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IN FOCO

1º FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE FOI UM SUCESSO

O HOtEL tIVOLI VICtORIA em Vilamoura no ALGARVE, foi palco de um dos eventos mais importantes 
do universo empresarial português, onde reuniu cerca de 400 convidados, superando em muito as 
expectativas iniciais, onde estiveram presentes diversas personalidades, líderes empresariais, econo-
mistas e políticos de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Índia e Emirados Árabes Unidos.
“A crise europeia e suas saídas, o papel dos mercados emergentes no mundo e os desafios para 
o sector financeiro”, fizeram parte do ciclo de conferências, onde a jornalista da RTP Maria João 
Silveira, brilhou como mestre de cerimónias e anfitriã do 1º Fórum Empresarial, promovido pelo 
grupo de líderes empresariais português - LIDE PORtUGAL. 
Considerado um sucesso, o FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE decorreu no último fim de semana de 
Setembro (28 a 30 de Setembro), ficando já agendadas as próximas edições para o último fim de 
semana de Setembro de 2013, com excepção poderá ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de Outubro 2013, 
também no HOtEL tIVOLI VICtORIA.

O ministro da Economia e Emprego de Portugal, Álvaro Santos 
Pereira,  defendeu a importância de eventos como o FÓRUM EMPRE-
SARIAL DO ALGARVE, adiantando que “O networking é importante para 
ajudar os decisores políticos a pensar out of the box e a conseguir 
ultrapassar a crise”.
Durante o discurso de abertura do 1ºFÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE, 
o ministro referiu com confiança de que “Portugal vai conseguir sair 
desta crise ainda mais forte”. Palavras que foram muito bem acolhi-
das pelos convidados estrangeiros nomeadamente os brasileiros que 
ficaram deveras satisfeitos.

ÁLVARO SANTOS PEREIRA SALIENTA A IMPORTÂNCIA 
DO 1º FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE 



AlExANdrE MEstrE FEZ A AbErturA dA “AudI drIvINg ExpErIENCE”

“AUDI DRIVING ExPERIENCE”, promovida pela marca automóvel AUDI e inserida na agenda do 
1º FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE, realizou-se no primeiro dia do evento no Autódromo Internacional 
do Algarve, com uma sessão de abertura realizada por Alexandre Mestre, Secretário de Estado do 
Desporto e Juventude, destacando o papel do desporto ao serviço da diplomacia económica.
“Portugal está dotado de grandes infraestruturas desportivas, pelo que não é nas infraestruturas 
que temos problemas, é mais na sua gestão e maximização. Do Algarve ao Minho temos que saber 
maximizar os custos que construímos”, referiu.
Durante o circuito foi notável a adrenalina e emoção vivida pelos participantes que tiveram a opor-
tunidade de rodar a alta velocidade nos modelos mais recentes da AUDI, na companhia dos pilotos 
César Campaniço e Miguel Praia, que deram as boas vindas a todos os convidados nacionais e 
estrangeiros, no Autódromo Internacional do Algarve.
A marca automóvel disponibilizou diversas viaturas para transporte dos convidados durante o fórum, 
sendo que em simultâneo estiveram em exposição no Hotel Tivoli Victoria alguns modelos mais 
recentes da AUDI. 

Os aromas a sul do país deram início à sessão de boas vin-
das apresentadas por Nasser Sattar, Presidente do Comité de 
Gestão do LIDE Portugal.
Durante o agradável e simpático jantar temático de “Gastro-
nomia Algarvia”, Nasser Sattar manifestou o seu agrado pelo 
sucesso do LIDE Portugal e por todos os objectivos alcança-
dos.  “O nosso tecido empresarial tem de repensar o seu mod-
elo de negócio e tendo em conta o momento que vivemos ol-
har para a internacionalização, nomeadamente, para os países 
lusófonos. 

ALIANÇA ENTRE PORTUGAL E BRASIL

No ano em que Portugal e Brasil estão ainda mais unidos, o Comissário 
Geral para o ano de Portugal no Brasil e para o ano do Brasil em Portugal, 
Miguel Horta e Costa, marcou presença no 1º FÓRUM EMPRESARIAL DO AL-
GARVE.
“As reservas de petróleo brasileiro e o crescente consumo interno, podem 
formar um contexto de investimentos positivos para Portugal”, mencionou.

NAssEr sAttAr rECEbEu CONvIdAdOs dO 1º FÓruM EMprEsArIAl dO 
AlgArvE COM JANtAr tEMÁtICO dE gAstrONOMIA AlgArvIA

Tendo como principal objectivo de ser um evento empresarial de referência em Portugal e o maior e 
mais ambicioso evento de altas esferas corporativas para aproximar empresas de diferentes países, 
o FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE, pretende promover oportunidades de negócio e contribuir para o 
desenvolvimento da economia nacional.
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Durante o encerramento do jantar temático de “Gastronomia Algarvia”, Miguel Horta e Costa 
contou ainda com a presença de Mário Vilalva, Embaixador do Brasil em Portugal, que fez uma 
ampla e excelente apresentação das oportunidades existentes ao mercado português e a necessi-
dade de aproximar ainda mais Portugal do Brasil, do ponto de vista das relações económicas e em-
presariais.



PORTUGAL NECESSITA DE INTEGRAÇãO EUROPEIA REFERIU
MIGUEL RELVAS 

A abertura de sessões do segundo dia do evento, foi iniciada por Miguel Relvas, 
Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares de Portugal.
Durante a sua intervenção, o ministro apelou à confiança dos cidadãos e à ca-
pacidade de liderança da Europa face à “crescente impaciência das restantes eco-
nomias mundiais e à volatilidade dos mercados financeiros”. O ministro salientou 
ainda que a UE “precisa que os fortes continuem fortes, mas precisa igualmente 
que os mais fracos passem também a ser fortes”.

Durante as várias intervenções o economista e presidente do LIDE Economia, Paulo Rabello de 
Castro, considerou que “a Europa não pode colocar apenas nos seus consumidores os custos dos 
erros das suas elites”. 
Aguinaldo Jaime, presidente do LIDE Economia da Angola, e Joaquim Carvalho, presidente do 
LIDE Economia de Moçambique, falaram da forma como os seus países vêm a crise europeia e 
salientaram que estão aprendendo com os últimos acontecimentos na Europa. 

LUIz FURLAN ESTEVE NO FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

Luiz Fernando Furlan, Presidente do LIDE Internacional, marcou presença no 
primeiro Fórum Empresarial organizado pelo grupo de líderes português. 
Durante a sua intervenção no encerramento da conferência “A crise Europeia 
e suas saídas - soluções para Portugal”, referiu que “há soluções e as mesmas 
passam pelo sector privado”, disse na sequência da “incapacidade do governo em 
actuar na eventualidade de não existir o motor do sector privado”.
“As empresas portuguesas podem aproveitar a oportunidade dos países emer-
gentes que necessitam de infra-estruturas, assim como o facto positivo de criar 
investimentos em países que falam português”, adiantou Luiz Furlan, ex-ministro 
do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior do Brasil.

O primeiro ciclo de conferências do fórum começou com o tema “A 
crise europeia e as suas saídas - Soluções para Portugal”.
Nuno Santos, Director de Informação da RTP, conduziu o debate que 
contou participação dos 4 presidentes das unidades do Lide Economia 
dos 4 países, António Borges (Portugal), Paulo Rabello de Castro (Bra-
sil), Aguinaldo Jaime (Angola) e Joaquim Carvalho (Moçambique).
A conferência teve início com a intervenção de António Borges, afir-
mando que “não há uma crise europeia” porque em países como a Ale-
manha, a Suécia e a Polónia há prosperidade.

“A CRISE EUROPEIA E AS SUAS SAíDAS - SOLUÇõES PARA PORTUGAL” 
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ExPORTAÇõES DE PORTUGAL AUMENTARAM 

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, Miguel Morais Leitão, 
afirmou que as exportações de Portugal para outros países aumentaram nos 
últimos doze meses, nomeadamente para o Brasil, China, Angola e Marrocos.
“Um dos pilares do programa do governo é o da transformação estrutural da 
economia, com vista à promoção do crescimento, do emprego e da competitivi-
dade, constituindo a internacionalização da economia um dos objectivos” adi-
antou durante o encerramento da conferência sobre “O Papel dos Mercados 
Emergentes no Mundo”, do 1º FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE.

A Rota Vicentina é uma iniciativa da associação Casas Brancas, que promove turismo ecológico e 
rural em Portugal, através da promoção e desenvolvimento conjunto de uma rede de turismo de 
natureza, especialmente no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 
O enoturismo da Herdade do Esporão e a empresa municipal Parques de Sintra também foram 
distinguidas, com duas Menções Honrosas.
A Feira Medieval em Terra de Santa Maria e o Projecto de Requalificação da Ala Nascente do 
Terreiro do Paço, faziam parte dos finalistas, num total de cinco eleitos pelo júri numa primeira fase.

“O PAPEL DOS MERCADOS EMERGENTES NO MUNDO”

Paulo Neves, Presidente do IPDAL foi o moderador do segundo ciclo 
de conferências sobre “O Papel dos Mercados Emergentes no Mun-
do”. 
Francisco Murteira Nabo, da SAER Portugal, Roger Ingold, da Ac-
centure e Presidente do LIDE Inovação do Brasil, D.R Dogra, CEO da 
CARE Índia(Credit Analysis & Research).
“Podemos estimular a economia de forma a que não morramos da 
cura”, observou, defendendo que o Governo deveria “atacar mais as 
áreas onde há mais valor e mais riqueza”, adiantou Francisco Mur-
teira Nabo.
Na sequência da abordagem sobre o entusiasmo e vigor dos emer-
gentes, apesar de serem atingidos pela crise global, Roger Ingold re-
forçou que “neste ano, o comércio emergente-emergente ultrapassa o 
desenvolvido-desenvolvido, uma quebra de paradigma”.

A Rota Vicentina foi a vencedora entre as 35 candidaturas 
apresentadas ao prémio “Welcome to Portugal”, distin-
ção conferida a iniciativas nacionais que promovem o des-
tino Portugal e se constituem como um cartão-de-visita 
do país.
O galardão atribuído pelo subcomité LIDE Turismo e Gas-
tronomia, presidido por Manuel Fernando Espirito San-
to, foi entregue por Luiz Mór, Administrador-Executivo 
da TAP, com um troféu da autoria do Joalheiro “Manuel 
dos Santos” e com um diploma celebrativo, durante o 1º 
FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE.

ROTA VICENTINA CONQUISTOU O PRéMIO “WELCOME TO PORTUGAL” 

Agricultura | Cultura | Desporto | Digital | Direito e Justiça | Economia | Economia Criativa | Economia do Mar | Educação | Empreendedorismo 
| Energia | Inovação | Juventude | Marketing e Comunicação | Mulher | Saúde | Solidariedade | Sustentabilidade | Turismo e Gastronomia



JOãO DORIA JR. FELICITOU LIDE PORTUGAL 
EM NOITE DE GALA

O presidente do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, deu os parabéns  ao 
LIDE Portugal pelo excelente desempenho ao longo de um ano de existên-
cia dentro e fora do país.
Referiu ainda que: “Este evento promoveu de forma positiva o intercâmbio 
económico entre empresas privadas, sempre buscando novas oportuni-
dades e abriu as portas para o mercado europeu, estreitando o relaciona-
mento empresarial e desenvolvimento económico”.

De acordo com êxito do Fórum e do LIDE Portu-
gal, bem como o papel que a organização tem tido 
no apoio ao desenvolvimento de outras filiais, Luís 
Miguel Henrique, Presidente executivo do LIDE 
Portugal, foi surpreendido com o convite para 
vice-presidente do LIDE Internacional, feito por 
Luís Furlan, actual Presidente do LIDE Internacional 
e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria, e Co-
mércio Exterior do Brasil. 
O anúncio foi feito pelo próprio presidente do LIDE 
Internacional e pelo fundador da organização, João 
Doria Jr.

LUíS MIGUEL HENRIQUE FOI NOMEADO VICE-PRESIDENTE 
DO LIDE INTERNACIONAL

o LIDE Internacional é a unidade responsável pela criação, coordenação e acompanhamento das 
unidades internacionais do LIDE fora do Brasil, e tem como objectivo intensificar o relacionamento 
comercial internacional. 
Presente em 4 Continentes (América; África; Ásia e Europa), em 8 Países (Brasil; Argentina; Angola; 
Chile; China; Itália; Moçambique e Portugal) espera-se ainda que até 2013 o LIDE esteja presente em 
Espanha; África do Sul; México; Panamá; EUA (Miami); India e Emirados Árabes Unidos.

ORQUESTRA DE CÂMARA DA GUARDA 
NACIONAL REPUBLICANA ACTUOU 
NO FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

Cerca de 300 convidados assistiram ao magnífico es-
pectáculo musical da Orquestra de Câmara da Guar-
da Nacional Republicana, durante o jantar de gala 
“O Melhor da Gastronomia de Portugal”, no HOtEL 
tIVOLI VICtORIA em Vilamoura.
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FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE EM 2013

Após o sucesso da primeira edição do FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE, Nasser 
Sattar, Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal, anunciou que o 
2ºFÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE já tem data marcada para o último fim de se-
mana de 27 a 29 Setembro de 2013, no Hotel Tivoli Victoria, em Vilamoura,  
sendo que com excepção poderá ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de Outubro 2013.

“OS DESAFIOS PARA O SECTOR FINANCEIRO” FORAM DEBATIDOS POR VÁRIOS 
BANQUEIROS NO FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

O chairman da Jerónimo Martins, Alexandre Soares dos 
Santos, recebeu o prémio “Life Time Achievement”,  
com um troféu da autoria do Joalheiro “Manuel dos San-
tos”, pela mão do Membro do Comité de Gestão do LIDE 
Portugal, Francisco Murteira Nabo, durante a sessão de 
encerramento do FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE. 
A dois meses de se aposentar, acabou por partilhar que 
“trabalharia enquanto tivesse gozo”, mas há uns tempos 
levantou-se e disse para a mulher “hoje não me apetece 
trabalhar, chegou o dia de sair, pensei”, confessou.
Na sequência deste relato transmitiu que só com força 
anímica é que se consegue trabalhar. “Os países precisam 
de gente com força para andar para a frente”.

António Peres Metello, do Diário de Notícias, foi o mod-
erador do terceiro painel dedicado aos “Desafios para o 
sector financeiro”, com intervenções de José Maria Es-
pírito Santo Ricciardi, Presidente do BES Investimento 
(Portugal), Nuno Amado, Presidente do Millennium BCP 
(Portugal), Madhukar Shenoy, da Islamic Finance (Emira-
dos Árabes Unidos), João Figueiredo, do Banco Único de 
Moçambique e Luís Mira Amaral, Presidente do Banco 
BIC (Portugal). 

Durante o debate os banqueiros defenderam a importância do consenso na política económica em 
Portugal.
João Figueiredo, do Banco Único de Moçambique, e Madhukar Shenoy, do Islamic Finance, 
salientaram as oportunidades de negócio e de financiamento que existem em ambos os países.

ALExANDRE SOARES DOS SANTOS RECEBEU 
O PRéMIO “LIFE TIME ACHIEVEMENT”
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FORMA DE ASSOCIAÇÃO DO LIDE
Para filiar-se ao LIDE PORTUGAL, entre 
em contacto com 
Carlos Miguel Gonçalves, Director 
Comercial e de Parcerias LIDE Portu-
gal, Tm. (+351) 934 433 155
Email: 
carlos.miguel@lideportugal.com

CRIAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS DO 
BOLETIM ONLINE LIDE PORTUGAL
Susana Andrade
Telefone: + 351 965195112
Email:
susana.f.andrade@lideportugal.com
http://pt.linkedin.com/pub/susana-an-
drade/20/849/99

Avª. Da Liberdade, nº. 204 – 3º Esqº, 1250-147 Lisboa * Tel: (+351) 21.1589393 – Fax: (+351) 21.1589395

www.lideportugal.com
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ORGANIzAÇÃO DE EvENTOS
Carlos Quinta

EvENt tEAM

INtErNACIONAl

LIDE BRASIL - 17º MEETING INTERNACIONAL DO LIDE NO MéxICO

O México acolheu o 17º Meeting Internacional, que debateu “Os desafios 
da economia latino-americana” na presença dos maiores CEOs brasileiros 
e empresários mexicanos e das principais autoridades dos dois governos.

PRÓxIMOS EVEntOS:
Workshop LIDE JOVEM - 18 de Outubro
Business Dinner - 21 de Outubro
Seminário LIDE Investimento - 23 de Outubro
Encontro LIDE Sustentabilidade - 24 de Outubro

LIDE ARGENTINA - IRÁ REALIzAR FÓRUM NACIONAL DE 
AGRONEGOCIOS DE 18 E 19 DE OUTUBRO

LIDE ANGOLA - PRIMEIRO FÓRUM EMPRESARIAL OCORRERA ENTRE 
JUNHO E JULHO DE 2013 EM LOCAL AINDA POR DETERMINAR.

LIDE MOÇAMBIQUE - PRIMEIRO EVENTO DO LIDE DESPORTO 
15 DE NOVEMBRO EM MAPUTO 

EQUIPA COMERCIAL
Carlos Guimarães


