimas 

na regiao já se iniciaram há algum tempo 

e que, ao contrário da tendência nacional, 

estima poder produzir mais 5% do que no 

ano anterior.

A entidade regional adianta que até ao 

final do presente mês se perspetivam que 

os 22.000 hectares de vinha da região es-

tejam todos vindimados. A CVRA refere 

igualmente que as condições climatéricas 

dos últimos meses ditam a qualidade da 

colheita e da respetiva uva.

Salientando que em 2019 a Região Vi-

tivinícola Alentejana produziu 98,3 mi-

lhões de litros de vinho, o presidente da 

CVRA, Francisco Mateus, destacou que o 

aumento da produção «são ótimas notí-

cias para a região, representando inclusive 

um alento para os produtores quem com 

as exportações a advinharem uma ligeira 

quebra e com as dificuldades demonstra-

das no canal horeca nacional, têm passado 

por um período mais conturbado». ‹

ve em funções na Adega de 2012 a 2015. 

Já nessa altura se fez um esforço de sanea-

mento financeiro muito grande. Procedeu-

-se também à diversificação dos mercados, 

coisa que ainda não foi possível atender 

como nós gostaríamos. Tentámos sempre 

depender menos do mercado interno e 

depender mais do mercado externo. Mas 

a situação causada pelo Covid 19 veio, no 

entanto, revelar que não estando nós tão 

expostos ao mercado externo e à Restau-

ração, foi benéfica. Nós temos uma ótima 

relação de Qualidade/Preço, especialmente 

nos vinhos de entrada de gama, e por isso 

passámos estes meses de Março, Abril e 

Maio de forma relativamente suave, não 

tendo tido grandes quedas de encomendas 

como tiveram outros produtores, muito 

mais expostos ao mercado externo ou ao 

Canal Horeca. Tivemos até um ligeiro cres-

cimento nesta fase», sublinhou Bernardo 

Barahona, que fecharia esta entrevista 

com uma mensagem de esperança.

Os desejos do presidente
«Gostava de terminar este mandato à 

frente da Direção da Adega Cooperativa 

de Redondo com o investimento que te-

mos em curso completamente concluído, 

que esteja sendo cumprido regularmente 

o plano de pagamento do mesmo (em-

bora não vá estar pago totalmente pois 

estender-se-á por 10 anos), e que simulta-

neamente continuemos a garantir a qua-

lidade dos nossos vinhos, continuemos a 

melhorar o pagamento aos sócios desta 

casa, garantindo igualmente a solvabili-

dade desta adega e o aumento da segu-

rança dos postos de trabalho dos nossos 

colaboradores. É de referir que de 2012 a 

esta parte reduzimos o passivo geral des-

ta Adega em cerca de metade e simulta-

neamente aumentámos o pagamento aos 

sócios em mais do triplo», disse a concluir 

Bernardo Barahona. ‹
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Carlos Macedo, Sócio-Gerente da Autorosenta

«Há 25 anos que 
vendemos automóveis 
de qualidade»

A Autorosenta foi criada por Carlos Macedo e sua esposa a 10 de Junho de 1995. Tem a 

sua sede e stand de exposição e venda de viaturas novas e usadas multimarca em Foros 

de Rosenta, concelho de Montemor-o-Novo, e é considerada uma das melhores empresas 

do seu género em toda a região do Alentejo. «Temos a vantagem de disponibilizármos 

uma moderna oficina de assistência pós-venda, dotada de profissionais bem qualificados 

e sempre prontos a colaborar com os nossos clientes», disse Carlos Macedo em entrevista 

que à PAÍS€CONÓMICO.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA AUTOROSENTA

«Entrei no negócio de venda 

de automóveis por mero 

acaso. Tinhamos aqui este 

terreno, que estava semeado para alimen-

tar as ovelhas. Na altura falei com a minha 

mulher, filha de emigrantes na Alemanha, 

que nasceu naquele país, e decidimos 

avançar para este projeto, aproveitando 

este terreno. E abrimos este espaço em 10 

de Junho de 1995, começando com a ven-

da de alguns Mercedes», recorda Carlos 

Macedo, que hoje na Autorosenta, dispõe 

de uma ampla área,  com uma capacidade 

para ter em permanência entre 40 a 50 

viaturas.

«De início estávamos muito virados 

para a Mercedes, fruto de uma parceria 

que estabelecemos há 25 anos na atrás na 

Alemanha e que ainda hoje se mantém. 

Mas na Autorosenta os nossos clientes en-

contram com  facilidade outras marcas de 

automóveis, desde o Peugeot ao Citroen, 

passando inclusivamente pela BMW, Alfa 

Romeo e Volvo. Somos uma empresa ver-

sátil, dinâmica e muita atenta ao mercado, 

sempre disponível para arranjar a melhor 

solução para os nossos clientes. Por isso 

eu digo que começámos com a Mercedes, 

mas somos hoje um stand multimarcas», 

esclareceu Carlos Macedo.

Toda a estrutura montada na Autoro-

senta foi suportada por capitais próprio 

de Carlos Macedo.

«Nunca tive apoios de ninguém, de ne-

nhuma entidade, nem tão pouco me preo-

cupei com isso», revela o sócio-gerente 

da Autorosenta, muito grato com  a boa 

colaboração até agora prestada pelo staff 

que o rodeia.

«Temos uma equipa de excelentes pro-

fissionais, gente muito atenta às necessi-

dades  dos nossos clientes e que procura 

sempre corresponder da melhor forma às 

necessidades dos nossos clientes. Refiro-

-me não só ao pessoal técnico que traba-

lha nas Oficinas, mas também ao nosso 

Departamento Comercial, também muito 

ativo», realçou Carlos Macedo, que já tem 

a sua sucessão na Autorosenta garantida.

«O meu filho Manuel Macedo tem 17 

anos e anda  a estudar, mas sinto que está 

atento ao desenvolvimento desta ativida-

de. Mas por agora a ajuda maior vem da 

minha filha Margarida Macedo, com 21 

anos e também estudante, que jé me pres-

ta uma ajuda preciosa na empresa, inclusi-

vamente ao nível das novas tecnologias de 

informação», reagiu Carlos Macedo, para 

de seguida debruçar-se sobre o mercado 

de venda de automóveis.

Oferecer um serviço  
de Qualidade

«Hoje em dia qualquer pessoa vende 

automóveis, mesmo gente sem vocação 

para se dedicar a uma atividade como 

esta, onde a componente humana por 

vezes faz a diferença. Por isso a formação 

dentro da  Autorosenta é ponto de honra, 
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procurando deste modo oferecer um ser-

viços o mais possível personalizado. Hon-

ra-me reconhecer que disponho aqui na 

Autorosenta de um grupo de profissionais 

muito coesa, sempre disposto a vestir a ca-

misola da Autorosenta. Alguns trabalham 

aqui desde o primeiro dia....», sublinhou 

Carlos Macedo, que antes de ter abraçado 

o projeto da Autorosenta, trabalhou (logo 

que acabou o serviço militar) numa em-

presa do ramo da Construção Naval, que 

na altura tinha boas relações comerciais 

com o Médio Oriente.

Embora o ramo de venda de automó-

veis novos e usados não tenha sido a úni-

ca atividade nos anos que Carlos Macedo 

tem de vida, este empresário nascido em 

Foros da Rosenta, concelho de Montemor-

-o-Novo, aproveitou o ensejo para tecer 

algumas considerações ao nível do sector.

Como era em 1995 (ano em que a Auto-

rosenta se constituiu) o sector de venda de 

automóveis novos e usados?! Carlos Mace-

do não hesitou.

«O sector não tinha nada a ver com o 

que é hoje. Era um negócio mais confiável. 

Bastava um aperto de mão e a transacção 

estava concluída. Existia um clima de con-

fiança mútua. Hoje é diferente. Temos de 

pedir um sinal e fazer outras exigências  

que, em 1995, não acontecia. Não eram 

necessárias tantas garantias, tratava-se 

de um negócio mais à base da confiança 

mútua, e não existiam tantos dissabores 

como por vezes hoje acontece. Todos os 

negócios têm riscos, e o da venda de au-

tomóveis não foge à regra. Por outro lado, 

a vida das pessosas naquela altura era 

diferente. As pessoas hoje têm maiores 

dificuldades...» comentou Carlos Macedo.

Todas as viaturas em exposição para 

venda na Autorosenta são propriedade da 

empresa.

«Não temos aqui viaturas que não se-

jam nossas. As que aqui temos para ven-

da, estão todas em nosso nome. A partir 

de 2008 coimeçámos com um sistema 

On-line, onde fazemos as transferências 

On-line, e todas as viaturas que saem do 

nosso parque, saem em nosso nome. É 

uma forma de controlármos o parque e de 

credibilizar esta atividade, evitando por 

vezes situações de grande transtorno. As 

viaturas que vendemos estão livres desses 

problemas, não temos (por exemplo) via-

turas penhoradas.

Salão Automóvel
«Não estava nos meus horizontes en-

trar no negócio de venda de automóveis 

novos e usados, mas depois de ter traba-

lhado nesta empresa de Construção Naval, 

resolvi em conjunto com a minha mulher 

(na altura minha namorada) avançar para 

a fundação da Autorosenta, ramo onde 

trabalho há 25 anos.

Fruto do espírito inovador da  Margarida 

Macedo, filha de Carlos Macedo, a Autoro-

senta vai ter dentro de dias o seu  Salão Au-

tomóvel, iniciativa que está a despertar mui-

to interesse dentro da empresa e fora dela.

«É uma forma de inovármos e estármos 

mais juntos do cliente. E um modo tam-

bém de lhes mostrar as últimas novidades 

em termos de carros novos e usados. Esta-

mos aqui para servir bem o cliente, estar 

próximo dele, e  dar-lhe  a conhecer o que 

temos para o oferecer dentro do nosso 

ramo de atividade», sublinhou Carlos Ma-

cedo, um empresário com grande espírito 

empreendedor e ávido por vencer. ‹

Arrancou a expansão do Terminal XXI
A PSA Sines, concessionária do Ter-

minal de Contentores do Porto de Sines 

(Terminal XXI), lançou o concurso para 

a expansão desta infraestrutura portuá-

ria. 

A fase de ampliação compreende a 

construção de mais 204 metros de cais 

por forma a dotar o terminal com um cais 

corrido com 1.150 metros até ao final de 

2021, representando um investimento de 

16,5 milhões de euros. 

Esta primeira fase de expansão após 

um processo de renegociação do Terminal 

XXI que, na sua configuração final, apre-

sentará um cais com 1.750 metros a serem 

construídos de forma faseada.

De destacar que já em fevereiro deste 

ano a APS conignou a Empreitada da 3ª 

Fase de Ampliação do Molhe Leste do Porto 

de Sines, num montante de cerca de 72 mi-

lhões de euros, compreendendo a extensão 

do molhe em 750 metros, que permitirá 

reforçar a proteção da zona leste do Porto 

de Sines onde se localiza o Terminal XXI. ‹
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JORGE REBELO DE ALMEIDA
O Presidente da Vila Galé abriu o mês de 
agosto com a inauguração da ampliação do 
Vila Galé Douro Vineyards, no concelho de 
Armamar, e no dia 20 do mesmo mês, abriu 
finalmente o desejado Vila Galé Paulista, 
na maior metrópole brasileira e da América 
do Sul. Apesar da pandemia e do efeito 
devastador no turismo em todo o mundo, 
o grupo português neste período abriu 
dois hotéis em Portugal (Alter do Chão e 
Manteigas), ampliou outro (Armamar) e 
expandiu no Brasil (São Paulo). É obra!  ‹

JOÃO LEÃO
O Vice-Governador da Bahia é um profundo 
conhecedor de Portugal e é um entusiasta 
da relação da Bahia com Portugal. Por isso, 
lutou pelo retorno dos voos diretos da TAP 
entre Salvador e Lisboa, o que aconteceu 
no início de setembro. É também a primeira 
ligação internacional da capital baiana a 
ser estabelecida. O Vice-Governador sabe 
dessa importância para o turismo da Bahia 
mas também para a economia do estado, 
pois assim poderão chegar a Salvador 
executivos empresariais, como os chineses 
para construir a Ponte Salvador-Itaparica.  ‹

JORGE BATISTA
O co-CEO da Primavera BSS apresentou 
os resultados da empresa em 2019, tendo 
atingido números muito expressivos, 
acompanhados do reforço dos escritórios 
em Luanda e Lisboa e a abertura de um 
Centro de Investigação em Leiria. Apesar 
da crise, que a todos afetou, a tecnológica 
com sede em Braga mostra capacidade e 
competitividade para apoiar e crescer junto 
com os seus clientes e continuar a reforçar a 
sua posição nos mercados onde atua. ‹

› A ABRIR › NOTICIÁRIO 

Olano Portugal defende aposta na Plataforma Logística da Guarda

«Deverá ser  
o Porto Seco» do Interior

Numa visita recente da Ministra do Emprego e Segurança Social, Ana Mendes Godi-

nho, às instalações da Olana Portugal, localizadas na Plataforma Logística de Iniciativa 

Empresarial da Guarda, o diretor-geral da Olano Portugal, João Logrado defendeu que 

«a própria plataforma (Logística de Iniciativa Empresarial da Guarda) devia ser o porto 

seco» do interior do país.

Segundo o responsável da operação do grupo espanhol em Portugal, que acabou de se 

instalar em 4.600 metros quadrados na Plataforma Logística de Leixões com istalações 

que permitem movimentar mais de 200 mil paletes por ano, e que «se juntam às já 300 

mil que no ano de 2019 foram armazenadas nas instalações da Guarda», sublinhou João 

Logrado.

O responsável da Olano apontou para as «requalificações em curso e em finalização, 

das linhas ferroviárias da Beira Baixa e da Beira Alta, e da linha de concordância entre 

ambas, aqui na Guarda, já em finalização, a cidade e a região assume uma localização 

estratégica que a coloca como o único ‘hub’ de distribuição nacional e internacional de 

mercadorias, no interior do território nacional, para a exportação e importação de maté-

rias-primas, produtos e serviços», destacou.

Rematando a sua visão, João Logrado referiu que estas circunstâncias «conferem uma 

oportunidade única para a implementação do primeiro porto seco no interior do territó-

rio junto à fronteira».

A Ministra Ana Mendes Godinho referiu que será uma defensora no governo para o 

potencial «da Guarda ser vista como uma grande vantagem de ligação ao resto da Euro-

pa». ‹

Porto de Leixões  
investe em novos rebocadores

A Administração dos Portos do Douro, 

Leixões e Viana do Castelo (APDL) acabou 

de lançar o concurso para a aquisição de 

dois rebocadores de 70 toneladas de força 

de tração. 

O investimento ascenderá a 13,5 mi-

lhões de euros e vai dotar o Porto de Lei-

xões de equipamentos inovadores, permi-

tindo que a infraestrutura portuária possa 

servir navios de maior dimensão.

De referir que o aumento médio dos 

navios, que cresceram 77% entre 2006 e 

2018, obriga a uma maior força de tração 

para a realização em segurança das mano-

bras das embarcações que escalam o Porto 

de Leixões.

Segundo Nuno Araújo, presidente da 

APDL, «os investimentos previstos, no-

meadamente o prolongamento do quebra-

-mar e a melhoria das acessibilidades ma-

rítimas ao porto, vão permitir que Leixões 

continue a dar resposta à procura e possa 

receber, em segurança, navios de maior 

dimensão, o que exige uma maior força 

de tração e a consequente renovação dos 

rebocadores». 

Entretanto, é de referir que o estudo de 

impacte ambiental referente ao novo ter-

minal de contentores a construir no Porto 

de Leixões, mostrou-se favorável à prosse-

cussão do projeto. 

O relatório refere que “a maioria dos 

impactes negativos são pouco significati-

vos e estão ligados à fase de construção”. 

Já na fase de exploração, o mesmo docu-

mento sublinha que “os aspetos negativos 

são de natureza paisagística”. ‹

Puxado pelo crescimento dos 
contentores

Movimento 
cresce no 
Porto de 
Setúbal

O Porto de Setúbal registou no pas-

sado mês de julho um aumento 

global de 26,5% na tonelagem 

trans portada, face ao mês homólogo do 

ano anterior, com um crescimento signifi-

cativo em praticamente todos os segmen-

tos de carga, destacando-se, em particular, 

a carga contentorizada, com um cresci-

mento de 51.6%.

Registe-se, igualmente, o crescimento 

verificado na carga fracionada, com um 

aumento de 112,8%, e nos granéis sólidos, 

com um crescimento de mais de 18% a 

que correspondem 235,5 mil toneladas.

No acumulado dos primeiros sete me-

ses de 2020, a tonelagem global movi-

mentada no porto sadino atingiu os 3,8 

milhões de toneladas, com o registo de 

um aumento de 12% no movimento de 

contentores neste período.

Segundo fonte da administração do Por-

to de Setúbal, esta infraestrutura portuária 

assume “um papel importante no desen-

volvimento da atividade económica da 

região e do país, constituindo-se como um 

porto chave no apoio à eficiência da indús-

tria localizada na região. Ainda no início 

de setembro, foram embarcadas no Porto 

de Setúbal várias viaturas elétricas produ-

zidas na fábrica da VW Autoeuropa. ‹
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Frederico Rosa, Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

Estamos a mudar e a 
requalificar o Barreiro

Frederico Rosa encabeçou a lista do Partido Socialista à presidência da Câmara 

Municipal do Barreiro nas eleições autárquicas de 2017. Lembra em entrevista à 

PAÍS€CONÓMICO que o «Barreiro estava parado no tempo». Ganhou as eleições e 

é um dos mais jovens autarcas a liderar a emblemática autarquia da Margem Sul do 

Tejo. Com ideias claras e apostado em imprimir uma nova dinâmica social, ambiental 

e económica ao Barreiro, o Presidente Frederico Rosa exemplifica nesta entrevista os 

vários milhões já investidos numa requalificação urbana «muito profunda» para «mudar 

a imagem e sobretudo a qualidade de vida dos que residem, trabalham e investem no 

Barreiro». Frederico Rosa apoia a construção do novo aeroporto no Montijo, «pois isso 

trará novas e fundamentais investimentos rodoviários que beneficiarão o Barreiro», mas 

também quer a construção da terceira travessia do Tejo no corredor Barreiro-Chelas. 

E remata, a este propósito, com uma frase muito forte: «O Barreiro e a Região tem de 

deixar de ser do quase, do quase TGV, da quase Terceira Travessia do Tejo, do quase 

Terminal de Contentores. É preciso investimento público de grande porte para a Região 

e para o Barreiro, para anularmos as assimetrias gritantes de desenvolvimento entre 

as margens norte e sul do Tejo. Será o País, a Região e o Barreiro a ganharem com a 

concretização do investimento público, ele próprio indutor e acelerador do investimento 

privado, fundamental para criar emprego e sustentar a competitividade económica e 

social do Barreiro», destacou Frederico Rosa.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA C.M. BARREIRO

A Câmara Municipal do Barreiro apoia a 
construção do novo aeroporto de Lisboa 
no concelho do Montijo. Do seu ponto de 
vista, o que é que a região e o Barreiro 
beneficiam com a construção daquela 
infraestrutura aeroportuária no Monti-
jo?

O novo aeroporto que será construído 

no Montijo será uma infraestrutura de 

dimensão e importância nacional. O Bar-

reiro é uma cidade que se insere na Área 

Metropolitana de Lisboa, uma região que 

apresenta fortes assimetrias, particular-

mente entre as margens norte e sul do rio 

Tejo, pelo que consideramos da importân-

cia fundamental esbater essas mesmas as-

simetrias, e um dos caminhos essenciais 

passará pela concretização de investimen-

tos públicos com impactos significativos 

na economia e na sociedade, bem como a 

atração de investimento privado, princi-

palmente na margem sul do Tejo. 

O Aeroporto no Montijo será um in-

vestimento público muito importante, 

por si só, mas também porque com a sua 

concretização levará à implementação de 

outros projetos de infraestruturas na re-

gião, como as futuras pontes rodoviárias 

Montijo-Barreiro e Barreiro-Seixal, colo-

cando o concelho do Barreiro, que está no 

epicentro geográfico da Margem Sul do 

Tejo, como um dos concelhos que mais be-

neficiarão com a localização do aeroporto 

no Montijo.

Por outro lado, para além da necessá-

ria construção das duas infraestruturas 

rodoviárias que lhe mencionei, e que são 

muito importantes e necessárias, indepen-

dentemente da construção ou não do ae-

roporto no Montijo, a construção do novo 

aeroporto no quadro da solução “Portela 

+1”, trará um enorme potencial de desen-

volvimento económico à região, nomea-

damente ao nível da criação de emprego e 

atração de novos investimentos.

Não posso esquecer que nesta região, 

e no Barreiro em particular, existe muita 

gente da minha geração, que tem hoje 40 

anos, e mesmo mais novos, e que já são 

desempregados de longa duração. A con-

cretização de importantes investimentos 

públicos, que possam também induzir no-

vos investimentos privados para o Barrei-

ro e para a região, constituirá certamente 
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um impulso decisivo para o aumento do 

emprego e consequente diminuição do 

desemprego na região.

Gostaria, se me permite, de sublinhar 

que a região e particularmente o concelho 

do Barreiro deixe de ser a região do quase, 

do quase TGV, da quase Terceira Travessia 

do Tejo, do quase Terminal de Contento-

res, temos de acabar com isso, é preciso 

concretizar projetos de investimento pú-

blico que possuem importância nacional e 

que ajudam a atrair novos investimentos 

e novos empregos. O Barreiro exige isso.

A Câmara do Barreiro continua a defen-
der a Terceira Travessia do Tejo, no cor-
redor Barreiro-Chelas? 

É uma infraestrutura que a Câmara do 

Barreiro continua a defender como sendo 

perfeitamente pertinente e necessária, 

sobretudo na lógica de constituir uma 

infraestrutura de importância nacional, 

mas que beneficiará logicamente o Barrei-

ro e toda a Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) no seu processo de desenvolvi-

mento.

Outra questão a colocar a seguir é a de 

saber se essa nova infraestrutura deverá 

ser rodo-ferroviária, ou apenas de cariz 

ferroviário, numa lógica de privilegiar 

todo o sistema de transportes públicos da 

AML.

A Ponte Barreiro-Chelas é 
necessária à Região e ao País
Acredita que a futura ponte poderá ser 
construída nesta década - entre 2020 e 
2030 - período em que o país beneficiará 
de fundos comunitários importantes?

É evidente que acredito e faremos força 

para que isso possa acontecer.

Aliás, ainda recentemente referi a per-

tinência e a necessidade da construção 

da terceira travessia entre o Barreiro e 

Chelas, num debate de uma comissão na 

Assembleia da República que debatia a 

questão do novo aeroporto na margem 

sul, pois consideramos que a nova ponte 

é uma infraestrutura fundamental para 

o desenvolvimento e a competitividade 

nacional e da própria Área Metropolitana 

de Lisboa na sua globalidade, acelerando 

igualmente o esbater das desigualdades 

entre as duas margens do Tejo.

Está conformado com a decisão da in-
viabilização do Terminal de Contentores 
que chegou a ser considerado para o 
Barreiro?

Sim, embora não possa colocar a ques-

tão propriamente nesses termos. Quando 

aqui cheguei à presidência da Câmara do 

Barreiro, deparei-me com a existência de 

um conjunto de possíveis projetos para a 

região e para o Barreiro, e o do Terminal 

de Contentores era um deles.

Naturalmente, avaliámos da pertinên-

cia da sua construção e do contributo que 

poderia emprestar ao desenvolvimento do 

Barreiro e da Região. E entendemos que 

o projeto deveria ser apreciado nas suas 

diferentes dimensões e respectivos contri-

butos para o nosso desenvolvimento.

Esse terminal deveria ficar localizado 

na frente ribeirinha da Baia do Tejo, entre 

os atuais terminais de granéis líquidos e 

de granéis sólidos, e dessa forma, poder 

contribuir para aproveitar o potencial in-

dustrial e logístico daquela área de imple-

mentação, bem como muito naturalmente 

de todo o concelho e região.

Mas também seria preciso analisar de 

que forma a sua implementação com a 

cidade não introduzisse novos espartilhos 

no interior da cidade, como tem aconteci-

do desde há décadas, pois é preciso recor-

dar que primeiro a ferrovia, e depois a via 

› GRANDE ENTREVISTA

rápida rodoviária, cortaram a cidade em 

duas, com todas as dificuldades  e desar-

monia na vivência citadina.

Para nós, era preciso verificar a primei-

ra questão, nomeadamente a do impacto 

ambiental. O que o estudo indicasse o mu-

nicípio aceitaria e respeitaria. É que não 

existem estudos de impacto ambiental 

bons ou maus. O fundamental é indica-

rem claramente se os projetos se podem 

concretizar do ponto de vista ambiental, 

ou não.

Tal como respeitámos o parecer positi-

vo que viabilizou o projeto do aeroporto 

no Montijo, também respeitámos o pare-

cer negativo que inviabilizou o Terminal 

de Contentores no Barreiro. Para nós é 

uma questão encerrada.

Para terminarmos a questão das infraes-
truturas, há cerca de um ano também 
causou alguma celeuma o fato da Câma-
ra do Barreiro não querer avançar – em 
conjunto com a Câmara do Seixal – para a 
concretização do projeto de construção 
de uma ponte pedonal entre o Barreiro e 

o Seixal. Na altura, referiu que o Barreiro 
tinha prioridades de investimento mais 
importantes. Continua a ser assim?

É assim mesmo. É verdade que o Bar-

reiro possui muitas prioridades de inves-

timento, e aquela que referiu não é certa-

mente uma delas.

Uma das razões que me levou a candi-

dar à presidência da Câmara do Barreiro 

foi por constatar que o concelho e a cida-

de estavam parados no tempo. Com efei-

to, entendemos na altura, e continuamos 

a entender, que existem prioridades de 

investimento mais relevantes e urgentes 

no concelho, do que a concretização da 

referida ponte pedonal entre o Barreiro e 

o Seixal, sem deixar, friso esse aspeto, de 

considerar um projeto globalmente meri-

tório.

No entanto, e entrando diretamente na 

sua questão, o projeto concreto que foi 

apresentado aos barreirenses continha 

um grave erro de conceção, e cuja correção 

implicava um acréscimo de um milhão de 

euros só para o nosso município – o pro-

jeto era comparticidado em partes iguais 

pelas câmaras do Barreiro e do Seixal – 

pois foi concebido num tempo diferente, 

com custos inferiores, até na componente 

da mão-de-obra, que hoje está mais cara 

do que na altura da sua elaboração.

Como tal, e volto a dizer, sem deixar 

de considerar essa ponte como um proje-

to globalmente meritório, consideramos 

que o Barreiro possui prioridades de in-

vestimento muito mais urgentes do que a 

construção de uma ponte para ir a pé do 

Barreiro até ao Seixal. Pode ser que daqui 

a alguns anos possa ser concretizado.

TCB têm uma frota moderna
No plano da mobilidade urbana, uma 
marca de sempre deste concelho são 
os Transportes Colectivos do Barreiro. 
Como está a situação atual da empresa e 
se está a corresponder às necessidades 
e expetativas do município e dos cida-
dãos?

Como referiu, e bem, os Transportes 

Colectivos do Barreiro (TCB) constituem 

Câmara do Barreiro – Doca Seca
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um exemplo emblemático positivo do 

Barreiro, pois constituem uma trave-mes-

tre do nosso sistema de mobilidade.

Quando entrámos na autarquia, em 

finais de outubro de 2017, constatámos 

na altura que há vários anos que os TCB 

perdiam passageiros, pelo que se afigura-

va necessário proceder a várias mudanças 

que permitissem inverter a situação de 

então.

Efectivamente, procedemos a várias al-

terações que permitiram à organização se 

focar no que era importante, o transporte 

de passageiros, apesar de na altura con-

tarmos com uma frota algo envelhecida. 

Apesar disso, e enquanto tomámos medi-

das ao nível da renovação da frota, com 

essas medidas de melhoria operacional, 

registámos um aumento de passageiros 

transportados em finais de 2018.

É muito importante referir esta data, 

porque existe a tendência de considerar 

que o aumento de passageiros transporta-

dos pelos TCB se deveu à introdução do 

passe social único. Não foi assim. O passe 

social único foi introduzido, como se re-

cordará, apenas em abril de 2019, e já no 

final de 2018 os TCB registavam um claro 

aumento de passageiros transportados. 

Obviamente, com a introdução do passe 

social único, houve um reforço ainda mais 

substancial da quantidade de passageiros 

transportados pelos TCB.

Referiu que procederam à renovação da 
frota. Essa renovação já foi feita?

Está completamente concretizada. 

Pouco depois de chegarmos à Câmara 

do Barreiro lançámos uma candidatura, 

que estava anteriormente feita de forma 

incorreta, para a aquisição de novos auto-

carros para os Transportes Colectivos do 

Barreiro. Quando chegámos ao município, 

os TCB tinha cerca de 40 autocarros, e no 

presente possuem entre 50 e 55 a circular 

diariamente. Todos novos, com um proje-

to integralmente concluído.

Qual foi o investimento concretizado?
Situou-se entre os 15 e os 18 milhões de 

euros, porque além dos novos autocarros, 

também investimos em novos postos de 

combustíveis. Por isso, no presente, cons-

tatamos que o Barreiro não tem apenas 

autocarros novos, mas também uma frota 

de autocarros amigos do ambiente.

Estamos a requalificar a cidade
Que outros investimentos de maior sig-
nificado têm sido levados a cabo pela 
Câmara do Barreiro?

Em primeiro lugar, é necessário referir 

que o Barreiro precisava de um forte con-

junto de investimentos na área da requali-

ficação urbana. Como já referi, o Barreiro 

não só possui uma população envelhecida 

como possuía estruturas urbanas envelhe-

cidas. Era, e continua a ser, necessário e 

urgente mudar essa situação. É o que a 

Câmara tem levado a cabo.

Ainda há poucos dias lançámos um 

pacote de investimentos na ordem dos 9 

milhões de euros. O Município está a pro-

ceder a um conjunto de investimentos em 

reabilitação de infraestruturas e estrutu-

ras urbanas, procurando fazê-las de modo 

estrutural e duradouro.

A começar por investimentos em novas 

infraestruturas de abastecimento de água 

e saneamento básico, com estruturas da 

nova geração e que modernizam a cidade, 

embora não sejam muitas vezes visíveis 

aos olhos dos cidadãos.

Por outro lado, como o Barreiro é uma 

cidade com muitos cruzamentos e muita 

sinalização semafórica, estamos num pro-

cesso de substituição desses elementos 

com a construção de várias novas rotundas 

assim como a requalificação das respecti-

vas áreas envolventes. O Município está a 

atuar em toda a cidade e em todo o con-

celho, melhorando significativamente as 

várias entradas e saídas do nosso território.

No entanto, numa outra vertente, mas 

que consideramos de enorme importân-

cia, atuámos decisivamente na relação 

da cidade com o rio. A nossa intervenção 

atingiu sobretudo duas dimensões:

Em primeiro lugar, realizando uma in-

tervenção muito forte na frente citadina 

com o rio. Estamos a finalizar o Progra-

ma Polis, um projeto que estava parado 

há cerca de 10 anos, por problemas rela-

cionados com garantias bancárias, e um 

dos primeiros passos da nossa gestão foi 

resolver esse problema com uma entida-

de bancária. Depois fizemos o projeto e 

lançámos o concurso, esperando que em 

outubro deste ano já esteja concretizado 

com a renovação e qualificação de uma 

frente de rio com cerca de um quilómetro.

Em segundo lugar, nesta mesma zona, 

realizámos o projeto de reformulação de 

toda a Avenida da Liberdade, que fica junto 

à estação dos barcos, e que consideramos 

um projeto da maior importância para o 

desenvolvimento e a vivência da cidade do 

Barreiro, muito mais importante do que a 

ponte pedonal que há pouco abordámos... 

O objetivo é acabar com todos os semáfo-

ros e melhorar toda a acessibilidade nesta 

zona crucial da cidade do Barreiro.

Gostaria ainda de referir que, no âm-

bito do Programa Polis, pretendemos re-

qualificar ainda mais dois quilómetros de 

frente da cidade com o rio, tornando esses 

espaços acessíveis a todos. O Barreiro é 

uma cidade com um rio, mas sempre teve 

pouca relação com o rio. Queremos mu-

dar esse paradigma e já o estamos a fazer.

O Município possui, ou apoia, algum pro-
jeto de atividades náuticas praticadas 
no Tejo frente ao Barreiro?

Ainda bem que me faz essa pergunta, 

na medida em que, numa parceria estabe-

lecida com a Escola Augusto Cabrita, um 

estabelecimento de ensino de referência 

no Barreiro, o Município e a Escola cria-

ram um centro desportivo de atividades 

náuticas, possibilitando por essa via um 

forte incremento nas atividades da náuti-

ca de recreio para os barreirenses que se 

interessam por essa prática. É preciso dar 

possibilidade aos jovens de praticarem 

desporto, e se puder ser na relação direta 

com o rio, muito melhor.

Nova relação com o Tejo
O Barreiro sempre foi uma terra de muita 
prática desportiva. E de muitos despor-
tistas de renome. Como avalia a situação 
da prática desportiva atualmente no 
Barreiro?

O desporto é não só uma escola de vir-

tudes como também é uma necessidade 

para os jovens e os menos jovens. É verda-

de que o Barreiro sempre teve uma forte 

tradição desportiva e de ser um alforge 

de desportistas. O objetivo da Câmara do 

Barreiro é ajudar a proporcionar condi-

ções para alargar a base da pirâmide da 

prática desportiva no concelho.

O Barreiro possui um vasto movimento 

associativo, mas como em várias outras 

áreas, se encontra um pouco envelhecido, 

incluindo nas infraestruturas desportivas. 

Considerámos de grande importância 

apoiar esse vasto conjunto de agremia-

ções do nosso concelho passando de um 

apoio global anual anterior à nossa gestão 

de cerca de 100 mil euros para 500 mil 

euros. 

Esse investimento permitiu a renova-

ção de muitas infraestruturas desportivas, 

como aconteceu, apenas a título de exem-

plo, do arrelvamento do campo de futebol 

em Santo António da Charneca, ou tam-

Câmara do Barreiro – Obras de requalificação em Santo André

Câmara do Barreiro – Mercado 25 de Abril
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bém na melhoria das condições do Clube 

de Vela do Barreiro.

Estamos também a acabar o processo 

para criar no Barreiro uma Academia de 

Ginástica.

Por último, é preciso também aprovei-

tar investimentos empresariais que pre-

tendem se instalar no Barreiro para conse-

guir verbas para construir infraestruturas 

desportivas. Por exemplo, no âmbito do 

investimento que a empresa Ephera vai 

fazer no Barreiro, na ordem dos 7 milhões 

de euros, onde criará 50 novos postos de 

trabalho, conseguimos as verbas para po-

der investir num complexo desportivo no 

terreno do Galitos do Barreiro. Também 

nesta vertente, é muito importante atrair-

mos cada vez mais investimentos para o 

Barreiro.

Barreiro é o local certo  
para o investimento
O Barreiro é a terra que recebeu aquele 
que foi o maior industrial do seu tempo, 
Alfredo da Silva, que na cidade criou o 
Grupo Cuf. Essa zona, hoje sob a gestão 
da empresa pública Baía do Tejo, SA, é 

uma das principais, senão a principal, 
zona de acolhimento industrial e logís-
tico do concelho do Barreiro e da própria 
Área Metropolitana de Lisboa. Como 
é que a Câmara do Barreiro encara no 
presente o desenvolvimento da área da 
zona empresarial do Barreiro – antiga 
Quimiparque – bem como em termos ge-
rais a captação de investimento empre-
sarial para o concelho?

Como referiu acertadamente, essa área 

do nosso território é gerida pela Baía do 

Tejo, e constitui uma área muito impor-

tante no acolhimento e desenvolvimento 

do concelho do Barreiro, pois alberga es-

paços para acolher indústrias, empresas 

logísticas e de serviços. Não é o único es-

paço de acolhimento empresarial no con-

celho do Barreiro, friso isso, mas sem dú-

vida que é de grande relevância pela sua 

dimensão e localização estratégica.

Captar novos investimentos empresa-

riais para o concelho do Barreiro é de fun-

damental importância para o concelho e 

para a própria região onde nos inserimos. 

Por isso, aprovámos o Regulamento de In-

centivos ao Investimento. T

ambém muito recentemente, assiná-

mos um contrato viabilizando um in-

vestimento empresarial de 2,5 milhões 

de euros com a criação de 51 postos de 

trabalhos. Não foi o primeiro nem será o 

último. Mais projetos e investimentos se 

seguirão certamente.

Destaco a iniciativa de baixarmos a 

derrama para as empresas, questão que 

num primeiro momento poderá não ser 

decisivo, mas que se afigura importante, 

para as empresas escolherem o Barreiro 

para investir, ou aquelas que já aqui es-

tão, renovar ou reforçar os seus investi-

mentos.

No fundo, é preciso reconhecer que a 

imagem que o Barreiro possui no exterior 

enquanto território privilegiado para o 

investimento ainda não é o melhor, pelo 

que temos de trabalhar arduamente, e 

temo-lo feito todos os dias, ao longo des-

tes três anos de mandato, para melhorar 

as infraestruturas do concelho, reabilitar 

e qualificar a cidade, no fundo, introduzir 

mudanças significativas e visíveis para 

melhorar a qualidade de vida de quem 

aqui vive, trabalha e quer investir.

O Barreiro quer capar mais investimen-

tos, particularmente para a zona do terri-

tório gerido pela Baía do Tejo, enquanto 

zona especialmente vocacionada para re-

ceber projetos e investimentos empresa-

riais, mas queremos que isso aconteça de 

forma disseminada no concelho.

O Município possui alguma espécie de 
“via verde” para analisar projetos de in-
vestimento?

A Câmara do Barreiro possui um tempo 

de análise e decisão bastante curto para 

analisar os projetos de investimento que 

nos são remetidos.

Mais, por despacho meu, sempre que 

entram projetos que possam ser consi-

derados como âncoras para o desenvolvi-

mento do concelho, é criada uma equipa 

multidisciplinar para realizar a análise e 

emitir pareceres, seja de informação pré-

via, seja de pedidos de licenciamento, no 

fundo, para analisar em tempo muito 

rápido e útil para o investidor, mas com 

reflexo igualmente para o próprio conce-

lho, à luz do já referido Regulamento de 

Incentivos ao Investimento, tudo para 

que o investidor possa sentir confiança 

e sobretudo que acabe por concretizar o 

seu projeto de investimento e criação de 

emprego no Barreiro.

Para suportar toda esta capacidade ope-

racional, investimos mais de um milhão 

de euros na modernização e digitalização 

de todos os procedimentos da Câmara do 

Barreiro, que aliás nos valeu o reconheci-

mento nesta valência do Observatório das 

Autarquias Locais.

Essas novas ferramentas facilitam mui-

to os contatos e o diálogo entre a autar-

quia e os investidores.

O objetivo é exatamente esse. Estamos 

a trabalhar para que o investidor, esteja 

onde estiver, no Barreiro, em Portugal, ou 

em qualquer lugar do Mundo, não tenha 

obrigatoriamente de se deslocar à sede da 

Câmara do Barreiro para submeter o seu 

projeto, saber o ponto da situação da sua 

análise, ou o resultado dos nossos pare-

ceres e decisões. Sem prejuízo de termos 

todo o prazer e disponibilidade para rece-

bermos e nos reunirmos com os investi-

dores que tenham o Barreiro como análi-

se ou objetivo de investimento. Estamos 

sempre disponíveis para os receber.

Existem perspetivas de novos investi-
mentos nos próximos anos para o conce-
lho do Barreiro?

Não tenho qualquer dúvida que tere-

mos novos investimentos a concretiza-

rem-se no concelho. As perspetivas são 

muito boas, mas temos de lutar por esses 

projetos e investimentos todos os dias. 

Não podemos apenas dizer que “estamos 

aqui” para que eles venham efetivamente 

para o Barreiro. É preciso lutar por esses 

investimentos e demonstrar que existe 

capacidade de diálogo e de concretiza-

ção por parte do município e de todas as 

entidades do concelho. O importante, e 

repito, temos conseguido isso com uma 

frequência crescente, é colocar o Barreiro 

na “short list” dos investidores quando 

analisam potencial e localização para o 

seu investimento.

Uma última pergunta. Quando os in-
vestidores analisam um território para 
investir, olham também para outros fa-
tores que podem ser importantes para a 
vivência de toda a estrutura empresarial 
que se cria nesse território. Por exemplo, 
ao nível da saúde e da educação. Como 
se encontra apetrechado o Barreiro nes-
ses dois níveis?

No sentido de aumentar a capacidade 

já instalada das infraestruturas de saúde 

no Barreiro, vamos avançar, pela primei-

ra vez, na construção de uma unidade de 

Centro de Saúde. Em lugar de reivindicar 

junto do governo, como é usual, conside-

rámos que deveria ser a própria Câmara 

Municipal a assumir a responsabilidade 

pela construção de um novo centro de 

saúde no Barreiro. Esse será um investi-

mento estratégico, não apenas para os 

próprios residentes, mas sobretudo para 

aumentar a capacidade instalada dos ser-

viços médicos no concelho.

Naturalmente que estamos igualmente 

a proceder à requalificação de várias insta-

lações escolares no concelho do Barreiro, 

modernizando-as e preparando-as para os 

desafios do presente e do futuro.

Gostaria de destacar, por último, na 

área do desporto, que faz igualmente par-

te das condições fundamentais em que 

assenta a qualidade de vida de um terri-

tório, estamos a investir bastante, como já 

tinha referido anteriormente, na melhoria 

e modernização de muitas infraestruturas 

desportivas no concelho.

Tudo isto faz parte de uma estratégia 

de qualificação e modernização do Bar-

reiro, de modo a estarmos capacitados, a 

todos os níveis, para sermos cada vez mais 

competitivos também na captação 

de investimentos, que considera-

mos da maior importância para 

aumentar o emprego e ajudar na 

melhoria da qualidade de vida de 

quem aqui reside, trabalha ou in-

veste. ‹

Câmara do Barreiro – Obra de requalificaçãoo em Santo André

Câmara do Barreiro – Rotunda da Amizade – Fidalguinhos
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Infraestrutura no Maranhão será fundamental nas exportações do Brasil para a China

Terminal Portuário de Alcântara  
será o principal ponto de saída  
do agronegócio do Brasil

Paulo Salvador

Administrador da GPM

O consumo chinês dispara e esgota 

a safra recorde do Brasil, o que 

leva os produtores a planejar a 

expansão para terras dominadas por ou-

tras atividades apostando no crescimento 

e competitividade que as novas infraes-

truturas logísticas, tanto ferroviárias co-

mo portuárias, propulsionarão.

Ex-libris deste “novo brasil agro” é o 

crescimento projetado e o escoamento 

pelo arco norte, em particular pelo Ter-

minal Portuário de Alcântara que poderá 

receber por transporte majoritariamente 

ferroviário cargas de MT via FICO-FNS-

-EFM e do MATOPIBA via EF-232 (Balsas) 

e proporcionar uma diminuição do frete 

marítimo de até 40% pelo efeito de capa-

cidade dos navios graças à profundidade 

diferenciada de 25 metros naturais.

Temos assistido a uma demanda desen-

freada por parte da China que, até o mês 

passado, já havia comprado 72,6% da pro-

dução brasileira do grão e que os analistas 

prevêm que enfrentará uma lacuna no 

fornecimento doméstico de grãos de cerca 

de 130 milhões de toneladas até o final de 

2025, apontando para uma crescente de-

pendência das importações para alimen-

tar o país mais populoso do mundo.

O agronegócio brasileiro tem a seu fa-

vor um elevado grau de produtividade, 

devido ao desenvolvimento tecnológico 

no campo, aliado à vasta oferta de terras 

para a produção. 

O grande desafio é aproveitar a conjun-

tura de demanda muito favorável para 

conseguir aproveitar e implementar no-

vas vantagens competitivas à escala glo-

bal que permitam que o Brasil mantenha 

no longo prazo estas vantagens que tanto 

têm ajudado a sua economia. 

A demanda existe, a oferta existe, é 

produtiva e tem vindo a aproveitar todo 

o esforço cientifico de inovação, a logi-

ca está a desenvolver-se com o leilão do 

tramo central da FNS, a implementação 

da FICO e da EF 232 e em 2025 assistire-

mos a um acréscimo de cerca de 55 Mi-

lhões de Toneladas na Baía de S. Marcos, 

o local natural de exportação acima do 

Paralelo 16. 

Existem dois portos na Baía de S. Mar-

cos muito importantes para este escoa-

mento, o Porto de Itaqui que tem vindo 

a bater sucessivos recordes e com capaci-

dade de 20 Mtpa e o Terminal Portuário 

de Alcântara com capacidade inicial de 40 

Mtpa que pela sua profundidade (-25m) e 

área poderá suportar um elevado cresci-

mento de exportação a um preço de frete 

marítimo muito competitivo. ‹

Vila Galé chegou à maior cidade da América do Sul

Vila Galé abriu em São Paulo

O Vila Galé Paulista abriu as suas 

portas no passado dia 20 de agos-

to. Localizado na Rua da Bela 

Cintra, a poucos metros da icónica Aveni-

da Paulista, o Vila Galé Paulista é a décima 

unidade da Vila Galé no Brasil e implicou 

um investimento de quase 10 milhões de 

euros.

O Vila Galé Paulista é dedicado ao tema 

da pintura, profusamente difundida pelos 

corredores e nos 108 quartos que o hotel 

possui. A unidade possui também o res-

taurante Massa Fina, Cafetaria Vila Galé, 

piscina exterior, sauna e ginásio.

Segundo Jorge Rebelo de Almeida, pre-

sidente da Vila Galé, «no ano em que com-

pletámos 20 anos de presença física no 

Brasil, inauguramos a 10ª unidade no país 

e escolhemos a cidade de São Paulo pela 

importância económica e cultural. Dada 

a proximidade com os principais museus 

e centros culturais, a proposta de arquite-

tura e design foi inspirada nos principais 

movimentos de pintura ao longo dos sé-

culos. Por isso, a decoração de cada quarto 

homenageia um pintor». 

O presidente da Vila Galé também se 

pronunciou sobre o momento em que 

vive o turismo brasileiro, destacando 

que «sempre confiámos no potencial do 

turismo brasileiro e trabalhamos para 

que os nossos empreendimentos sejam 

importantes pontos de desenvolvimento 

e geradores de empregos. Por isso, temos 

vindo a consolidar a nossa posição como 

a maior rede de resorts do Brasil. A pan-

demia deixou-nos lições importantes, mas 

estamos seguros e confiantes na retoma 

do turismo no país».

Para além do novo Vila Galé Paulista, o 

grupo possui também unidades hoteleiras 

em Salvador e Guarajuba (Bahia), Fortale-

za e Cumbuco (Ceará), Touros (Rio Gran-

de do Norte), Cabo de Santo Agostinho 

(Pernambuco), Rio de Janeiro e Angra dos 

Reis (Rio de Janeiro).

Em Portugal, mais concretamente no 

dia 3 de agosto, foi inaugurado a expansão 

do Vila Galé Douro Vineyards, no conce-

lho de Armamar, que passou dos anterio-

res 8 quartos para 49 quartos.

A juntar às 10 unidades no Brasil, a 

Vila Galé possui 27 unidades hoteleiras 

em Portugal. No total, a Vila Galé possui 

mais de 7.500 quartos nos dois lados do 

Atlântico – Portugal e Brasil. ‹
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António Pinto, Administrador da Paulo Balanças, Lda.

«Somos uma empresa 
sólida na pesagem 
industrial»

A Paulo Balanças, Lda. foi fundada em 1910, na cidade de Braga, constituindo no 

presente uma das mais antigas e prestigiadas empresas do setor da pesagem industrial 

em Portugal. António Pinto é o Administrador da Paulo Balanças, Lda., e reporta em 

entrevista à País€conómico, a evolução da empresa que o seu pai lhe transmitiu (e a um 

dos seus irmãos) e que a partir da década de 80 entrou num ritmo de crescimento mais 

forte, sobretudo com o arranque das exportações e depois a fundação de uma empresa 

em Moçambique, há 30 anos. No presente, a Paulo Balanças aposta sobretudo na área da 

pesagem industrial, sendo uma das mais importantes empresas nacionais na produção 

de pontes-báscula. O gestor confirma que a empresa está «completamente habilitada do 

ponto de vista humano e tecnológico para responder às necessidades e exigências dos 

nossos clientes», e quer continuar no futuro a ser um protagonista do setor português 

da pesagem e um player internacional cada vez mais conceituado.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Fundada em 1910 por Domingos 

Paulo da Cruz, então conhecida 

como a “Fábrica do Paulo”, hoje 

Paulo Balanças, Lda., é uma das mais 

icónicas empresas portuguesas do desig-

nado ‘cluster’ da pesagem, que possui a 

sua mais forte expressão no concelho de 

Braga e em alguns dos concelhos circun-

vizinhos.

António Pinto é hoje o principal admi-

nistrador da Paulo Balanças, Lda. e con-

duz os destinos da empresa rumo à sua 

consolidação e desenvolvimento presente 

e futuro.

Focado na indústria da pesagem, com 

destaque para a pesagem industrial, na 

qual a empresa se especializou, a Paulo 

Balanças comporta no presente cerca 

de 50 colaboradores diretos, e faturou 

em 2019 cerca de 1,8 milhões de euros. 

«Para o presente ano, prevemos conse-

guir manter uma faturação semelhante 

à conseguida no ano passado, apesar de 

estarmos como se sabe num ano muito 

difícil, que para nós começou logo com 

um incêndio na empresa e que nos levou 

a ter de investir na recomposição das ins-

talações, e depois com esta pandemia do 

Covd-19, que teve naturalmente efeitos 

nos negócios e na economia, não só por-

tuguesa como internacional», salientou 

António Pinto.

A Paulo Balanças continua a ter em Por-

tugal o seu principal mercado, que com-

porta entre 60 a 70% das vendas anuais 

da empresa. A empresa de Braga vende 

os seus equipamentos de norte a sul do 

país, também para as ilhas da Madeira e 

dos Açores, onde suporta praticamente 

todas os setores de atividade, mas com 

um foco mais forte nas áreas da indústria, 

agricultura e gestão de resíduos, «setores 

especiais para receberem produtos como 

a Ponte-Báscula Paulo com tecnologia de 

pesagem digital, o sistema de pesagem 

auto-serviço para Ponte-Báscula, ensaca-

doras ou o Software Visor XXI – Gestão 

de Pesagem».

António Pinto reconhece que a ativi-

dade da pesagem é transversal a pratica-

mente todas as áreas da economia, como 

sejam a agro-indústria, transformação, 

distribuição, transportes, construção civil, 

comércio, ou seja, «não existe praticamen-

te nenhuma atividade económica que não 

precise da pesagem para ser eficaz», desta-

ca o gestor da Paulo Balanças.

Para poder responder às necessidades e 

exigências dos clientes, segundo António 

Pinto, «a Paulo Balanças está perfeitamen-

te capacitada do ponto de vista tecnoló-

gico, incluindo das melhores e mais mo-

dernas tecnologias, bem como ao nível de 

recursos humanos altamente qualificados, 

para conceberem, desenharem bem como 

a nossa componente industrial está per-

feitamente capacitada para construir os 

equipamentos de que necessitam para os 

nossos próprios clientes serem mais com-
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petitivos e eficientes no desempenho das 

suas atividades», sublinhou o responsável 

da empresa bracarense.

Aposta na internacionalização
Apesar da empresa ter uma forte re-

presentação no mercado nacional, ainda 

assim, a Paulo Balanças também está des-

de há praticamente quatro décadas nos 

mercados externos, com grande força nos 

PALOP’s e em vários mercados europeus. 

António Pinto recorda que as exportações 

começaram na década de oitenta quando 

a Ponte-Báscula Pesa-Camiões começou a 

ser produzida em larga escala e passou a 

ser exportada para países como Moçam-

bique, Angola, Cabo Verde e São Tomé 

e Príncipe, depois para países europeus 

como Espanha, França e Alemanha, ou 

ainda na América Latina tendo como paí-

ses de destino a Venezuela e Cuba. 

Mais recentemente, «por exemplo, no 

continente africano, além da aposta nos 

PALOP’s e recordo que a nossa presen-

ça direta em Moçambique tem 30 anos 

quando fundámos lá a empresa Loja das 

Balanças, o nosso primeiro processo a sé-

rio de internacionalização, começámos a 

apostar mais recentemente em países de 

língua oficial francesa, como são o Benin, 

Guiné, Gana, Líbia, Argélia ou Marrocos», 

salienta António Pinto.

Ainda no plano da expansão interna-

cional da Paulo Balanças, o gestor destaca 

a criação há alguns anos de uma empresa 

em Angola, mas, entretanto, «veio a cri-

se e as dificuldades no país, e decidimos 

que a empresa ainda não deveria come-

çar a funcionar. Acreditamos muito no 

potencial de Angola, um país que poderá 

crescer e desenvolver-se de forma expo-

nencial nos próximos anos, mas consi-

derámos mais ponderado esperar mais 

algum tempo para começar a funcionar 

com a nossa empresa angolana», informa 

o gestor.

Preparados para mais 110 anos
António Pinto acredita no presente e no 

futuro da pesagem industrial «pois, como 

já lhe referi, praticamente todos os setores 

da economia e da sociedade necessitam 

da pesagem. A indústria portuguesa deste 

setor está habilitada a competir ao mais 

alto nível mundial, estamos perfeitamen-

te preparados para estarmos na primeira 

linha da evolução e desenvolvimento des-

te setor essencial para a competitividade 

da economia. A Paulo Balanças, até pela 

preparação conseguida nestas últimas 

décadas, com investimentos consequen-

tes para termos excelentes capacidades 

humanas e tecnológicas, está e estará na 

primeira linha do progresso do setor da 

pesagem e prosseguir nesta prestigiante 

caminhada iniciada em 1910 pelo funda-

dor da empresa», salienta o administrador 

da Paulo Balanças.

Questionado a finalizar a entrevista so-

bre o futuro da Paulo Balanças enquanto 

empresa familiar, António Pinto referiu 

«acreditar que a empresa deverá no futu-

ro continuar a ser uma empresa de cariz 

familiar, mas para mim isso não repre-

senta um dogma, pois se é desejável que 

assim continue a acontecer, caso a geração 

seguinte não queira tomar a conta das ré-

deas da empresa, não me choca que a em-

presa seja alienada para alguém de fora 

da família. Mas, repito, a intenção não é 

essa, é a de legar aos nossos sucessores o 

comando futuro da Paulo Balanças. Espe-

ramos pela confirmação dessa previsão», 

remata António Pinto. ‹
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Tiago Marques de Sousa, Administrador da Balanças Marques

«Em 2019 fomos 
considera a Melhor 
Empresa de Pesagem 
do Mundo»

Tiago Marques de Sousa, Administrador da Balanças Marques, representa a terceira 

geração da empresa fundada em 1967 pelo seu avô, José Pimenta Marques, que segundo 

o neto confidencia à PAÍS€CONÓMICO ainda visita a empresa todos os dias. «Gosta de 

estar informado e saber como evoluem os negócios», revela Tiago Marques de Sousa que 

nesta entrevista destaca que o Grupo José Pimenta Marques, do qual a Balanças Marques 

é a empresa fundadora e matriz, se focou nesta década no seu principal negócio, o da 

pesagem, nomeadamente nas suas duas principais vertentes, a comercial e a industrial. 

Com um bem sucedido processo de internacionalização em França, Espanha e na China, 

ao contrário da empresa criada no Brasil, «que se encontra inativa», a Balanças Marques, 

com sede em Celeirós, concelho de Braga, é hoje uma referência no mundo, «por isso 

fomos premiados em 2019 pelo Weighing Review Awards como a Melhor Empresa de 

Pesagem do Mundo, título que não conseguimos este ano, mas mesmo assim ficámos 

em segundo lugar». Continuar a apostar na inovação e na qualidade são apostas de 

longo prazo para manter e reforçar a competitividade da empresa que reclama a liderança 

no mercado português e se afirma entre as cinco maiores empresas do setor a nível 

ibérico.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA BALANÇAS MARQUES

Em 1967 José Pimenta Marques 

criou a Balanças Marques, inician-

do um caminho que levaria a em-

presa por si fundada aos lugares cimeiros 

na indústria da pesagem nacional e inter-

nacional, e contribuindo para o reforço 

do cluster industrial da pesagem que se 

reune em grande medida no concelho de 

Braga.

Tiago Marques de Sousa, 33 anos, per-

tence à terceira geração da família Mar-

ques, e está na Administração da Balanças 

Marques com responsabilidades na área 

financeira. Lembra nesta entrevista à 

PAÍS €CONÓMICO alguns do marcos 

principais do percurso da empresa, recor-

dando que os momentos mais marcantes 

relacionou-se sobretudo com a transição 

geracional, «pois na passagem do meu 

avô para a minha mãe e os meus tios (a 

segunda geração), a empresa empreendeu 

um crescimento mais vigoroso, aconte-

cendo no final dos anos 80 e início dos 

anos 90, o arranque das exportações, em 

primeiro lugar para a vizinha Espanha, 

mais concretamente para a Galiza pela 

proximidade territorial, e posteriormente 

a empresa sentiu a necessidade de estar 

ainda mais próximo dos nossos clien-

tes nos nossos dois principais mercados 

externos – França e Espanha – e deciciu 

empreender um processo de internacio-

nalização, com a criação de empresas e 

respectivas instalações físicas em cada um 

desses países», destacou o jovem gestor da 

Balanças Marques.

Antes de abordar especificamente os 

aspetos relacionados com as exportações 

e a internacionalização empreendida, 

Tiago Marques de Sousa esclareceu que 

a empresa se focou nas duas vertentes 

fundamentais do negócio, «a pesagem 

comercial e a pesagem industrial». O que 

significa isso? O administrador destacou 

que a componente comercial significa es-

sencialmente a produção de balanças para 

setores e estabelecimentos tão diversifica-

dos como «talhos, padarias, supermerca-

dos, no fundo, para o designado comér-

cio tradicional, enquanto a componente 

industrial incide sobretudo na produção 

de básculas, seja para viaturas pesadas 

seja para a indústria. São produções mui-

to diferenciadas e decidimos, assim como 

ocorreu em todo o nosso setor, em divi-

dir e segmentar as duas componentes de 

produção», destacou Tiago Marques de 

Sousa.

Aliás, neste momento, a Balanças Mar-

ques, segundo o administrador, «é uma 

das poucas empresas que em Portugal 

possui toda a cadeia de produção destes 

dois ramos – comercial e industrial – da 

pesagem, o que diz bem do grau de de-

senvolvimento não apenas produtivo mas 

igualmente de organização, qualidade 

e estrutura empresarial», salienta Tiago 

Marques de Sousa.

O reconhecimento dessa capacidade 

de produção «com elevada qualidade» da 

Balanças Marques tem sido reconhecida 

no setor a nível internacional, com a pre-

miação em 2019 como a Melhor Empre-

sa de Pesagem do Mundo, no âmbito do 

Weighing Review Awards 2019. Sublinho 

que depois de nós ficaram grandes em-

presas multinacionais, com milhares de 

funcionários, algumas cotadas em bolsa, 

portanto com uma estrutura incomensu-

ravelmente superior à nossa estrutura, o 

que diz bem da elevada performance con-

seguida pela Balanças Marques e por toda 

a equipa de 120 pessoas que trabalham 

na nossa organização, tanto em Portugal 

como no exterior. Este ano não consegui-

mos repetir o primeiro lugar, mas ficámos 

em segundo lugar, o que também é muito 

prestigiante, pois só fomos superados por 

outra grande referência mundial do setor, 

como é a Mettler Toledo», salientou Tiago 

Marques de Sousa.

Um dos cinco maiores 
produtores ibéricos  
de balanças

No presente, a Balança Marques, se-

gundo Tiago Marques de Sousa, é o maior 

fabricante integralmente português «e 

somos certamente um dos cinco maio-

res a nível ibérico», além de constituir 

igualmente uma referência europeia  e 

mundial, que os prémios já referidos «são 

uma demonstração inequívoca, pois mais 

importante do que sermos os maiores, é 

sermos os melhores. É para isso que tra-

balhamos arduamente todos os dias», des-

taca o gestor.

Mas, a indústria evolui todos os dias, e 

a situação no setor da pesagem também 

não é diferente. Segundo Tiago Marques 

de Sousa, «a tecnologia é cada vez mais 

importante nesta indústria, pois nos dias 

de hoje, as balanças possuem cada vez 

mais componentes eletrónicos, pelo que 

podemos dizer que uma balança é pre-

sentemente já mais software do que har-

dware. A Balanças Marques e o grupo José 

Pimenta Marques no seu conjunto pos-

suem presentemente uma organização de 

investigação, desenvolvimento bastante 

robusta de modo a incorporar na nossa 

produção, tanto na componente comer-

cial como na componente industrial, as 

melhores tecnologias e a capacidade de 

responder às necessidades mais exigentes 

de cada cliente, pois somos capazes de res-

ponder aos desafios que nos são colocados 
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Primavera BSS com forte crescimento em 2019

Este ano o crescimento deverá ser menor

O ano de 2019 foi um dos melhores de sempre para a Pri-

mabera BSS, a multinacional tecnológica portuguesa 

com sede em Braga. No ano passado, a empresa registou 

um volume de negócios de cerca de 30 milhões de euros, resultado 

de um crescimento de 20% face ao ano anterior, com um EBITDA 

a crescer 51% para os 5 milhões de euros. O ano passado, segundo 

Jorge Batista, fundador e Co-CEO da Primavera BSS, também fi-

cou marcado por um forte investimento traduzido com a abertura 

de novos escritórios em Lisboa e Luanda, além da concretização 

de um centro de Investigação e Desenvolvimento em Leiria, visto 

esta ser uma das principais regiões industriais do nosso país.

Portugal representou nas contas do ano passado cerca de 65% 

do negócio da Primavera BSS, sendo os restantes 35% distribuí-

dos por ordem de importância pelos mercados de Angola (que 

duplicou), Moçambique, Cabo Verde e Espanha.

Destaque para o crescimento no mercado angolano, onde a 

tecnológica bracarense adianta que “tirando partido da presença 

continuada de mais de 20 anos no mercado angolano, e por mais 

de uma vez ter estado na primeira linha de resposta às novas exi-

gências fiscais e legais, a empresa viu aumentado o seu posiciona-

mento de referência neste mercado”.

Por outro lado, e ainda no que respeita ao crescimento regis-

tado, é de sublinhar para a empresa Valuekeep, do universo Pri-

mavera BSS, tendo registado um forte crescimento no mercado 

espanhol, ajudando dessa forma a afirmar a vertente estratégica 

internacional do grupo. Por sua vez, refere o grupo português em 

comunicado, a empresa de soluções Transações Eletrónicas de do-

cumentos YET deu um grande passo na sua estratégia ao adquirir 

a Portugal Informático, o que permitiu reforçar a sua posição jun-

to do setor público.

Segundo Jorge Batista, Co-CEO, «a Primavera não deixará de 

sentir em 2020 o impacto resultante da Covid-19 e, nesse sentido, 

não antecipa para este ano um crescimento idêntico ao consegui-

do em 2019. 

A empresa e todos os seus parceiros estão focados em garantir 

aos seus clientes o melhor acompanhamento possível às dezenas 

de alterações fiscais e legais resultantes da resposta à crise, com 

especial relevância para as várias alterações à lei do lay-off, assim 

como às exigências da Transição Digital e do e-Business que ga-

nharam uma nova importância para os nossos clientes».

A Primavera BSS fechou o ano passado com 350 colaboradores, 

um crescimento de 15% face ao ano anterior. ‹

individualmente por cada cliente. Por isso 

temos um departamento de investigação 

e desenvolvimento que integra uma de-

zena de pessoas altamente capacitadas, 

e temos numa outra empresa do grupo 

mais de uma dezena de engenheiros ca-

pazes de desenvolverem software para as 

nossas balanças bem como têm produzi-

do programas de faturação para diversos 

estabelecimentos comerciais, como são os 

restaurantes, cafés, supermercados, etc.», 

salienta o gestor.

A produção da Balanças Marques é di-

recionada para mais de 20 países em di-

versos continentes, constituindo os seus 

principais mercados a França e a Espa-

nha, aparecendo depois outros mercados 

que consoante o ano poderão ser mais ou 

menos relevantes. «Por exemplo, no ano 

passado, foi muito importante o mercado 

chileno, pois os dois principais grupos de 

supermercados do Chile foram apetre-

chados com as nossas balanças, logo, em 

2019, o terceiro principal mercado exter-

no para a Balanças Marques foi o Chile», 

destaca Tiago Marques de Sousa, referin-

do que as exportações abrangem cerca de 

80% da faturação da empresa, pelo que o 

mercado nacional apenas representa 20% 

das vendas da empresa de Braga.

No entanto, como já foi referido, ainda 

nos anos 90 do século passado, a Balan-

ças Marques empreendeu um processo 

de internacionalização, «pois sentimos a 

necessidade de estarmos próximos dos 

nossos clientes nesses mercados. A pro-

dução continua a ser feita exclusivamente 

em Portugal, e em geral vendemos para 

distribuidores nesses mercados, que de-

pois vendem ao cliente final. O volume de 

exportações para França e Espanha já era 

muito grande e entendemos da vantagem 

em criar em cada um desses países um 

empresa local, com uma estrutura física 

e humana em cada um deles. Em França 

temos instalações próximas de Paris, en-

quanto em Espanha, temos instalações 

em Valência, para dar assistência a todo 

o sul do país, e em Bilbao, para prestar as-

sistência aos nossos clientes no norte de 

Espanha. No que respeita à província da 

Galiza, por uma questão de proximidade 

geográfica, prestamos essa assistência a 

partir daqui de Braga», informa Tiago 

Marques de Sousa.

Enquanto a empresa criada no Bra-

sil ainda não saiu no papel «devido às 

dificuldades burocráticas que sentimos 

na homologação das nossas balanças no 

país», já a abertura da empresa na China 

vai de ‘vento em pompa’. Segundo Tiago 

Marques de Sousa, enquanto as empre-

sas criadas em França e Espanha tinham 

como pressupostos apoiar as vendas da 

empresa nesses mercados, já a abertura 

da empresa na China – com um parceiro 

local chinês – teve como base «estar mais 

perto dos nossos fornecedores, pois neces-

sitávamos de estar próximos do mercado 

que nos fornece os componentes para as 

nossas balanças. 

Com o passo que demos, conseguimos 

esse objetivo, mas também vamos come-

çar a exportar para aquele mercado, acredi-

tando que a China e os restantes mercados 

asiáticos possuem um enorme potencial 

para a introdução e expansão das Balanças 

Marques em toda a Ásia».

De referir, ainda, que em 2019, o volu-

me de negócios consolidado do grupo José 

Pimenta Marques atingiu cerca de 13 mi-

lhões de euros. «Quanto a 2020, ainda não 

conseguimos dizer como ficaremos no fi-

nal do ano, mas devo referir que neste mo-

mento estamos abaixo em cerca de 10% 

face ao período homólogo do ano passa-

do. Se conseguirmos chegar ao final do 

ano alinhados com o volume de negócios 

alcançado em 2019 será excelente, mas 

poderemos ficar ligeiramente abaixo. O 

que importa é que a Balanças Marques e 

o grupo José Pimenta Marques possui um 

balanço forte e robusto, temos uma estra-

tégia consistente e um caminho feito com 

competência e competitividade», sinaliza 

a terminar Tiago Marques de Sousa. ‹

José Pimenta Marques, fundador, ladeado pelos netos Tiago e Rafael, primeira e terceira geração da família 
Marques
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APAT assinam 
acordo com 
congénere 
chinesa

A APAT – Associação de Transitários 

de Portugal, anunciou a celebração de um 

protocolo de cooperação com a congénere 

CIFFA – China International Greight For-

warders Association.

O protocolo da associação portugue-

sa com a sua congénere chinesa contou 

com a assinatura de António Nabo Mar-

tins, diretor executivo da APAT. Segundo 

nota da associação portuguesa, o proto-

colo “visa criar uma relação de coopera-

ção que seja mutuamente vantajosa, em 

benefício dos associados de ambas as 

associações”. ‹

IGHS vai conceber e gerir hospital na Arábia Saudita

Grupo de Coimbra  
reforça aposta no Médio Oriente

A IGHS – Global Healthcare Serveces, com sede em Coim-

bra, constituiu com o grupo empresarial saudita Haif 

Holding, com sede em Riade, capital da Arábia Saudita, 

a HGHS – Haif Global Healthcare Services, que vai conceber, de-

senvolver e gerir novos projetos hospitalares na Arábia Saudita.

A HSHS celebrou já o seu primeiro contrato tendo em vista a 

concepção do primeiro projeto hospitalar, a localizar no centro de 

Riade, e cujo posicionamento manterá o ‘standard’ dos projetos 

liderados pela IGHS. O grupo empresarial inicia a fase de estudos 

do novo hospital já no último trimestre de 2020 e o valor expectá-

vel da sua construção ultrapassa os 130 milhões de euros.

A IGHS assume na nova estrutura societária toda a liderança 

operacional relativa à concepção, desenvolvimento e gestão dos 

novos projectos hospitalares, própros ou de terceiros, competin-

do ao Grupo Haif a liderança estratégica e a definição de novos 

investimentos.

Segundo José Alexandre Cunha Ferreira, Presidente da IGHS, 

destacou o «facto de sermos observados por importantes parcei-

ros e investidores internacionais é sinónimo de reconhecimento 

ao trabalho que temos vindo a realizar. O Grupo Haif, conhecido 

como um importante grupo empresarial saudita, depois de ter 

avaliado vários operadores internacionais, esteve em 2019 em 

Portugal para nos conhecer melhor e perceber em detalhe o papel 

que poderíamos vir a ter desde o início de tão ambicioso projeto. 

Com o tempo formos aprofundando o conhecimento e partilhado 

ideias, acabando a IGHS por assumir uma participação societária 

de grande significado, de 45%, neste novo Grupo Hospitalar», in-

formou o Presidente da IGHS.

A IGHS lidera desde 2018, em Oman, um outro projeto de in-

vestimento de 70 milhões de euros, visando a construção de um 

hospital que está quase pronto a inaugurar, resultado de uma par-

ceria formada pela Oman Brunei Investment Company, o Grupo 

Suhail Bahwan e a IGHS.

José Alexandre Cunha Ferreira salientou que a «IGHS amnterá 

o seu foco nas regiões onde hoje já conta com projetos próprios 

ou sob gestão, nomeadamente na designada zona da ‘Greater Bay 

Pearl River Delta’ (Cantão, Hong Kong e Macau), através da Glo-

balMed, e na Região do Médio Oriente, através da Idealmed GHS, 

estando ainda a preparar a entrada no mercado externo em novos 

setores que estão diretamente relacionados com a prestação de 

serviços de saúde».

O líder da IGHS aproveitou ainda para sublinhar que «é esti-

mulante podermos contar com a colaboração de várias empresas 

portuguesas e saber que, por via dos convites que lhes endereça-

mos, exportaram em menos de dois anos mais de 12 milhões de 

euros», referiu José Alexandre Cunha Ferreira. ‹

Mota-Engil ganhou novo contrato em Angola

Obra superior a 280 milhões de euros
A Mota-Engil assinou um novo con-

trato em Angola no valor de 335 milhões 

de dólares (281 milhões de euros) com o 

objectivo de reabilitar uma estrada e cons-

trução de uma outra, indicou a empresa 

liderada por Gonçalo Moura Martins, CEO 

da Mota-Engil.

Num comunicado enviado à CMVM, 

a Mota-Engil detalou que o contrato foi 

assinado pela subsidiária Mota-Engil An-

gola, em parceria 50/50 com a empresa 

Omatapalo.

O contrato abrange a “reabilitação 

da EN 230 entre as localidades de Mua-

mussanda na Provínvia da Lunda Norte 

e a Saurimo na Província da Lunda Sul, 

numa extensão de 267 kms. Faz ainda par-

te da presente empreitada a construção da 

nova Variante Circular de Saurimo numa 

extensão de 39,5 kms, totalizando assim 

o projeto de 306,5 quilómetros”, refere o 

comunicado da construtora.

O contrato assinado terá a duração de 

18 meses e tem o seu início de imediato. 

Segundo a Mota-Engil, este contrato cor-

responde ao “reforço da carteira de enco-

mendas na componente de infraestrutura 

rodoviária, diversificando assim o tipo de 

obras em execução naquele mercado”.

A Mota-Engil registou em agosto o 

melhor desempenho em bolsa desde ja-

neiro de 2013, impulsionada pelo anún-

cio há duas semanas, de uma parceria 

com a chinesa CCCC, que assumirá uma 

participação de mais de 30% na constru-

tora controlada pela família de António 

Mota. ‹
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Rei Mohamed VI conversa com os principais líderes mundiais

Marrocos é um construtor de pontes  
e diálogos entre os vários continentes

O Rei de Marrocos, Mohamed VI, protagonizou recente-

mente a abertura em grande estilo com um prolongado 

contacto telefónico com o presidente chinês, Xi Jinping, 

onde os dois chefes de estado passaram em revista as grandes 

questões diplomáticas internacionais, mas também aspectos da 

evolução do relacionamento entre os dois países, tanto no campo 

económico como cultural, além de alinharem uma estratégia co-

mum para o combate à pandemia do Covid-19.

Num outro contacto estabelecido pelo monarca marroquino 

com o seu homólogo russo, ambos os países sublinharam igual-

mente o compromisso de ambos em fortalecerem o seu diálogo 

político em todas as questões nacionais e internacionais.

O Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Africana, Nas-

ser Bourita, dialogou por sua vez por videoconferência com o seu 

hómologo norte-americano, Mike Pompeo, onde segundo uma 

porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, os dois altos res-

ponsáveis da diplomacia dos dois países reafirmaram «a parceria 

estratégica entre os Estados Unidos e Marrocos». Segundo a fonte 

norte-americana, Mike Pompeo agradeceu ao seu homólogo mar-

roquino os esforços do reino na luta contra o coronavirus em Áfri-

ca, além de ter homenageado as reforças ousadas e de longo alcan-

ce empreendidas pelo Rei Mohamed VI nas duas últimas décadas.

O Secretário de Estado norte-americano elogiou igualmente a 

parceria marroquina na preservação do património cultural das 

minorias religiosas, bem como no diálogo inter-religioso. Pompeo 

sublinhou ainda a solidez das relações marroquinas-americanas, 

referindo que «se desenvolveram sob a gestão do presidente 

Trump, com a ampliação da parceria estratégica através do acordo 

de livre intercâmbio e fortalecimento da cooperação nos campos 

da segurança, liberdade e convivência religiosa».

Por sua vez, o Ministro Nasser Bourita referiu que «o Rei Moha-

med VI escolheu realizar ações sustentadas pela paz, cooperação 

e amizade, para melhorar substancialmente o nível das relações 

e construir uma verdadeira parceria entre os dois países». O Mi-

nistro das Relações Exteriores marroquino destacou igualmente 

que os dois países continuam a trabalhar juntos para enfrentar os 

desafios deste milénio e garantir segurança, estabilidade e prospe-

ridade para os dois povos. ‹

União Europeia apoia Marrocos  
no combate à Covid-19

UE libertou  
100 milhões  
de euros para Marrocos

O Ministro da Economia e Fananças de Marrocos, Mohamed Ben-

chaâboun, e a Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), 

Emma Navarro, anunciaram a 31 de agosto que 100 milhões de euros 

foram pagos para financiar as necessidades mais urgentes de Marrocos 

para lidar com a pandemia do Covid-19.

Esta foi a primeira parcela de 100 milhões de euros libertada com ur-

gência para apoiar Marrocos, de um total de financiamento de 200 mi-

lhões de euros. O ministro marroquino da Economia e Finanças destacou 

que este financiamento visou atender as necessidades urgentes em ter-

mos de equipamentos e materiais médicos, bem como fortalecer as capa-

cidades sanitárias e hospitalares para o combate, mais eficazmente contra 

a pandemia. Segundo um comunicado conjunto, “esta é a clara concreti-

zação de uma parceria de elevada qualidade entre o Reino de Marrocos e 

o BEI, banco da União Europeia, afirmou o ministro” marroquino.

Este foi o primeiro financiamento da União Europeia no âmbito do 

programa da vizinhança mediterrânica, e fez parte do Plano Nacional de 

Resposta à Pandemia de Marrocos. ‹
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BAD elogia 
perfuração  
de barragem  
“Al Massira”

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) descreveu 

como uma “conquista real” o projecto de perfuração da bar-

ragem “Al Massira”, financiado pela instituição financeira afri-

cana no âmbito de um programa de reforço de acesso à água 

potável para a cidade marroquina de Marraquexe, com um 

financiamento de quase 150 milhões de euros. ‹

Missão Empresarial  
a Marrocos

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) vai levar a 

efeito uma Missão Empresarial Virtual a Marrocos, que acontecerá 

de 14 a 18 de setembro. A cidade escolhida será Casablanca, conside-

rada a capital económica do país liderado pelo Rei Mohammed VI.

Nessa relação virtual com Casablanca, os empresários portugue-

ses participarão em reuniões de negócios com empresários marro-

quinos com quem pretendam se encontrar e potencialmente esta-

belecer negócios e/ou parcerias. Alguns participantes também terão 

contatos com importadores/distribuidores e/ou clientes finais em 

Marrocos. ‹

Porto de Tanger Med melhora posição no ranking portuário mundial

Tanger Med ascendeu à 35ª posição
O Porto de Tanger Med ascendeu ao 35º lugar no rankingo dos 

maiores portos mundiais, segundo um ranking publicado pela 

“Loyds List” e “Container Management”, e que lista os 120 maio-

res portos a nível mundial. No ano passado, o porto marroquino 

ocupava apenas a 48ª posição no mundo.

O Porto de Tanger Med movimentou em 2019 4,8 milhões de 

contentores, registando a maior evolução do top 50 com um cres-

cimento superior a 38%, especificou a TMPA (Autoridade Portuá-

ria Tanger Med). O Porto de Tanger Med foi seguindo em África 

por Port Said no Egito em 45º lugar, Durban na África do Sul em 

71º lugar, Alexandria no Egito em 90º lugar, Mombasa no Quénia 

em 106º lugar e Lagos na Nigéria em 115º lugar. Só o Egito conse-

guiu colocar dois portos no referido ranking.

Quanto a Tanger Med com o seu desempenho conseguiu ul-

trapassar diversos portos conhecidos a nível mundial como são 

Colon (Canal do Panamá), Seattle e Savannah, ambos nos EUA, 

Felixtowe (Inglaterra), Santos (Brasil), Mundra (Índia) e Vancou-

ver (Canadá).

Para a TMPA, a nova classificação do Porto de Tanger Med re-

sulta da confiança e do interesse das principais alianças maríti-

mas pela Tanger Med como um importante polo logístico, bem 

como da sinergia de todos os parceiros da comunidade Tanger 

Med em especial das concessionárias, armadores, administrações 

e autoridade portuária, que trabalham diariamente para otimizar 

os tempos de escala e oferecer uma recepção de qualidade aos 

navios dentros dos melhores padrões internacionais. ‹

WeCasablanca quer projectar uma das cidades mais importantes do mundo

Casablanca é o novo centro  
financeiro de África

Primeira marca regional do género 

em Marrocos e mesmo em África, 

a WeCasablanca define-se como 

um verdadeiro instrumento aos erviço da 

atractitividade da grande metrópole mar-

roquina, precisamente ao transmitir uma 

imagem potente e coerente de Casablanca 

em benefício da sua influência e compe-

titividade.

A marca foi lançada a 24 de outubro de 

2016, e foi adoptada por todos os actores 

públicos e privados da cidade branca. Im-

plantar a marca tem incluído acções de 

comunicação em Marrocos e eventos in-

ternacionais, económicos, sociais, despor-

tivos e culturais.

Aliás, um estudo da consultora Mercer, 

“Casablanca, localizada em três horas de 

voo sainda da Europa, inspira artistas, 

atrai investidores, abunda em hotéis e 

serviços, lojas e tesouros arquitectónicos, 

ao mesmo tempo que se destaca pelas 

esplêndidas praias, pela sua actividade 

portuária e o seu aeroporto internacional”.

Aliás, é reconhecido ununimemente 

que pela sua posição geográfica excep-

cional e um ecossistema estruturado ao 

serviço dos investidores, Casablanca é eco-

nomicamente a cidade mais dinâmica de 

Marrocos. Em 2016, Casablanca tornou-se 

o primeiro centro financeiro de África, 

ranking que marca o reconhecimento da 

significativa capacidade de financiamento 

da economia.

Na Casablanca moderna abundam os 

investimentos locais ou estrangeiros em 

sectores inovadores, como as TIC, offsho-

ring, energias renováveis, logística, indús-

tria automóvel, aeronáutica e serviços 

de valor acrescentado, mas igualmente o 

desenvolvimento de sectores tradicionais 

como a agricultura e as pescas.

Graças aos esforços de várias partes in-

teressadas, a começar pelas autoridades 

locais e nacionais, Casablanca está em vias 

de ter sucesso na aposta de se tornar um 

pólo económico africano, nomeadamente 

na implementação do plano designado de 

Grande Casablanca 2015-2020, assinadas 

pelo Rei Mohamed VI em setembro de 

2014 e totalizando um orçamento de 33,6 

biliões de dirhams, que alavacaram a mo-

derniação e desenvolvimento da capital 

económica de Marrocos.

A marca WeCasablanca é gerida pela 

empresa de desenvolvimento local “Casa-

blanca Eventos e Animação”.

É ainda de referir que a companhia aé-

rea portuguesa TAP retomou em agosto os 

voos directos entre Lisboa e Casablanca, 

com 10 voos semanais, tendo já reforçado 

a operação neste mês de setembro para 11 

operações semanais entre as duas cidades. 

A TAP também reiniciou os voos entre 

Lisboa e Marraquexe, actualmente com 

11 voos semanais entre as duas cidades. ‹



   Setembro 2020 | PAÍS  €CONÓMICO › 5150 › PAÍS  €CONÓMICO | Setembro 2020

› A FECHAR 

Alcácer do Sal capta  
mais fundos comunitários

O Município de Alcácer do Sal conseguiu captar mais fundos comunitários do Portugal 

2020 com vista à execução de importantes obras no concelho, sobretudo nas áreas da rege-

neração urbana e vêm consolidar e aprofundar os investimentos já concretizados.

Os fundos agora alcançados destinam-se 

ao Plano de Mobilidade do Torrão, às obras 

do Interface de Transportes, bem como de 

investimentos em Arêz e Guizo, que vão be-

neficiar da construção de um espaço comuni-

tário, que incluirá uma zona de jogo (campo) 

e uma zona de observação (bancada).

No seu conjunto, o Município de Alcácer 

do Sal liderado por Vítor Proença, conseguiu 

obter quase 630 mil euros, e que se juntam às 

verbas já anteriormente obtidas. ‹

Dstgroup constrói estação elevatória em Vila Verde

Investimento de 4,2 milhões 
em Cabanelas

A construtora dst é a empresa responsá-

vel pela construção da Estação Elevatória 

de Cabanelas do Aproveitamento Hidroa-

grícola de Sabriz – Cabanelas e pela mo-

dernização da respetiva rede de rega, em 

Vila Verde. As duas empreitadas contam 

ainda com a intervenção da dte – instala-

ções elétricas e hidromecânica, da tconcre-

te e da tagregados, empresas igualmente do 

dstgroup.

Adjudicadas pelo valor de 4.202 milhões 

de euros pela Direção geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, as duas obras in-

tegram o Programa Nacional de Regadios, e 

têm como objetivo melhorar as condições 

de produção para os agricultores, através 

da instalação de uma rede de rega moder-

na. A execução da terá terá um prazo de 19 

meses, cabendo a sua fiscalização à empre-

sa CASP – Engineering & Management, 

empresa que atua na área da prestação de 

serviços de projeto de engenharia e arqui-

tetura e da gestão e fiscalização de obras. ‹

Oásis reforça 
investimento 
em Cabo Verde

O grupo português Oásis prepara-

-se para investir 1,5 milhões de euros 

na reconversão do antigo edifício da 

Alfândega na cidade do Tarrafal, ilha 

de Santiago, em Cabo Verde, no que 

será o seu quinto empreendimento 

turístico neste país da África Ociden-

tal. O Hotel “Tarrafal Alfândega Suite” 

deverá abrir no primeiro semestre do 

próximo ano e comportará 20 quartos, 

restaurante e bar, além de possibilitar 

a criação de 30 postos de trabalho di-

retos.. 

De referir que o grupo Oásis possui 

cerca de 800 trabalhadores em Cabo 

Verde. Para além de cabo Verde, o gru-

po possui hotéis no Brasil (Fortaleza) e 

em Marrocos. ‹

Recuperação 
da Solidal 
distinguida

A Solidal, empresa produtora de ca-

bos elétricos e com sede em Esposen-

de, recebeu a distinção “International 

Company Turnaround”, da TMA, que 

premeiam “situações especiais, com-

plexas e desafiadoras que alcançaram 

resultados positivos, que preservam 

valor, salvaram empregos e demons-

traram o poder dos esforços colabora-

tivos e criativos”.

A empresa de Esposende viveu 

tempos difíceis mas conseguiu recupe-

rar sendo «esta distinção um prémio 

para o árduo trabalho e dedicação de 

toda a equipa da Solidal», sublinhou o 

CEO da empresa, François Moufflet. A 

Solidal fechou 2018 com um volume 

de negócios de 34 milhões de euros, e 

registou em 2019 um crescimento de 

150%, com um volume de negócios de 

84 milhões de euros. ‹

TAP regressa a Salvador
Desde o início de setembro a TAP voltou a voar para as cidades brasileiras de Salvador e 

Brasília. São dois voos por semana, no caso da capital da Bahia, às terças e sábados. Segundo 

o Vice-Governador e Secretário do Desenvolvimento Económico do Governo da Bahia, João 

Leão, «esta retorno permite a retomada dos projetos estratégicos interrompidos como a 

ponte Salvador-Itaparica, que está na dependência de voos internacionais entre a China e a 

Europa. Com o regresso dos voos entre Lisboa e Salvador, os chineses já poderão vir assinar 

o contrato e seguirmos em frente com a obra», sublinhou o governante da Bahia. ‹
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