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Portugal Ventures é a empresa de
capital de risco pública, resultante
da fusão da InovCapital, Aicepp
Portugal Global e Turismo Capital.
A nova sociedade vai ter cerca de
140 milhões de euros de liquiddez
disponível para investimento

Empresário português radicado na Holanda
traz inovação e investimento para Portugal

JOÃO Mena de Matos, português,
residente na Holanda, vencedor da
edição de 2011 do Prémio Empre-
endedorismo Inovador na Diáspora
Portuguesa, tenciona abrir um se-
gundo Centro de Treino Avançado
para Equipas Médicas em Portugal,
confirmou o próprio ao PME News
por ocasião da inauguração do seu
primeiro centro no campus do Hos-
pital de Santa Maria, em Lisboa.

Este segundo centro localizar-se-
á na “região do Porto” e o empreen-
dedor, designer industrial de for-
mação, está, neste momento, na
fase de análise com vista à defi-
nição da localização exacta nesta

região do Norte-litoral do país. 
João Mena de Matos decidiu tra-

zer para Portugal, onde viveu até
ter ido estudar para a Holanda em
1980, o projeto que implementou
no país das tulipas através da sua
empresa MedSim. Mas o seu hori-
zonte é muito mais vasto. “As po-
tencialidades de um centro em Por-
tugal são enormes”, salienta,
adiantando que Portugal poderá
vir a ser um “ponto base de apoio”
para o crescimento do projeto em
países lusófonos e da América
Latina, devido à proximidade lin-
guística e cultural do país com
estes dois pontos do mundo e a
atenção dada nos tempos mais
recentes pelo país à inovação.

A instalação da MedSim em Lis-

boa e na região do Porto funciona-
rá, assim, como alavanca para a ex-
pansão da atividade para outros
países de língua oficial portuguesa,
nomeadamente o Brasil, em parale-
lo com os planos para abertura de
centros em outros continentes.

O centro agora inaugurado no
campus do Hospital Santa Maria re-
presenta um investimento de 15
milhões de euros e estima-se que
permitirá criar cerca de 60 postos
de trabalho. João Mena de Matos
entende que “a parceria com a Fa-
culdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa constitui um marco
determinante do que será a
MedSim em Portugal como centro
de excelência, empreendedorismo
e prestígio”. 

Governo
reestrutura
capital de risco

O ESTUDO “Retrato do Tecido Em-
presarial Português” da Primavera
BSS revela que 26,4% das empresas
a atuar no mercado nacional apon-
tam a expansão da sua atividade
para novas geografias como uma
medida para contornar a crise.

De acordo com o estudo, os
Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa são os mercados inter-
nacionais de eleição em 2012, com
13,2% das empresas a referirem
pretender iniciar o processo ainda
este ano.

Para a maioria (58,2%) das em-
presas que não aposta na interna-
cionalização do negócio, a princi-
pal razão é a inadaptação dos pro-
dutos ou serviços a outros merca-
dos.

Expansão
é resposta 
à crise 
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João Mena de Matos, vencedor do Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora 2011, abriu o primeiro Centro de Treino Avançado
para Equipas Médicas no Hospital de Sta. Maria

Portugal funcionará
como alavanca para 
outros países de língua
oficial portuguesa,
nomeadamente o Brasil 

BANCO POPULAR
O presidente do
banco, Rui Semedo,
apresenta os apoios
à internacionalização
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A fabricante de
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A PORTUGAL Ventures, presidida
por Epifânio da Franca, ex-CEO da
Chipideia, estender-se-á, segundo
anunciou o Governo, “no apoio à
economia” e na revitalização do te-
cido económico tradicional, nos di-
ferentes estádios de desenvolvi-
mento das empresas: start-ups,
participação em empresas de base
tecnológica já com geração de re-
ceitas e através de private equities.

“Queremos apoiar empresas
com elevado potencial de desen-
volvimento”, salientou o ministro
da Economia, Álvaro Santos Perei-
ra.
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Agrocluster do Ribatejo coopera
O Agrocluster do Ribatejo e o
Plant InterCluster (PIC) - rede
francesa formada por cinco
clusters -, assinaram um acordo
de cooperação que pretende
“cimentar a internacionalização
das duas instituições e das
empresas associadas, assim
como a partilha de experiências
e conhecimento”.  “Este protoco-
lo é uma ferramenta para poten-
ciar as sinergias geradas pela
cooperação. Suporta um rela-
cionamento internacional que é a
base de novos negócios, partilha
de recursos, geração de oportu-
nidades e abertura de mercados
às nossas empresas e outros
agentes para o progresso do
setor agroindustrial. É feito
segundo um movimento de baixo
para cima, gerador de estraté-
gias coletivas, executadas a par-
tir dos territórios e das regiões”,
afirmou Carlos Lopes de Sousa,
presidente do Agrocluster
Ribatejo. 

... Invest Lisboa também
A Invest Lisboa, agência para a
promoção económica da cidade
de Lisboa, participou, como for-
mador, numa ação dirigida à
Câmara do Comércio e Indústria
da República do Azerbaijão, a
qual teve como objetivo trans-
ferir know-how sobre promoção
e captação de investimento. Para
além de Portugal, que esteve
representado pela Associação
Comercial de Lisboa (ACL), par-
ticipam também, neste projeto,
instituições da Bélgica, Itália e
Hungria. Em outubro, será a vez
de responsáveis da Câmara do
Azerbaijão se deslocarem cá.

A TALKDESK, start-up do Instituto
Superior Técnico Taguspark,
lançada em outubro de 2011, foi
recentemente distinguida com o
prémio Twilio Fund, pelo desen-
volvimento da plataforma de call

center na nuvem e convidada a
integrar a incubadora de Silicon
Valley. A plataforma, desenvolvida
pelos antigos alunos do Mestrado
em Engenharia de Redes de Comu-
nicações (MERC) do IST, tem como
mais-valia o facto de “eliminar
barreiras”, dado que “fornece uma
plataforma que funciona como
software as a service (SaaS) e cuja
operação apenas depende de um
browser e acesso à Internet”. 

Cristina Fonseca, antiga aluna de
mestrado em Engenharia de Redes
de Comunicações do IST Taguspark
e co-fundadora da Talkdesk, expli-
ca que o “ecossistema em si e o
acesso à rede de mentores foram
extremamente importantes para
chegarmos onde estamos hoje”. 

Entre clientes e interessados em
usar o software da empresa, adian-
ta, há já mais de mil empresas.

A ISA-Intelligent Sensing Anywhe-
re, SA, é a primeira empresa portu-
guesa a ser admitida à cotação no
NYSE Alternext, um mercado do
grupo NYSE Euronext dedicado às
pequenas e médias empresas (PME). 

Exemplo de inovação e empreen-
dedorismo, a empresa, liderada por
Basílio Simões, é hoje líder europeia
no setor da telemetria. 

A ISA nasceu em 1990, da iniciati-
va de cinco recém-licenciados da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade de Coimbra que recor-
reram a fundos da ANJE e começa-
ram por desenvolver sistemas de
aquisição, processamento e trans-
missão de dados para a área do am-
biente e sistemas de controlo remo-
to para domótica e alarmística. 

A ISA quebrou, desde cedo, a bar-
reira da nacionalidade orientando-
-se para mercados internacionais
avançados, sendo que o volume de
exportações é muito significativo,
constituindo, nos últimos anos, uma
média de 65% dos seus negócios. Na
primeira década, o crescimento da

empresa foi auto-financiado. Em
2000, foi feito um aumento de ca-
pital subscrito por um investidor da
área da construção/imobiliário. Em
2003, foi feito um um MBO. Nessa
altura, entraram dois investidores
industriais minoritários.

JOSÉ Faria, do Funchal, Madeira, a-
presentou o melhor projeto de ne-
gócio no âmbito da 2.ª edição do
Prémio Microcrédito para Micro-
empreendedores Portadores de De-
ficiência do Millennium bcp.

José Faria nasceu com paralisia
infantil na perna direita, mas, en-
quanto realizava o seu percurso es-
colar, apercebeu-se de que tinha
uma especial vocação para traba-
lhos manuais. Em 1992, completou
o curso de Reparação de Calçado
numa escola de ensino especializa-
do para portadores de deficiência
motora. 

Desde essa altura, explica o Mil-
lennium bcp, “tem vivido da sua
arte, mas sem nunca ter tido opor-
tunidade de criar um negócio pró-
prio”. Agora, através deste prémio,

é-lhe dada a oportunidade de ter
uma oficina”.

A iniciativa do Microcrédito Mil-
lennium, no âmbito do Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência,
visa apoiar a criação de um negócio
viável por pessoa portadora de defi-
ciência e sem acesso a crédito ban-
cário. Após a avaliação das candida-
turas apresentadas é escolhido o
vencedor, que irá contar com o
apoio do Millennium bcp Microcré-
dito para desenvolver e implemen-
tar a sua ideia de negócio. 

Através do Microcrédito, o Mil-
lennium bcp já financiou 19,6 mi-
lhões de euros, apoiando a criação
de cerca de 2379 negócios, que ge-
raram cerca de 3570 novos postos
de trabalho. Em concreto, na Ma-
deira, foram apoiados 222 projetos
de negócio, o que se  traduziu na
criação de 368 postos de trabalho.

BCP viabiliza projeto de
microempreendedor do Funchal

Start-up do Técnico lança 
call center na nuvem 

A GALP Energia, em parceria com a
AICEP e com a COTEC, reuniu, este
mês, com os seus principais e po-
tenciais fornecedores e prestadores
de serviços para lhes dar a conhe-
cer os seus projetos de crescimento
para os próximos anos e detalhar
as áreas em que mais necessitará
de adquirir bens e serviços exter-
nos. O objetivo é, segundo a Galp
Energia, “permitir que as empresas
nacionais se posicionem da melhor
forma para beneficiarem das opor-
tunidades”. 

O encontro reuniu cerca de qua-
tro centenas de empresas, na sua
maioria de pequena e média di-
mensão e de setores variados, entre
os quais tecnologias de informa-
ção, engenharia e projetos, serviços
e manutenção industrial, metalo-
mecânica, gestão ambiental, segu-
rança, construção civil, transpor-
tes, serviços de saúde, centros de
investigação, marketing e publici-
dade e muitos outros. 

O volume global de compras da
Galp Energia, em 2011, foi de 950
milhões de euros, dos quais cerca
de 500 milhões foram contratados
a empresas portuguesas. O número
de empresas fornecedoras de bens
ou prestadoras de serviços no ano
passado foi superior a 2400. Destas
empresas, 1150 obtiveram contra-
tos de valor superior a 10 mil euros.

Galp dinamiza
oportunidades
junto de PME

A Whiteroad, empresa criada em
finais de 2009 por jovens engenhei-
ros portugueses, concebeu a aplica-
ção CityM para dar resposta a um
cliente angolano. Trata-se de uma
plataforma inovadora de gestão de
processos nascida da necessidade
de desmaterialização do arquivo do
Instituto Público de Gestão Urbana,
tornando-o digital e acessível online.

“O problema que encontrámos no institu-
to é semelhante ao de outras organiza-
ções grandes e com meios que, no entan-
to, têm dificuldade em fazer chegar
a informação inter-
na a quem decide”,
explica o engen-
heiro Bruno Félix,
porta-voz e sócio da
Whiteroad.

ISA, a pioneira das PME portuguesas
Basílio Simões, presidente da ISA, conduziu a empresa à cotação no NYSE Alternext
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Entre clientes e poten-
ciais interessados em
usar o software da
Talkdesk há já mais
de 1000 empresas
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NEGÓCIO

TELEMETRIA

NEGÓCIO

Soluções de medição e controlo
à distância aplicadas às áreas
da energia, ambiente, segurança,
logística e saúde

Start-up portuguesa cativa clientes em Angola 
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A Microprocessador - Sistemas Digitais,
empresa portuguesa especializada em
soluções para sistemas e equipamentos
de informação, foi escolhida para fornecer
todo o Sistema de Gestão Técnica
Centralizada da nova Torre de Escritórios
do grupo petrolífero Total em Luanda,
Angola. 
Responsável pelo fornecimento do
Sistema de Gestão Técnica Centralizada

(BMS – Building
Management
System) de todo
o edifício, esta
parceria corres-
ponderá a um
negócio de mais
de meio milhão de euros para a
Microprocessador, num projeto com
design e engenharia topo de gama.

Microprocessador ganha negócio da Total em Luanda

PRÉMIO

INTERNACIONALIZAÇÃO
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ISABEL MELO, co-fundadora da
Mentaur Ltd, empresa que presta
serviços residenciais a adultos com
dificuldades de aprendizagem, saú-
de mental e necessidades comple-
xas no Reino Unido, venceu a edi-
ção de 2012 do Prémio de Empre-
endedorismo da Diáspora.

Cristovão Fonseca, fundador da
produtora Les Films de l’Ódyssée,
a qual produziu cerca de 20 filmes
para a televisão e cinema, foi tam-
bém distinguido com uma menção
honrosa. 

“Os dois galardoados, Isabel
Melo e Cristovão Fonseca, são já
referências nas suas áreas, em mer-
cados tão exigentes como o do
Reino Unido e o de França, respeti-
vamente, e representam o modelo
de sucesso que gostaríamos de ver

aplicado no nosso País”, afirmou
Filipe de Botton, presidente do Júri.

Os candidatos desta 5.ª edição vi-
eram de 34 países, onde se destaca
a participação, pela primeira vez,
de candidatos do Chile, Hungria, Is-
rael, Malawi e Timor-Leste. Outros
países mantiveram a forte partici-
pação das comunidades portugue-
sas, caso dos EUA (26), Brasil (21),
França (16) e Reino Unido (8). 

Este ano, os setores mais repre-
sentados foram o empresarial/fi-
nanceiro, com 25% das candidatu-
ras, seguido pelos setores da res-
tauração/turismo, educação/inves-
tigação/ciência, e indústrias criati-
vas, cada um com 15% das candi-
daturas. A iniciativa da COTEC
Portugal pretende celebrar os por-
tugueses que, pela sua capacidade
empreendedora e inovadora, se
notabilizam fora de Portugal.

Portugueses triunfam
nos negócios lá fora 

EMPREENDEDORISMO

Os empreeendedores portugueses com o Presidente da República, em Lisboa

A NET – Novas Empresas e Tecnolo-
gias (BIC Porto) foi o BIC distingui-
do com o prémio “Best Soft Lan-
ding Incubator Award” no 21.º
Congresso anual da Associação da
Rede Europeia de Business and In-
novation Centres (EBN), realizado
em Lappeenranta, na Finlândia. 

No âmbito do Soft Landing, pro-
jeto de apoio à internacionalização
promovido pela EBN através dos
cerca de 150 BIC europeus e de ou-
tras entidades protocoladas por to-
do o mundo, a NET foi a incubado-
ra distinguida pelas iniciativas e re-
sultados alcançados. 

A promoção e divulgação do Soft
Landing e o contributo da NET (BIC
Porto) para o aumento e diversifi-

cação da rede de contactos ao nível
global permitem que as empresas
em processo de internacionaliza-
ção possam encontrar, com o apoio
da NET, parceiros no país de desti-
no da forma mais célere e eficaz
possível. A solidificação e estab-
elecimento de novos contactos no
mercado brasileiro são o exemplo
de resultados obtidos pelo trabalho
da NET (BIC Porto).  

Dos contactos realizados com a
ANPROTEC - Associação Nacional
das Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores, surgi-
ram mais dois parceiros no Rio de
Janeiro e São Paulo que, por inter-
mediação da NET, estão agora em
contacto com a Cost and Profitabi-
lity, uma das empresas cuja inter-
nacionalização a NET está a apoiar.

NET premiada no apoio
à internacionalização

EMPREENDEDORISMO

O Business and Innovation Centre do Porto alberga 21 empresas inovadoras
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“A internacionalização é uma
necessidade para muitas empresas”

ADRIÁN CALDART, PROFESSOR E COORDENADOR DA ÁREA DE POLÍTICA DE EMPRESA NA AESE

Os argumentos de Bruno de Jesus (Martifer) concentram a atenção da mesa: Professor Raul Bessa Monteiro (AESE), Carlos Almeida (EMBRAER), Frank Tischler (BeneFarmacêutica) e João Almeida (CAP Gemini)

O processo de internacionalização não tem receita, mas existem alguns fatores a ter em conta. A saber: vocação para o risco, visão e planea-
mento de longo prazo, recursos humanos e financeiros, flexibilidade para mudanças na direção e abertura para o estabelecimento de parcerias

A internacionalização é te-
ma permanente de deba-
te na AESE, em Lisboa.
Antigos alunos com expe-

riência de internacionalização,
hoje em cargos de liderança empre-
sarial, regressam frequentemente
à AESE -  Escola de Direção de Ne-
gócios para partilhar as suas expe-
riências. O encontro anual de Exe-
cutive MBA AESE/IESE é um desses
momentos. Na edição de 2012,
participaram Rui Semedo (Banco
Popular), Bruno de Jesus (Martifer),
Carlos Almeida (Embraer), Frank
Tischler (BeneFarmacêutica), João
Almeida (CAP Gemini), Mário Mar-
tins (CEGEDIM) e Filipe Assoreira
(Genzyme). Adrián Caldart (profes-
sor e coordenador da área de Políti-
ca de Empresa), Raul Bessa Montei-
ro (diretor executivo do agrupa-
mento de Alumni da AESE) e o Di-
retor-geral, José Ramalho Fontes,
que encerrou a sessão, foram os
professores envolvidos. No final,
perdurou a ideia de que temos não
só de alterar a nossa perceção, mas
também a nossa capacidade de nos
afirmarmos externamente. “Vemo-
nos como não somos. O estímulo

para que as pessoas vão e arris-
quem é fundamental para as em-
presas gerarem valor. É crucial. Fal-
ta-nos essa escala” sublinhou a pro-
pósito Rui Semedo, Presidente do
Banco Popular.  No âmbito do en-
contro, o OJE conversou com
Adrian Caldart, professor e coorde-
nador da área de Política da Empre-
sa da AESE. 

Que papel desempenha a interna-
cionalização no quadro das priori-
dades estratégicas da econommia
portuguesa?
Na AESE, temos lançado um inqué-
rito dirigido a mais de 3000 empre-
sas portuguesas, com o fim de ana-
lisar este importante tema com da-
dos atuais, pormenorizados e
abrangentes de toda a economia do
país. Esperamos ter dados no final
de junho.No entanto, desde já po-
demos dizer que é apreciável o in-
cremento da importância do tema
dentro das prioridades estratégi-
cas, não só das empresas portugue-
sas, mas também das filiais portu-
guesas de empresas multinacio-
nais, que estão a tentar desenvol-

ver mais atividade fora do país,
sobretudo no Brasil, nos PALOP e,
no caso de empresas de serviços
profissionais, no norte da Europa.
Recebemos muitas consultas nesse
sentido e notamos um grande in-
teresse dos empresários e executi-
vos por atividades relacionadas
com estes temas. 

Quais as vantagens e oportunida-
des da internacionalização face às
tendências daa economia mundial?
A internacionalização é uma neces-
sidade inevitável para muitas em-
presas por dois motivos: o primeiro
é uma tendência que se sente forte-
mente desde há já um quarto de
século - num número crescente de
indústrias, as vantagens resultan-
tes das economias de escala em
atividades como o I+D (investiga-
ção e desenvolvimento), Operações,
Compras, Marketing ou Logística
premeiam as empresas com pro-
jeção internacional. 

Em segundo lugar está o tema da
crise e as moderadas expectativas
de retoma da economia a médio
prazo. Ainda em setores não muito
afetados pelas tendências globais e

que respondem a “fundamentals”
mais locais, a situação atual, em
Portugal e na Espanha, obrigam a
procurar novos mercados para
manter o nível de atividade e, dese-
javelmente, crescer e desenvolver
projetos de futuro. 

Como se cria uma rede de partilha
de conhecimento entre empresas
que desejeem integrar práticas de
gestão internacional? Quem deverá

tomar essa iniciativa?
Existem organismos como a AICEP
que ajudam muito neste sentido e
estão a incrementar a sua ação nos
últimos tempos. Acho que as esco-
las de negócio podem também
constituir-se em foros onde empre-
sários interessados em interna-
cionalizar partilhem experiéncias e
conhecimentos, além de desenvol-
ver redes de contatos potencial-
mente muito úteis. Este tipo de for-
mato, se for bem gerido, funciona
muito bem, na minha experiência.
Na AESE, estamos a dar passos
neste sentido através de sessões
com os nossos Alumni em distintos
formatos.

No entanto, penso que, além do
que fazem o governo e as escolas de
negócio, é necessário também que
os empresários tenham vontade de
desenvolver este tipo de iniciativas.
Às vezes, custa-nos um pouco a ide-
ia de partilhar, mas, neste tipo de
experiências, é difícil desenvolver
capacidades sozinho, sobretudo pa-
ra empresas pequenas e médias,
que são aquelas que teriam um ma-
ior impacto no emprego, se pudes-
sem crescer fora de Portugal. 

450
Número de empresas portuguesas
que responderam ao inquérito da
AESE sobre o importante tema
da internacionalização 

DR
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Na sua perspetiva, quais são os paí-
ses mais atrativos para a interna-
cionalização das nossas emprresas?
A resposta simples: são os países da
Ásia, uma região que continua a
crescer fortemente e com boas
perspetivas. Obviamente, a China e
a Índia são exemplos de países a ter
em conta, pelo seu potencial. 

No entanto, nem sempre as em-
presas portuguesas são capazes de
desenvolver operações da enverga-
dura necessária para ter sucesso
nesses mercados gigantes, sobretu-
do nestes tempos de escasez de fi-
nanciamento. 

Algo semelhante acontece no ca-
so do Brasil, que, ainda sendo inte-
ressante, é um mercado às vezes
demasiado grande que apresenta
também outro problema: uma in-
flação de custos internos em moe-
da internacional que está a erosio-
nar a competitividade do país. Não
há muito tempo, ouvi executivos
da Embraer no Brasil comentar pu-
blicamente que fabricar em Évora
é mais competitivo do ponto de
vista de custos do que fazê-lo no
Brasil. 

Acho que faz sentido olhar para

países mais pequenos, onde a em-
presa portuguesa possa sentir-se à
vontade do ponto de vista das suas
capacidades e cultura. Refiro-me
aos países sul-americanos de língua
castelhana que estejam a desenvol-
ver políticas públicas razoáveis. A
Colômbia, o Chile o Uruguai e o Pe-

rú estão a experimentar uma dinâ-
mica de progresso e fortalecimento
institucional desde há algum tem-
po e oferecem um bom potencial. 

Finalmente, também os PALOP
são sempre uma opção onde a em-
presa portuguesa pode usufruir de
uma ventagem socio-cultural dife-
rencial face a empresas doutros
países. Mas existem conhecidos
riscos políticos que é necessário
gerir e, às vezes, dificultam fazer
as apostas de longo prazo que este
tipo de iniciativas exige. Mesmo
aos empresários locais destes país-
es, custa-lhes fazê-lo.

Que caraterísticas requer uma em-
presa para dar o passo da interna-
cionalizaçãoo?
Não há receitas para isto, mas exis-
te uma série de fatores que devem
estar sempre presentes e que, infe-
lizmente, nem sempre as empresas
portuguesas tiveram o cuidado de
desenvolver nos últimos anos.

Primeiro, ambição e vocação por
tomar riscos, calculados, bem geri-
dos, mas riscos. Segundo, ter visão
e planeamento de longo prazo.

Terceiro, a consciência de que,

no médio prazo, internacionalizar
a empresa vai necessariamente
trazer mudanças nos seus sistemas
de direção. Temos de estar dispos-
tos a mudar um estilo de direção
pessoal (às vezes individualista) por
outro mais robusto, baseado em
processos, standards e políticas
bem pensadas e respeitadas. Temos
de desenvolver quadros locais e
habituarmo-nos a que existam
estrangeiros com poder real nas
nossas empresas. Quarto, contar
com um stock de recursos tanto

humanos como financeiros para
poder desenvolver um projeto que,
normalmente, requererá vários
anos de trabalho duro antes de dar
resultados consistentemente posi-
tivos.

Finalmente, menciono o tema
das parcerias. Estas são o “short-
cut” para chegar a fins mais ambi-
ciosos sem necessidade de desen-
volver todos os recursos necessá-
rios na própria casa, mas geri-las
requer habilidades políticas, que
levam algum tempo a dominar. 

A Colombia, o Chile, 
o Uruguai e o Perú estão
a experimentar uma
dinâmica de progresso e
oferecem bom potencial 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA AESE

José Ramalho Fontes, Diretor-
-geral da AESE - Escola de
Direção e Negócios, explica os
passos que fforam dados no âmbito
da internacionalização da Escola

A AESE tem, desde a fundação,
uma parceria com o IESE Business
School e integra uma rede de presti-
giadas escolas internacionais.
Para reforçar as relações com as
economias emergentes, a AESE
estabeleceu um acordo de parceria

com o IIMA (Ahmedabad) e cola-
boração com a CEIBS (Xangai). 
A AESE cofundou a Angola School
of Management e iniciámos, em
2012, a nossa atividade de for-
mação para alta direção em
Moçambique. 
O nosso foco na internacionaliza-
ção permite aos Alumni AESE
beneficiar do network com busi-
ness schools, ambientes de negó-
cio paradigmáticos e empresas
líderes de mercado.

Este banco apresentou, no primeiro
quadrimestre de 2012, um cresci-
mento superior a 20% face a igual
período do ano anterior em volume
de operações de crédito interna-
cional e negócio documentário. 

Na estratégia do Popular, que
importância é atribuída à inter-
nacionalização das empresas
portuguessas?
Sendo uma das principais orienta-
ções do Banco o apoio às pequenas e
médias empresas (PME), nomeada-
mente as do setor exportador, o
Banco Popular tem vindo
a alargar o seu leque de oferta de
produtos e serviços, de forma a per-
mitir o apoio necessário à dinamiza-
ção do negócio destes clientes. 

Com a revista “Exame”, o Banco
Popular realiza, desde o início de
2011, conferências enfocadas no
processo de internacionalização das
PME, procurando incentivar a sua
atividade exportadora.
Complementarmente, estão a ser tra-
balhadas parcerias com instituições,
como a AICEP, o IAPMEI, as
Câmaras de Comércio e parceiros
internacionais, tais como o Crédit
Mutuel/CIC e a implementação de
uma oferta Ibérica com o Grupo.

Que apoios concede o banco às
empresas que queiram internacio-
nalizar-se?
No desenvolvimento da atividade
com mercados externos, o Banco
Popular oferece serviços e produtos
especialmente adaptados a apoiar
e a fomentar o comércio interna-
cional, tais como créditos documen-

tários de exportação, antecipação
e pré-financiamento à exportação,
factoring internacional e ainda uma
linha de crédito protocolada com a
AICEP.
A confirmar esta linha de orientação,
o Banco Popular apresentou,
no primeiro quadrimestre de 2012,
um crescimento superior a 20% face
a igual período do ano anterior em
volume de operações de crédito
internacional e negócio documen-
tário. 
No sentido de proporcionar maior
segurança à atividade exportadora, o
Banco Popular comunica,
em primeira mão, o lançamento
de duas novas soluções, o seguro
de transporte internacional de
mercadorias e em parceria com
a CESCE, um seguro de crédito
que permite ao cliente a cobertura
global da sua carteira.

Rui Semedo
Presidente do Banco Popular

Filipe Assoreira
Head of Genzyme Portugal

A Genzyme – a Sanofi Company
é uma das mais inovadoras
companhias biofarmacêuticas
agora pertencentes ao grupo
Sanofi. Ao longo de 30 anos, dedi-
cou-se à investigação e desen-
volvimento de medicamentos para
doenças raras e necessidades
médicas sem resposta. Uma das
empresas líderes de mercado no
nicho das doenças raras. A
Genzyme estabeleceu-se em
Portugal no anode 2003. No final
de 2011, tinha cerca 35 colabo-
radores em Portugal. 

Qual foi o caminho escolhido para a
internacionalização?  
A Genzyme ao longo dos anos,
internacionalizou-se a partir da
sua sede em Boston, EUA.
Estabelecendo uma sede Europeia
em Naarden, na Holanda, e depois
abrindo distribuidores ou filiais nos
diversos países europeus. Em 2011,
foi comprada pela Sanofi estando,
neste momento, em processo de
integração.

Em que países estão presentes
e com o qquê?
A Genzyme está presente em mais
de 90 países no mundo, especial-
mente com o portfolio de doenças
raras.

Quanto representa o negócio inter-
nacional na vossa faturação?
Portugal tem relevância, visto que,
ao longo dos anos, a classe médica
tem vindo a constituir o conheci-
mento necessário nas áreas das
doenças raras de forma a melhor
tratar os portadores destas doenças
debilitantes, progressivas e poten-
cialmente fatais 

Quais são os vossos trunfos  enquan-
to empresa internacionalizada?
A grande mais-valia da Genzyme
foi ter aliado a ciência ao foco no
doente. Durante estes anos, a cria-
ção ao nível internacional de redes
de partilha de experiências e conhe-
cimento impulsionou o desenvolvi-
mento desta área. Visto tratar-se
de doenças de nicho e raras, esta
rede teria sempre de ser interna-
cional, e nunca local. Esta rede
existente foi catalisada pelos
colaboradores da Genzyme,
em parceria com os diversos stake-
holders, assumindo-se a Genzyme
sempre como um parceiro.

Quais são as perspetivas de desen-
volvimento do negócio dee negóci?  
Em 2011, a Genzyme foi comprada
pela Sanofi. Como tal, através de
uma integração bem sucedida,
as perpetivas de crescimento
e de sinergias são bastantes. 

Adrian Caldart é professor e coordenador da área de Política da Empresa da AESE
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Gestão Documental
SOLUÇÕES PARA PME

A gestão de arquivos e de processos documentais é uma área onde cada vez mais empresas reconhecem oportunidades de melhoria 
de eficiência e de poupança de custos. Fomos conhecer a oferta de três empresas nesta área - EAD, PT Sistemas de Informação e IBM

J oão Inocêncio, Diretor Co-
mercial e Marketing da
EAD, começa por explicar
que a EAD é uma empresa

vocacionada para a disponibiliza-
ção de soluções integradas de ges-
tão documental, possuindo um
portfólio de serviços focalizado na
gestão da informação do cliente,
quer se trate de informação física
ou digital. A sua oferta de serviços
é vasta, destacando-se a gestão de
arquivos ativos e inativos, recicla-
gem segura de documentos confi-
denciais, digital service bureau
com soluções na cloud, consultoria
em arquivística, guarda de docu-
mentos sensíveis em cofre ou mes-
mo gestão e custódia de backups,
numa ótica de disaster recovery.

O negócio core da EAD é a custó-
dia e gestão de arquivos correntes e
intermédios de documentação, na
forma original, em instalações pró-
prias dotadas de tecnologia apro-
priada, controlando no fim do pe-
ríodo de vida útil da documentação,
a sua destruição. Esta solução, sa-
lienta o diretor Comercial e Marke-
ting, permite, de uma “forma rápi-
da, eficiente e com custos reduzi-
dos e controlados, a resolução de
problemas de falta de espaço, do
elevado valor das rendas de espaços
alocados ao arquivo nos centros das
principais cidades, ou mesmo de
problemas relacionados com a or-
ganização e controlo do arquivo da
companhia”.

Para clientes em que o espaço
não é o maior problema, mas sim a
organização interna do arquivo ou
a falta de recursos para a sua ges-
tão, a EAD disponibiliza serviços de
consultoria em ciências documen-
tais, nomeadamente, no estudo e
implementação de instrumentos
de classificação, avaliação e seleção
documental, de manuais ou regula-
mentos de arquivo, bem como, no-
vos sistemas de arquivo e/ou racio-
nalização dos fluxos da informa-
ção da empresa. 

Nos últimos cinco anos, seguin-
do a tendência do mercado, a EAD
tem apostado nas novas tecnolo-
gias como forma de fornecer, aos
seus clientes, soluções SAAS (Soft-
ware as a Service), implementando
soluções de backoffice de introdu-
ção de dados e/ou validação docu-
mental a ser efetuada nas instala-
ções da EAD e disponibilizando fer-
ramentas de validação semi-auto-
mática ou automática de fluxos ou
processos na nuvem (ou cloud), que
lhes permitam, a custos reduzidos
e de “uma forma célere e descen-
tralizada”, a captura de dados, ras-
treando documentação crítica para
o negócio, garantindo o acesso ime-
diato à informação.

Estas soluções agregadas ao ser-
viço de digital service bureau com
disponibilização de imagens em
ASP, permitem de “uma forma in-
tegrada” a “desmaterialização dos
seus documentos”, evitando a cir-
culação do papel físico, bem como
a implementação de ferramentas
de workflow, desenhadas à medida
de cada cliente.

Para clientes em que a segurança
é um fator crítico, a EAD disponibi-
liza soluções de custódia em sala
cofre de alta segurança para supor-

tes óticos, associado a um serviço
de rotação, de acordo com a políica
de backups de cada cliente, permi-
tindo a obtenção de um disaster re-
covery plan completo. 

Ainda no âmbito da segurança,
adianta João Inocêncio, a EAD dis-
põe de um cofre seguro para docu-
mentação, “excelente solução para
responder a necessidades de custó-
dia de planos e projetos de risco
operacional e ‘reverse insurance’,
das organizações que mantém sob
a sua competência a preservação
de todo o tipo de informação estra-
tégica, permitindo, desta forma,
um acesso rápido em situações de
desastre”. 

Este cofre constitui ainda uma
opção para a guarda de documen-
tos que, pela sua “classificação” ou
“grau de confidencialidade”, re-
querem condições extremas de
segurança e acesso restrito, caso de
planos de continuidade de negócio,
livranças, testamentos, contratos
ou processos individuais de recur-
sos humanos (RH).

Por último, e não menos impor-
tante, conforme acentua o Diretor
Comercial e Marketing, a EAD dis-
ponibiliza soluções de reciclagem
segura de arquivo e documentação,
que permitem “salvaguardar po-
tenciais situações de risco, no pro-
cesso de eliminação de documen-
tação confidencial”, quer se trate
de documentação produzida pela
atividade regular da empresa, ou
decorrente de situações pontuais
no âmbito de mudanças de insta-
lações ou de expurgos anuais aos
espaços de arquivo.

A EAD, salienta João Inocêncio,
“foi pioneira, em Portugal, neste
ramo de atividade”, implementan-
do “uma nova filosofia e perspetiva
de abordar os arquivos das empre-
sas”, trazendo para “debate a im-
portância dos arquivos na socieda-
de atual e na boa gestão de qual-
quer organização”. 

Tendo em consideração a trans-
versalidade da função arquivo, adi-

anta este responsável, as soluções
disponibilizadas pela EAD irão per-
mitir às empresas a gestão de toda
a informação não estruturada, crí-
tica para o desenvolvimento do seu
negócio.

No que diz respeito ao armaze-
namento físico, dependendo da lo-
calização das instalações do clien-
te, podem existir ganhos na ordem
dos 50%, se tivermos em consider-
ação, salienta, apenas o serviço de
Custódia e Gestão de Arquivo.

“Acreditamos – prossegue o res-
ponsável da EAD - que seja este um
dos fatores de maior peso que tem
contribuído para o crescimento, em
2012, do número de organismos pú-
blicos a optarem pela externaliza-
ção dos seus acervos documentais.
A situação económica atual tem le-
vado muitos responsáveis a olhar
com maior rigor para os custos de
gestão, procurando formas rápidas
de otimização e redução dos mes-
mos”.

Segundo João Inocêncio, o facto
de a EAD ser a única companhia
neste setor de atividade com três
certificações integradas - NP EN
ISO 9001:2008; NP EN ISO
14001:2004 e OHSAS 18001:2007 –
“é uma garantia para os nossos
clientes da qualidade dos serviços
prestados, aliados à confiança, res-
ponsabilidade, segurança, empatia
e tangibilidade, aplicando os prin-
cípios elementares de arquivo: per-
tinência, eficiência e coerência”.

EAD
O negócio core é a custódia e gestão
de arquivos correntes e intermédios
de documentação, na forma original,
em instalações próprias dotadas
de tecnologia apropriada 

DR

Para João Inocêncio, Diretor Comercial e Marketing da EAD, as soluções da empresa garantem
“confiança, responsabilidade e segurança” 
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Laura Guzman, Software Group - 
-Portugal Industry Solutions
Leader da IBM analisa a analisa a
imporrtância da gestão documental
e apresenta as soluções da IBM
para pequenas e médias empresas 

TODOS OS dias, inúmeras decisões,
pequenas e grandes, são tomadas
nas Organizaçãos. Cada uma afeta a
sua eficiência a curto prazo e o seu
sucesso a longo prazo. Melhorar a
qualidade dessas decisões começa
por possuir a informação certa no
momento certo. 

Esta informação está espalhada
em inúmeras formas de conteúdos
não estruturados: imagens digitali-
zadas, e-mails, registos, documen-
tos eletrónicos, formulários, pági-
nas Web e ficheiros XML, audio e vi-
deo.

Independentemente do formato
dos conteúdos, gerir e fazer uma
utilização inteligente da informa-
ção existente dentro de uma Organi-
zação, tornou-se num elemento im-
prescindível para a competitividade
de um negócio, a eficiência admi-
nistrativa de uma Organização, a
modernização de serviços públicos
ou a melhoria do serviço aos cida-
dãos. Os conteúdos devem estar fa-
cilmente acessíveis, completamente
seguros, e sujeitos a uma gestão
total do seu ciclo de vida e da con-
formidade, todos necessitam de ter
acesso à informação correta, no

tempo certo para tomarem rapida-
mente as melhores decisões. 

Para tomar as decisões certas no
tempo certo, as Organizações neces-
sitam de assegurar que a informação
mais relevante flui através dos pro-
cessos de decisão. Permitir aos cola-
boradores pesquisar, consultar e re-
ver informação em contexto, reduzir
o processamento manual e o trata-
mento de exceções com o objectivo
de reduzir custos e melhorar o ser-
viço é um factor determinante para
o sucesso das organizações. 

A gestão desses conteúdos é es-
sencial para o sucesso e eficiência
duma organização e estima-se que
90% destes conteúdos corporativos
não são efetivamente geridos. 

Todas as organizações, de todos
tamanhos, têm processos operacio-
nais, administrativos ou de negócio
com alguma complexidade que são
a base das suas operações e que
utilizam massivamente conteúdos.
Frequentemente, estes processos
não estão totalmente automatiza-
dos ou otimizados na Organização. 

O Enterprise Content Manage-
ment permite que os conteúdos se
tornem ativos e que eventos ocorri-

dos sobre os mesmos possam desen-
cadear a execução de ações automá-
ticas e, desta forma, ajudar as pes-
soas a tomar as decisões certas com
a informação certa. 

A  IBM oferece uma plataforma
ECM unificada, fazendo parte de
uma infraestrutura abrangente de
informação escalável e segura. Uma
plataforma ECM integrada é funda-
mental para resolver as situações re-
lacionads com a proliferação de con-
teúdos provenientes das mais diver-
sas fontes e, desta forma, conseguir
rentabilizar investimentos existen-
tes, reduzir custos de integração en-
quanto melhora a eficiência e pro-
dutividade duma Organização. 

Ao contrário de ter a informação
contida em filesystem, a solução de
content permite controlo de acessos
à informação. Este controlo passa
por tipo de acessos, leitura ou escri-
ta, além de contemplar a possíbilida-
de de auditoria a toda a informação.
Desta forma, é possivel garantir a se-
gurança, mas, mais importante,
auditar quem acedeu e/ou quem ten-
tou efetuar acções sobre os conteú-
dos não tendo autorização para tal. 

A conformidade com requisitos le-
gais é outro elemento que completa
o Enterprise Content Management.
O aumento de requisitos regulamen-
tares está a provocar a necessidade
de gerir apropriadamente a infor-
mação durante todo o seu ciclo de
vida. Uma vez que a informação es-
truturada ou não estruturada, seja
gerida através de políticas automáti-
cas de retenção e esteja acessível por
ferramentas avançadas de pesquisa e
recolha, será mais fácil responder a
ações sobre questões legais e de con-
formidade quando tal seja neces-
sário. 

PUB

A PT Sistemas de Informação, dispo-
nibiliza, tanto para as pequenas e
médias empresas, como também
para empresas designadas como
corporate, soluções de gestão docu-
mental desde “low-end”, baixa cus-
tomização e baixo custo até “high-
end”, onde as mesmas são adap-
tadas às necessidades de cada em-
presa.

Estas soluções podem ser basea-
das na SmartClooud PT ou, caso o
cliente assim o prefira, em infraes-
trutura própria de cada cliente, ex-
plicou, ao PME NEWS, fonte oficial
da Portugal Telecom. 

Adicionalmente, o grupo PT, a-
través da PT Pro, disponibiliza
ainda serviços de gestão documen-
tal no âmbito de digitalização, in-
dexação, “finishing”, impressão e
arquivo, bem como expedição e es-
tafetagem.

“Não sendo um produto ‘stan-
dart as is’, mas sim com projeto as-
sociado de adaptação, a grande
vantagem será a otimização de cus-
tos de infraestrutura e a otimiza-
ção dos processos de aprovação”,
explicou a mesma fonte.

A tecnologia e a arquitetura que
os serviços de cloud computing
oferecem está a afirmar-se
rapidamente. A fonte da Portugal
Telecom chama a atenção para a
importância da cloud e assegura:
“A passagem para a cloud,
nomeadamente para a SmartCloud
PT, não tem qualquer tipo de risco
para as PME, uma vez que a
plataforma utilizada pela Portugal
Telecom assenta na rede de Data
Centers e infraestruturas de teleco-
municações da PT, em plataformas
de serviços de parceiros líderes no
mercado, sendo suportada por
processos operacionais que garan-
tem a segurança, robustez e quali-

PT Sistemas de Informação,
oferta abrangente

IBM oferece uma plataforma 
ECM unificada 

GESTÃO DOCUMENTAL

GESTÃO DOCUMENTAL

DR
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Pode situar o arranque do proces-
so de internacionalização?
A Caixiave  iniciou o seu processo
de internacionalização de janelas
eficientes há mais de uma década,
pelo que já temos uma longa expe-
riência de fornecimento e instala-
ção dos nossos produtos em dife-
rentes mercados. Posteriormente,
fomos progressivamente abrindo a
empresa nos respetivos países, com
uma estrutura própria, nomeada-
mente na área comercial.

Quais são os trunfos enquanto
empresa exportadora?
Os trunfos da Caixiave enquanto
empresa exportadora são a possibi-
lidade de concorrer a projetos “cha-
ve-na-mão”. Em todos os mercados
nos quais a Caixiave está presente,
fazemos a exportação dos nossos
produtos sempre acompanhada do
respetivo serviço de montagem em
obra.

Assim, para fazer face a uma for-
te concorrência de empresas es-
trangeiras, acima de tudo, é neces-
sário apostar na qualidade dos pro-
dutos e dos serviços e na compe-
tência e qualificação dos recursos
humanos. Colaboradores de eleva-
da competência e altamente moti-
vados, aliados a um produto que
cumpre os mais exigentes requisi-
tos técnicos, permitem dar suporte
a um nível de serviço de excelência
na instalação de janelas eficientes.

Quando começou a exportar?
Para quantos países exporta
atualmente?
A Caixiave começou a sua atividade
exportadora em 1997, para Espa-
nha. A internacionalização da ativi-
dade da Caixiave tem sido uma das
prioridades da nossa estratégia de
crescimento, pelo que estamos pre-
sentes em sete países: temos vindo
a desenvolver e a consolidar a nos-
sa presença em mercados impor-
tantes como Espanha, França e An-
gola, mas também temos vindo a
desenvolver outros mercados como
Marrocos, Cabo Verde e Brasil. Em
Moçambique, estamos também a
estudar a possibilidade de execu-
ção de diversas obras de instalação
de janelas. 

Qual foi a faturação da empresa
em 2011? Quais são as perspetivas
de crescimento para 2012?
Em 2011, a Caixiave faturou cerca
de 14 milhões de euros. Para 2012,
fruto das condições de crise acen-
tuada do setor da construção em
Portugal, prevemos e estimamos
manter o mesmo volume de fatu-
ração, compensando pelo crescente
volume e valor das exportações.

As exportações representam que
percentagem da faturação?
Atualmente, as exportações repre-
sentam cerca de 60% de faturação
da Caixiave, compensando a que-

bra de faturação que representará
em 2012 o mercado nacional.  

Quais são as perspetivas de desen-
volvimento do negócio da empre-
sa, no geral, e das exportações em
particular?
Em Portugal, as perspetivas de de-
senvolvimento do negócio da Caixi-
ave estão focadas no esperado cres-
cimento do mercado de renovação
urbana, o qual exigirá a substitui-
ção de janelas antigas com vidro
simples por janelas eficientes, do-
tadas de maior isolamento térmico
e acústico.

Nos restantes mercados, conta-
mos com o desenvolvimento da
nossa atividade quer no forneci-
mento e instalação de grandes
obras, quer no fornecimento a em-
presas distribuidoras de janelas. 

Internacionalização é o motor 
de crescimento da Caixiave

INDÚSTRIA

Com fábrica em Ribeirão, Vila Nova de Famalição, a Caixiave dá trabalho a 250 pessoas, das quais 172 em Portugal 
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A fabricante de janelas eficientes de Vila Nova de Famalição começou a exportar para Espanha em 1997. Atualmente, as vendas ao estrangeiro
representam já cerca de 60% da faturação da empresa, compensando a quebra no mercado interno, salienta o administrador Carlos Sá 

10 000
Janelas eficientes. A fábrica da
Caixiave, em Vila Nova de Famalição,
onde anualmente são produzidas
estas janelas, é a maior unidade
industrial do género na Península
Ibérica 

BI CAIXIAVE

Constituição:  1993
Faturação: 14 M€
Faturação no estrangeiro: 
60% da faturação total
Empregos: 250 colaboradores 
no grupo Caixiave, 172 dos quais
sediados em Portugal
Fábrica: Ribeirão 
- V.N. de Famalicão
Site: http://www.caixiave.pt/

Um grupo 100% português 

O grupo Caixiave, criado em 1993,
é um grupo de capital 100% por-
tuguês que opera no segmento
industrial de caixilharia, sendo
atualmente líder ibérico na pro-
dução e instalação de janelas efi-
cientes de PVC. Sediada em Vila
Nova de Famalicão, é aí que se
situa a sua unidade de produção e
logística. Esta é a maior fábrica da
Península Ibérica, que produz mais
de 10 000 janelas eficientes por
mês. Com uma boa capacidade
para a Investigação e
Desenvolvimento de produto, a con-
strução da fábrica foi o ponto de
partida para a internacionalização

do grupo Caixiave, que opera atual-
mente presente
em países como Angola, Marrocos,
Cabo Verde, Espanha, França,
Marrocos e Brasil. A inovação e
as certificações de qualidade -
ISO 9001: 2000; ISO 14000:2000
e OSHAS - criaram as condições
necessárias para competir nos mer-
cados mais exigentes como
Espanha e França.
Atualmente com 250 colabo-
radores altamente qualificados
para a produção e instalação de
janelas eficientes, a Caixiave fatura,
anualmente, 14 milhões de euros,
cerca de 45% dos quais são prove-
nientes do negócio de exportação. 

Carlos Sá, administrador Caixiave


