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Centro seduz economias em crescendo da América Latina
1 1 1 Mostrar a região
Centro. Mostrar as muitas
valências turísticas, empresariais e ambientais de um
território heterogéneo e com
enormes potencialidades. Os
destinatários foram os embaixadores de vários países
da América Latina. O objetivo foi o de trocar informação,
abrir portas e criar oportunidades de negócios.
Os responsáveis diplomáticos – de países como Cuba,
Equador, Panamá, Paraguai,
Peru, da República Dominicana ou Uruguai – foram
recebidos, na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
No final, o presidente, Norberto Pires, sublinhou as
áreas de sucesso empresarial
da região que foram alvo de
interesse: as energias, o mar,
a biotecnologia, as ciências
da Saúde. E também as indústrias mais tradicionais e
enraizadas, como a papeleira e, em geral, toda a fileira
florestal.

DB-Luís Carregã

Embaixadores
da América Latina em
roadshow pelas regiões

1

No Centro, a visita
começou na CCDRC

2

O Instituto Pedro
Nunes e a ISA foram
visitados à tarde

Embaixadores foram recebidos na Comissão de Coordenação Regional

Surpreendente, para Norberto Pires, foi a vontade
demonstrada pelos interlocutores de “aprender com
a experiência da região na
área da transferência de
tecnologia”. Daí a inclusão,
no programa, de visitas ao
IPN – “a melhor incubadora
de empresas do mundo, na
área tecnológica “ – e a uma
empresa como a ISA, a pri-

meira empresa portuguesa a
entrar no mercado de ações
destinado a pequenas e médias empresas.
Todos querem ganhar
O presidente da CCDRC
fez, entretanto, questão de
acentuar a natureza win-win
deste intercâmbio. “Não há.
aqui, uma intenção meramente de captar investimen-

to mas um trabalho conjunto
que permita gerar mais-valia
para ambas as partes”, referiu. Neste contexto, uma das
preocupações subjacentes
a esta iniciativa da Casa da
América Latina e da Associação Industrial Portuguesa é,
justamente, a de acompanhar os projetos, com foco
no negócio concreto.
O embaixador do Uruguai

lembrou, depois, que a América Latina é já um alvo do
interesse português, o que
se justifica, para além das
razões históricas e culturais,
pelo “simples facto de ser
um espaço continental em
crescimento há mais de uma
década”.
Paulo Marques
paulo.marques@asbeiras.pt
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América Latina “de olho”
na região Centro
Diplomatas mostraram especial interesse pelas novas tecnologias
Patrícia Isabel Silva
Embaixadores de 10 países da
América Latina - Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai e Venezuela - ficaram ontem a conhecer as potencialidades económicas da região Centro, mas também as suas
«fragilidades».
Depois do “Road Show dos
Embaixadores às Regiões” ter arrancado em Santarém, os diplomatas passaram por Coimbra,
onde reuniram com o presidente
da Comissão de Coordenação e
Desenvolimento Regional do
Centro (CCDRC) e com representantes de várias empresas de
Coimbra e da região. «Queremos
mostrar uma região Centro com
potencialidades económicas»,
onde a aposta nas novas tecnologias pode fazer a diferença, sem
esquecer, realçou Norberto Pires,
as áreas tradicionais.
Na passagem por Coimbra, os
embaixadores ficaram a perceber que o Centro está, todavia,
longe de ser perfeito. «A região é
muito assimétrica, tem zonas
com excelentes índices de desenvolvimento e outras com me-

taforma de investimento directo
estrangeiro, a lançar depois do
Verão.

FERREIRA SANTOS

n

EMBAIXADORES reuniram com Norberto Pires
nos», frisou o presidente da
CCDRC, salientando que «nesta
perspectiva de atracção de investimento, é necessário mostrar
mais-valias, mas também onde
estamos a investir para resolver
problemas». E um desses problemas, reconhece, é o da falta de
unidade, com o interior a sofrer
as maiores consequências.
É, por isso, explicou Norberto
Pires, que, no âmbito dos apoios
comunitárias, os investimentos
prioritários são para incentivar
os sectores onde a região é mais

competitiva, mas sem esquecer
«as zonas de baixa densidade».
Promovido pela Associação Industrial Portuguesa (AIP) e pela
Casa da América Latina, o encontro de ontem já atingiu um
objectivo: o de «mostrar uma região que tem capacidade de gerar
valor», muito graças às novas tecnologias, mas também aos sectores da saúde e da energia, sustentou Norberto Pires, realçando
que um instrumento que também poderá ajudar a promover
a região além-fronteiras é a pla-

Cooperação sustentável
«Uma das formas mais eficazes
de levar Portugal ao mundo é levar o mundo a Portugal», sustenta Nélson de Souza, da AIP,
que defende que «a cooperação
para ser sustentável tem de ter
vantagens recíprocas».
Na região Centro, adiantou
Manuela Júdice, presidente da
Casa da América Latina, o «interesse» dos embaixadores centrou-se nas áreas do conhecimento.
Enquanto José Karzeniak, embaixador do Uruguai, salientou
que as visitas que estão a ser promovidas revelam «um manifestar de interesse sobre Portugal»,
com quem aquele país já mantém
relações na área das petrolíferas
ou da hotelaria, Jesus Ponce reforçou que ao Perú interessam as
biotecnologias . Já ao Uruguai, por
exemplo, as tecnologias renováveis, os serviços de ciência e tecnologia e o aproveitamento de recursos marítimos, são sectores
com «potencial interesse» para a
cooperação com Portugal. l
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CENTRO
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