
  

"VIA EUROPA", por Portugal, não é uma empresa, é uma filosofia, ou melhor, uma estratégia comercial "Produzir no Brasil, vender a partir de Portugal 
[empresa portuguesa] e fornecer directamente ao cliente (operação triangular) ou fazer passar o produto por Portugal quando este se destinar a países da 
UE e, em alguns casos, para África, ou quando for necessário obter a CE - Certificação Europeia de Qualidade".

                                                                                                                                                                                                      Actualizado em 15Maio2021 
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                                                                                                                          www.linkedin.com/in/carlosvarelaluc
                                                                                                                           prof.carlosvl@gmail.com 
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* Mentor, promotor e líder do projecto “VIA EUROPA”, por Portugal.

Português, neto de um “manauara”, 72 anos, dos quais 54 como militar, estratega político, 

professor, investidor, empresário e consultor sénior internacional.

Titular de personalidade jurídica, Pessoa Física / Pessoa Singular  e Pessoa Jurídica / Pessoa 

Colectiva, no Brasil e em Portugal.

Objectivo pessoal: Integrar o corpo societário da(s) empresa(s) a constituir em Portugal e, em 

caso de interesse para o grupo, em qualquer outro país, e comandar a estrutura criada nos 

primeiros 10 anos, tanto em Portugal quanto no exterior. 

> Director-Presidente da RIGOR – Educação e Desenvolvimento Empresarial (Brasil);

> Presidente da Câmara Catarinense de Intercâmbio com Países Lusófonos (em formação/Brasil);

> Director-Presidente da SETARTEL – Serviços, Tecnologias e Artigos Eléctricos, Lda. (Portugal).

“Via Europa”, por Portugal – Expansão Internacional
= Construção de um empreendimento polivalente – instalações residenciais e turistícas + pavilhão multiusos – visando domiciliar um “entreposto” 
de modo a facilitar a internacionalização das empresas brasileiras, e outras, aproveitando as vantagens proporcionadas pelos acordos comerciais 

celebrados pela União Europeia (150 países) e proporcionar, quando for o caso, a obtenção de residência
em Portugal, a empresários e familiares e cidadãos (investimento em empresa), através do VISTO GOLD =

mailto:prof.carlosvl@gmail.com


  

“Via Europa”, por Portugal – Expansão Internacional

        
                                                                                   

                                                                     
                                                                 

                                                                                                    
                                                                                                                        Paulo Mendes *

                                                                                                                          https://www.linkedin.com/in/paulo-mendes-93b82918/
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* Vice-líder e promotor do projecto “VIA EUROPA”, por Portugal.

 Vice-presidente Executivo da Câmara Catarinense de Intercâmbio com Países   

Lusófonos 

Objectivo pessoal: Atuar intensivamente no fortalecimento e consolidação do projeto 

“Via Europa”, por Portugal e suas atividades. 

Decidi passar algum tempo fora do Brasil e escolhi Portugal, que é a terra de origem de 

meus ascendentes. Possuo excelentes contatos no Brasil, nas áreas governamentais e 

empresariais, e estou residindo em Coimbra / Portugal.

> Economista, 

> Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, 

>Especialista em Tecnologia e Informática,

> Pós-graduado em Saúde Coletiva e Vigilância Sanitária, pela UnB e com Especialização em 

Direito Internacional e Integração Econômica, pela ESAF.

> Brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, 65 anos de idade, tendo vivido em Brasília, desde 

1966, atuado em empresas provadas e órgãos governamentais, Embratel, Cindacta, Xerox, 

Coencisa, SERPRO, Governo do Distrito Federal, Xcorp/Potenza, UNESCO, Ministério da 

Fazenda, Ministério da Industria, Comercio e Turismo, Ministério da Saúde, Greepharma, 

tendo se aposentado em 2017, como Especialista e Regulação e Vigilância Sanitária, na 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

mailto:prmendes@gmail.com
mailto:prmendes97@hotmail.com


  

 Objectivos:  

1. Criar uma sociedade em Portugal, de direito português/europeu, que construirá um aldeamento residencial e turístico visando instalar 

empresários, e familiares, cujas empresas se internacionalizem ou que actuem na região, famílias, nacionais ou estrangeiras, que pretendam ter 

uma residência de férias, turistas, designadamente do norte da Europa, quadros e técnicos cujas actividades lhes permitam trabalhar “home 

office” ou exija permanecer na zona de Sines. O empreendimento integrará um pavilhão, multiusos, onde se promoverão eventos, entre os quais 

feiras de negócios visando aproximar os empresários dos países CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa entre si e com 

empresários do resto do mundo, nomedamente da Europa;

2. Criar uma sociedade de gestão de participações sociais cujo objecto será o de internacionalizar empresas sob a máxima “produzir no Brasil, 

vender através de empresa constituída em Portugal (Pessoa Jurídica de direito português) e fornecer directamente ao cliente (operação 

triangular) ou fazendo passar o produto por Portugal visando obter a “CE” - Certificação Europeia de Qualidade e/ou quando o produto se 

destinar aos mercados europeus;

3. Proporcionar a possibilidade de obtenção do VISTO GOLD, para residência em Portugal (investimento em empresa) a que poderá seguir-se a 

atribuição de nacionalidade portuguesa.

A quem interessa?
. Empresários interessados em internacionalizar empresas no modelo de Investimento Directo;

. Investidores (PF ou PJ) interessados em integrar as sociedades a constituir, designadamente a sociedade de hotelaria, 

turismo e alimentação, que fará a construção e exploração do património imobiliário afecto ao empreendimento;

. Orgãos de governo, federal, estadual e municipal.

“Um pouco de internacionalização afasta-nos da pátria, muito reconduz-nos a ela.” Auguste-Marie-JOESPH Jean Jaurès

Fonte: nacionalidadeportuguesa.com.br



  

O quê?
Criação de um polo corporativo em Portugal (empresas de direito português) para incrementar negócios internacionais, nomeadamente com os 
países da União Europeia e todos os 150 países e blocos económicos com os quais a UE tem acordos comerciais;

Porquê?
Interesse de incrementar as oportunidades de internacionalização das empresas brasileiras, nos diversos modelos, e atrair turismo e IDE – 
Investimento Directo Estrangeiro. Também poderá prestar apoio aos governos municipais e estaduais na área da internacionalização.
Proporcionar o acesso aos VISTOLGOLD, por meio do investimento em empresas;

Onde?
Na região da cidade portuária de Sines, Portugal, costa atlântica portuguesa no sudoeste peninsular, território turístico e em desenvolvimento 
empresarial com anunciados investimentos de grande volume e já na “mira” do governo brasileiro;

Quando?
Previsivelmente no 4° Trimestre de 2021;  

Quem?
Prof. Carlos Varela Luc e equipa (alguns integrantes fazem parte da Câmara Catarinense de Intercâmbio com Países Lusófonos);

Como?
Criação de empresa de direito português, principalmente com capitais brasileiros e/ou portugueses, visando o investimento em 
instalações adequadas (instalações residenciais e turísticas + pavilhão corporativo multiusos), por si ou através de empresa participada, 
e cooperar societáriamente nas empresas a internacionalizar prestando-lhes o apoio necessário;

Custo?
O custo total, após algumas modificações, que valorizaram substancialmente o projecto, e que proporcionarão uma maior rentabilidade do 
investimento situar-se-á na casa do 20 € milhões. Uma parte do valor previsto poderá resultar da adesão de sócios-fornecedores e/ou de 
financiamento e/ou investimento de fundos estruturais europeus ou outros.



  

Porque investir em Portugal?

Portugal encontra-se dotado de uma multiplicidade de fatores competitivos que o tornam desejável na perspetiva do investimento.

Em primeiro lugar, apresenta uma excelente localização para aceder a mercados relevantes, nomeadamente o europeu.

Também está dotado de belíssimas infra-estruturas, no que diz respeito à qualidade das suas estradas, infra-estruturas marítimas e ferroviárias.

Outra vantagem competitiva é a sua mão de obra que é qualificada e com boa capacidade de se expressar em outra línguas, principalmente o 
inglês.

Existem também apoios e incentivos ao investimento em Portugal.

Além disso, destacamos a qualidade de vida que é possível obter em Portugal. Por exemplo o clima é ameno e solarengo, o país é um dos mais 
seguros do mundo e o seu custo de vida é menor que a média europeia.

Fonte:

Razões para Investir em Portugal

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Fonte: 



  

Porquê Sines?                                                                                                                                                                                     Fonte:

Caracterização Sines

Sines é o principal centro energético e petroquímico do país e o seu porto de águas profundas, cuja importância para o desenvolvimento nacional é 

reconhecida, é um motor de desenvolvimento do país e representa um fator de atração de empresas, capital e competências.

Há em Sines um conjunto muito variado de empresas industriais e de serviços que coexistem com estes grandes investimentos e que têm ganho nos últimos 

anos massa crítica, novos clientes e, em muitos casos, novos mercados internacionais, sendo exemplo disso algumas empresas de metalomecânica, 

instrumentação, controle e manutenção industrial, entre outras.

Também atividades de setores tradicionais, como a pesca, continuam a representar um peso importante na economia do concelho, estando na base de 

indústrias de congelados e representando uma importante fonte de emprego.

O turismo tende a crescer de importância no total da atividade económica, nomeadamente na zona do sul do concelho.

A construção do cabo submarino EllaLink, que tem em Sines o seu ponto de entrada em território europeu e uma área especialmente dedicada ao 

acolhecimento de empresas tecnológicas, torna este concelho um novo protagonista na economia digital.

Distribuição por setor de atividade

Em Sines existe, neste momento, uma predominância das sociedades do setor terciário, que representam três quartos do total e que são compostas 

essencialmente pelas empresas prestadoras de serviços, muitas delas ligadas ao complexo portuário-industrial e outras cuja atividade é o comércio.

Esta atividade é abundante no concelho, nomeadamente por Sines ser o maior núcleo urbano do Alentejo Litoral e por ter um poder de compra superior à 

média da região.

O setor secundário representa uma fatia importante das sociedades sedeadas no concelho, com cerca de cerca de um quarto do total. Neste setor estão 

representadas, essencialmente, as indústrias transformadoras localizadas nas múltiplas zonas industriais.

No setor primário, não existem indústrias extrativas e o peso da agricultura é residual. A quase totalidade dos 4,7% verificados neste setor são empresas 

relacionada com as pescas, não espelhando contudo o enorme peso que este setor tem no concelho (sobretudo a nível de população empregada) devido ao 

facto de que a maioria das empresas a laborar neste setor são microempresas / empresários em nome individual.



  

Potencialidades Sines

> Ligação com o mar / Sines é uma localização ideal para as atividades ligadas aos oceanos:

Porto multifacetado situado no cruzamento de importantes rotas comerciais marítimas

O mais importante complexo portuário do país, no que diz respeito ao total de carga movimentada no conjunto dos seus terminais (granéis sólidos, granéis 

líquidos, carga geral e carga contentorizada)

Único terminal de gás natural liquefeito do país

Principal porto de pesca do Alentejo, que sustenta uma importante indústria de congelados de peixe

Um dos poucos portos de recreio do Alentejo

Pólo da Universidade de Évora, vocacionado para o estudo de Biologia Marinha

Importante potencial para aquacultura, comprovada por estudos realizados e por algumas unidades produtivas já instaladas no concelho

Valor turístico do concelho relacionado com as suas praias e com a paisagem e beleza da sua faixa costeira

Principal centro energético nacional

Cidade cosmopolita, multicultural e de economia diversificada, com dinamismo demográfico

> Economia digital

Sines é o ponto de entrada em território europeu do EllaLink, cabo submarino transatlântico vindo da América do Sul, com uma capacidade de transmissão 

de dados de 72 terabits por segundo. Junto à "landing station" e ao "data center" do cabo, na Zona Industrial e Logística de Sines, está a ser desenvolvida 

uma área especialmente dedicada ao acolhimento de empresas de base tecnológica, o SinesTECH - Parque de Inovação e Centro de Dados.



  

> Energia, petroquímica, metalomecânica

Centro energético nacional Sines é uma referência nacional a nível de produção energética:

Uma central termoelétrica; Dois parques eólicos; Duas grandes centrais de cogeração (Galp Energia e Repsol);

Um porto que abastece outras unidades de produção energética do país da sua matéria-prima, nomeadamente gás e carvão.

Energias renováveis

Com a entrada em funcionamento do terminal de contentores em pleno, surgiu também uma oportunidade para um mercado em franca expansão: o mercado 

das energias renováveis.

Sines tem a capacidade para atrair indústrias que se dediquem a produzir estes equipamentos ligados às energias renováveis (aerogeradores, painéis 

solares, células de hidrogénio, entre outros), a reproduzir esta tecnologia e a exportá-la através do porto de contentores para o resto do mundo. Tem zonas 

industriais com disponibilidade de espaços e que podem acolher este tipo de unidades fabris, tem mão-de-obra qualificada com cultura industrial e centros, 

escolas e empresas de transferência de tecnologia e formação.

Biodiesel

O concelho de Sines tem uma localização privilegiada para unidades de transformação de biodiesel e bioetanol, devido à abundância de espaços industriais 

e ao seu porto de águas profundas.

Indústria química e petroquímica

Sines é uma referência na indústria petroquímica. Tal acontece, essencialmente, por estarem localizadas no concelho a maior refinaria do país (Galp 

Energia) e uma petroquímica que é, também, uma das maiores do seu género em Portugal, a Repsol. Air Liquide e Artlant são outras empresas instaladas 

em Sines.

Metalomecânica

Sines apresenta uma indústria de metalomecânica bastante desenvolvida, bastante capacitada e habituada à concorrência externa. A experiência adquirida 

na construção e manutenção do complexo industrial do concelho tem aplicabilidade em mercados externos.



  

> Comércio, serviços e construção

Sines tem também excelentes condições para o estabelecimento de empresas de construção civil. O porto de contentores é uma porta aberta à exportação 

por empresas a ele ligadas.

Os serviços também evidenciam considerável desenvolvimento, sobretudo as empresas que prestam serviços às grandes e médias indústrias instaladas, 

tais como cedência de mão-de-obra, formação, manutenção industrial, entre outras. São também de referenciar algumas empresas relacionadas com os 

transportes, logística e armazenagem, que detêm alguma expressão no concelho, e também o facto de a maioria das instituições financeiras - com destaque 

para o setor bancário - terem representação em Sines. O comércio de Sines reflete a especificidade do concelho, em termos do rendimento médio “per 

capita” dos seus habitantes e também do seu poder de compra.

A restauração é um setor muito relevante, contando este pequeno concelho com dezenas de restaurantes referenciados.

> Turismo

O turismo tem uma representação privilegiada no tecido empresarial siniense, sendo a cidade mais vocacionada para o turismo de negócios e Porto Covo 

para o turismo de lazer. Sines tem dinâmica muito própria caracterizada por uma procura muito distinta dos demais concelhos desta sub-região, onde se 

destacam o turismo de negócios, náutico, gastronómico e de eventos.

O turismo de negócios é essencialmente relacionado com o complexo industrial e portuário, que mantém uma procura constante de locais de acolhimento 

durante todo o ano e com incrementos sensíveis em alturas de grandes obras ou paragens das maiores unidades industriais.

O turismo relacionado com o mar, com a prática de desportos náuticos, com a procura das praias de excelente qualidade, são também uma constante, sendo 

prova disso as empresas de animação turística existentes ligadas ao mar e o historial de provas de desportos náuticos já realizadas.

De referir que Sines tem um dos poucos portos de recreio do Alentejo e também paisagens inesquecíveis, no seio do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e da Costa Vicentina, para usufruto de visitantes amantes da natureza. A riqueza gastronómica é também um dos grandes atrativos de Sines, com dezenas 

de restaurantes referenciados num concelho de apenas duas freguesias. A oferta que proporcionam é vasta, para todos os gostos e para todas as bolsas, 

sendo que o peixe e o marisco ocupam um lugar de destaque. Eventos como o Festival Músicas do Mundo, um dos mais prestigiados da Europa na área da 

world music, atraem milhares de pessoas a Sines durante o verão.



  

                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

PORTO DE SINES                  
O Porto de Sines é um porto de águas profundas, líder nacional na quantidade de mercadorias movimentadas e apresenta condições naturais 
ímpares na costa portuguesa para acolher todos os tipos de navios. Dotado de modernos terminais especializados, pode movimentar os 
diferentes tipos de mercadorias, está aberto ao mar e conta com excelentes acessibilidades marítimas sem constrangimentos.

É o principal porto na fachada ibero-atlântica, cujas características geo-físicas têm contribuído para a sua consolidação como ativo estratégico 
nacional, sendo, por um lado, a principal porta de abastecimento energético do país (petróleo e derivados, carvão e gás natural) e, por outro, 
posiciona-se já como um importante porto de carga geral/contentorizada com elevado potencial de crescimento para ser uma referência 
ibérica, europeia e mundial.

Com uma construção recente (1978), dispõe de um ordenamento de referência, livre de pressões urbanas, assegurando capacidade de 
expansão a longo prazo. Conta ainda com acessibilidades terrestres adequadas para o tráfego atual e com um plano de evolução rodo-
ferroviário, que permitirá dar resposta às projeções futuras de crescimento do porto e da sua área de influência.

O Porto de Sines e a sua Zona Industrial e Logística de retaguarda, com mais de 2.000 ha, são já uma plataforma logística de âmbito 
internacional com capacidade para receber os grandes atores dos setores marítimo-portuário, industrial e logístico.  

O Porto de Sines é líder nacional no total de carga movimentada nos portos nacionais e o porto português que mais contentores 
movimenta.

Com equipamentos de última geração e recursos humanos altamente qualificados, o Porto de Sines apresenta elevados índices de 
produtividade.

O Porto de Sines é fundamental no abastecimento energético do país com a receção de crude, carvão mineral e gás natural.

Com ligações diretas aos principais mercados de produção e consumo mundiais, o Porto de Sines oferece às empresas localizadas 
no seu hinterland uma maior competitividade nos mercados externos.



  

                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

Porto de Sines



  

                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

                           
                                 OBJETIVOS DIRETOS:
Identificar o Corredor Sudoeste Ibérico como 
o eixo que liga Lisboa a Madrid, Portugal à 
Espanha e como eixo básico da Rede 
Transeuropeia de Transportes (RTE-T).
Identificar e visualizar o potencial de 
desenvolvimento e crescimento económico e 
social dos territórios incluídos no Corredor 
Sudoeste Ibérico, neste caso específico do 
Alentejo.
Definir datas-chave que marcam um roteiro 
de infra-estruturas de comunicação que 
permitem uma transformação na década de 
2021-2030. 2021 como data simbólica de 
início da ligação Lisboa-Madrid.
                             OBJETIVOS INDIRETOS:
Identificar empresários e profissionais do 
Alentejo com relações emocionais e 
compromissos comerciais com o Sudoeste 
Ibérico e promover a sua cumplicidade e 
apoio para o transformar num Corredor 
Internacional de Desenvolvimento.
Envolver no desenvolvimento da infra-
estrutura do Sudoeste Ibérico todos os 
territórios envolvidos entre Madrid e Lisboa, 
convertendo-os em projectos de Estado e 
Universal.

 Lisboa

Sines



  

                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

Página Global: A NOVA ROTA DA SEDA CHINESA ESTÁ A ABRAÇAR A EUROPA
paginaglobal.blogspot.com

A Nova Rota da Seda torna-se a ponte terrestre mundial: um 
futuro compartilhado para a Humanidade

Estudo internacional considera Porto de Sines vital para êxito 
comercial chinês

O Instituto Schiller atualizou o seu estudo de 2014 sobre o impacto do 
projeto chinês da ‘Nova Rota da Seda’ e considera que o porto de 
Sines é uma elo fudamental para o êxito desta iniciativa global. 

Fonte: Tribuna / Alentejo 

O presidente chinês Xi Jinping foi calorosamente recebido em Portugal onde assinou 
um acordo para integrar o Porto de Sines, no litoral atlântico português, na nova 
‘Rota da Seda’, que estabelece a ligação maritima da China à Europa.
Fonte:  SBS em português 06/12/2018  BY FRANCISCO SENA SANTOS

Pedro Fiza/NurPhoto/Sipa USA

Sines integrará a NOVA ROTA DA SEDA, por mar através do Mediterrâneo e Canal de Suez e por terra por meio
da ferrovia, onde entroncará o ramal de Sines, Lisboa – Madrid (Corredor sudoeste ibérico ver pág anterior). 

Madrid / Espanha é terminal do projecto ferroviário chinês designado “Uma Faixa, Uma Rota”
O nosso projecto “VIA EUROPA”, por Portugal, será sediado na região de Sines



  

Cargo Revista MARÍTIMO 10 Março, 2020

O Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, relativo a Portugal de 2020, refere que «o desenvolvimento dos novos terminais de contentores» em 

Portugal é fundamental para o progresso do sistema marítimo-portuário português: especialmente no que toca ao caso do Porto de Sines, que contará, além 

da expansão infra-estrutural do Terminal XXI, com a construção de um novo terminal de contentores.

«Potencial económico de Sines» sofrerá incremento

O relatório, que documento ‘Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu e ao 

Eurogrupo’ (datado de 26 de Fevereiro de 2020) visando a «avaliação dos progressos realizados em matéria de reformas estruturais, prevenção e correcção 

dos desequilíbrios macro-económicos, e resultados das apreciações aprofundadas efectuadas no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1176/2011Bruxelas», 

deixa sub-entender que os investimentos previstos para Sines são essenciais para desenvolvimento económico nacional.

«Os investimentos no novo terminal de contentores de Sines (Terminal Vasco da Gama) e a expansão do terminal XXI já existente aumentarão o 

potencial económico de Sines», salienta o documento. / Recorde-se que, no mesmo relatório, é sublinhada a necessidade de um encurtamento 

tendencial dos prazos das concessões no sector marítimo-portuário – uma opção que, na argumentação da OCDE, é passível de aumentar os índices de 

competitividade no sector. Esta opinião é contrária à vasta maioria das visões das empresas que investem neste tipo de segmento de negócio. Devido aos 

possantes e avolumados investimentos necessários (principalmente em terminais e equipamentos inerentes à movimentação de cargas), as empresas 

dispostas a investir neste tipo de empreitadas usualmente requerem largos períodos de concessão que possibilitem a amortização e rentabilização do capital 

investido – algo que demora várias décadas, defendem as operadoras, um pouco por todo o mundo. / Recorde-se que, tal como a Revista Cargo noticiou, 

Sines abeira-se de um importante processo de incremento infra-estrutural e de capacidade, com a expansão do Terminal XXI e a construção do Terminal 

Vasco da Gama a terem já recebido a luz verde para avançar. Em conjunto, ambos os processos irão implicar um investimento global de 1,3 mil milhões de 

euros em Sines que fortalecerá a capacidade de movimentação do porto. Entre os interessados na construção do novo terminal está uma das maiores 

potências mundiais: os EUA (ver aqui reportagem da Revista Cargo).



  

Facebook construirá um cabo submarino contornando a África inteira
Renato Mota / 15/05/2020 21h30

O Facebook, em parceria com as empresas telefônicas China Mobile, a sul-africana MTN, a francesa Orange, a britânica Vodafone e outras companhias 

locais estão construindo um cabo submarino que irá contornar todo continente africano e conectar 1,3 bilhão de pessoas. O projeto, chamado 2Africa, está 

sendo conduzido pela Alcatel Submarine Networks e irá interconectar 23 países da África, Oriente Médio e Europa.

O cabo tem um comprimento total de 37 mil quilômetros – um pouco menor do que a circunferência da Terra. Quando concluído (entre 2023 e 2024), o 

2Africa fornecerá quase três vezes a capacidade total da rede de todos os cabos submarinos que atendem a África atualmente. O Facebook não revelou o 

custo total do projeto.                                                        FONTE: Olhar Digital > Notícias > Facebook construirá um cabo submarino contornando a África inteira



  

                                                                                                                                             Lusa / 13 de Setembro de 2020 às 23:18  Fonte: Jornal de Megócios

                                              Projeto industrial de produção de hidrogénio em Sines deve começar em 2021 / Uma candidatura ao Projeto             

                                                Importante de Interesse Europeu Comum de Hidrogénio deverá ser apresentada durante o segundo semestre deste ano            

                                                 e o projeto industrial de produção em Sines começar a concretizar-se em 2021, segundo as Grandes Opções do Plano.

"Dar-se-á seguimento dos trabalhos com vista à formação de um consórcio para a instalação de um 'cluster' industrial de Hidrogénio Verde em Sines, 

prevendo-se a apresentação de uma candidatura ao IPCEI [sigla em inglês para Projeto Importante de Interesse Europeu Comum] durante o segundo 

semestre de 2020 e início dos trabalhos de implementação do projeto durante 2021", refere o projeto das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021, 

aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e a que a Lusa teve hoje acesso. / No documento, é referido que "durante 2020, serão aprovados os 

procedimentos necessários aplicáveis às várias vertentes da cadeia de valor dos gases renováveis, incluindo o licenciamento de instalações e a 

regulamentação da injeção de hidrogénio nas redes de gás natural". / O executivo recorda o objetivo de diversificar as fontes energéticas e reduzir a 

dependência energética, promovendo a produção e o consumo de gases renováveis, através do desenvolvimento e implementação de tecnologias para a 

sua produção, armazenamento, transporte e consumo, em particular o hidrogénio verde. / O Governo aprovou a Estratégia Nacional para o Hidrogénio para 

promover "a introdução gradual do hidrogénio numa estratégia, mais abrangente", de transição para uma economia descarbonizada.

Nesse sentido "já tiveram início os trabalhos relativos a alterações legislativas para a injeção de Gases Renováveis nas redes de gás, nomeadamente 

através do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, bem como já se iniciariam os trabalhos para a formação de um consórcio para a instalação de um 

'cluster' industrial de Hidrogénio Verde em Sines", é explicado nas GOP para 2021. /  Na Estratégia Nacional para o Hidrogénio (ENH2) é apontado que o 

investimento previsto no projeto industrial de produção de hidrogénio verde em Sines poderá ser superior a 1,5 mil milhões de euros . / Naquele 

documento, o Governo acrescenta tratar-se do "projeto âncora de grandes dimensões à escala industrial de produção de hidrogénio verde, focado 

em alavancar a energia solar, mas também eólica, enquanto fatores de competitividade, tirando partido da localização estratégica de Sines" ./ O 

objetivo do Governo é instalar uma unidade industrial com uma capacidade total em eletrolisadores de, pelo menos, um gigawatt (GW) até 2030, um 

investimento que poderá "posicionar Sines, e Portugal, como um importante 'hub' de hidrogénio verde".



  

                                                                                                                            

Governo e BEI assinam memorando para apoiar investimentos no hidrogénio (in Expresso)
Fonte: AICEP Global Parques  EM 07/04/2021

O Governo Português e o Banco Europeu de Investimentos (BEI) assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento pelo qual o BEI 

assume a sua disponibilidade para “prestar apoio financeiro a projetos privados elegíveis, assistência técnica e consultoria a projetos de 

investimento” no setor do hidrogénio.

Leia a notícia – Governo e BEI assinam memorando para apoiar investimentos no hidrogénio (in Expresso)

https://globalparques.pt/wp-content/uploads/2021/04/Governo-e-BEI-assinam-memorando-para-apoiar-investimentos-no-hidrogenio-in-Expresso.pdf

Fonte: Expresso 25 de Fevereiro de 2021
Miguel Prado / Jornalista

 EDP tem em mãos 20 projetos de hidrogénio verde

A estratégia multinacional encabeçada por Portugal e pelos Países 
Baixos [envolverá também a Alemanha e a Dinamarca] para a 
produção de hidrogénio verde em Sines e exportação para o Norte da 
Europa já tem nome: Green Flamingo, ou Flamingo Verde na 
tradução para português. E propõe-se gerar mais de 5.000 empregos, 
com o projecto a ser avaliado em  €3.500 milhões em termos de 
investimento ………                                      Fonte: Notícias de Sines



  



  

GOVERNANTES DE PORTUGAL E DO BRASIL EMPENHADOS NA PROMOÇÃO DE SINES COMO HUB 

EUROPEU PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
PORTOS DE SINES E DO ALGARVE // NOTÍCIAS // 2021 // GOVERNANTES DE PORTUGAL E DO BRASIL EMPENHADOS NA PROMOÇÃO DE 

SINES COMO HUB EUROPEU PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO    12 de março de 2021

Representantes do complexo portuário, logístico e industrial de Sines participaram no webinar “Sines – Hub Europeu para o Agronegócio Brasileiro”, no dia 

12 de março, num evento que reuniu mais de 100 representantes de cooperativas agrícolas, traders, associações setoriais e exportadores brasileiros que 

atuam no setor agroalimentar.

A abertura do evento esteve a cargo de Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado para a Internacionalização do governo de Portugal e a sessão 

de encerramento foi presidida pela Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, o que demonstra o 

comprometimento dos governos dos dois países em potenciar este relacionamento.

José Luís Cacho, Presidente da Autoridade Portuária de Sines, apresentou as valências portuárias oferecidas a este setor, tanto no que respeita à 

carga a granel (como soja ou milho), como no que respeita à carga contentorizada (incluindo a refrigerada) cuja ligação semanal entre Sines e 

portos brasileiros já existe. Filipe Costa, CEO da aicep Global Parques, entidade que gere a Zona Industrial e Logística de Sines, reforçou a capacidade 

disponível para acomodar a instalação de projetos agroalimentares em zonas muito próximas do porto, com o objetivo de acrescentar valor à carga 

movimentada.

O webinar contou ainda com a intervenção de Márcio Rodrigues, gerente de agronegócios da ApexBrasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos e com a moderação e enquadramento de Francisco Sião Costa, representante da aicep Portugal Global e Conselheiro Económico e Comercial 

na Embaixada de Portugal em São Paulo.                                                                                                                                         Fonte: Site do Porto de Sines



  

Cabo submarino vindo de Portugal é ancorado em Fortaleza
Por André Lucena / Editado por Flávio Pinto / 12/03/2021 18h54, atualizada em 06/04/2021 10h02

Um cabo submarino vindo da cidade de Sines, em Portugal, foi ancorado na Praia do Futuro, em Fortaleza, nesta quinta-feira (11), 
segundo informação do Diário do Nordeste. O equipamento da empresa Ella Link suporta mais de 100 terabits e também passou 
por Lisboa, em Portugal, Madri, na Espanha, e Marselha, na França. Existe a possibilidade de também ser expandido até a Guiana 
Francesa.

Agora já são 14 cabos submarinos instalados na capital cearense, o que faz da cidade um dos maiores entroncamentos de 
telecomunicação do mundo.

“O Brasil é um dos países que mais produz dados no mundo, e com o 5G nós teremos um aumento ainda maior. Então, nós 
precisamos de escoamento”, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em dezembro de 2020………………………
                                                                                           FONTE: Olhar Digital > Internet e Redes Sociais > Cabo submarino vindo de Portugal é ancorado em Fortaleza

       rnp.br                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          pplware.sapo.pt



  

Investimento de 3,5 mil milhões de euros cria um dos maiores centros de dados da Europa em Portugal. Quem está por trás do Sines 4.0?

                                                                                                                                                                                                    Fonte: 24.sapo.pt    23/04/2021

                                  

                                     Dr. António Costa, primeiro-ministro de Portugal



  

Um investimento de 3,5 mil milhões de euros vai dar lugar a um dos maiores centros de dados da Europa, composto por cinco edifícios com 

capacidade útil de fornecimento de 450 MegaWatts de energia aos servidores. Sines 4.0 é o projeto que vai criar cerca de 1.200 empregos diretos 

altamente qualificados e 8.000 indiretos até 2025, para colocar Portugal no centro do mercado internacional de dados e conectividade.

Sines 4.0: Este é o nome do projeto que pretende colocar Portugal no centro de uma rede transatlântica de dados informáticos.  Trata-se de um hyperscaler 

data center, e é, simplificando, um megacentro de processamento de dados sustentável, com o objetivo de gerir as necessidades de empresas de grande 

dimensão.

Na zona industrial de Sines, mais precisamente nos terrenos adjacentes à recentemente encerrada central termoelétrica a carvão, vão nascer cinco edifícios 

com capacidade útil de fornecimento de 450 MegaWatts (MW) de energia aos servidores, com 90 MW cada.

O investimento parte da Start Campus, empresa detida pelos norte-americanos Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner - DK) e 

pelos britânicos Pioneer Point Partners (PPP).

No total, são 3,5 mil milhões de euros investidos em Sines, naquele que pode vir a ser "o maior investimento estrangeiro captado pelo país desde a 

Autoeuropa”, notou o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. A estimativa é de que este megacentro de dados crie até 1.200 

empregos diretos altamente qualificados e 8.000 indiretos até 2025.

Fundada em 2008, a Pioneer é uma empresa de investimento independente e sustentável em infraestruturas, que se concentra nos setores da transição 

energética e ambiental em toda a Europa.

De acordo com a empresa, têm mais 880 milhões de euros de capital próprio empregue em toda a Europa e uma dimensão média de investimento de cerca 

de 100 milhões de euros, tendo evitado 642,200 toneladas de emissões.    

                                                                                                                                                                                                     FONTE: 24.sapo.pt    23/04/2021



  

eurocid.mne.gov.pt

Ampliação da zona industrial de Sines, com apoio de Fundos UE   

Sines vai investir quatro milhões de euros nos trabalhos de ampliação da sua zona industrial, com a Requalificação das Rua 1 e 2 da ZIL II na Zona de 

Industria Ligeira, obra com apoio de fundos da União Europeia.

A Operação 'Qualificação da ZIL II' tem um investimento elegível de 6 072 875,50 euros, cofinanciado à taxa de 85% pelo Programa Operacional 

ALENTEJO 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de 5 161 944,17 euros.

O projeto permitirá melhorar a circulação automóvel e ordenar o estacionamento, nomeadamente de pesados, além de criar condições de operação muito 

mais seguras, renovando a rede de águas e esgotos e enterrando as infraestruturas de eletricidade, comunicações e proteção contra incêndios.

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, assinala que “este é o maior investimento de requalificação alguma vez feito 

na ZIL II”, e que corresponde à enorme procura por parte de empresas já instaladas e que necessitam de se expandir, "mas também de novas 

empresas, algumas das quais de setores de atividade ainda com pouca expressão em Sines, mas que vêem aqui um local estratégico para o 

desenvolvimento dos seus negócios.”                                                                                                                                        Fonte: C.M.Sines/DN 28/04/202



  

                                                                                    

                                          

        

Uma valorização regional em perspectiva:

Assunto:  Criação de zona franca industrial e comercial 

 nas áreas do aeroporto de Beja e do complexo de Sines.

As zonas francas não são um instrumento menor e estão em crescendo em todo o mundo.

Vantagens: 

Primeiro, alarga as possibilidades, permitindo o aparecimento de projectos que os

decisores públicos - por mais capacidade e empenhamento que tenham - não podem

conhecer ou mesmo imaginar.

Segundo, quebra as resistências à liberalização geral, reduzindo os riscos políticos tantas

vezes invocados para a paralisia.

Terceiro, é de evidente transparência contra opacidade dos PIN (Projecto de Interesse Nacional).

Quarto, gera o desejo de imitação pelo exemplo que pode constituir para multiplicar

noutras zonas do país.

Quinto, sendo uma política gradual, de pequenos passos, permite testar a política de

liberdade económica visando uma política idêntica posterior para todo o país.

In Jornal de Negócios de 03 de Maio de 2021

Avelino de Jesus - Economista e professor no ISEG

Acelerar o Desenvolvimento Regional



  

“Levar” empresas a criarem uma PJ (Pessoa Jurídica / empresa) em Portugal conduz,em primeiro lugar à selecção, criteriosa, de uma 

cidade para instalar a “central de negócios”, que deverá ter condições adequadas para importação e exportação (porto de mar, fácil 

acesso a rodovias e ferrovias, ao aeroporto internacional, uma máquina de governo local ágil e interessada em incrementar negócios, 

concedendo alguns benefícios, principalmente  fiscais, uma aduana de pronto acesso, ……) e, em segundo lugar, à acomodação física 

das empresas, de direito português com capitais estrangeiros, o que sugere a construção e exploração de um complexo que incluirá 

instalações residenciais, hoteleiras e turísticas e edifício corporativo – possivelmente um pavilhão em construção  tensionada – que 

disponha de espaço para criar pequenos escritórios e um auditório e sala de conferências onde haverá recursos humanos e tecnológicos 

necessários ao apoio, incremento e desenvolvimento de negócios. O empreendimento visa, para além de explorar a actividade hoteleira 

corrente (SINES situa-se numa região turística), albergar empresários e familiares e colaboradores, residentes, em trânsito ou 

deslocados, em negócios de intercâmbio comercial e social com países da União Europeia, Mercosul, CPLP – Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa e países abrangidos, por via da participação em comunidades económicas e monetárias regionais, entre outros.
 

Sines tem condições que satisfazem os objectivos de importação e exportação, via marítima (todo o mundo), ferroviária e rodoviária (rede 

Europa), para instalar empresas industriais, comerciais e de serviços, localiza-se numa região portuguesa pouco desenvolvida e, por isso, 

objecto de destino de fundos estruturais europeus em condições vantajosas (baixo custo financeiro e, em certos casos, a fundo perdido), 

e também alguns outros benefícios concedidos pelo governo português e autarquia local. É uma cidade costeira, virada ao Oceano 

Atlântico, zona de grande turismo no sudoeste ibérico na designada Costa Vicentina.

Em favor a curta distância ao futuro aeroporto internacional de Lisboa (região do Montijo), acesso privilegiado a excelentes e modernas 

rodovias, tanto para norte (Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga) quanto para sul (grande região turística do Algarve), e integração na 

malha ferroviária europeia, designadamente no projecto do Sudoeste Ibérico desenvolvido pela Espanha (transporte de alta velocidade 

para pessoas e mercadorias).



  

O Porto de Sines apresentou a 30 de setembro [2020], no auditório da sua sede, as Opções Estratégicas para a infraestrutura no 

período 2020-2030. A sessão contou com a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do secretário de 

Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes. ...................... Presente na sessão, o presidente da Câmara Municipal de Sines, 

Nuno Mascarenhas, sublinhou a importância do porto para a recuperação económica do país, mas também a sua centralidade no 

desenvolvimento económico de Sines. “É o Porto de Sines que está na génese de todo o ecossistema económico deste concelho, que 

agrega indústria pesada, indústria ligeira, um crescente número de serviços, um setor logístico em franco desenvolvimento e, neste 

momento, está com uma dinâmica muito interessante de diversificação empresarial.” ................. “O mercado habitacional, quer para 

compra quer para arrendamento, não conseguiu acompanhar proporcionalmente a criação de postos de trabalho ao longo dos 

anos. É por isso necessário intervir neste domínio e a Câmara Municipal está a fazê-lo. Estamos a programar mais áreas 

destinadas a habitação, procurando diversificar as tipologias de modo a abranger famílias de rendimentos diversos.” “Ainda 

assim”, disse o presidente da Câmara, “e depois do muito que se tem feito em matéria de habitação nos anos recentes, faltam hoje 

aos municípios instrumentos que permitam uma maior intervenção nesta área, nomeadamente tendo em vista a promoção da 

fixação de jovens, de quadros e de famílias em territórios de menor densidade.” 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que o Porto de Sines deve focarse no contributo que pode dar à 

indústria. "Não queremos fazer apenas transbordo, não queremos ser apenas um hub energético. Nós queremos usar o porto de Sines 

como um instrumento de desenvolvimento económico e industrial do país", disse o ministro. "Se formos um dos primeiros países a entrar no 

comboio do hidrogénio, vamos permitir que um conjunto de outras atividades industriais e tecnológicas ligadas ao hidrogénio se possam 

instalar perto do Porto de Sines. O que queremos em Sines é indústria”, acrescentou. Para Pedro Nuno Santos é também fundamental 

aumentar a “massa crítica” em Sines. “O que queremos é que Sines possa ter mais gente, mais empresas, mais atividade, e que possa ser 

um polo de desenvolvimento do Alentejo.”.........................  Fonte:Município de Sines em 01Outubro2020.



  

                                                                                    

                                                                                             

Constituição de empresa de direito português com capital estrangeiro  (a criar de raíz ou compra de empresa já registada)

Alma Mater – Hotelaria, Turismo e Alimentação, Lda.
CAE 55117 ALDEAMENTOS TURÍSTICOS COM RESTAURANTE 

Sede: Sines – Portugal

# Atracção deTurismo
      

# Apoio à instalação de empresas em Portugal

# Apoio à aquisição de património em Portugal visando, ou não, os Vistos Gold

# Outros (a definir em Assembeia Geral de Sócios)

1. Adquirirá ou construirá instalações, na região de Sines e/ou 
em qualquer outra região do território português;

2. Poderá criar outras sociedades de direito português 
com capital português e/ou estrangeiro, designadamente para 

gestão das instalações e negócios específicos;

3. Fará a comercialização das unidades construídas, visando, ou não,
os VISTOS GOLD e prestará os serviços de apoio nas instalações;

4. Desenvolverá a prestação de serviços de turismo;

5. Outros (a Assembleia Geral de Sócios decidirá nos limites da
legislação aplicável)



  

                                                                                    

                                          

        

O empreendimento
Instalações residenciais e de turismo (superestrutura em elementos pré-fabricados com 
abundante emprego de pedra, vidro e madeira), destinado ao segmento médio-alto, com, 264 
unidades, piscinas, área de fitness e SPA, restaurante completo, cozinha (possibilidades de 
fabricar alimentos para comercializar no exterior) e bares, num total construído de 30 000 m2; 
pavilhão multiusos (estrutura com cobertura em lona tensionada) para instalação da sede, 
física ou virtual, de empresas internacionalizadas, realização de feiras temáticas mensais e 
outros eventos num total construído de 2 000 m2 inclui parqueamento de viaturas e instalações 
para pessoal; plataforma para heliporto e posto de primeiros socorros; área para jardim, 
eventual estufas para flores (consumo próprio) e pomar, adega e capela alusiva a Nossa 
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima; possibilidade de criação de zona para casas 
pré-fabricadas de madeira, tipo “bungalow”, em talhão arborizado, incluindo uma área para 
estacionamento de “trailer home / motorhomes” com instalações sanitárias de apoio; 
possibilidade de construção de instalações para cavalos e mini cavalos (passeios de 
“charrete”) com residência para tratadores; possibilidade de construção de abrigo de material 
náutico (desportos na Barragem de Morgavel). O empreendimento terá que incluir uma zona 
para produção de energia solar (todas as coberturas terão painéis solares).

Uma parte das unidades construídas destinam-se a ser comercializadas a empresários 
que se radiquem em Sines, tanto no âmbito do nosso projecto quanto nas actividades 
industriais da região. Outras visam os segmentos de turismo e “timesharing”.



  

                                                                                    

                                                                                             

Constituição de empresa de direito português com capital estrangeiro  (a criar de raíz ou compra de empresa já registada)

Lusis HoLdings, sociedade de gestão de ParticiPações sociais, Lda.
 

Sede: Sines – Portugal

# IDE - Investimento Direto Estrangeiro (atracção de empresas para instalação 
física - actividades comerciais ou industriais - ou virtual, em Portugal)

Os empresários interessados na internacionalização terão oportunidade
de, individualmente (Pessoa Física), participarem da LUSIS HOLDINGS,

de onde receberão todo o apoio necessário 

 # Apoio à instalação de empresas em Portugal (prestação de serviços)

# Apoio à criação de ACE, “Joint Ventures” …. Aquisição e fusão de empresas, 
de acordo com  expertise detida e/ou a mobilizar

# Outros (a definir em Assembeia Geral de Sócios)

1. Poderá criar e participar de outras sociedades de direito português 
com capital português ou estrangeiro;

2. Poderá participar das sociedades a constituir, com
empresas estrangeiras interessadas na internacionalização, no

modelo proposto, às quais prestará todos os serviços de apoio, incluindo
a atracção de sócios e a condução de candidaturas a fundos estruturais

da União Europeia, entre outros;

3. Poderá adquirir participações em empresas de qualquer país,
designadamente da União Europeia e países da CPLP – Comunidade

de Países de Língua Portuguesa visando, principalmente, criar e
desenvolver alianças estratégicas;

4. Outros (a Assembleia Geral de Sócios decidirá nos limites da
legislação aplicável)

  CAE 64202 - Actividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras



  

Objectivo:

Estabelecer, em Sines, Portugal, uma empresa, Sociedade de Gestão de Participações Sociais (SGPS), de direito 

português/europeu, com capitais estrangeiros, que possa constituir-se como a “sócia” de empresas portuguesas ou 

estrangeiras, designadamente brasileiras, que se queiram internacionalizar, no modelo de investimento directo (criando uma 

empresa/Pessoa Jurídica) em Portugal, visando melhor vender/exportar para os mercados da União Europeia e de todos os 

países com os quais a UE tem acordos comerciais, ou comprar/importar dos mercados do bloco europeu em melhores 

condições comerciais e com domínio absoluto de toda a logística, com possibilidades de adquirir a certificação europeia de 

qualidade, obter “know-how” e ter oportunidade de atrair sócios e parceiros e firmar alianças estratégicas.

A SGPS poderá criar empresas para explorar actividades mais especifícas.

Também haverá intervenção na instalação de fábricas, com possível acesso a fundos europeus de investimento e 

financiamento com algumas linhas que incluem parcelas a fundo perdido.

A SGPS, a criar em Portugal, também poderá atrair turismo de qualidade e apoiar actividades internacionais dos governos 

municipais e estaduais brasileiros nomeadamente na geminação de cidades e no estabelecimento de alianças de cooperação 

designadamente com polos tecnológicos, e ainda a condução de projectos que visem captar financiamento estrangeiro. 



  

      

                                                                                    

                                          

1. ASEAN – Associação de Nações do Sudoeste Asiático (11 países cerca de 625 milhões de habitantes)                                                                                                                                        
2. SADC – Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral ( 16 países cerca de 210 milhões de habitantes)                                                                                                                        )

      3. CEDEAO – Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (15 países cerca de 325 milhões de habitantes)                                                                                                               
    4. CEEAC – Comunidade Económica dos Estados da África Central (9 países cerca de 70 milhões de habitantes)                                                                                                                                 

                                         

“Via Europa”, por Portugal
filosofia / estratégia comercial

Lusis HoLdings, sociedade de gestão de ParticiPações sociais, Lda.
(Sines - Portugal)

Intervenção directa ou por participada

Apoio aos Governos dos
Estados e Municípios

Vistos Gold (Portugal)

Turismo e IDE no Brasil

Sines e/ou Lisboa 
(acesso UE, Europa e CEI) 

Macau
(acesso para China e Ásia)

Goa   
(acesso para Índia)  

Timor-Leste (acesso aos países da 
ASEAN, SW Asiático e Oceania)

Angola e/ou Moçambique 
(acesso aos países da SADC)

Guiné-Bissau e/ou Cabo Verde
(acesso aos países da CEDEAO)

Guiné Equatorial ou São Tomé  e Príncipe
(acesso aos países CEEAC)

Cidades / Porto de Sines
Sines e Lisboa enquadradas no futuro

Eixo básico da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T)
Corredor Internacional de Desenvolvimento

 (acesso a todos os países e blocos
económicos com os quais a UE tem acordos
comerciais, incluindo os 79 países ACP no

âmbito do Acordo de Cotonou/Benim)

Acesso aos mercados da União Europeia e dos 150 países com os quais esta tem acordos comerciais estabelecidos  

Lusis HoLdings, sociedade de gestão de ParticiPações sociais, Lda.
(Sines - Portugal)

Internacionalização de empresas

Alma Mater – Hotelaria, Turismo e Alimentação, Lda.
(Sines - Portugal)

Construção e gestão do empreendimento imobiliário



  

Em 2012 Portugal introduziu a concessão de VISTOS GOLD (Vistos Dourados) através do regime, então criado, de Autorização de 

Residência para Actividade de Investimento visando atrair investidores estrangeiros, que é já um sucesso que permitiu a recuperação da 

economia portuguesa. Aquisição de imóveis e recuperação, participação em fundos de investimento, criação ou participação em 

empresas, financiamento em pesquisas científicas ou apoio, ……….......... permitem que o estrangeiro obtenha um visto de residência 

permanente e, passados cinco anos, a cidadania portuguesa, permitindo a mudança para qualquer outro país europeu. 

Recordando que Portugal é um membro permanente da União Europeia, o regime em questão, permitirá a livre circulação no espaço 

comunitário com todos os direitos adquiridos. Com a obtenção do visto de residência será, de imediato, possível viajar pelo espaço 

Schengen (acordo que permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários, sem a necessidade de apresentação de 

passaporte nas fronteiras, o que inclui 22 Estados-membros da União Europeia, além da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça). 

Portugal arrecadou entre 2012 e 2020, um total de 5 286 156 889,96 €, com 8 736 autorizações de residência para o investidor e 14 

936 autorizações de residência para membros da família.  Chineses e brasileiros são os principais investidores beneficiados pelo 

regime a que se seguem os sulafricanos, turcos e vietnamitas.

Entre outras modalidades de acesso ao VISTO GOLD, constituir um negócio que crie 10 ou mais postos de trabalho, ou reforçar o 

capital social de uma empresa portuguesa, já constituída, criando ou mantendo, pelo menos, 5 postos de trabalho por um período 

não inferior a 3 anos são alternativas válidas. Nesta modalidade é de salientar outros benefícios que poderão constituir vantagens 

competitivas: acesso a fundos europeus de financiamento e investimento, aquisição da certificação "CE", integração no mercado europeu 

(27 países), o maior bloco económico mundial, beneficiando de acordos comerciais celebrados entre cerca de 150 países e a União 

Europeia, e ainda possibilidade de atrair, directamente, turismo de elevado poder de compra. 

Há regiões portuguesas, como é o caso da região de Sines no Alentejo, onde é possível obter outras vantagens.

Em Maio de 2020: foram emitidas 270 Autorizações de Residência para Actividades de Investimento, 414 para membros 
da família, aportando um investimento total de 146 168 473,40 €



  

A Câmara Catarinenses de Intercâmbio com Países Lusófonos está a ser criada para se constituir como braço institucional 

do projecto “VIA EUROPA”, por Portugal, constituindo-se como um “fórum” empresarial reunindo empresários interessados 

na internacionalização e, por convite, técnicos e quadros que visam participar das estruturas a criar



  

Diferencial da equipa (já seleccionados alguns integrantes considerados de elevado potencial):

Uma iniciativa desta natureza, abrangendo a exploração económica de vários segmentos, terá, obrigatoriamente, de 

ser suportada numa extensa rede de contatos no país e no estrangeiro e numa equipa de elite devidamente 

seleccionada e treinada. O profundo conhecimento dos objectivos a par das capacidades de comunicação, 

argumentação e negociação serão muito mais importantes do que quaisquer outras competências.

O conhecimento do tecido empresarial e dos mercados, bem como os contatos internacionais, designadamente em 

Portugal, União Europeia, Brasil, países da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa e respectivas 

comunidades económicas regionais, ganham especial relevância. Conhecimento dos territórios, da história e 

antropologia, da cultura, usos e costumes dos países em foco e adequados relacionamentos pessoais constituem 

um excelente suporte.

O comando de um empreendimento desta dimensão obriga a uma grande maturidade, controle emocional, 

experiência, resiliência, profundos conhecimentos do país, do mercado e da estrutura de decisão institucional, total 

disponibilidade e apoio de uma rede de contatos, a todos os níveis, que contribua para vencer as dificuldades e 

obstáculos (Portugal é um país latino e, conhecido o projecto, haverá resistências corporativas pelo que tudo terá 

de ser feito sob sigilo e tão célere quanto possível), mentoria do projecto “VIA EUROPA”, por Portugal, e tempo para 

“costurar” todos os necessários acordos fazendo convergir interesses, conjunto de condições que coloca o 

signatário no “olho do furacão” e que lhe permite assumir a responsabilidade pela condução da materialização do 

projecto e estabelecer condições consideradas pertinentes para o sucesso. 

O prazo previsto para que todo o conjunto de atividades esteja em pleno funcionamento é de 10 anos.
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