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Oprimeiro-ministroPassosCoelho
começahojeumavisitaoficialàCo-
lômbia.Oembaixadordestepaísem
Portugal,GermánSantamaríaBar-
ragán,nãoparounosúltimosdias. E
faladasoportunidadescomerciaise
deinvestimentosentreospaíses.

A Colômbia aparece, hoje em dia, como 
o El Dorado para as empresas portu-
guesas. Porque é que isso acontece? 
ElDoradoéexcessivoeexagera-

do, mas o aeroporto de Bogotácha-
ma-se El Dorado, portanto quando
entramnaColômbiaentrampeloEl
Dorado (risos). Arevista“Time” há
cerca de dois meses pôs na capa o
presidente Juan Manuel Santos,
comotítulo“ORegressodaColôm-
bia” e diziaque aColômbia, depois
deumprocessograndedeconflitos
e de violência, nos últimos 10 anos
teve umgrande desenvolvimento e
umagrande melhoria, porque me-
lhorou a segurança interna e é um
país que tem recursos humanos e
naturais. Tem umapopulação que
estáaaproximar-sedos50milhões
habitantes, tem uma dimensão 11
vezes superior a Portugal, equiva-
lenteaEspanha,FrançaePortugal.
Temumamão-de-obraqualificada.
Etemgrandescidades,comoBogo-
tá,comoitomilhõeshabitantes,Me-
dellín,Cali,Barranquilla,têmtrêsa
quatro milhões de habitantes cada.
Tem também recursos naturais,
surgiu muito petróleo, minérios,
ouro. Temos indústria, como ados
têxteis.Custoumuitoesforçoavan-
çarporqueatendemosamuitospro-
blemas, mas como disse a“Time” é
ahoradaColômbia.

Mas porque é que os portugueses 
olham agora tanto para a Colômbia? 
No fundo são países parecidos.

Háumsentimentofísico,espiritual,
cultural parecido. Claro, hámuitas
diferenças. AColômbia também é
umpaísgeneroso,recebedebraços
abertos os estrangeiros e em espe-
cialosportugueses.Portugaldesper-
tasimpatias.Háumcarinhonatural
porPortugal.

As relações comerciais são poucas... 
Historicamente as relações co-

merciaissãopequenas.Relaçõespo-
líticasinteressantes,masascomer-

ciais não eram muitas. Aumentou.
Actualmenteháumprocessodein-
vestimentosportuguesesentre800
milhõesemilmilhõesdedólaresna
Colômbia.

E investimentos colombianos cá? 
Tambémestamosinteressados.

Fala-se na Avianca. 
Estáinteressada.AColômbiavai

participar no processo, estáàespe-
radeveroquesepassa.

Também se esperava que a ISA partici-
passe na REN... 
Nãoaconteceu.

É importante para a Colômbia entrar 
para a Europa por Portugal? 
Muito importante. Há outros

mercadosnaEuropa,comoAlema-
nha, França, Inglaterra que para a
Colômbiaestãosaturados.Portugal
não está. Portugal tem um conjun-
todemédiasempresas...

Que podem ir para a Colômbia? 
Sim.Astecnologias,aarquitectu-

raeodesignindustrialtêmummer-
cadocolombianointeressante.

Sozinhas ou em parceria? 
Em parceria, mas algumas sozi-

nhastambém.Portugaltemmuitas
PME com um maior desenvolvi-
mentotecnológicoedeinovação.

É o que a Colômbia precisa? 
AColômbia precisa de um pro-

cessodeindustrializaçãomédia,no
qual Portugal tem oportunidade,
porqueteminvestigação.Porexem-
plo,aempresaPrébuildvaiabrir25
fábricasdemateriaisdeconstrução,
com300milhõesdeeuros.

Já está no terreno, é real? 
JátemescritórioemBogotá.300

milhões de euros em cinco ou oito
anos parafábricas de cerâmicas, ja-
nelas,portas.

A Mota-Engil é também uma empresa 
que já está na Colômbia a pensar na cons-
trução. As obras públicas são dos princi-
pais mercados para Portugal? 

Um dos grandes problemas da
Colômbiaé afaltade infra-estrutu-
ras, porque, primeiro, atrasou-se
muito,segundoporcausadageogra-
fia,queémuitodifícil,muitasmon-
tanhas.Alémdisso,agoracomoTra-

tadodeLivreComércio(TLC)com
os Estados Unidos e, o que se espe-
ra,comaEuropa,temdesefazerum
grandeprocessodeinfra-estruturas.
AColômbiavai investir 50 mil mi-
lhões de euros nos próximos cinco
anos em infra-estruturas, como
auto-estradas, aeroportos, portos,
linhas ferroviárias e há bastantes
oportunidadesparaosportugueses.

O que seria um bom resultado desta vi-
sita oficial de Passos Coelho? 
Pelaprimeiravez, vai haver um

caraacaraentreosempresáriospor-
tugueses e colombianos. Há uma
grande reunião no dia23 [amanhã]

de negócios. Por norma, os empre-
sáriosvãomuitomaisrápidodoque
osgovernos,queosestados.Propor-
cionar estas reuniões de negócio é
umaoportunidade.Têmdesairne-
gócios.Podemserempercentagem
pequena,masissojáéimportante.

Há muitos colombianos em Portugal? 
Não.Amaiorcomunidadeéados

100médicoscolombianos.

E pedidos de portugueses para a Co-
lômbia? 
Todos os dias estamos adar 10-

20vistosdetrabalho.100vistospor
mês.Anteseram100numano.

É fácil conceder vistos? 
Muitofácil,damosovistorapida-

mente, quando têm documentos.
Somosumpaísmuitoaberto.

E turistas? 
Muitopoucos.Haverumvoodi-

recto paraBogotáaumentaria. Es-
tamos a trabalhar nisso. Vai haver
um acordo de cooperação no turis-
mo.OgrupoPestanavaiabriropri-
meirohotel[emBogotá]eacredita-
mos que também o turismo portu-
guêspodeinvestirmuitonaColôm-
bia, tem muito conhecimento, tec-
nologia, inovação em serviços. É
muitoimportante.

EN TREVI STA AO EM BAI XADOR DA COLÔM BI A EM PORTU G AL

Há projectos de investimentos portugueses na Colômbia de mais de 800 milhões de dólares

“Tecnologias, arquitectura e design
industrial têm mercado na Colômbia”
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Estamos
a dar 100 vistos
de trabalho
por mês
a portugueses.

A Colômbia
vai investir em
infra-estruturas
e há bastantes
oportunidades.

Historicamente,
relações políticas
interessantes,
mas comerciais
não eram muitas.


