
Paralelamente a iniciativas go-
vernamentais, como o “Ano
de Portugal no Brasil”, seminá-
rios e eventos vêm servindo pa-
ra materializar o interesse e o
esforço de ampliação dos laços
comerciais entre empresas bra-
sileiras e portuguesas.

No ultimo fim de semana, o
Lide (Grupo de Líderes Empre-
sariais), que tem uma unidade
em Portugal desde junho do
ano passado, realizou seu “1º Fo-
rum Empresarial do Algarve”,
no litoral sul de Portugal, reu-
nindo cerca de 300 executivos e
empresários do país-sede e três
ex-colônias — Brasil, Angola e
Moçambique. O evento, que de-
verá ter edições anuais, recebeu
palestrantes como o ministro da
Economia e Emprego de Portu-
gal, Alvaro Santos Pereira, o se-
cretário-adjunto e de assuntos
europeus, Miguel Morais Lei-
tão, e os brasileiros Luiz Fernan-
do Furlan, ex-ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior e presidente do
conselho de administração do
grupo Sadia, e o economista Sér-
gio Rabello de Castro, ambos
membros do Lide.

Na semana que vem — dias
8, 9 e 10 —, o ciclo de palestras
“Fazendo Negócios no Brasil -

Abordagem Prática na Interna-
cionalização do seu Negócio”
levará especialistas brasileiros
para cinco cidades portugue-
sas: Lisboa, Braga, Porto, Leria
e Setúbal. Eles falarão sobre
oportunidades e vários aspec-
tos da realização de negócios
no Brasil, incluindo as peculia-
ridades do sistema tributário,
as possibilidades de financia-
mento e as características ope-
racionais e logísticas do comér-
cio exterior. (www.inofin.pt).

A Câmara Portuguesa de Co-
mércio na Bahia, por sua vez,
promove seu “5º Seminário de
Oportunidades de Negócios
Bahia-Portugal — Unindo For-
ças, Quebrando Fronteiras”
nos próximos dias 18, 19 e 20.
Mais informações podem ser
obtidas no site do evento
(www.bahiaportugal.com.br).

Para fazer as viagens, os em-
presários contam, além dos 75
voos semanais da TAP, saindo
de diversas cidades brasileiras,
com uma nova companhia. A
portuguesa Sata entrou na com-
petição, operando, desde o dia
27, um voo Salvador-Lisboa,
usando um Airbus A 310 com
capacidade para 220 pessoas.

E, no mês passado, o minis-
tro de Estado e Negócios Es-

trangeiros de Portugal, Paulo
Passos, esteve no Brasil, numa
comitiva com um grupo das 13
maiores empresas nas áreas de
energia, saneamento, transpor-
tes e construção civil. Foram à
Fiesp e ao Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo paulis-
ta, saber mais sobre os proje-
tos que serão oferecidos à ini-

ciativa privada na forma de
PPP (Parceria Público-Priva-
da). Recebidos pelo vice-go-
vernador Guilherme Afif Do-
mingos, que também é presi-
dente do Conselho Gestor de
PPPs, foram informados de
que o estado vai investir R$ 60
bilhões em infraestrutura, uma
grande oportunidade para as
companhias portuguesas, que
estão com estruturas ociosas.

Na Fiesp, Portas fez um convi-
te a Paulo Skaf, presidente da en-
tidade, para que prepare uma
missão comercial para visitar
Portugal no ano que vem. “Tive-
mos uma excelente reunião de
trabalho, que vai resultar no es-
treitamento da relação econômi-

ca entre Portugal e Brasil. Nós
convidamos o presidente da
Fiesp para fazer uma missão nos
próximos meses, e (os empresá-
rios brasileiros) serão recebidos
como irmãos, amigos e sócios”,
afirmou Portas, durante o semi-
nário “Oportunidades de Inves-
timento em Portugal”, no últi-
mo dia 5. “Deixamos já confir-
mado o interesse da federação
de realizar uma missão a Portu-
gal, provavelmente, no primeiro
trimestre de 2013”, respondeu
Roberto Giannetti da Fonseca, di-
retor do Departamento de Rela-
ções Internacionais e Comércio
Exterior da federação. ■ J.G.
*A repórter viajou a Portugal
a convite do Lide.

“O português ainda não tem no-
ção da dimensão do Brasil. Está
preso ao eixo Rio-São Paulo e,
quando muito, chega a Minas
Gerais”, diz Antonio Coradi-
nho, presidente da Câmara Por-

tuguesa de Comércio na Bahia,
que nos próximos dias 18, 19 e
20 promove seu 5º Seminário
de Oportunidades de Negócios
Bahia, Brasil e Portugal.

O executivo esteve ontem
em Lisboa conversando com a
Associação Comercial local e a
Associação Industrial de Portu-
gal para explicar o potencial de

negócios e atrair empresários
para o evento.

Coradinho, português que vi-
ve há 35 anos na Bahia, onde
tem família, diz que os princi-
pais setores a desbravar no Bra-
sil são ligados à “economia do
mar” - indústrias naval e pes-
queira, principalmente. “Temos
8 mil km de costa, mas ainda

mal explorados. Portugal tem ex-
pertise secular nesta área. As
possibilidade de negócios são gi-
gantescas”, diz. “Por exemplo,
a indústria naval tem, só na Ba-
hia, R$ 5 bilhões em encomen-
das da Petrobras, incluindo esta-
leiros e plataformas.” Mas a in-
dústria brasileira, estima, tem
capacidade para atender apenas

30% da demanda da estatal.
“Portanto, é necessário encon-
trar parceiros externos para
complementar a demanda e
cumprir o cronograma de explo-
ração das reservas petrolíferas.”

Na semana passada, o secretá-
rio de portos da Bahia, Carlos
Costa, esteve em Lisboa para tra-
tar de novos negócios. ■ J.G.

Empresários
querem
elevar acordos
bilaterais

Bahia quer atrair portugueses para o setor naval

Francisco Leong/AFP

MEIOAMBIENTE

Brasil nãotemacordosobreduasmetas
deconservaçãodabiodiversidade

Além da Indústria naval,
há forte potencial também na
área pesqueira, diz executivo

Representantes brasileiros não conseguiram acordo em pelo menos
duas das 20 Metas de Aichi — diretrizes criadas em 2010 para garantir
a conservação da biodiversidade do planeta. De 8 a 19 de outubro, o
Brasil e mais de 190 países apresentam, na 11ª Conferência das Partes
da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP-11, na Índia, como
estão incorporando as orientações criadas na última convenção. ABr

Rotas aéreas facilitam
negócios. Além
da TAP, que oferece
75 voos semanais,
a portuguesa Sata
entrou em operação

Relações comerciais entre Brasil e Portugal,
apesar das histórias interligadas há séculos,
ainda são bastante restritas

Alberto César Araújo/Folhapress

PauloPassosaguardamissãodeempresáriosbrasileirosaPortugal, queserácomandadapelaFiesp
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




