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investir?OBrasilsurgiuemprimei-
rolugarcom68%daspreferências,
seguidodaColômbiacom38%.

“Damos informação àmedida
e fazemos um acompanhamen-
to dos empresários”, assegura o
responsável daProexport. Tam-
bém por isso são muitas as em-
presas portuguesas que estão a
apostarno mercado colombiano,
daJerónimo Martins àPrébuild,
passando pelo grupos Pestana e
Mota-Engil.

E Passos Coelho vai confirmar
a disponibilidade do governo co-
lombiano para acolher investi-
mentoestrangeiro.Nomini-auto-
carro,comassuaspiadasbrejeiras,
Fernandinhoconquistaaatenção
de todos os visitantes. Com uma
única excepção, a de uma colom-
bianaque dorme asono solto. Afi-
nal,nãosepodetertudo.

“Vemos” a crise do euro
“com preocupação”

“Vemoscompreocupaçãoecomes-
perança que se resolva em breve”.
Assim respondeu o governador do
bancocentraldaColômbiaquando
questionado sobre a crise no euro.
JoséDaríoUribeesteveestasema-
naemLisboa,tendodadoumacon-
ferênciasobre aColômbiano Ban-
codePortugal,ondeestiverampre-
sentesempresárioscomoVascode
MellodaBrisaegestorescomoJor-
geCoelho,daMota-Engil,eFernan-
do Pinto, daTAP.

NumabreveconversacomoNe-
gócios,JoséDaríoUribeescusou-se
a dar conselhos aos líderes euro-
peus, limitando-se adizer, implici-
tamente, que é preciso ser rápido.
“Não me cabe amim dizero que se
devefazer”,afirma,acrescentando:
“Quando se decida o que fazer,
quanto mais rápido melhor”. E es-
peraum colapso do euro? “Não es-
pero”,responde,acrescentandoque
tal“não vaiacontecer”.

Uribedesvalorizouosriscosque
asituação espanholapode ter para
aColômbia.“Onossosistemafinan-
ceiro é de subsidiárias e não de fi-
liais”, explicou. “Os bancos”, diz,
“têm um bom desempenho e os
seus fundos são predominante-
mente de depósitos de colombia-
nos”.

Quando questionado sobre as
áreasquepodeminteressarainves-
tidores portugueses, José Darío
Uribe disse que a Colômbia tem
enormesoportunidades,porexem-
plo,nossectoresdeinfra-estrutura
físicas. “Háumagrande necessida-
dedeinvestimentosnaconstrução
de estradas”.

Sobre a situação interna da Co-
lômbia,Uribesalientaque,compa-
rativamente ao que se passava há
umaouduas décadas, “háumafra-
gilizaçãomuitofortedosgruposar-
mados e do narcotráfico, que estão
associados”.

Aexistênciade alguns actos ter-
roristas, como é o caso da bomba
que deflagrou há cerca de um mês
em Bogotá, é atribuída também “à
debilitação desses grupos, que so-
freramgolpes muito fortes”.

Os investidores não têm nada
que recear em termos de seguran-
ça?“Semdúvida,hásegurançafísi-
caehásegurançajurídica.”,respon-
deogovernadordobancocentralda
Colômbia.Edesafia:“Podepergun-
taraqueminveste naColômbia”.

Na Colômbia, o banco central
possuiumestatutodeindependên-
ciadopoderpolíticoeoseuobjecti-
vo,quetemcumprido,équeainfla-
ção não ultrapasse os 3%. AM/HG

José Darío Uribe, governador do banco central da Colômbia,
espera que os problemas do euro se resolvam rapidamente
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RECRUTAMENTO DE PESSOAL (M/F)

O Conselho das Finanças Públicas, entidade administrativa independente com a 
missão de avaliar a consistência e o cumprimento de metas de sustentabilidade 
das finanças públicas portuguesas, pretende recrutar trabalhadores que 
detenham uma relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, 
nas seguintes áreas:

- Especialistas em finanças públicas;
- Especialistas em modelização económica; 
- Especialistas em análise económica.

A candidatura deve ser apresentada até 6 de julho de 2012 e observar as 
condições definidas em http://www.cfp.pt.
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Há uma
fragilização
muito forte
dos grupos
armados
e do narcotráfico.
JOSÉ DARÍO URIBE

Governador do Banco da Colômbia

Cada investidor
tem um trabalho
feito à medida
para fazer bons
investimentos
na Colômbia.

Damos
informação
à medida
e fazemos um
acompanhamento
dos empresários.
ENRIQUE STELLABETTI
Vice-presidente da Proexport

sita de dois dias ao Rio de Janeiro
Europeia (Durão Barroso), o
primeiro-ministro terminou a
etapa brasileira da sua visita à

América Latina, que começou no
Peru na segunda-feira e termina
amanhã na Colômbia.

Governador
do Banco da
Colômbia diz
que há
segurança física
e jurídica para
quem investe.


