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AS MAIORES ECONOMIAS DA AMÉRICA LATINA TÊM VISÕES
DIFERENTES SOBRE O PROTECCIONISMO. HÁ QUEM O
ASSUMA. HÁ QUEM O CONTESTE. E HÁ QUEM O PRATIQUE.

Este ano, o governo
argentino naciona-
lizou 51% da partici-

pação da Repsol na petrolífera YPF.
Depois disso, Espanha travou impor-
tações de biodiesel da Argentina e
de presuntos espanhóis. A Argen-
tina está empenhada em travar as
importações de vários produtos,
espanhóis ou outros. Se a nacionali-
zação da YPF foi a gota de água, no
entanto não foi a primeira. Em
2003, nacionalizou os correios, em
2006, a companhia de água Aysa e,
em 2009, a Aerolíneas Argentinas.
E expropriou os fundos de pensões.

ARGENTINA
Nacionalização da YPF
foi a gota de água

A 1 de Maio deste
ano, o presidente Evo
Morales nacionalizou

a rede eléctrica nacional, retirando-
a à espanhola REE. A nacionalização
da TDE faz parte de um processo de
estatização da economia boliviana,
à semelhança do que acontece na
Venezuela, Equador ou Nicarágua.
São países onde os serviços
essenciais têm de estar, de acordo
com a ideologia vigente, no Estado.
A Bolívia tem cerca de 12 processos
de arbitragem internacional
pendentes de decisão por
nacionalizações.

BOLÍVIA
O caminho
destas economias

O Brasiléopaíslatino-america-
no onde Portugaltemmais pre-
sença,queraoníveldasexporta-
ções, quer ao nível do investi-
mento. Os últimos dados, refe-
rentes a 2011, dão conta de um
totaldeexportações(benseser-
viços)superiora1,5milmilhões
de euros, enquanto as importa-
ções ascenderam a 1,8 mil mi-
lhõesdeeuros.Noinvestimento
também o Brasil ganha aos ou-
tros países daAméricaLatina.

Mas começa-se a olhar em
Portugal para outros mercado
nessaregião.Nãoéporacasoque
Passos Coelho visitará Peru e
Colômbia, onde já há presença
portuguesa. Mas são países em
que os níveis de trocas comer-
ciaissãobaixos.Parao Peru,em
2011, Portugal exportou 16 mi-
lhões de euros, mas pagou 28,9
milhõesdeeuros.ParaaColôm-
bia vendemos 18,7 milhões de
euros, mas comprámos 246,6
milhões de euros.

OembaixadordePortugalna
Colômbia,AugustoSaraivaPei-
xoto,acreditaqueasexportações
para este país também poderão
aumentar com o maior investi-
mentoportuguês. Háváriospro-
jectos a avançar, sendo um dos
maiores a entrada da Jerónimo
Martins com a abertura de su-
permercados. Deve acontecer
este ano, entrando num merca-
do onde vai enfrentar gigantes
como o Carrefourouo Casino.

Tambémogrupo Pestanavai
abrirumhotelduranteomêsde
Junho. E a Mota-Engil está a
candidatar-se a algumas obras
públicas. A Prébuild anunciou
intençãodeabrirumafábricade
materiais de construção. A So-
naeSierraestátambémnapres-
tação de serviços a centros co-
merciaiseaSonaeanunciouum
acordo com o grupo Phoenix
para entrar na Venezuela, Co-
lômbia, República Dominicana
e Panamácomlojas Zippy.

Seestesdoismercadossãoas
próximas apostas das empresas

portuguesas,hánoentantojáno
México e na Venezuela bons
mercados para exportações.
Para o México foi vendido, em
2011,umtotalde477milhõesde
euros, ainda que a balança seja
negativaafavordesse país. Para
a Venezuela seguiram 275 mi-
lhõesdeeuros.A Argentinatem
menosmercado,representando
para as vendas portuguesas 54
milhões de euros, mas Portugal
comprou165 milhões de euros.

Além das trocas comerciais,
Portugal pisca o olho a muitas
empresas destes países parain-
vestimentosdirectos,nomeada-
mente no âmbito das privatiza-
ções. Passos Coelho deve levar
issoemmentequandoseencon-
trarcomoshomólogos.Atéago-
ra e excluindo o Brasil (de onde
chegam muitos investidores),
chegaramaterparticipaçõesem
Portugal o grupo colombiano
Santo Domingonosectorcerve-
jeiro,ouomexicanoCarlosSlim
nas telecomunicações. AM

Portugal
já espreita
para a Colômbia
e Peru

O Brasil era o mercado
latino-americano preferencial para
os portugueses. Mas agora há mais

Os investidores
portugueses
olham com
maior atenção
para a América
Latina. Mas
também se
espera que daí
cheguem
investidores
a Portugal.

PERGUNTAS A

“México
cresceu
com abertura
do mercado”

Está garantido que o México vai 
manter a sua economia aberta? 
Foioquenosajudouasairdas

crises. Podemos falaremcrises,
porque temos muitaexperiên-
cia,tivemosmuitas.Equandodi-
zemos que aeconomiaabertae
o comércio internacional são a
saída, estamos totalmente con-
vencidos,porqueoMéxicocres-
ceuapartirdomomentoemque
se abriu ao mundo. O comércio
exterior,importaçõeseexporta-
ções,representa60%doPIB.

Mas está a perder investimentos 
para Brasil, Chile e Colômbia? 
Não. O modelo económico é

muito diferente. O Brasil é um
mercadograndeebaseiaasuaes-
tratégianomercadointerno.No
Brasil, investe-se parao merca-
do brasileiro. Não é paraexpor-
tar. A menos que sejam
“commodities”.Osinvestimen-
tosquevãoparaMéxico,Chilee
Colômbia são diferentes. 80%
das nossas exportações são ma-
nufacturadas. É um modelo di-
ferenteecomplementar.OMé-
xico oferece extraordinárias
oportunidadesparaasempresas
europeiaseamericanassetorna-
remmaiscompetitivas.

Porquê? 
Seasempresasseinternacio-

nalizaremtornam-semaiscom-
petitivas e crescemno mercado
global, o que é bom paraos paí-
ses europeus. Que venham em-
presasinvestirnoMéxicoébom
para o México, mas também é
paraaEuropa, porque tornaas
empresasmaiscompetitivas.

Não há o perigo de os europeus de-
sinvestirem  por causa da crise? 
Os bancos espanhóis, como

Santandere BBVA, estão relati-
vamentebemporcausadassuas
operaçõeslatino-americanas.O
Santanderfezum IPOnoBrasil
e se calhar faráno México. Vão
passaraserempresasaindamais
internacionais.Pormuitogran-
dequesejaumaeconomia,nãoé
nadacomparável com aecono-
miaglobaleissoéafilosofiaees-
tratégiadoMéxico. AM

� CARLOS
GUZMÁN BOFILL
PRESIDENTE DA PROMÉXICO,
AGÊNCIA DE INVESTIMENTO

Presidente: Dilma Rousseff
Eleições: 2014
População: 195 milhões
IDE: 66 660 milhões
de dólares
Crescimento PIB/2012: 3%
Exportações: 256 039
milhões de dólares
Importações: 236 870
milhões de dólares

Presidente: Cristina
Kirchner
Eleições: 2015
População: 40,9 milhões
IDE: 7243 milhões dólares
Crescimento do PIB: 4,2%
Exportações: 84 270
milhões de dólares
Importações: 73 922
milhões de dólares

Presidente: Hugo Chávez
Eleições: 2012
População: 30 milhões
IDE: 5302 milhões de dólares
Crescimento do PIB/2012:
4,7%
Exportações: 92 602 milhões
de dólares
Importações: 47 600
milhões de dólares


