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Castelo Branco procura a sua
fórmula mágica para crescer
Da formação
superior
em tecnologia
à aposta
nos produtos “da
terra”, o distrito
quer ampliar os
casos de sucesso
já alcançados

Das universidades
da região saíram quadros
para empresas como
a Novabase e TIMwe.
Mas Castelo Branco
também produziu
negócios bem sucedidos
noutras áreas, como a
têxtil e a agroalimentar.
A interioridade é um
obstáculo. Mas
para os participantes
na conferência
Portugal PME,
não é inultrapassável.

Miguel Baltazar
Pub
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Conferência Portugal PME
DE SE N VOLVI M E N TO

Agricultura e turismo
poderão ser a solução
para Castelo Branco

O comércio de produtos locais e a actividade turística
foram apontados, na conferência PME Portugal, como
áreas promissoras para o tecido empresarial albicastrense
MIGUEL PRADO
miguelprado@negocios.pt

“Queijo,azeite,vinho.Há“n”atributosqueestaregiãotem.Éneste
trabalho que temos de apostar”,
defende António Aragão, presidentedaFábricasLusitana,aempresaque levaàs casas dos portugueses, apartir dasuafábricaem
Alcains, as farinhas Branca de
Neve.
AapostadaUnitom naprodução de cerejas no Fundão é outro
sinal de que esta região do País
podeternaagriculturaumaviade
saídadotúnelquetrouxeperspectivasmaissombrias,emresultado
doscrescentescustosdainterioridade. O presidente datêxtil Fitecomfalamesmoem“custoselevadíssimos de interioridade”.
Odebatesobreseoshabitantes
e empresários de regiões como
Castelo Branco e a Covilhã deveriamterdiscriminações positivas
continua a ser inconclusivo. Mas
noterreno,averdadeéqueointeriorcontinuaatermercadoparaa
agro-indústria.“DeAlcainsvender
piri-piriparaAngola?!Nãocabena
cabeçade ninguém. Mas temcorrido muito bem!”, comentou António AragãonaconferênciaPME
Portugal, em que participou na
qualidadedepresidentedaNercab
- Associação Empresarial da Região de Castelo Branco.
Omesmoresponsávelacredita
que, além daagricultura, aregião
deCasteloBrancopodeapostarno
turismo cultural e de natureza,
paracaptarinvestimentoeemprego. E assim combater a desertificação.
Mas não é fácil. E isso mesmo
reconheceu o vice-presidente da

DI TOS

Queijo, azeite,
vinho. Há “n”
atributos que
esta região tem.
ANTÓNIO ARAGÃO
Presidente da Nercab

A região está
qualificada. As
pessoas podem
ter a certeza
de que
encontram
uma cidade
onde é
agradável viver.
LUÍS CORREIA
Vice-presidente da Câmara
Municipal de Castelo Branco

Câmara Municipal de Castelo
Branco, Luís Correia. “A região
estáqualificada.Aspessoaspodem
ter a certeza de que encontram
umacidadeondeéagradávelviver.
Infelizmente, continuamos adebater-noscomarealidadedainterioridade”, lamentou o autarca,
lembrando que “aauto-estradajá
foiumfactordedesenvolvimento

destaregião, mas aintrodução de
portagens acabou por retirar a
vantagemcompetitiva”.
O potencial da região Centro

Noplanoagrícola,aregiãoCentro
do País apresenta-se como a que
maisproduzmaçã,pêra,pêssegoe
ameixa,sendoaindaumareferênciaanívelnacionalnaproduçãode
cereja, milho, feijão e batata, de
acordo com as “Estatísticas Agrícolas de 2011” do Instituto Nacionalde Estatística.
É também nesta região que se
encontra, no domínio vinícola, a
identificaçãogeográfica“Terrasda
Beira”, inserida na denominação
de origem “Beira Interior”. Da
Cova da Beira a Castelo Rodrigo
estendem-semaisde16milhectares. Mesmo assim, o volume de
produção na região de Terras da
Beiraestálonge do alcançado por
regiões como o Douro, Alentejo e
até Lisboa. Segundo o INE, em
2011foramproduzidosnasTerras
daBeira178 mil hectolitros de vinho, apenas 3,2% do total nacional.
Embora os números não permitam aindaao distrito de Castelo Branco afirmar-se como referência nacional no domínio vinícolaoudoturismo,aproximidade
da Serra da Estrela e a extensão
territorialabremparaaregiãoum
potencialdecrescimento.“Nósfazemos praticamente tudo para
conquistarainstalaçãodeempresas novas. Jánão chegaoferecero
terreno”, comentou, durante a
conferênciaPMEPortugal,ovicepresidente daCâmarade Castelo
Branco.Agorarestaracreditarque
o investimento e as soluções criativas chegarão àregião.

Em debate | Empresários da região analisaram perspectivas para Castelo Branco.

P E R G U N TA S A
G

J O S É V I TA L
M ORG ADO
ADMINISTRADOR DA AICEP

“Estarmos
próximos
das
empresas é
o caminho”

Para a Aicep tem sido fácil ajudar as
empresas portuguesas do interior do
país a ganharem mercado lá fora?

Sim, com certeza. Nós cada vez
mais trabalhamos numa lógica de
proximidade às empresas. Corremostodoopaís,fazemosacçõesde
capacitação.Fazemosquase50acções por ano, em que tentamos falar com as empresas, saber as suas
dificuldades e dar-lhes conselhos
sobreosmercadosparaosquaiselas
se quereminternacionalizar.
Quais são as principais dúvidas que as
empresas vos colocam?

Depende do seu processo de internacionalização. Se querem ini-
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I N VE STI M E N TO

Unitom aposta
na produção
de cerejas
para exportação

Após ter trocado Londres pelo Fundão,
a empresa de venda de derivados de tomate,
concentrado de fruta e azeite decidiu investir
na plantação de 100 hectares de cerejeiras

ciar,temosqueverqualaofertaque
eles têm e quais são os mercados
que estão aimportaresses bens ou
serviços. Tem que haver sempre
umaanálisedemercado.Nessasacçõesnósconvidamossempreabancaparaqueabancainformeasempresas dos instrumentos financeiros que tem à disposição. E convidamos também empresas que já
têm experiêncianesses mercados,
paraquepossamdizerquaisforam
as dificuldades que encontraram e
dar-lhes sugestões sobre a forma
mais fácil de elas poderem entrar
nesses mercados.
O que é que a Aicep pode dizer às em-

presas que se têm queixado tanto dos
custos de contexto e das dificuldades
de competir quando há os custos logísticos, os custos energéticos?

Nesta lógica de proximidade às
empresas nós criámos a figura do
gestordecliente.Dasempresasque
estão aqui, todas elas játêm gestor
de cliente naAicep. No fundo é um
técnico da Aicep que é o contacto
privilegiado destas empresas para
asajudaraultrapassarosproblemas
quetenhamefacilitaroseuprocesso de expansão internacional.
E os recursos que a Aicep tem são suficientes para garantir a todas as empresas esse acompanhamento?

Hásempreumasquenosprocuram mais que outras. Mas nós temos50gestoresdeclienteemPortugal, além de toda a rede externa
quetemosem51cidades.Masopapeldessegestordeclienteéfacilitar
a vida às empresas, falando com
elas, conhecendo-as. Deslocam-se
às empresas paraas conhecer melhore identificarproblemas.
O balanço dessa figura que foi criada é
positivo?

Sim,épositivo.Obviamenteque
o nosso objectivo é sempre melhorar, mas pensamos que este é o caminho, numalógicade proximidade comas empresas.

A Unitom, especializada no comércio de derivados de tomate,
entre outros produtos alimentares, tomou há sete anos uma opção contraacorrente. “AempresanasceuemLondresefoideslocalizadaparao Fundãoem2005”,
contaPaulo Ribeiro,administradordaempresa,quehojelidacom
fornecedores e compradores de
vários pontos do globo. Mas aregião da Cova da Beira será agora
especialmente relevante, pois a
Unitomdecidiuinvestirnaplantação de cerejal, para aproveitar
asboascondiçõeslocaisdedesenvolvimento desse produto.
Este mês aUnitom, que conta
comcapitalmistodeportugueses,
norte-americanos e espanhóis,
deveráterminaraplantaçãode50
hectares de cerejal. “E vamos em
Março preparar uma outra propriedade”,revelouPauloRibeiro,
durante aconferênciaPME Portugal, em Castelo Branco. O objectivo é chegar a 2014 com 100
hectares.Oplanodenegóciosestá
traçado. “Dentro de quatro anos
estaremos a produzir 500 a 600
toneladas de cereja, que queremos que sejam em 80% para exportação”, indicou.
Com esse volume, a Unitom
terácerejasequivalentesa10%da
actual produção nacional, que é
aindadeficitária. Segundo Paulo
Ribeiro,oPaísproduzanualmente6miltoneladasdecerejas,mas
consome 12 miltoneladas.
“No nosso negócio o contacto
pessoal é imprescindível”

AnualmenteaUnitomimportada
China1.500 contentores de derivados de tomate. Com escritório
naChinahá11 anos, Paulo Ribei-

ro garante que o tipo de actividade daempresaimplicaobrigatoriamenteadeslocaçãoaoterreno.
“Nonossonegócioocontactopessoal é imprescindível”, aponta o
empresário.
O mesmo responsável acreditaqueumdosfactoresdediferenciação daUnitom assentano envolvimento que aempresamantémdesdeopontodeproduçãoao
de consumo, não se dedicando,
como “trader”,afazerapenasaarbitragem de preços no mercado
internacional. “Não nos limitamos a comprar e vender mercadoria.Nóscontrolamosaqualidadedaorigemaodestino”,asseguraPaulo Ribeiro.“Recebemos60
a90diasdepoisdeentregaramercadoria, portanto, se houver um
problema de qualidade... temos
problema!”, acrescenta.
Com12colaboradoresemPortugal, a Unitom tem no Fundão
umaposição de relativacentralidade,nãoobstanteoscustoscrescentes de deslocação ao Porto e a
Lisboa.NessesentidofazernegócioscomEspanhaatésaimaisbarato, jáque, segundo o responsáveldaUnitom,deCasteloBranco
aMadridháapenas 1,70 euros de
portagens.“Estamosaduashoras
de Lisboa, atrês horas do Porto e
a duas horas e meia de Madrid”,
comentaPaulo Ribeiro.
Apesar do novo investimento
emPortugal,fazernegócionosectoragrícolanão é um sucesso garantido. “Este ano comprámos
400 toneladas de pêssego e 300
toneladasdemaçã.Masécomplicadíssimo, porque contratámos
2.500 toneladas de maçãe só entregámos300toneladas...”,explicao gestor. MP
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Tecnologia e universidades
andam de braço dado
Empresas como a Novabase e a TIMwe têm dado emprego a estudantes da região
Miguel Baltazar

O distrito de Castelo Branco começaaserumcasosériodesucessonaformaçãodemão-de-obrae
massacinzentaparao sectortecnológico.“JátemosalunosnoDubai, em empresas como a Novabase”,testemunhouodirectorda
EscolaSuperiordeTecnologiade
Castelo Branco (ESTCB), José
Carlos Metrôlho, durante a conferência Portugal PME. Mesmo
emterritórionacional,sãovários
os casos de ex-alunos do Instituto Politécnico de Castelo Branco
(IPCB)atrabalharnasinstalações
daTIMwe naCovilhã.
José Carlos Metrôlho asseguraque“aregiãotemcondiçõesde
desenvolvimento das áreas das
tecnologias”, onde o nível de formação tem vindo a crescer. Segundo o responsável da ESTCB,
em60docentesnestainstituição,
26sãodoutorados.Enopróximo
ano aESTCB deverácontar com
maisduasdezenasdedoutorados.
OpresidentedoPolitécnicode
Castelo Branco, Carlos Maia,
acredita que “as instituições de
ensinosuperiorterãosempreum
papel fundamental no desenvolvimentodasregiões”.Écombase
nessaligaçãoàsuniversidadesque
aeconomiadeCasteloBrancodeverá projectar o seu futuro. “Há
umtrabalho que temde serfeito.
As empresas têm que perceber
queháumamaisvaliaemassociarem-seainstituiçõesdeensinosuperior”, apontaCarlos Maia.
MasopresidentedoIPCBnota
tambémqueessaaproximaçãojá
não é apenas um objectivo teórico. “Os nossos alunos de mestrado obrigam-se a responder nas
suastesesaproblemasconcretos
das empresas”, assevera Carlos
Maia,quedizficar“muitosatisfeito” se o conhecimento desenvolvidonasuniversidadestiveraplicabilidade prática.
NoIPCBjáexisteumembrião
deum“spinoff”,paratransformar
emempresa“muitobrevemente”,
segundo o presidente do Politécnico. Mas a instituição quer ir
mais alémnarelação como meio
empresarial. “Estamos em conversaçõescomaCâmaraMunicipal para a nossa participação no
centro de empresas inovadoras”,
disseCarlosMaianaconferência.
José Carlos Metrôlho não escondeuestar“muitoansioso”pela
criação daincubadorade empre-

As empresas têm
de perceber que
há mais-valia
em associarem-se
a instituições de
ensino superior.
CARLOS MAIA
Presidente do Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Já temos alunos
no Dubai, em
empresas como
a Novabase.
JOSÉ CARLOS METRÔLHO
Director da Escola Superior
de Tecnologia de Castelo Branco

Carlos Maia | Presidente do Politécnico de Castelo Branco defende maior proximidade com o meio empresarial.

sasdeCasteloBranco,atéporque
aESTCBtemparticipadoemconcursos, mas isso não chega. “Temos vários projectos que ganharam o Poliempreende [concurso
lançadopelospolitécnicosportugueses que já vai na 10ª edição],
mas depois precisamos de infraestruturas”, explicao director da
EscolaSuperiordeTecnologiade
Castelo Branco.
O vice-presidente da Câmara
Municipal de Castelo Branco,
Luís Correia, confirma a importânciaque aáreatecnológicae de
comunicações tem paraaregião,
assumindo que “o ‘call center’ da
PT trouxe postos de trabalho a
CasteloBranco”.Masdepoisoque
restaéumtecidoeconómicofragmentado,numarealidadeemque,
notaLuísCorreia,“éprecisoalgumadimensão paraconquistar os
mercados”.
O autarca admite que, economicamente,aregiãovive“umambiente difícil”. “As empresas nesta região são principalmente
PME, que têm dificuldade de se
impornomercadoedeinovarem
nosprodutos”,avaliaLuísCorreia.
As próximas fornadas de alunos
poderão,contudo,mudar,pelapositiva, esse diagnóstico. MP

Ivigisoft nasceu na Beira Interior
e quer dar o salto além fronteiras
Já com parcerias firmadas em Angola e Moçambique, a tecnológica da
Covilhã, que já trabalha com a Ikea, procura uma aliança no Brasil
Manuel Reis
estudou na
Universidade da
Beira Interior, de
onde resultou a
criação da
Ivigisoft.

A Universidade da Beira Interior
(UBI) tem natecnológicaIvigisoft
aprovavivade como do ensino podemnascerexperiênciasbemsucedidas de iniciativaempresarial. “A
Ivigisoft é um ‘spinoff’ da UBI. Os
sócios saíram todos dauniversidade”, começou por explicar o administradorManuelReisnaconferênciaPME Portugal. Emtrês anos de
vida, adiantou, aIvigisoft jáconseguiu desenvolver seis produtos de
“software” especializado.
O objectivo dajovemempresaé
ir atrás de oportunidades que as

maiores tecnológicas não conseguem aproveitar. “Procuramos
identificar nichos que as grandes
“software houses” não conseguem
colmatar”, explicouManuel Reis.
Já com parcerias estabelecidas
emÁfrica, nomeadamente emAngolaeMoçambique,aIvigisoftestá
actualmente àprocurade um parceiro paradesenvolvimento de soluçõesnomercadobrasileiro.AescaladaIvigisofté,parajá,asuficiente. Mas as perspectivas de crescimento alimentam a esperança de
que a equipa de quatro elementos
que hoje trabalhanaCovilhãpossa
vir a ser alargada no próximo ano,
com a contratação de cinco novos
programadores.
Da Covilhã a Paços de Ferreira

Manuel Reis deixou, na conferênciarealizadaem Castelo Branco, a
imagemde umempreendedorque
seformounaCovilhã,queaíviveua

suajuventudeequetambémaíencontrou um “habitat” adequado às
suasnecessidades.Segundooadministrador daIvigisoft, “aCovilhãé
umpontoimportanteemtermosde
localização”.
Mas o facto de a empresa estar
sediadanaquelacidadenãosignificaqueosseusnegóciosfiquemconfinados àregião. Naverdade, aIvigisoft já conquistou, entre os seus
clientes, afábricadasuecaIkeaem
Paços de Ferreira. Aempresa tecnológicacriadaapartirdaUBIdesenvolveuum“software”específico
paraosistemarobotizadodeempilhamento de cargas que aIkeatem
nasuafábricaportuguesa.
Ocontratocomamultinacional
suecaé parajálimitado ao território nacional. Mas ter a Ikea na sua
carteiradeclienteséjáumcartãode
visita que poderá ajudar Manuel
Reis e os seus sócios aabrirem novas portas. MP
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“Não conseguimos reflectir
os custos nos preços de venda”

No interior
do País
ser “da terra”
faz ou não
a diferença?

Miguel Baltazar

AFitecom, que emprega
190 pessoas no fabrico de
têxteis na Covilhã, está a
crescer em facturação,
mas admite que os custos
da interioridade se fazem
sentir

NocasodatêxtilFitecom,aempresaestánaCovilhãcomopodiaestar em qualquer parte do
mundo,apontaJoãoCarvalho.
Mas... “os sócios nasceram na
região e são da região”. Esse
apegoà“terra”éhojeumfactor
que para muitos empresários
supera os desafios colocados
pelainterioridade.Eser“daterra” faz adiferença?
Porque é que aFábricas Lusitana,queproduz,entreoutras
marcas, as farinhas “Brancade
Neve”,permaneceem Alcains,
no distrito de Castelo Branco?
“Porquehistoricamentetenho
a empresa aqui e porque acre-

Instaladaem Tortosendo,freguesia
doconcelhodaCovilhã,aFitecomlaboracom 190 pessoas naprodução
detecidosparavestuário.Oseupresidente,João Carvalho,fala-nosdos
problemas causados pelos custos
energéticos e pela subida dos
“spreads”dabanca.
Para uma empresa têxtil como a Fitecom, quais são os principais desafios da
interioridade? Coloca-vos desafios especiais em termos logísticos?

Eu tenho
uma empresa
aqui porque
acredito
nesta região.

AFitecomestánaregiãodamesmaformacomo poderiaestarnoutro ponto do país oudo mundo. Ter
nascidonaregiãoeterpermanecido
naregiãodeve-seapenasaqueossóciosnasceramnaregião.Aquiloque
anteseraumavantagem,porquehaviaumadiscriminaçãopositivarelativamenteàregião,nestemomento
jádesapareceu. Ou seja, aquilo que
antes eraumavantagemneste momentopassouaserumcusto.

ANTÓNIO ARAGÃO
Presidente da Fábricas
Lusitana

Sobretudo por questões logísticas?

Porváriasrazões.Aquestãologísticaéaprincipal.Anãoproximidade
dasgrandescidadesacabaporserum
custoenorme.
Uma das questões de que as empresas
se têm queixado, sobretudo na indústria, é afacturaenergética. No vosso caso
tem sido expressiva?

Nonossocasoédefactomuitocrítico. Na nossa empresa no último
ano vimos anossafacturaenergética(electricidade e gás) aumentada
emcercade26%.Istotraduz-seem
custosdirectosnopreçodoproduto
da ordem dos 4%. Por outro lado,
quem são os nossos concorrentes?
Nãosãoosportugueses.Sãoositalianos, que viramafacturaenergética
deles ligeiramente diminuída. De
modoquenósnãopodemosaumentarpreçosquetenhamavercomcustos de origemenergética, porque os
nossosconcorrentesnãoostêm.
A Fitecom tem sido afectada porproblemas de tesouraria e financiamento?

Não. AFitecom é umaempresa
comalgumasolidezfinanceiraeuma

Na nossa empresa
vimos a
factura energética
aumentada
em cerca de 26%
no último ano.
JOÃO CARVALHO
Presidente da Fitecom

estratégiaquefoidefinidaháunslargos anos atrás e penso que temvindoaterumbomdesempenho.Aquiloquesentimosfoiumaumentodos
spreads de 0,25% para5%. Paralhe
darumaideia,umaempresadonossotipoemItáliatemspreadsinferio-

resa2%.Portanto,oprodutovaiencarecendoenósnãoconseguimosreflectiressecrescimentodecustosno
valordevenda.
Quais são os principais produtos que estão a comercializar?

Nósproduzimostecidosdestinados avestuário externo de homem,
senhoraecriança.Exportamoscercade95%[daprodução].
Quais são as perspectivas para 2012?

Devemosultrapassarovolumede
negóciosdosúltimosanos.Deveser
o ano da história da Fitecom com
maiorvolumedenegócios.Oquenão
significaquetalserepercutanamargemdelucro.Estamosatrabalharna
margemzero.
Qual vai ser a facturação da empresa?

Afacturação deve-se situar en-

tre os 13 e 14milhões de euros.
Como é que encaram o próximo ano?

Com muitos receios, porque o
nossoprincipalmercadoéaEuropa,
embora indirectamente cerca de
50%doqueproduzimosváparafora
daEuropa.Noentantoestamosmuito cépticos quanto ao que vai ser o
próximo ano. TodaaEuropaestáa
apertarocinto.
Qual é a situação laboral na Fitecom? O
facto de as perspectivas para 2013 não
serem sorridentes leva-vos a pensar na
necessidade de eventualmente reduzir
pessoal?

Não.Emprincípionãovamosreduzir pessoal. Não prevemos que
hajadiminuiçãosignificativadasencomendas. Aquilo que prevemos é
que não consigamos sercompetitivosemtermosdepreços. MP

dito nesta região”, explica António Aragão, presidente da
empresa, que também tem escritóriosemLisboa.Umdostipos de negócios que persistem
em CasteloBrancoéjustamente o de “empresas que emocionalmenteestãonestasregiões”,
apontaoresponsáveldaFábricas Lusitana.
Isso mesmo é válido para
Manuel Reis, que após o curso
naUniversidadedaBeiraInteriorse“casou”comatecnológicaIvigisoftepermaneceunaregião. Já para Paulo Ribeiro, da
empresa Unitom, a ligação ao
Fundão foidecisivaparaadeslocalizaçãodasededaempresa
de Londres paraaquelacidade
do distrito de Castelo Branco.
João Carvalho associa esse
factor afectivo ao nascimento
daFitecom.“FiqueinaCovilhã
porque quando pensei tornarme empresário os têxteis e alã
estavam na Covilhã”, conta. E
agora os custos de deslocalizaçãodasmáquinasdafábricasão
elevados demais para pensar
sequeremlevaraFitecompara
outras paragens. MP
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CGD continua a ter
procura de crédito
por parte das empresas

Opinião
Ferrari Careto
Administrador EDP
Comercial

Castelo Branco está “menos mal” que outras regiões do País
Miguel Baltazar

Oferta da EDP
no mercado livre
para as PME

Agarantiaé dadaporJoão Asseiro.
“Defacto,háprocuradecréditoeos
bancosestãodisponíveisparaanalisar”,indicouodirectorcomercialda
DirecçãodeEmpresasNortedaCaixaGeraldeDepósitos(CGD).Omesmoresponsável,duranteaconferênciaPortugalPME,fezquestãodesublinharque emmatériade liquidez
“nestemomentoosbancosnãotêm
os problemas que tinham no início
de2011”.
Aindaassim, João Asseiro reconheceu que abanca, “naturalmente”, temde serselectivaquanto aos
projectos que financia e apoia, até
para“nãoimplicar,nofuturo,osníveis de imparidade”. Não obstante
essaadvertência,peranteosempresáriospresentesnaconferência,odirectorcomercialdogrupoCGDreiterouque“háprocuradecréditoede
algumaformatemos ido ao encontrodessaprocura”.
Olhandoparaocomportamento
das empresas daregião de Castelo
Branco,oresponsáveldaCGDnota
que estaestálonge de serdas áreas
maisproblemáticascomqueobancoestataltemdelidar.“Nosectordos
não transaccionáveis, o distrito de
CasteloBrancoestámenosmalque
outrasregiões”,comentouJoãoAsseiro,acrescentandoquepelomenos
“o rácio de crédito vencido aponta
paraessaperspectiva”.
Aicep nota maior interesse das
empresas em participar em feiras

João Asseiro | Responsável da CGD assegurou que o banco está a apoiar as
empresas, embora de modo mais selectivo.

Dopontodevistadainternacionalização,naconferênciaPortugalPME
participoutambémJoséVitalMorgado,administradordaAicep-AgênciaparaoInvestimentoeComércio
ExternodePortugal.Oresponsável
daagênciaestatalrealçouqueaentidadetentou“imprimirumalógicade
proximidade às empresas”, criando
dezenas de gestores de cliente para
acompanharemcasoacasocadaempresainteressadaemcrescerláfora
comoauxíliodaAicep.
Osfinanciamentospúblicosàinternacionalização, apoiando, por
exemplo, a participação em feiras
noexterior,têmtidoprocura.“Mais
recentemente, num concurso que
acabouagora,onúmerodeempresasquesecandidataramfoiotriplo
do habitual”, comentou José Vital
Morgado naconferênciarealizada

emCastelo Branco.
O administrador daAicep reconhece que com acrise instaladano
Paísasempresasportuguesasestão
“nocódigopostalerrado”,oque,na
suaopinião, reforçaanecessidade
de apostarem no crescimento lá
fora. “Tudo o que organizamos sobreMoçambiquetemumaprocura
imensa”, notou José Vital Morgado,referindoqueasfeiras“aindasão
o local ideal parainiciar ainternacionalização”.
O representante daAicep só lamenta que a comparticipação públicanos custos de internacionalizaçãodasempresasestejalimitada.
“Seoníveldeapoioàsempresasem
vez de 45% pudesse ser maior isso
seriavantajoso paraas empresas”,
concluiu. MP

Neste momento
os bancos
não têm
os problemas
que tinham
no início de 2011.
JOÃO ASSEIRO
Director comercial
da Direcção de Empresas Norte
da CGD

É um lugar comum afirmar que as PME assumem um papel
fundamental na economia portuguesa, ao nível da criação
de valor, no emprego e da própria coesão regional, sendo o
aumento da produtividade destas empresas condição fundamental
para que Portugal reencontre o caminho do crescimento económico.
Na EDP acreditamos que podemos contribuir para o sucesso das
PME portuguesas, o que nos leva a dar-lhes uma atenção especial
através de uma área de negócio especialmente vocacionada para
estas empresas. Dessa forma, procuramos identificar necessidades
específicas deste segmento de mercado e disponibilizar apoio
permanente para responder a dúvidas de cariz comercial ou mesmo
técnico, de forma imediata e profissional.
O processo de liberalização do mercado da energia cria alguns
desafios às PME portuguesas. Uma das principais vantagens deste
processo – a oportunidade de escolher o comercializador de energia
– envolve também a necessidade de recolher informação e de tomar
opções, sobre a oportunidade de mudar e sobre as vantagens e
inconvenientes de cada uma das propostas. Temos vindo a dar o
nosso contributo para esse processo, através da disponibilização de
informação clara e transparente e apresentando propostas de valor
que permitem que, de forma sustentada, as PME possam reduzir os
seus custos de energia face às tarifas transitórias definidas para o
mercado regulado.
No entanto entendemos que há espaço para mais. Em
complemento a reduções de preços, entendemos que há um esforço
muito significativo a fazer na forma como as PME utilizam a energia,
nomeadamente nos seus processos produtivos. A EDP tem o knowhow e as ofertas necessárias para que tal aconteça.
A agregação de electricidade com gás numa mesma oferta permite
economias relevantes do lado do cliente, em termos de custos de
transacção: um único ponto de contacto, uma única factura – com o
detalhe necessário – um único pagamento.
A informação detalhada de consumos permite um controlo mais
rigoroso dos custos de electricidade, permitindo identificar
optimização de processos ou mesmo mero desperdício, evitando
gastos desnecessários, que apenas servem para aumentar o peso da
factura da energia nas contas das empresas. O mesmo se passa com
a energia reactiva, que pode ser facilmente eliminada através de
soluções técnicas já completamente banalizadas.
A disponibilização de auditorias na área da energia e de sistemas
de produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos, a par da
prestação de serviços de manutenção de postos de transformação,
complementam um conjunto de soluções que acreditamos poderem
ter um impacte positivo ao nível das PME portuguesas.
Fazemo-lo com gosto e com o sentido de responsabilidade de
quem está no mercado há muito tempo e por muitos anos haverá de
continuar. E fazemo-lo também porque queremos ter relações de
longo prazo com parceiros de negócio saudáveis e que façam uma
utilização inteligente da energia, com a qual todos ficaremos a
ganhar.
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Conferência Portugal PME
COM PE TI TI VI DADE

Investigar, planear
e exportar: será esta
a chave do sucesso?

Empresários debateram em Castelo Branco os factores de
competitividade da economia, mostrando-se de acordo
quanto ao que vai bem e mal em Portugal
“Quandofalamosnotêxtil,nãosei
se há muito valor acrescentado
desde a ovelha até ao cliente”. O
cepticismovemdeJoãoCarvalho,
o presidente da Fitecom, que há
duas décadas produz na Covilhã
tecidosparavestuário.Massenão
hávaloracrescentado,oquedáentão competitividade às empresas
portuguesase,emespecial,àsque
sedebatemcomoscustosacrescidos dainterioridade?
João Carvalho acredita que
cadaindústriatemdesebaterpela
diferenciação dos seus produtos.
OempresáriogarantequenaFitecom existe “uma equipa forte de
investigação”. Aliás,sublinhaJoão
Carvalho,“asempresasportuguesas, emgeral, têmumaforte componentedeinvestigação”.Eessaé
umaoportunidade paraPortugal
aproveitar.
OlíderdaFitecomlamenta,todavia,quealigaçãoentreensinoe
economianão estejaaindaafinada.“Senãoforemasempresasalevar os problemas tecnológicos às
universidades, as universidades,
sóporelas,nãodesenvolvemainovação”, refere João Carvalho. No
ensinosuperior,acusaaindaogestor,“amaiorpartesãoacadémicos
puros, gente abstraídadarealidade”.

Diluir o subsídio?
“Em minha casa
mando eu!”
Questionados sobre os
benefícios para as
empresas da distribuição
dos subsídios de Natal e de férias
pelos 12 meses do ano, os
empresários convidados para a
conferência Portugal PME
mostraram grandes dúvidas. “Em
minha casa mando eu! E o Estado
quando se vem meter com as
empresas… corre o risco de ver as
empresas saírem do País”,
comentou Paulo Ribeiro, da
Unitom, notando que não
pretende reduzir a massa salarial
dos seus trabalhadores.
Cepticismo idêntico vem de João
Carvalho, da Fitecom. “Em
termos de empresa [o pagamento
dos subsídios em duodécimos]
não tem qualquer significado”,
refere. Acrescentando: “Não acho
que seja necessário reduzir os
custos salariais”. Para António
Aragão, a redistribuição de
subsídios “é simplesmente uma
questão cultural e não vai afectar
nada a economia”.

Faltam ideias e planos
para o País crescer

OpresidentedaNercab–AssociaçãoEmpresarialdeCasteloBranco,AntónioTrigueirosdeAragão,
acrescentaumoutrodesafioaodebatesobreosfactoresdecompetitividade,oufaltadela,dePortugal.
Para António Aragão persistem
“grandesdificuldadesestruturais”
e “o grande problemadeste país é
o planeamento”. O mesmo res-

ponsávelsugerequeoPaísdeveria
rapidamente decidir, perante o
ambiente de “globalização selvagem”, se a saída é “sermos frios e
selvagens”ou“termosdiscriminaçãopositiva”paraossectoreseregiões mais ameaçados.
ManuelReis,administradorda
Ivigisoft,concorda.“Faltamideias
paraPortugal crescer. Não háum

verdadeiro plano parao País”, comenta.Ecomaeconomiaparada,
asempresasqueaindatêmactividadevãotendocadavezmaisdificuldadeemreceberpelosserviços
prestados.
Paulo Ribeiro, presidente da
empresaUnitom,acreditaqueum
dosfactoresestratégicosdesucesso é a defesa da qualidade do que
se compra e vende. “Financeiramente o nosso cliente tem uma
facturaparaumproduto.Mastoda
aparte daqualidade é controlada
pornós”, ilustrao gestor.
A necessidade de exportar
e o problema dos portos

AntónioAragão,quetambémliderao grupo Fábricas Lusitana, defende que as exportações nacionaistêmaganharcomochamado
“mercado da saudade”, ou seja,
paísescomumafortepresençade
portugueseseluso-descendentes,
eparaaÁfricalusófona,ondeeconomias como Angolae Cabo Verde emergem com um poder de
compracadavezmaisinteressante paraas empresas nacionais.
Mas as exportações precisam
deumsistemalogísticofuncional.
E as sucessivas greves dos estivadores nos portos portugueses ao
longodesteanoestãoadeixarmarcas. “Tenho 250 contentores
numalinhaem Leixões. Nos últimos três meses tivemos custos
adicionaisde40mileuros”,exemplificaPauloRibeiro.Paraogestor
daUnitom, aincapacidade do Estadoemresolverasgrevesnosportos não é o único obstáculo que
persiste.Aburocraciaéigualmente visada. Muitos inspectores das
Finançasquevisitamasempresas,
apontaPauloRibeiro,“nemsabem
sequero que estão afazer”. MP

Que futuro? | Formação, financiamento e internacionalização estiveram em debate.

FRASE S
Luís Correia, o
vice-presidente
da Câmara de
Castelo Branco,
lamenta custos
da interioridade.

A auto-estrada
já foi um factor de
desenvolvimento.
As portagens
tiraram-nos
a vantagem.

Carlos Maia
preside ao
Instituto
Politécnico de
Castelo Branco.

As empresas têm
de perceber que
há uma mais valia
em associarem-se
às instituições de
ensino superior.
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LOG ÍSTI CA

O estranho caso
dos assaltos
à Branca de Neve
no Entroncamento

Lusitana já sofreu desvios de trigo no
transporte ferroviário, problema a
que se vieram somar, nos últimos
anos, as sucessivas greves
MIGUEL PRADO
miguelprado@negocios.pt

António Aragão
preside à
Nercab, a
associação
empresarial de
Castelo Branco.

Há grandes
dificuldades
estruturais. O
grande problema
deste país é
o planeamento.

João Carvalho é
o presidente da
empresa têxtil
Fitecom,
instalada numa
freguesia da
Covilhã.

As empresas
portuguesas
em geral têm
uma forte
componente
de investigação.

Paulo Ribeiro é
o presidente da
Unitom,
empresa de
compra e venda
de produtos
alimentares.

Quando o Estado
pretende reduzir
a massa salarial...
nós não o faremos.

ParaAntónio Trigueiros de Aragão,“aprimeiracoisaqueestepaís
precisava era de responsabilização”. O administrador da Fábricas Lusitanalançou acríticadurante a conferência Portugal
PME, em Castelo Branco, mas
nãoficouporaí. Etrouxeàluzdo
diaumepisódiocaricatocujaresponsabilidadeseperdenoescuro
danoite, como se de um filme se
tratasse.
AFábricas Lusitana, a“dona”
das farinhas Branca de Neve, já
porvárias vezes nos últimos dois
anossofreuassaltosnotransportedetrigoporcomboio.“Faltavigilânciano Entroncamento”,denunciouAntónioAragão,perplexocomasdificuldadessentidasna
logística associada ao abastecimento de matéria-prima para a
produção dasuamarca-estrela.
Mas o problema dos assaltos
está “finalmente” solucionado.
“Nestemomentoestáresolvido”,
explicouentretantoao Negócios o
administrador daFábricas Lusitana. ParaAntónio Aragão, o desafio maioragorareside naregularidade do transporte ferroviário, cadavez mais difícil de assegurarcomassucessivasgrevesverificadas naCP.
ALusitanadivideotransporte
dassuasmercadoriasentrecomboiosecamiões,empartesiguais.
“Nós jogamos sempre com o rodoviário e o ferroviário, paranão
ficarmos nas mãos de nenhum”,
explicaAntónio Aragão.
“Ultimamentetemsidomuito
difícilrecorrerao transporte fer-

roviário”,notaoadministradorda
Fábricas Lusitana, classificando
como“dramática”asituaçãodea
empresa ter constantemente de
reequacionar o modo de transportedassuasmatérias-primase
produtos.António Aragãorefere
que,maisdoqueasgreves,“oproblemasão os pré-avisos”, namedidaemquelogoqueanunciados
obrigamaLusitanaaponderaralternativas.
“Uma economia viciada”

Ahistóriados assaltos aos carregamentosdetrigofoiapenasaforma que António Aragão encontrou parailustrar asuainsatisfação com o estado da nação. Um
país cujas dificuldades se reflectem nas empresas. “Tenho uma
empresa com 80 funcionários e
40% estarão penhorados. Tenho
até funcionários com oito créditos em cima”, desabafou o administradordaLusitanaepresidentedaNercab-Associação Empresarialde Castelo Branco.
António Aragão tem igualmente umavisão críticado peso
do Estado em Portugal. “Nós fizemos uma economia viciada,
com o Estado metido em tudo”,
lamentao gestor, acrescentando
que agora “temos de saberresolveras coisas como que temos”.
DefensordadiscriminaçãopositivaparaointeriordoPaís,oadministrador daLusitanaprometequeaBrancadeNevecontinuará, apesar dos assaltos e supressõesdecomboios,amoraremAlcains. Como tem morado desde
meados dadécadade 1950, aalimentaroimaginárioculináriodos
portugueses.

