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EmJunho,PedroPassosCoelhorea-
lizouumavisitaoficialao Peru,onde
estevecomumacomitivadeempre-
sários. O embaixador do Peru em
Portugalacompanhouadelegaçãoe
fala do que diz ter sido uma visita
bemsucedida. Eesperaquetragane-
góciosfuturos.

A visita do primeiro-ministro Passos Coe-
lho ao Peru teve resultados? 
Considero que foi umavisitaex-

tremamente bem sucedida, porque
conseguiuoobjectivodefortalecere
dinamizarasrelaçõesbilaterais,em
especial nos aspectos comerciais e
económicos. Teve uma delegação
muitoimportantedemaisde50em-
presasqueacompanharamoprimei-
ro-ministroaoPeruehouveumen-
contro empresarial, com ronda de
negócios, para procurar novos ni-
chosdemercadoeoportunidadesde
negócios.Esseobjectivofoiatingido.

As relações comerciais são pequenas. 
Aindaé pequeno. No ano passa-

do,ocomérciobilateralfoiemtorno
dos 68 milhões de dólares [55,3 mi-
lhõesdeeurosaocâmbiodeontem].
Esteano,nosprimeiroscincomeses,
Portugal jávendeu mais ao Peru do
queoPeruaPortugal.Atendênciaé
interessante.Outroaspectointeres-
sante da visita é que podemos ter
umacooperaçãomuitoamplaemdi-
ferentessectores.

Por exemplo? 
Noturismo.OPerucresceanual-

mentequase14%noturismo.Ocres-
cimentomundialéde4,5%.

Quantos turistas recebem? 
Onúmerodeturistasaindanãoé

grande, à volta dos dois milhões e
pouco.Portugaltemmuitaexperiên-
ciae muito “expertise” paraentrar
emcooperaçãocomoPeru.Grupos
turísticos portugueses, como o Pes-
tanaeSana,quefizerampartedade-
legação do primeiro-ministro, po-
dem investirno Peru, em hotéis ou
outrosaspectosvinculadosaoturis-
mo.

O Peru precisa de infra-estruturas turís-
ticas? 
Precisamosdemuitainfra-estru-

tura, tanto nos hotéis, como nos
transportes,terrestreeaéreo,euma
infra-estruturaquepermitafazerum
turismo de aventura, nos sectores
amazónicos,andinos.Consideroque
Portugaltemmuitaexperiêncianes-
sesector.Portugalrecebe14milhões
de turistas porano. O Peru é defici-
tário em infra-estruturas em todos
osníveis.EemPortugaljáfecharam
o ciclo virtuoso dainfra-estruturae
têm empresas muito grandes e im-
portantes com disponibilidade, e
num contexto de internacionaliza-
ção, podem entrar no mercado pe-
ruano.

A Mota-Engil é a maior empresa portu-
guesa no Peru. 
Jáoperano Peruhá15 anos e faz

bonsnegócios.Hojejátemquasecin-
comiltrabalhadoresnoPeru.Eédi-
versificadae estánoutros países da
América do Sul. E você pergunta,
porquêagoraoPeru?

Porquê? 
AchoqueporqueoPerunosúlti-

mos 20 anos teve um crescimento
sustentável. Naúltimadécadateve
umcrescimentoanualdequase7%.
Esteano,devidoaosconstrangimen-
tos internacionais, como acrise da
ZonaEuro e aaparente desacelera-
ção daeconomiachinesa, aecono-
miaperuanatemumaprojecção de
crescimentoentre5,5%e6%. Oque
é um bom indicador, será um dos
maiselevadosnaregião.

Que impacto é que a crise da Zona Euro 
pode ter no Peru? A exposição do Peru 
não é mais para Norte, por exemplo em 
relação aos EUA e aos países da zona? 
Hoje o maiorparceiro comercial

doPeruéaChina.Osegundoparcei-
ro internacional como um todo é a
UniãoEuropeiaesóaseguirvêmos
EUA.Osaspectosrecessivosdaeco-
nomiaeuropeiatêmimpactonoco-
mércio.OPeruconstituiumaponte
paraasempresasportuguesasentra-
rem no mercado latino-americano
pelaquantidade de acordos de livre
comércioquetemos.

Recente foi o acordo com a União Euro-
peia. 
Assinámos no dia 26 de Junho.

Esperamos que seja aprovado no
ParlamentoEuropeuequeentreem
vigoremSetembroouOutubrodes-
teanoachamadavigênciaantecipa-
da. É importante, porque não só di-
namizao comércio, como dáregras
dejogomaisestáveisaosinvestimen-
tos, com projecção de longo prazo.
Este tipo de acordos são importan-
tes numaópticade futuro, aí se po-
dem entrar em parcerias com em-
presasperuanaseolharnãosóomer-
cadolatino-americano,asiáticoe,no
contexto português, o mercado eu-
ropeu e fazeraponte com o merca-
do africano, onde os peruanos não
têmpresença.

Que tipo de sectores precisa mais o Peru 
que Portugal possa dar? 
Sectoresquetenhamquevercom

infra-estruturaeenergianomeada-
mente renováveis, onde têm muita
capacidade e experiência. A EDP
temumsectorderenováveisquetem
tecnologiade pontae tem músculo
financeiroimportantequepodeen-
traremcooperaçãocomoutrospaí-
ses.Edepoistodasastecnologiasde
informaçãoeoturismo.Outroaspec-
to importante é buscartransferên-
ciade tecnologia, que é importante
paraum país como o Peru, parapo-
dermos termaiorvaloracrescenta-
donosnossosprodutos.Ograndede-
safiodaeconomiadoPeruécrescer
emvalor.

Portugal tem muitas PME. Há lugares 
também para elas? 
Esse é um sectorimportantíssi-

mo. As micro e pequenas empresas
geram 90% do emprego em Portu-
gal e 65% no Peru. Temos o sector
têxtilondeasmicro,pequenasemé-
diasempresassãoasmaisimportan-
tesnaexportação.No Peruhá,tam-
bém, um sectorimobiliário impor-
tantequepodesercontrapartedepe-
quenos e médios empresários, para
acomprae vendade imóveis. Játe-
mos muitas empresas portuguesas
que vieram àEmbaixadaprocurar
informação. O mercado imobiliário

começouacrescer,mudámosasre-
grasdearrendamentoesomosdefi-
citários nahabitação. O crescimen-
to daconstrução é de 12% por ano.
Começou asubir muito o preço do
metroquadradoconstruídonopaís.
Hoje tem umaofertainteressante,
masaprocuraémaior.Ocrescimen-
toeconómicosustentávelcriouuma
classemédiacomcapacidadedecon-
sumo, que é outro motordo cresci-
mentoperuano.

E investimentos do Peru para Portugal? 
Não temos muito investimento,

porque o Peru está numa etapa de
consolidação do seu crescimento
económico.Asprioridadessãolutar
contraproblemassociaisquetemos,
diminuirapobreza,fazerumasocie-
dade mais inclusiva, o governo está
dedicadoafazerodesenvolvimento
interno nos sectores da educação,
saúdeeoutrasinfra-estruturasbási-
cas.Nãoestamosainvestirmuitono
exterior, mas já começamos e há
muitas empresas peruanas ainves-
tir,porexemplo,noChile.Massese
realizaremaliançasestratégicasen-
treasempresas,osinvestimentospe-
ruanospodemaconteceremPortu-
galeesperamosqueassimseja.

EM BAI XADOR DO PERU EM PORTU G AL

Peru precisa
de transferência
de tecnologia
Diplomata convida empresas portuguesas de infra-estruturas, turismo, tecnologias
de informação e energia a investirem no Peru, que diz precisar de crescer em valor

Já temos muitas
empresas que vie-
ram à Embaixada
procurar
informação para
entrar no Peru
[no imobiliário].

Em Portugal já
fecharam o ciclo
virtuoso
da infra-estrutura
e têm empresas
muito grandes
e importantes com
disponibilidade
e que podem
entrar no mercado
peruano.

Peru constitui
uma ponte
para as empresas
portuguesas
entrarem
no mercado
latino-americano.
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