Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2004

ECONOMIA

MISSÃO EMPRESARIAL LUSO-ALEMÃ
A Federação de Empresários Portuguesas na Alemanha
organiza de 3 a 9 de Fevereiro uma viagem de trabalho à
Madeira, que conta com o apoio da Associação Comercial e
Industrial de Machico (ACIM) e do Conselho Empresarial da
Madeira (CEM) entre outras entidades regionais oficiais,
autárquicas e privadas.
Zita Cardoso, presidente da ACIM, anunciou ontem em
conferência de imprensa que a viagem surgiu de um anterior
contacto no Encontro Internacional de Turismo, quando alguns
empresários presentes se manifestaram interessados em
investir na Região Autónoma.
O programa está já feito e prevê deslocações a diversos
concelhos da Madeira e ao Porto Santo, além de visitas a
importantes infra-estruturas de apoio à economia regional,
nomeadamente a Zona Franca Industrial do Caniçal, Clube de
Golfe do Santo da Serra, e obras em curso da
responsabilidade das sociedades de desenvolvimento.
Na quinta-feira, dia 5, será assinado um protocolo entre a
Federação de Empresários Portugueses na Alemanha e o
Conselho Empresarial da Madeira. Os visitantes serão
recebidos nas Câmaras Municipais de Machico, São Vicente,
Ribeira Brava e Santana.

Terça-feira, 10 de Fevereiro de 2004

DESPORTO
PORTUGUESES NA ALEMANHA PROPÕEM PARCERIA

Empresários portugueses na Alemanha
sondaram Carlos Pereira para intercâmbios
futuros

Um conjunto de empresários portugueses radicados na Alemanha
encontrou-se ontem, a seu pedido, com Carlos Pereira a fim de
sondar o Marítimo no sentido da criação de possíveis futuras
parcerias tanto na área dos materiais desportivos como quanto a
estudar a possibilidade de um intercâmbio ao nível de jogos ou
mesmo de estágios dos maritimistas em solo germânico ou, em
alternativa, na Região, englobando clubes germânicos.
Na circunstância, este grupo, que integra o Conselho Empresarial
alemão e encontra-se de visita à Madeira, onde, aliás, tem
estabelecido contactos com várias entidades, fez a entrega ao
presidente do clube e SAD "verde-rubras" de uma bola de fabrico
alemão. Do encontro não resultaram quaisquer decisões – até
porque esse também não era o objectivo – mas apenas contactos
exploratórios que, futuramente, poderão evoluir para situações
concretas.

Terça-feira, 10 de Fevereiro de 2004

ECONOMIA

MISSÃO EMPRESARIAL LUSO-ALEMÃ TERMINOU VISITA À MADEIRA
Visitantes identificaram algumas áreas de actividade onde
poderão surgir parcerias empresariais

A Federação de Empresários Portugueses na Alemanha (FEPA) encerrou, ontem, a sua
permanência de uma semana na Madeira. Numa conferência de imprensa promovida em
Machico, tanto aquela associação como a ACIM fizeram o balanço do trabalho desenvolvido e
apresentaram as ideias de trabalho futuro.
Duarte Branco, presidente da FEPA rotulou de muito positiva a semana de trabalho na Madeira.
Foram visitados vários concelhos e identificadas diversas áreas de possível negócio, estando a
ser considerados campos para construção de parcerias.
Para o futuro deverá ser desenvolvido um vasto campo de actividade. Para Duarte Branco, o
facto de a Alemanha ser o segundo maior destino das exportações portuguesas é sinal da
importância que as parcerias e o trabalho conjunto pode assumir. Do mesmo modo, o volume de
investimento alemão em Portugal é assinalável.
A criação de uma base de dados, onde interesses e contactos de empresas alemãs estejam
presentes é uma das decisões tomadas. Um sítio a criar na Internet disponibilizará toda a
informação sobre potenciais negócios e trocas de experiência que possam interessar.
A geminação entre autarquias, a exemplo do que já acontece entre o Funchal e a cidade alemã
de Leichlingen é outra área a ser explorada, segundo o empresário português radicado na
Alemanha. Um vector que assumirá importância no trabalho futuro a ser desenvolvido é o do
turismo. A RAM, no dizer do empresário, não poderá ficar à espera que o turismo alemão chegue
até nós, tem de tomar a iniciativa. Uma estratégia conjunta de trabalho, já foi equacionada com a
secretaria da tutela.
Outra ideia defendida por Duarte Branco, é a da criação de um gabinete de apoio à divulgação
da realidade madeirense na Alemanha. Seria um local que possibilitasse a divulgação da
realidade regional, oferecendo contactos e trabalhando na divulgação dos nossos produtos.
Zita Cardoso, líder da Associação Comercial e Industrial de Machico (ACIM), grande
impulsionadora desta parceria e da visita, realçou a importância de todo o conhecimento que foi
estabelecido nesta semana. O turismo, o associativismo e várias áreas de investimento, serão os
campos a ser trabalhados no futuro, segundo aquela responsável.
Várias áreas foram mesmo apresentadas. A baía de Machico, como local de possível
investimento, sectores particulares de turismo, como a hidroterapia e a parceria entre as duas
associações, foram referidos.
A visita de uma delegação da ACIM à Alemanha, para conhecer a federação e a realidade da
Renânia-Vestefália, onde residem os empresários luso-alemães que nos visitaram, será um
passo importante no desenvolvimento do trabalho futuro

Domingo, 8 de Fevereiro de 2004

REGIONAL
EMPRESÁRIOS NO PORTO SANTO

A iniciativa da ACIM visa dar a conhecer a realidade da
RAM
Uma confederação de empresários e representantes de
diversos quadrantes da indústria e do turismo, nacional e
internacional, esteve ontem de visita ao Porto Santo.
Esta visita, que vem no seguimento de uma iniciativa da
Associação Comercial e Industrial de Machico (ACIM),
tem como objectivo central dar a conhecer "in loco" toda a
realidade do arquipélago da Madeira e, nomeadamente, o
desenvolvimento que está a sofrer de há uns anos a esta
parte. Contudo, esta oportunidade foi aproveitada pela
ACIPS para, em parceria com esta agremiação, também
dar a conhecer o Porto Santo como destino turístico e
potencial receptor de investimento.
Assim, o dia de ontem foi dedicado a diversas visitas e
contactos com empresários locais, algumas empresas e
empreendimentos da Sociedade de Desenvolvimento do
Porto Santo para, no fundo, dar a conhecer as iniciativas
que estão a ser levadas a cabo na ilha. As diversas
parcerias que podem advir desta visita, é outro dos
objectivos da ACIPS, que vê neste tipo de iniciativas uma
forma importante de viabilização das empresas do Porto
Santo e o futuro deste destino turístico.

Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2004

ECONOMIA

FEDERAÇÃO SURPREENDIDA COM DINÂMICA REGIONAL

Empresários portugueses na Alemanha dizem que
dinâmica da economia regional contrasta com o resto
do país

Os elementos que integram a comitiva da Federação dos Empresários Portuguesas
na Alemanha estão surpreendidos com o nível de desenvolvimento e dinamismo da
economia da Madeira. Segundo afirmou ontem o presidente daquela Federação,
durante a assinatura de um protocolo entre o CEM e aquela associação empresarial,
«aqui na Madeira existe uma dinâmica completamente diferente. Os empresários e
as pessoas estão motivadas e isso é uma coisa que nós ultimamente não temos
constatado muito no continente e até na Alemanha».
Esta «dinâmica justifica o estreitamento das relações entre a Federação de
Empresários Portugueses na Alemanha e o CEM». O protocolo ontem assinado,
explicou, embora seja um «protocolo de cooperação institucional», constitui um
instrumento importante neste estreitamento de relações e permitirá, no futuro, uma
«cooperação entre empresas portuguesas e empresas alemãs na Alemanha e
radicadas em Portugal que tenham interesses pela Madeira». Este protocolo,
acrescentou, permitirá também «focalizar um pouco melhor os interesses na
Alemanha» designadamente ao nível do Turismo.
Tal como Duarte Branco também o presidente do CEM, Jaime Ramos, salientou a
importância da assinatura deste protocolo para o estreitamento de relações entre os
empresários dos dois países. «Esta», disse, «é uma oportunidade histórica para uma
região pequena como a nossa. É um protocolo com uma importância muito grande
para a Região e para o CEM e associações que o compõem» na medida em que
permitirá «gerar oportunidades de negócio».
Durante a sua intervenção, Jaime Ramos realçou ainda o crescimento que o PIB
madeirense tem registado nos últimos anos e frisou que actualmente as empresas
madeirenses já têm capacidade e interesse em investir e participar em negócios
além-fronteiras, nomeadamente na Alemanha. «Nós temos todo o interesse em
participar em negócios na Alemanha. Hoje, felizmente, os madeirenses possuem
capacidades económicas para poderem participar em negócios na Alemanha ou
cooperarem em negócios na Alemanha ou na Região», Isto porque «o nosso
crescimento económico é uma realidade» e isso credibiliza e abre as portas da
banca à empresas regionais.
A concluir afirmou que este protocolo servirá não só para «os empresários radicados
na Alemanha participarem em negócios na Madeira» como também para os
empresários madeirenses «participarem em negócios na Alemanha».

Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2004

ECONOMIA

ZONA FRANCA OFERECE BOAS CONDIÇÕES PARA INVESTIR

Comitiva da Federação dos Empresários Portugueses
na Alemanha visitou o Caniçal

A Zona Franca da Madeira oferece condições atractivas para investimento, afirmou
ontem o presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Alemanha após
uma visita realizada às instalações daquela zona industrial, cujo programa incluiu
uma reunião com responsáveis da SDM.
Segundo afirmou o presidente daquela Federação, Duarte Branco, «nós ficámos
bastante impressionados porque quando se fala em "offshore" ficamos logo com a
ideia de algo negativo e aqui a Zona Franca não é nada disso. É uma Zona Franca
onde realmente as empresas que querem trabalhar a sério podem ter benefícios
fiscais».
Na opinião do presidente da Federação, as condições oferecidas pela Zona Franca
são «muito atractivas» e podem cativar investidores na medida em que, apesar de
existirem incentivos fiscais para investimentos na Alemanha, os incentivos
concedidos em Portugal «são muito mais interessantes». Duarte Branco reconhece,
no entanto, que a instalação de uma empresa alemã, que não tenha contactos com
Portugal, na Zona Franca «nem sempre é fácil». Daí afirmar que a prioridade devem
ser para as empresas que «já tenham alguma afinidade com Portugal».
Da parte da Federação de Empresários Portugueses na Alemanha, Duarte Branco
garante que serão feitos todos os esforços no sentido de promover e divulgar a Zona
Franca junto dos empresários alemães e prestar toda a ajuda que lhe seja solicitada.
Até porque, sublinhou, «existem muitas empresas que trabalham com Portugal e que
possivelmente terão todo o interesse em se instalarem na Zona Franca».
Fábrica elogiada pela comitiva
Nesta sua deslocação, a comitiva da Federação visitou também a fábrica de
transformação de pescado e filetagem de peixe-espada, Friatum/Vidinha, tendo
«todos» os membros da comitiva ficado «bastante impressionados» como o que
viram. Duarte Branco referiu que aquela é «uma unidade pequena», no entanto,
salientou «que hoje em dia as microempresas é que são o "motor" da economia e
representam 99% do tecido empresarial da UE e em Portugal. E a globalização traz
de facto oportunidades para empresas como esta». Sobre a possibilidade de serem
estabelecidas parcerias com empresários alemãs Duarte Branco adiantou que a
Federação está «na disposição de apoiar empreendimentos como este a entrarem
no mercado alemão».

Economia

Objectivo de empresários lusos na Alemanha

Promover a Região
A Federação de Empresários Portugueses na
Alemanha estabeleceu ontem um protocolo
com o Conselho Empresarial da Madeira. O
acordo tem em vista o investimento na
Região, em áreas como o turismo e o
investimento imobiliário, o intercâmbio de
informação, a elaboração de estudos e
desenvolvimento de projectos, a criação de
um observatório conjunto e a organização de
feiras e eventos de interesse empresarial
comum.
Traçou, também, o esboço de um plano estratégico que vise a
promoção da Madeira, como mercado potencial de investimento
para os empresários alemães e portugueses radicados naquele
país. Um Gabinete de apoio na Alemanha, para aconselhamento da
classe sobre os sectores e negócios possíveis na Região e um sítio
na Internet para divulgação da Madeira são outros dos propósitos
da Federação.
O anúncio foi feito ontem em Machico, numa conferência de
imprensa para divulgação dos resultados da visita de uma semana
que esta delegação fez à Madeira, a convite da Associação de
Comércio e Indústria de Machico (ACIM).
Na presença de Zita Cardoso, presidente da ACIM, Duarte Branco,
presidente da Federação, enunciou uma série de projectos que a
entidade que tutela pensa pôr em prática na Alemanha.
Duarte Branco defendeu haver todo o interesse em que esta
promoção da Madeira seja feita, mesmo que a par de outras já
existentes. Conforme adiantou, há todo o interesse em que a
Região reforce a sua presença na Alemanha e é isso que a
Federação se propõe fazer. Para o efeito, Duarte Branco espera
contar com o apoio dos empresários madeirenses e alemães, da
Direcção Regional de Turismo e da representação da Alemanha na

Madeira.
O presidente da Federação relevou o facto de esta estar bem
enquadrada na sociedade alemã e de ter contactos com várias
entidades, nomeadamente autarquias. Isso facilitará o
estabelecimento de parcerias e uma melhor informação aos
empresários, quer os que queiram investir na Alemanha, quer os
que o queiram fazer na Madeira.
Duarte Branco defendeu, também, a vantagem de mais geminações
entre autarquias alemãs e madeirenses
Outro trabalho que considerou importante fazer na Alemanha foi o
da promoção do vinho Madeira, visto o mesmo, naquele país, ser
mais conhecido pela sua utilização em culinária.
Zita Cardoso, por seu turno, disse que o objectivo do convite feito
pela ACIM a esta Federação foi o de valorizar a Região e o
concelho de Machico.
Para além de visitarem todos os concelhos madeirenses, a
Federação estabeleceu contactos com autarquias e outras
entidades, nomeadamente a Sociedade de Desenvolvimento do
Porto Santo e a Direcção Regional de Turismo.
No sítio www.vpu.org a Federação tem informação útil aos
portugueses que queiram investir na Alemanha.

Desporto

EMPRESÁRIOS LUSO-ALEMÃES ESTIVERAM NA SEDE DO
MARÍTIMO

Parcerias futuras
Uma delegação de empresários luso-alemã esteve ontem de visita
à sede do Marítimo, no Almirante Reis. Oportunidade única para,
quem sabe, algumas parcerias no futuro.
Uma delegação empresarial luso-alemã
esteve no início da tarde de ontem na
Sede do Club Sport Marítimo. Na
oportunidade houve lugar a algumas
trocas de prendas.
Da parte dos empresários alemães foi
entregue a Carlos Pereira uma bola de futebol, enquanto que o
presidente “verde-rubro” retribuiu com a oferta de uma camisola do
Marítimo, um livro que relata a história do clube, um CD e ainda
uma cassete com as marchas “verde-rubras”.
O presidente do Marítimo referiu que «estas parcerias servem
sobretudo para internacionalizar os nossos produtos», para além do
facto da história da Madeira não poder ser feita sem a história do
Marítimo», rematou.
Carlos Pereira afirmou ainda que da parte do Marítimo “estamos
abertos a tudo”, já que para o seu clube é sempre «uma grande
honra promover a Madeira fora dela».
Duarte Branco, chefe da delegação empresarial luso-alemã
mostrou-se agradado com o que viu e afirmou, por seu turno, que
«com o Euro 2004 vão haver algumas sinergias comuns e que
estamos abertos a facilitar qualquer contacto na Alemanha,
nomeadamente, no que a jogos de futebol diz respeito», referiu este
responsável. O encontro ficou preenchido com uma visita à sede do
Club Sport Marítimo.

Região

Empresários madeirense alemães cooperam através de
protocolo assinado na Região

À procura de novos negócios
Os empresários madeirenses têm todo o interesse em participar em
negócios na Alemanha, garantiu, ontem, Jaime Ramos,
representante do CEM.
A Federação de Empresários Portugueses
na Alemanha e o Conselho Empresarial da
Madeira (CEM) assinaram, ontem, um
protocolo de cooperação que visa ser o
ponto de partida para potenciais parcerias
futuras entre aquele país e a Região. Um
dos pontos focados naquele protocolo tem
a ver com a divulgação da Madeira, por parte desta Federação dos
Empresários Portugueses naquele país.
Na posse da palavra, Duarte Branco, presidente daquela
associação, referiu que o fomento destas parcerias tem se centrado
mais entre o continente e a Alemanha, pelo que interessa, agora,
estender estes serviços à Região, onde existe uma dinâmica muito
diferente, onde os empresários estão muito mais motivados que no
resto do país.
Duarte Branco diz que o objectivo é o de passar desta cooperação
institucional para uma cooperação entre empresas dos dois
destinos.
“Com este dinamismo que vejo aqui, acho importante que seja a
Madeira a ir pessoalmente despertar a apetência pelo seu turismo
de qualidade” disse Duarte Branco.
Jaime Ramos, por seu lado, sublinhou a importância do intercâmbio
em causa, a qual apresenta-se como uma oportunidade histórica.
Embora admitindo que a Madeira “pela forma como é cobiçada e
procurada, deve ter riqueza no sub-solo que desconhecemos”,
Jaime Ramos sublinhou que o CEM aproveitou esta oportunidade
para estimular ainda mais o incremento do desenvolvimento
económico e social da Região.

A propósito, afirmou que, actualmente, o CEM representa cerca de
80 por cento da população activa, através das 10 associações que o
compõem. Reportou-se aos valores do Produto Interno Bruto (PIB)
que ultrapassou os valores nacionais em quatro pontos, estando a
escassos seis pontos do PIB europeu.
O protocolo ontem assinado “vai nos dar oportunidade de negócios.
Os empresários alemães poderão vir à Madeira fazer negócio mas
também nós teremos oportunidade de participar em negócios na
Alemanha, situação que era praticamente impossível há 20 anos”,
realçou ainda Jaime Ramos.
O representante do CEM disse ainda esperar que os resultados se
tornem visíveis dentro de pouco tempo. Falou que já há um
intercâmbio com Canárias, Cabo Verde e Açores. Há, inclusive,
apoios aprovados no INTERREG.
Outras candidaturas estão em vista, referiu ainda.
Esta aproximação entre as empresas de vários países é fruto da
integração na União Europeia. Uma cooperação que vai beneficiar
todos os envolvidos.

Economia

Federação de Empresários Portugueses na Alemanha em visita
de negócios à Região

Emigrantes apostam na ilha
A Federação de Empresários Portugueses na Alemanha quer criar
um observatório que sirva as empresas alemãs, madeirenses e
eventualmente um grupo de empresas polaco.
Estabelecer contactos com o objectivo de promover a cooperação
institucional para investimentos em diversos sectores na Região é o
objectivo da vinda à Madeira da delegação da Federação de
Empresários Portugueses na Alemanha. A visita desta federação à
Região, a convite da Associação Comercial e Industrial do Machico
iniciou-se, ontem, com uma reunião com o presidente da Câmara
Municipal de Machico (CMM).
Segundo o presidente da federação, esta é “a primeira missão
empresarial para identificar projectos de interesse comum entre as
empresas, para de alguma forma formalizar a cooperação institucional”.
Neste sentido, Duarte Branco adiantou que a federação vai hoje firmar
um protocolo de cooperação com o Conselho Empresarial da Madeira.
“Trouxemos na nossa bagagem um projecto concreto que é a
candidatura a um projecto europeu na área do desenvolvimento”,
revelou, adiantando que o objectivo é “criar um observatório conjunto e
dotar as empresas de informação através da transferência de “knowhow” entre as empresas alemãs — existem cerca de quatro mil
portugueses que desenvolvem uma actividade empresarial —,
madeirenses e eventualmente um grupo de empresas polaco.
Investimento privado
Após o encontro, o edil disse que a cidade de Machico tem infraestruturas que permitem o investimento privado, nomeadamente na área
do Turismo. “Temos, neste momento, quer na Quinta do Lorde quer na
encosta do Cais, onde em breve vamos fazer a reabilitação do Forte
São João Baptista e a criação de um pequeno núcleo de restauração e
hotelaria, quer, por outros investimentos, a reabilitação do Hotel Don
Pedro e também o aumento de camas naquela infra-estrutura”, apontou

Emanuel Gomes.
Para além disso, o autarca fez ainda questão de referir outros projectos
que estão previstos para aquele concelho, nomeadamente junto do
Campo de Golfe.
Neste sentido, entende que, neste momento, a cidade de Machico vive
“uma tendência inversa daquela que houve durante muitos tempos”.
Durante muito tempo, explicou, “o que aconteceu em Machico, foi a
diminuição de hotelaria”. No entanto, “o que se sente neste momento é o
aumento desse interesse”, sublinhou.
(ver foto)
http://www.jornaldamadeira.pt/notlink.php?Seccao=11&id=49884

Região

Empresários na Alemanha visitam Região
Uma delegação empresarial da Federação de Empresários
Portugueses na Alemanha, constituída por 8 elementos, efectua
uma visita à Madeira, na qual terá contactos com o Conselho
Empresarial da Madeira (CEM).
A delegação, com sede em Bona chegou ontem à Região e dela
fazem parte representantes de sectores de actividade como o
turismo, imobiliário, construção civil e consultadoria.
Do programa, consta a assinatura, amanhã, quinta-feira, de um
protocolo com o Conselho Empresarial da Madeira, documento que
tem por objectivo proporcionar os primeiros contactos com vista a
potenciais parcerias futuras.

Economia & Negócios

EMPRESÁRIOS LUSOS RADICADOS NA ALEMANHA DE
VISITA À REGIÃO

Cooperação luso-alemã
A Madeira vai receber a visita de uma delegação de empresários
portugueses na Alemanha.
De 3 a 7 de Fevereiro, a Região vai receber a visita empresarial da
Federação de Empresários Portugueses na Alemanha, a convite da
ACIM — Associação Comercial e Industrial de Machico (ACIM).
Esta deslocação à Madeira visa estabelecer os primeiros contactos
com potenciais parceiros, tomar nota da bolsa de investidores e
investimentos e promover a cooperação inter-empresarial entre a
Alemanha e a Região.
A comitiva composta por 10 elementos, representativos de diversas
associações, vai ter oportunidade de reunir com algumas Câmaras
Municipais para, desta forma, se inteirar da realidade madeirense e
das potencialidades de investimento, nomeadamente na área da
Hotelaria e da Construção Civil. Zita Cardoso, presidente da ACIM,
ontem, na apresentação da iniciativa, salientou esta cooperação e
promoção empresarial que, “acreditamos, dará frutos na área do
Turismo e da Construção Civil”.
Esta é uma forma de criar oportunidades nos vários concelhos,
sobretudo para o concelho de Machico que, hoje, com as infraestruturas públicas que existem, vê criadas mais condições para os
investimentos.
Zita Cardoso reitera, no caso de Machico, a necessidade de mais
unidades hoteleiras, sobre a encosta do cais, que constitui “um
potencial espaço para a construção de apart-hóteis”, num concelho
que vive com problemas ao nível do turismo.
Contactos na Região
A Federação que chega à região no dia 3, conta com um programa
de visita, extenso. No dia 4, serão revistos os objectivos de
investimentos no Turismo, em Machico, seguido de um “briefing”, na
Zona Franca e de uma visita ao Clube de Golfe do Santo da Serra.
Para a quinta-feira, está agendada uma reunião com a Direcção

Regional de Turismo e a assinatura de um protocolo, na sede do
Concelho Empresarial da Madeira (CEM), entre a Confederação e o
concelho regional. De referir que o CEM representa 10 associações
madeirenses, 7 mil empresas, e 30 mil postos de trabalho.
Ainda no dia 5, oportunidade para uma visita ao Instituto de Vinho
da Madeira e à Fábrica de Bordados. Na sexta-feira, conta-se uma
recepção na Câmara da Ribeira Brava, seguida de uma visita aos
Prazeres e ao Paul do Mar. Esta visita termina com uma deslocação
ao Porto Santo, da responsabilidade da Sociedade de
Desenvolvimento e da Associação Comercial e Industrial da “ilha
dourada”.
De referir que esta deslocação à Madeira conta com o apoio de
diversas entidades regionais. Esta visita vem referenciada no site
oficial da federação empresarial (www.vpu.org), onde também é
disponibilizada informação em português.

http://www.dnoticias.pt/motor/default.asp?file_id=dn011126100204
http://www.dnoticias.pt/motor/default.asp?file_id=dn010703100204
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