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EDITORIAL
No passado dia 01 de Julho do corrente ano, o LIDE Portugal celebrou o seu primeiro aniversário. Apesar do 
curto período de vida o LIDE Portugal conseguiu posicionar-se e ocupar o seu espaço na vida empresarial 
portuguesa, bem como promover o nascimento de outras unidades internacionais do LIDE como os casos de 
Angola em Dezembro de 2011 e de Moçambique no passado dia 8 de Agosto, não se pretendendo ficar por aqui, 
pois o LIDE Portugal há já algum tempo que se tem mostrado um importante player e parceiro estratégico na 
implementação da agenda Internacional do LIDE, conforme reconhecido nos passados dias 4, 5 e 6 de Agosto, 
no Guarujá em São Paulo, na reunião anual que juntou os 17 Presidentes das unidades regionais e Internac-
ionais do LIDE (L-17).
O LIDE Portugal tem tentado ajudar a criar plataformas de negócios, redes de contactos empresariais, políti-
cos e comunicacionais, assim como eventos que possibilitem às empresas e empresários portugueses um net-
working nacional e internacional do mais alto nível, desenvolvendo uma ferramenta de trabalho para o país e 
seus empresários, fortalecendo o pensamento, relacionamento e princípios éticos de governação corporativa, 
ajudando assim a desenvolver os vários sectores da economia nacional de forma transversal a todos os sec-
tores socio-económicos. 
O LIDE Portugal tem como missão debater e incitar a criação de condições e exploração de oportunidades de 
negócios do sector privado, promovendo o espírito empresarial, empreendedor e proactivo do país, aproveit-
ando sinergias da rede do LIDE Internacional do Brasil à China, de Angola à Argentina, de Moçambique ao 
futuro LIDE Emirados Árabes Unidos, Índia, África do Sul ou Espanha. 
A título de balanço atrevo-me, parafraseando, que nunca em tão pouco tempo, tão poucos fizeram tanto. Neste 
primeiro ano de vida o LIDE Portugal conseguiu ultrapassar as dificuldades conjunturais e com o apoio de 
todos aqueles que no Comité de Gestão e nos diversos subcomités dedicaram o seu tempo, a sua energia e o 
seu contributo o LIDE Portugal conseguiu realizar diversos eventos e atividades nas áreas do Desporto, da 
Energia, da Sustentabilidade, da Mulher, da Juventude, do Turismo entre outros, alguns deles em parceria com 
outras nações desde o Brasil à Rússia, da Argentina a Angola. 
Hoje o LIDE é já uma organização empresarial multinacional e transversal à sociedade portuguesa, distin-
guindo-se e sobretudo complementando todas as demais, pois não só pretende estar diretamente em 25 países 
até 2016, como, com os seus subcomités da Cultura, Desporto, Mulher, Educação, Sustentabilidade, Energia, 
Economia do Mar, Turismo, Gastronomia, Solidariedade, Juventude, Inovação, Economia Criativa, Saúde, 
Direito e Justiça, assim como os que porventura poderão ainda  vir a ser criados, o LIDE Portugal tende a 
intervir em todos os sectores da vida empresarial e social portuguesa.
O arrojo, irreverência e audácia do LIDE Portugal será ainda consubstanciado e posto à prova com a reali-
zação do “FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE”. Um evento que a partir de 2012, será realizado sempre 
no último fim de semana de Setembro de cada ano e que pretende reunir cerca de 400 empresários, diploma-
tas, governantes e órgãos de comunicação social, transformando-se no principal evento empresarial e numa 
referência nacional.
A todos os que contribuíram para tornar possível este projecto e em particular às empresas e pessoas que nos 
têm apoiado, o meu sincero agradecimento em nome do LIDE Portugal.

Nasser Sattar, Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal

PORTUGAL
Edição nº7 - 20 de Agosto de 2012



Depois de comemorar o seu primeiro aniversário, o LIDE Portugal - Grupo 
de Lideres Empresariais, apresenta um dos eventos mais importantes do 
universo LIDE, o 1º Fórum Empresarial do Algarve, sobre os desafios “A 
Crise Europeia e Internacional”.
O Fórum irá reunir os principais gestores e empresários portugueses, brasi-
leiros, angolanos, moçambicanos, entre muitos outros convidados de quatro 
continentes (Europa, América, África e Ásia) tendo prevista a presença de 
cerca de 400 convidados, do mais alto estatuto, entre os quais confirmados 
do lado internacional se destacam João Doria Jr (Presidente do LIDE), 
Luiz Fernando Furlan (Presidente do LIDE Internacional e Ex-Ministro 
do Desenvolvimento de Brasil), Edson de Godoy (Presidente do Grupo 
AMIL), Roger Ingold (Presidente do LIDE Inovação e CEO Accenture no 
Brasil), Claudio Lottenberg (Presidente do LIDE Saúde no Brasil e Dire-
tor do Hospital Albert Einstein em São Paulo), Jordi Sevilla Segura (Ex-
-Ministro do Desenvolvimento de Espanha), Albina Assis, (Ex-Ministra 
do Desenvolvimento de Angola), Aguinaldo Jaime, Paulo Rabello de 
Castro e Joaquim Carvalho Presidentes dos subcomités da Economia 
do LIDE Angola, Brasil e Moçambique respetivamente, a Ex-Embaixado-
ra Minerva Lara do Panamá , entre outros provenientes da China, India, 
Emirados Árabes Unidos, Itália, etc.

FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE O EVENTO DO ANO

IN FOCO

De igual forma estarão presentes a esmagadora maioria dos Presidentes 
das várias unidades internacionais e regionais do LIDE Internacional e 
LIDE Brasil, assim como quase duas dezenas de representações diplomá-
ticas em Portugal.
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EDP, PwC E kPMG PATROCINAM O 
FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

TIVOLI HOTELS e TAP são os MAIN SPONSORS do Fórum Empresarial do Algarve, às 
quais se juntaram ainda as marcas EDP - Energias de Portugal, PwC e kPMG como 
patrocinadoras do evento em questão.
O Fórum Empresarial do Algarve terá o Apoio Institucional da Região do Turismo 
do Algarve e do Comissariado Geral para as celebrações do “Ano Oficial de Portu-
gal no Brasil e Brasil em Portugal”.
Este grandioso evento conta ainda com o APOIO diversas entidades sem as quais 
não seria possível edificá-lo, como a AUDI, Banco BIC PORTUGAL, BRANDIACENTRAL, 
VINIPORTUGAL, AIA (Autódromo Internacional do Algarve  e Racing School), MHG As-
sociados, DIGITALDECOR,ESPAÇIMARk, MIDLANDCOM, wIDEwAY, COMERCIAL TEAM, 
wORkABOUTDESIGN, MEDIOS Portugal, APN, COLORSHOP, ROLO E FILHOS, META-
FILMES E BACARDI-MARTINI, PORTUGAL.

De Portugal além dos líderes das nossas maiores empresas, está programada a presença de várias entidades oficiais, 
nomeadamente Suas Excelências o Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, o Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros Dr. Paulo Portas, o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares Dr. Miguel Relvas, 
o Secretário de Estado do Desporto e Juventude Dr. Alexandre Mestre, além do Comissário Geral para as cele-
brações do Ano Oficial de Portugal no Brasil e Brasil em Portugal Dr. Miguel Horta e Costa.
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HOTEL TIVOLI VICTORIA - OFERTAS ESPECIAIS PARA OS PARTICIPANTES DO 1º FÓRUM 
EMPRESARIAL DO ALGARVE

Um dos eventos mais importantes organizados pelo LIDE Portugal, o 1º Fórum Empresarial do Algarve, irá realizar-
se no HOTEL TIVOLI VICTORIA - VILAMOURA, um dos hotéis mais requintados da Europa.
Situado numa das zonas mais esplêndidas do Algarve, é também considerado um projecto de arte, representando as-
sim algumas das galerias nacionais mais conceituadas. A elegância e bom gosto garantem ao espaço um conforto e 
requinte na qualidade dos serviços, aliados também aos sabores magníficos da gastronomia nacional e internacional, 
tornando assim as experiências inesquecíveis e sofisticadas.

AUDI DRIVING ExPERIENCE NO FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

A AUDI irá proporcionar a AUDI DRIVING ExPERIENCE no Autódromo Inter-
nacional do Algarve, inserida na agenda do 1º Fórum Empresarial do Algarve.
A marca automóvel irá promover um ensaio dinâmico dos modelos mais recentes, 
envolvendo assim alguns dos convidados na competição automóvel da AUDI, na 
companhia do piloto César Campaniço.
Durante os três dias do fórum a AUDI fará o transporte dos convidados nos vários 
modelos que dispõe. 

CAMPANHA DE PUBLICIDADE  DO FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE

As empresas ESPAÇIMARk, MEDIOS Portugal e APN-Publicidade foram as escolhidas para 
fazer a promoção e campanha de publicidade estática do Fórum Empresarial do Algarve 
2012.
Os cartazes e outodoors estarão visíveis um pouco por todo o país nas principais vias de 
acesso de Portugal.



No segundo dia haverá uma breve intervenção do Dr. Cláudio Lottenberg, Presidente do LIDE 
Saúde Brasil – “SAúDE E NOVAS TECNOLOGIAS” - e do Dr. Manuel Fernando Espírito 
Santo, Presidente do LIDE Turismo Portugal – “TURISMO DE SAúDE EM PORTUGAL”.
A abertura das sessões será feita por Sua Excelência Ministro Adjunto dos Assuntos Parla-
mentares Dr. Miguel Relvas. 
Nuno Santos, Director de Informação da RTP, será o moderador da conferência sobre a 
“A CRISE EUROPEIA E SUAS SAíDAS - SOLUÇõES PARA PORTUGAL”, que terá como 
convidados especiais o Prof. Dr. António Borges (Portugal), o Dr. Jordi Sevilla Segura (Es-
panha), o Prof. Dr. Rabello Castro (Brasil), o Dr. Aguinaldo Jaime (Angola) e o Dr. Joaquim 
Carvalho (Moçambique). 
Dr. Murteira Nabo - SAER (Portugal), Roger Ingold - Accenture Brasil e Presidente do 
LIDE Inovação, Mr. Vikas Shah – Thought Strategy (India), Cao Guangjing – China Three 
Gorges Corporation (China) e a Ex-Embaixadora Minerva Lara do Panamá, vão debater “O 
PAPEL DOS MERCADOS EMERGENTES NO MUNDO”, que será apresentado pelo Dr. Paulo 
Neves - IPDAL. 

“A CRISE EUROPEIA E SUAS SAíDAS - SOLUÇõES PARA PORTUGAL”
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“A CRISE EUROPEIA E INTERNACIONAL E OS SEUS DESAFIOS SERÁ O 
TEMA DO 1º FÓRUM EMPRESARIAL DO ALGARVE”

O 1º Fórum Empresarial do Algarve terá início no dia 28 de Setembro, no HOTEL TIVOLI 
VICTORIA - VILAMOURA, NO ALGARVE.
O primeiro dia será marcado pela AUDI DRIVING ExPERIENCE, no Autódromo Internacional 
do Algarve, com viaturas e pilotos profissionais AUDI.
Ao início da noite realizar-se-á um JANTAR TEMÁTICO – GASTRONOMIA ALGARVIA, com 
intervenções do Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal - Dr. Nasser Sattar e do 
Presidente do LIDE Internacional – Dr. Luiz Fernando Furlan.
O encerramento do mesmo está programado por Sua Excelência Dr. Miguel Horta e Costa - 
Comissário Geral para o “Ano de Portugal no Brasil e o Ano do Brasil em Portugal” e Dr. 
Mário Vilalva – Embaixador do Brasil em Portugal.

O segundo dia do fórum será ainda marcado pelo programa de lazer diverso para os partici-
pantes, como é o exemplo da prova de vinhos da VINIPORTUGAL e o GOLF nos nos campos 
de Golf Oceânico Millenium, Laguna e Victoria.
Segue-se o JANTAR DE GALA: O MELHOR DA GASTRONOMIA DE PORTUGAL, com a 
intervenção programada de Dr. João Doria Junior - Presidente do LIDE Brasil e de Sua Ex-
celência o Primeiro-Ministro de Portugal Dr. Pedro Passos Coelho. A noite irá terminar com 
um espectáculo musical.
No último dia está prevista a realização de uma conferência com os Presidentes de vários ban-
cos nacionais e internacionais. Segue-se a entrega do prémio “LIFE TIME ACHIEVEMENT” du-
rante o ALMOÇO TEMÁTICO: A NOVA CULINÁRIA PORTUGUESA, com um menu de degus-
tação preparado por quatro “Chefs” de Portugal do Restaurante Sensorial do Hotel TIVOLI 
VICTORIA.
O encerramento do almoço e das cerimónias será feito pelo Presidente do Comité de Gestão 
do LIDE Portugal - Dr. Nasser Sattar.
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O Subcomité LIDE Cultura irá promover toda agenda cultural e musical do Fórum Empre-
sarial do Algarve, nomeadamente alguns concertos e exibições de jovens artistas musicais e 
plásticos, integrados na agenda de lazer e cultura do evento que ocorrerá no HOTEL TIVOLI 
VICTORIA em VILAMOURA.

SUBCOMITÉ LIDE CULTURA PROMOVE ESPETÁCULOS PARA O FÓRUM 
EMPRESARIAL DO ALGARVE

O Prémio “welcome to Portugal” é um galardão a atribuir pelo subcomité LIDE Turis-
mo e Gastronomia e que pretende distinguir iniciativas públicas e privadas com relevância 
turística em que se registe o envolvimento das populações locais, de uma forma que po-
tencie a relação com os turistas, tornando essa uma experiência única e duradoura e uma 
referência que estes turistas transmitirão a terceiros, motivando-os a visitar Portugal.
O júri é constituído pelo Presidente da Bolsa de Turismo de Lisboa e um membro do Tu-
rismo de Portugal, da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP), da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo (APAVT), da 
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), da TAP, da RTP, do subcomité LIDE Tu-
rismo e Gastronomia, da Midlandcom e da Associação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA).
O vencedor do prémio “welcome to Portugal” será distinguido com um troféu da autoria do 
Joalheiro “Manuel dos Santos” e com um diploma celebrativo do momento.
Apresente a sua candidatura até 7 de Setembro. Para entrar em contacto com o LIDE Portu-
gal, para questões relacionadas sobre o evento, poderá enviar um email para sandra.pina@
lideportugal.com.
http://lideportugal.com/welcometoportugal/

AS CANDIDATURAS PARA OS PRÉMIOS “wELCOME TO PORTUGAL” 
TERMINAM DIA 7 DE SETEMBRO
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O subcomité LIDE Solidariedade em conjunto com o subcomité LIDE Sustentabilidade, 
Energia e Mar, realizaram uma conferência sobre: “Sustentabilidade Social, Ambiental e 
Económica/empresarial”.
O encontro teve lugar no espaço “BES Arte & Finança”, no Marquês de Pombal em Lis-
boa, no passado dia 20 Junho.
O evento contou com a presença de diversros convidados, entre os quais Luís Mira Amaral 
(Membro do Comité de Gestão do LIDE Portgual e CEO do Banco BIC de Portugal),
que referiu: “Só quando houver uma utilização massiva de automóveis eléctricos é que haverá 
poupança de petróleo, a indústria da energia já não usa petróleo para produzir electricidade, 
Portugal deve apostar em força na mobilidade eléctrica urbana e designadamente nos trans-
portes colectivos eléctricos, onde já temos e exportamos tecnologia”.
No evento também esteve presente António Nogueira Leite (membro do Comité de Gestão 
do LIDE Portugal e Vice-Presidente da CGD), Fernando Adão da Fonseca (Presidente 
do subcomité LIDE Solidariedade e Chairman da UNICRE) Isabel Jonet (Banco Alimen-
tar Contra a Fome), Margarida Couto (Junior Achievement Portugal),Tiago Pitta Cunha 
(Presidente do subcomité LIDE Sustentabilidade, Energia e Mar), Helena Vieira (CEO da 
Bioalvo), Ricardo Serrão Santos (Universidade dos Açores), Nuno Gaspar de Oliveira 
(Biólogo, Investigador CIGEST), Luís Lopes (Director Executivo da Revista “RUMO” An-
gola e ex-Editor Economia da SIC), Joaquim Goes (Administrador BES), Pedro Quintela 
(CEO da xEROx) e Francisco Maria Balsemão (Vice Presidente Impresa).

LIDE SOLIDARIEDADE E LIDE SUSTENTABILIDADE 
DEBATERAM A “SuStEntAbIlIdAdE SoCIAl, AmbIEntAl E EConó-
mICA/EmprESArIAl”

O subcomité do LIDE Desporto em Portugal presidido pelo Dr. Fernando Tavares da Make-
foot apoiou os VIII Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), que decorreram de 7 a 15 de Julho, em Mafra, Portugal.
Estas verdadeiras Olimpíadas da Língua Portuguesa envolveram os países membros da 
CPLP, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste.

LIDE PORTUGAL APOIOU OS JOGOS DA CPLP
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O Grupo de Líderes Empresariais Moçambicano - LIDE 
Moçambique, foi apresentado no dia 8 de Agosto, no 
Hotel Polana em Maputo, num evento que contou com a 
presença de mais de 100 Empresários nacionais e estran-
geiros, diversas missões diplomáticas e ainda com a pre-
sença de vários governantes Moçambicanos com especial 
destaque para o Ministro do Turismo, Dr. Fernando Sum-
bana e o Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Armando 
Inroga.
Desta forma, Moçambique passou a estar integrado na 
rede do LIDE Internacional e a ser o segundo país africa-
no desta organização empresarial
O Comité de Gestão do LIDE Moçambique será presidido 
pelo ex-Primeiro Ministro e atual Presidente do Banco 
Millennium BIM, Dr. Mário Machungo, que será devida-
mente apoiado pela Advogada Dr. ª Ana Paula Figueire-
do que acumulará com a Presidência do subcomité do 
LIDE Mulher.
O Dr. Sérgio Sumbana será o Diretor Executivo do LIDE 
Moçambique.

LIDE MOÇAMBIQUE FOI APRESENTADO NO DIA 8 DE
AGOSTO EM MAPUTO NO HOTEL SERENA POLANA

Luiz Furlan (Presidente do LIDE Inter-
nacional e ex-Ministro do Desenvolvi-
mento, Comércio e Indústria do Brasil)
Fernando Sumbana (Ministro do Turis-
mo de Moçambique)
Mário Machungo (Presidente do Comité 
de Gestão do LIDE Moçambique e Presi-
dente do Banco Millennium BIM)
Ana Paula Figueiredo (Presidente Exec-
utiva do LIDE Moçambique e Advogada).

COMEMORAÇõES DO ANO PORTUGAL / BRASIL BAHIA

O LIDE BAHIA em conjunto com Câmara Portuguesa de Comércio no 
Brasil-Bahia, vai organizar as comemorações do ANO PORTUGAL / 
BRASIL BAHIA, que estão previstas para o período de 7 de Setembro de 
2012 a 10 de Junho de 2013.
A cantora portuguesa Teresa Salgueiro dará um espectáculo, assim como 
uma artista baiana no Hotel Tivoli, situado na Praia do Forte, bem como 
no Teatro Castro Alves.

O LIDE Internacional em parceria como subcomité LIDE Esporte, vão realizar o 2º Fórum 
Nacional do Esporte no próximo dia 1 se Setembro, em São Paulo no Brasil.
O evento desportivo irá contar com a presença de várias figuras políticas e do desporto, entre 
as quais Oscar Schmidt, que foi uma das maiores estrelas do basquete mundial, que se des-
pediu dos 32 anos de carreira nas quadras dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

BRASIL PROMOVE O 2º FÓRUM NACIONAL DE ESPORTE



FORMA DE ASSOCIAÇÃO DO LIDE
Para filiar-se ao LIDE PORTUGAL, 
entre em contacto com 
Carlos Miguel Gonçalves, Director 
Comercial e de Parcerias LIDE Por-
tugal, 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-
andrade/20/849/99

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

www.lideportugal.com

O subcomité LIDE Mulher do Brasil, realizou um seminário sobre a “Qualidade de Vida”, no 
início de Junho, em São Paulo.
Roberto kalil, Médico Cardiologista e Director-geral do Centro de Cardiologia do Hospital 
Sírio-Libanês, foi um dos convidados especiais do encontro que também debateu a importân-
cia do triângulo de negócios entre as três principais economias dos países de língua portugue-
sa, no âmbito dos grupos de líderes empresariais.
João Doria Jr., mostrou-se satisfeito com o sucesso do LIDE, que caminha para nove anos de 
existência .
Veja alguns vídeos de eventos anteriores do LIDE M em:
http://lidebr.tv/video/lidem-cafe-%E2%80%93-clip/

LUANDA, LISBOA E BRASíLIA UM TRIÂNGULO DE SUCESSO

ApoiosREUNIãO ANUAL DO LIDE INTERNACIONAL - L-17

Com a presença de todos os 17 Presidentes das diversas unidades regionais e internacionais 
do LIDE Brasil e LIDE Internacional foi realizada no Guarujá nos passados dias 4, 5 e 6 de 
Agosto no Hotel Sofitel a 2ª reunião anual de trabalho do LIDE Internacional, onde foi feita 
uma retrspetiva do trabalho feito pela organização no ano transato assim como a preparação 
das linhas programáticas para os anos vindouros.
Em curso, está um modelo e plano de trabalho para os triénios 2014/2016 e 2017/2019 que 
deverá ser preparado nos próximos meses e apresentado na reunião do LIDE Internacional 
de 2013.
Como principais conclusões de notar que as metas projetadas no Plano de Trabalho do LIDE 
Internacional de 2011/2013 para presença em “4 continentes em 3 anos” ficará já completa-
da em metade do tempo com a presença do LIDE em África através das unidades já existentes 
de Angola e Moçambique, no continente Americano com as unidades da Argentina, Brasil, 
Chile e Uruguai, na Ásia com a China e na Europa com Portugal e Itália.
Em estudo e planeamento estão já a as unidades de África do Sul, México, Perú, Colômbia, 
Emirados Árabes Unidos, Espanha e porventura Panamá.
O objetivo será no final de 2016 o LIDE Internacional estar presente em cerca de 25 países 
destes 4 continentes.

EqUIPA COMERCIAL
Carlos Guimarães

ORGANIzAÇÃO DE EvENTOS
Carlos quinta


