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“A Propriedade Industrial é uma poderosa 
ferramenta da indústria”,

João Pereira da Cruz, Sócio da J. Pereira da Cruz e Presidente da  
ACPI - Associação de Consultores em Propriedade Intelectual
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A caminhar para o futuro 
das Marcas e Patentes

João Pereira da Cruz sempre foi uma pessoa 
ativa naquilo que é a luta pela regulamentação 
do setor dos Agentes de Propriedade Industrial 
por forma a criar mecanismos de vigilância da 
própria atividade e, ao mesmo tempo, garantir 
a qualidade dos serviços prestados. Neste sen-
tido, a criação de uma Ordem Profissional seria 
o passo mais lógico e a forma mais natural de 
regulamentar a profissão. No entanto, e apesar 
de ser um objetivo antigo, a criação da Ordem 
dos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial 
ainda não saiu do papel. Mas João Pereira da 
Cruz está confiante no seu futuro: “de uma 
forma informal, temos boas indicações de que 
a Ordem dos Agentes Oficiais de Propriedade 
Intelectual seria muito bem vista pelo INPI 
– nossa tutela direta – e pelo Ministério da 
Justiça”. Ainda assim, a grande aposta de João 
Pereira da Cruz, neste momento, prende-se 
com a aprovação dos Estatutos do Agente da 
Propriedade Industrial: “O Ministério da Justiça 
solicitou à ACPI a elaboração de um Código 
Deontológico do Agente Oficial de Proprie-
dade Industrial, mas nós fomos mais longe e 

elaboramos o Estatuto do Agente Oficial da 
Propriedade Industrial”. Com o novo Código da 
Propriedade Industrial que deverá entrar em 
vigor em meados de 2018, serão já introduzi-
das alterações importantes. Por exemplo, “em 
alguns atos que são mais específicos, como 
sendo caducidade de registo de marca e ações 
de nulidade, já vai ser necessário que apenas 

um agente oficial ou um advogado o possam 
fazer”. 
Sobre o Novo Código da Propriedade Indus-
trial, João Pereira da Cruz refere que este 
ano introduziu-se uma alteração ao que 
era habitual nos últimos anos: “antigamen-
te, as revisões ao Código eram feitas por 
uma comissão que envolvia a Indústria, os 

Agentes e a tutela. No entanto, desde há 
alguns anos, que essa revisão era efetuada 
apenas pelos órgãos de tutela e apenas se 
abria uma porta aos envolvidos para fazer 
anotações, em tempo recorde, e que muitas 
vezes não eram tidas em conta”. Este ano, 
deram-se mudanças, muito fruto da pressão 
exercida pela própria ACPI e outras asso-

NO MÊS EM QUE SE CELEBRA O 
DIA MUNDIAL DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL, O PAÍS POSITIVO FOI 
FALAR COM JOÃO PEREIRA DA CRUZ, 
SÓCIO DA J. PEREIRA DA CRUZ, 
AGENTE OFICIAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL E PRESIDENTE DA ACPI 
- ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES 
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL, 
SOBRE A ATUALIDADE DO SETOR E 
OS OBJETIVOS PARA UM FUTURO 
PRÓXIMO. 

[ João Pereira da Cruz, sócio da J. Pereira da Cruz

ORDEM DOS AGENTES OFICIAIS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL:  
AS VANTAGENS
Antes de mais, e acima de tudo, “seremos considerados como parceiros sociais e a nossa opinião será tida em linha de conta, segu-
ramente. Além disso, passaremos a organizar a profissão em outros moldes. O próprio exame para Agente Oficial da Propriedade 
Industrial que, atualmente, é feito debaixo da tutela do INPI poderá e deverá passar a ser feito pela própria Ordem, como acontece, 
por exemplo, com a Ordem dos Advogados e o exame de acesso à profissão”. Por outro lado, será muito mais fácil e eficaz a fiscali-
zação do trabalho dos Agentes Oficiais, situação que hoje não existe. Não há nenhuma entidade que garanta a qualidade dos atos 
dos Agentes Oficiais “e isso não dignifica nada a nossa profissão. É preciso, efetivamente, garantir a qualidade dos atos e uma ordem 
profissional virá trazer benefícios neste sentido”. 
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QUEM É JOÃO PEREIRA DA CRUZ

Formação Académica:
Licenciatura pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa
Membro Efetivo da Ordem dos Engenheiros

Percurso Profissional:
Sócio da J. Pereira da Cruz, S.A. desde 1974
Agente Oficial da Propriedade Industrial, 1984
Mandatário Europeu de Patentes (acreditado junto do Instituto Europeu de Patentes, em Munique)
Mandatário Europeu de Marcas e Modelos e Desenhos Industriais (acreditado junto do EUIPO, em 
Alicante)
Presidente da AMEP - Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes
Presidente do Grupo Português da AIPPI (Associação Internacional para a Protecção da Propriedade 
Intelectual)
Membro do Board do epi (Instituto dos Mandatários Europeus de Patentes)
Secretário Geral do epi (Instituto dos Mandatários Europeus de Patentes)
Presidente da UNION (Union of European Practitioners in Intellectual Property) de 2005 a 2008
Presidente de Honra da UNION (Union of European Practitioners in Intellectual Property)
Presidente da ECTA entre 1996 e 1998
Participação como orador em diversas conferências e seminários, cursos e ações de formação no 
âmbito da Propriedade Intelectual em Portugal e no estrangeiro

Associações Profissionais:
ACPI (Associação de Consultores em Propriedade Industrial)
AIPLA (American Intellectual Property Law Association
AIPPI (Associação International para a Proteção da Propriedade Intelectual)
AMEP (Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes)
APRAM (Association of Practitioners in Trademark and Design Law)
BMM (Benelux Association of Trademark and Design Law)
CCI (Comissão de Propriedade Intelectual da Delegação Portuguesa da Câmara de Comércio Interna-
cional)
ECTA (European Communities Trade Mark Association)
EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)
INTA
ITMA
MARQUES 
UNION

ESTADO DA ARTE

Hoje, Portugal é já um país de inovação. São inúmeros os casos de investigação que resultaram em 
produtos inovadores e, portanto, alvo de patentes. No entanto, para João Pereira da Cruz, há ainda 
um longo caminho a ser percorrido no sentido de valorizar mais as marcas e as patentes. No entan-
to, “é notório o trabalho levado a cabo pelas instituições de ensino neste sentido. Existem efetiva-
mente boas invenções e produtos inovadores que dão lugar a patentes. Pena é que as empresas não 
encarem as parcerias com as entidades de investigação como algo fundamental para o desenvolvi-
mento do nosso tecido empresarial”. Ainda assim, o panorama é francamente melhor do que era há 
uma década. 

ciações envolvidas, tendo sido criada uma 
Comissão de Revisão do Código que acaba 
por responder à Diretiva Europeia que deve 
ser incluída na nossa Lei até ao final deste 
ano. Neste momento, “a Revisão do Código 
está feita e o Governo prepara a aprovação 
legislativa desta matéria à Assembleia da 
Republica e, cabe-nos a nós estar presentes 
e mostrar a importância deste documento a 
todos os grupos parlamentares no sentido de 
garantir a aprovação do diploma”, assume o 
nosso entrevistado. 

PATENTE  
EUROPEIA UNITÁRIA
Portugal ratificou o Acordo sobre o Tribunal 
Unificado de Patentes, em 2015, mesmo sem 
o aval dos industriais e dos profissionais 
da Propriedade Industrial. Mas o que é isto 
da Patente Europeia Unitária e de Tribunal 
Unificado de Patentes? A Patente Europeia 
Unitária pretende ser um direito que acaba 
por transformar uma Patente Europeia num 
direito único, válido em todos os países sig-
natários. Com esta nova Patente, exclui-se a 
obrigatoriedade da tradução da invenção na 
língua portuguesa e reduz-se a publicação 
a tês idiomas - Inglês, Francês e Alemão - e 
isto é particularmente negativo para a grande 
maioria das empresas portuguesas que acaba-
rão por necessitar de traduções técnicas em 
português para que assim fiquem a conhecer a 
matéria efectivamente protegida. 
João Pereira da Cruz é assumidamente contra 
este Acordo sobre o Tribunal Unificado de 
Patentes e, hoje, dois anos volvidos, “ainda 
não conhecemos ninguém que nos aponte 
com convicção as vantagens que este siste-
ma possa trazer para as empresas nacionais, 
onde a larga maioria são pequenas ou micro 
empresas. A Propriedade Industrial não serve 
o Estado ou os Consultores de Propriedade 
Intelectual. Antes é uma poderosa e necessá-
ria ferramenta das indústrias e, por isso, a sua 
vontade deve ser ouvida e seguida”. Mas isso 
não aconteceu. Nem a indústria foi ouvida, 
nem as opiniões dos Agentes Oficiais foram 
tidas em conta e isso, “na minha opinião, trará 
consequências graves para o país”. 
Vejamos, este Acordo sobre o Tribunal Uni-
ficado de Patentes foi pensado para os 
grandes utilizadores de patentes, ou seja, 
para empresas que possuam muitas paten-
tes. Ora, “o tecido empresarial português é 

constituído, na sua maioria, por pequenas 
e micro empresas que não conseguirão, de 
forma alguma, competir com esta realidade. 
Portugal, no limite, irá receber 90 mil paten-
tes por ano, ao invés das atuais 4500. Isso 
significa que as nossas empresas irão ter 
que pagar mais royalties aos titulares das 
patentes para poder fabricar novos produtos 
ou usar novos processos, ou então o que nos 
entristece bastante, infringir esses mesmos 
direitos”. E, em caso de infração de paten-
tes, os delitos serão dirimidos no Tribunal 
Unificado de Patentes e isso vai acarretar 
custos elevadíssimos e, muitas vezes, incom-
portáveis para as empresas nacionais. A con-
sequência? “A grande maioria das empresas 
não vai apresentar defesa e fecharão portas 
ou abandonarão projetos”. 
Com essas consequências diretas tão nefas-
tas para a nossa economia, como se entende 
que Portugal tenha ratificado o Acordo? 
“Não se entende. Portugal poderia perfeita-
mente não ter assinado este acordo. Aliás, 
Espanha não o assinou porque considerou 
que as vantagens seriam muito inferiores 
aos inconvenientes. Se Portugal não tivesse 
ratificado o acordo teríamos um sistema 
em que as empresas nacionais poderiam 
continuar a utilizar o sistema existente e 
qualquer empresário que pretendesse usar 
a Patente Europeia Unitária continuaria a 
poder faze-lo”. 
Atualmente, e mesmo tendo passado dois 
anos deste a ratificação do acordo, a ver-
dade é que a Patente Europeia Unitária e 
o Tribunal Unificado de Patentes ainda não 
é uma realidade. “Para que o Acordo do Tri-
bunal Unificado de Patentes entre em vigor 
é necessário a ratificação de treze estados 
membros, entre eles, obrigatoriamente três 
«grandes» – França, Reino Unido e Alema-
nha. Do lado da França, a ratificação é já 
uma realidade, mas a Alemanha e o Reino 
Unido ainda não o fizeram. Por um lado, o 
Reino Unido vê-se a braços com a questão 
do Brexit e da saída da União Europeia e vive 
uma certa indefinição, pelo que ainda não 
saberemos o que poderá daí decorrer. Por 
outro lado, na Alemanha, estamos a assistir a 
um fenómeno diferente já que houve alguém 
que intentou uma ação contra este acordo 
e, portanto, o mesmo terá que ser analisado 
pelo Tribunal Constitucional. . . Veremos o 
que o futuro nos trará”.
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Propriedade industrial e arbitragem:  
duas realidades compatíveis? 

No próximo dia 26 de abril celebra-se o dia 
mundial da propriedade intelectual, reconhe-
cendo-se, dessa forma, a importância funda-
mental da mesma para o desenvolvimento 
e crescimento económico sustentado e sus-
tentável. 

Na verdade, sem a propriedade intelectual 
não teríamos mecanismos de proteção dos 
resultados das atividades criativas, inventivas 
e artísticas ficando as empresas, os particu-
lares e os consumidores à mercê de práticas 
de concorrência desleal sem possibilidade de 
reagirem contra as mesmas.
Mas afinal o que é a propriedade intelec-
tual? A propriedade intelectual é o que 
protege as criações humanas nos campos 
das técnicas, artes e ciências, conferindo 
direitos de utilização exclusiva, desdobran-
do-se em duas categorias: a propriedade 
industrial e os direitos de autor1. Iremos 
apenas debruçar-nos sobre a primeira cate-
goria, a que visa a proteção de invenções 
(patentes e modelos de utilidade), criações 
estéticas (design) e sinais usados para iden-
tificar no mercado produtos ou serviços, 
estabelecimentos ou entidades (e.g. marcas 
e logótipos). 
Em Portugal, esses direitos privativos de 
propriedade industrial constituem-se atra-
vés do respetivo registo junto do Instituto 

1 O Direito de Autor e os Direitos Conexos têm por 
escopo proteger as obras literárias e artísticas, e as 
prestações dos artistas, intérpretes ou executantes, 
dos produtores de fonogramas e de videogramas e 
dos organismos de radiodifusão.

Nacional da Propriedade Industrial. Ora, 
o desconhecimento da relevância desse 
registo origina conflitos frequentes e gra-
vosos tanto para as empresas como para 
os particulares que, perante a violação 
dos respetivos direitos, são obrigados a 
reagir junto dos tribunais. Esses tribunais 
são, desde logo, o Tribunal da Propriedade 
Intelectual ou os Tribunais Arbitrais cons-
tituídos, designadamente, sob a égide do 
ARBITRARE2, um Centro de Arbitragem insti-
tucionalizada competente para a resolução 
alternativa de litígios em matérias de pro-
priedade industrial, nomes de domínio .PT, 
firmas e denominações. Na verdade, o recur-
so à arbitragem é, nos dias de hoje, uma 
efetiva alternativa na área da propriedade 
industrial devido às inúmeras vantagens 
que oferece, destacando-se, desde logo, a 
especialização dos árbitros, a rapidez das 
sentenças arbitrais, a confidencialidade e 
o facto de, na maioria dos litígios, permitir 
preservar as relações comerciais entre as 
partes. 
O ARBITRARE, a funcionar desde 2009, 
de forma credível, eficaz e eficiente, veio 
tornar possível o recurso à arbitragem 
institucionalizada para a resolução desses 
litígios. Cumpre destacar em particular que 
o aludido Centro de Arbitragem oferece uma 
vasta lista de árbitros (cujas competências 
asseguram a tão almejada especialização), 
uma efetiva rapidez na resolução dos lití-
gios (no prazo máximo de 6 meses a contar 
da constituição do tribunal arbitral), uma 
plataforma de resolução de litígios online 
(que garante flexibilidade e a desmateria-
lização do processo) e, por último, encar-
gos processuais acessíveis (apenas possível 
devido ao facto de o ARBITRARE integrar 
a rede de Centros de Arbitragem apoiada 
pelo Estado). Em 9 anos de funcionamento, 
foram submetidos ao ARBITRARE 279 pro-
cessos de arbitragem e proferidas 96 sen-
tenças arbitrais, o que vem comprovar, de 
forma efetiva, que a propriedade industrial 
e a arbitragem são duas realidades com-
patíveis, na qual a segunda é de extrema 
utilidade para a primeira, deixando antever 
que esta relação é não só irreversível como, 
seguramente, duradoura. 

2  ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a 
Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas 
e Denominações.

ARTIGO POR JOANA BORRALHO DE 
GOUVEIA, PRESIDENTE DA DIREÇÃO 
DO ARBITRARE.

[ Joana Borralho de Gouveia, Presidente da Direção do ARBITRARE
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Lei da Arbitragem: Medida acertada,  
mas com margem para evoluir

A Indústria de medicamentos genéricos teve 
origem na década de 60, por iniciativa do 
governo dos Estados Unidos – primeiro país 
a adotar essa política – com a publicação 
de uma lei que regulamentava o período de 
Patente, garantindo uma proteção adequada 
dos direitos de Propriedade Intelectual mas 
definindo também uma data concreta para a 
expiração da mesma. É ao expirar a patente 
que passa a ser legítima a entrada de medica-
mentos concorrentes no mercado, no caso, os 
medicamentos genéricos. Rapidamente muitos 
países na Europa, e outros países desenvolvi-
dos noutros continentes, adotaram a lei origi-
nária dos Estados Unidos. 
O medicamento genérico, proporciona uma 
redução significativa do custo do medicamen-
to – com a entrada do medicamento genérico, 
os preços caem mais de 70 por cento”. Permite 
assim, um aumento do acesso dos doentes ao 
medicamento e em fases mais precoces das 
suas doenças. No que diz respeito a Portugal, 
um dos grandes benefícios proporcionados 
pelos medicamentos genéricos é a sua con-
tribuição para a contenção da despesa do 
Estado com a saúde, através da redução da 
comparticipação direta do Estado no custo do 
medicamento. Por outro lado, a nível hospita-
lar, “apesar de os benefícios diretos não serem 
tão notórios para os utentes, a verdade é que 
a poupança do Estado é tremenda porque 
as descidas de preço com os medicamentos 
genéricos rodam os 80 por cento, ao fim de 
dois anos”. 
Além disso, a entrada do medicamento genéri-
co no mercado, “estimula as empresas de ino-
vação a um maior investimento em investiga-
ção, trazendo para o mercado, medicamentos 
verdadeiramente inovadores”, afirma o nosso 
interlocutor.
Por último, mas sem menor importância, redu-
zem as desigualdades da população face aos 
cuidados de saúde.

tes e o benefício da entrada dos genéricos no 
mercado e do estímulo para que as empresas 
continuem a inovar é de tal forma visível, que 
já não há discussão.
Apesar disso, continua a existir um grande 
número de litígios entre as empresas do setor 
farmacêutico. Paulo Lilaia garante que, no 
geral, “as empresas agem de boa-fé e é legíti-
mo que os litígios existam e que as empresas 
se defendam naquilo que consideram ser um 
ataque aos seus direitos”. 
Na Europa, os litígios relacionados com Paten-
tes e Propriedade Intelectual são resolvidos 
em Tribunal Judiciário do Estado. Esse é o 
padrão e Portugal não era exceção, seguindo 
também esta regra. No entanto, no início da 
década, “os litígios de Propriedade Intelectual 
foram desviados dos Tribunais de Comércio 
para os Tribunais Administrativos e o resul-
tado foi o bloqueio à entrada de medicamen-

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ao longo dos anos, as questões relacionadas 
com a Propriedade Intelectual têm gerado 
alguma tensão entre as Indústrias Inovadoras 
e as Indústrias de Genéricos. Mas como é que 
se consegue otimizar as relações e colocar 
o sistema o mais equilibrado possível? “É 
importante que se diga a indústria de medi-
camentos genéricos, não pretende o fim das 
patentes. Somos os primeiros a aceitar que 
as empresas de inovação investem muito em 
I&D e, portanto, têm que ter as suas inova-
ções patenteadas e protegidas, porque só 
assim poderão continuar a sentir-se seguras e 
estimuladas para investir em inovação. Ainda 
assim, consideramos que é necessário garantir 
que, a partir de um determinado momento, 
essa proteção deixa de se justificar e, portanto, 
o medicamento passa para genérico”. Concep-
tualmente, isto é bem aceite por ambas as par-

tos genéricos no nosso país”. Mas como era 
possível que isso acontecesse? “Porque nos 
tribunais administrativos não se avaliavam 
as patentes, mas sim o ato administrativo 
inerente ao medicamento genérico e isso fez 
com que Portugal ficasse cerca de dois anos 
com o mercado de medicamentos genéricos 
estagnado”. Para a APOGEN a situação era 
crítica porque se tratava de “uma estratégia 
para impedir a entrada de novos medicamen-
tos genéricos em Portugal ao mesmo tempo 
que em toda a União Europeia esses medica-
mentos estavam a perder patente e entravam 
no mercado. Essa situação trazia um prejuízo 
evidente, não só para a indústria de medica-
mentos genéricos, mas para o Estado e para 
os utentes”. O Governo de então acabou por 
perceber que era necessário tomar medidas e, 
na altura, “a forma mais célere e eficaz que se 
encontrou para resolver esta questão foi atra-
vés da Lei da Arbitragem que determinou que 
as questões relacionadas com litígios de Pro-
priedade Intelectual da indústria farmacêutica 
eram, obrigatoriamente, resolvidos no Tribunal 
Arbitral”. O bloqueio existente à entrada dos 
medicamentos genéricos deixou de existir e 
a poupança para o Estado e para os utentes 
foram de alguns milhões de euros; “naquele 
contexto, a Lei da Arbitragem foi uma medida 
acertada”.
Ainda assim, “consideramos que a arbitragem 
obrigatória deveria ser transitória porque a 
norma é que este tipo de litígios sejam resol-
vidos em tribunais judiciais do estado, tal 
como acontece em toda a europa. Por defini-
ção, a arbitragem é voluntária, por conseguin-
te, acabamos por estar a desvirtuar o conceito 
de arbitragem”. 
De certo modo, neste momento, “penso que 
estejam em cima da mesa duas questões de 
fundo: Uma delas é que as arbitragens possam 
ser não obrigatórias, mas voluntárias – ou 
seja, que as duas partes tenham que concordar 
com a arbitragem – e um outro aspeto muito 
importante é que a arbitragem possa avaliar 
da validade dos direitos de Propriedade inte-
lectual – ou seja, quando as partes volunta-
riamente acordarem em resolver o litígio em 
Tribunal Arbitral, esse ter o poder de decisão 
acerca da validade dos direitos de Propriedade 
Intelectual”.
Para Paulo Lilaia, apesar de o sistema ainda 
não estar perfeito, tem vindo a caminhar no 
sentido certo e, “haverá sempre hipótese de 
introduzir alguns melhoramentos ao modelo 
de resolução de litígios atual, no sentido de 
agilizar processos e melhorar as relações 
entre os players do setor”, finaliza o nosso 
entrevistado. 

AS PALAVRAS SÃO DE PAULO 
LILAIA, PRESIDENTE DA APOGEN 
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS E 
BIOSSIMILARES, EM ENTREVISTA 
AO PAÍS POSITIVO POR ALTURA DA 
CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

[ Paulo Lilaia, presidente da APOGEN - Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares
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“Os tribunais Arbitrais precisam 
de ganhar mais experiência”

Como apresentaria a Mylan, a nível mundial? 
A Mylan é uma empresa da área dos cuidados 
de saúde. Assim sendo, estamos a avançar além 
dos medicamentos (mas estes mantêm-se os 
principais produtos da Mylan) ao proporcio-
narmos soluções como forma de ajudar as 
pessoas a cuidarem da sua saúde e obterem 
melhores resultados. Essas soluções assumem 
várias formas, tais como websites, aplicações e 
programas. Algumas soluções são criadas para 
os profissionais e prestadores de cuidados de 
saúde, outras para os doentes. A nível mundial, 
a Mylan é uma empresa farmacêutica líder em 
termos de volume de prescrição. Na Europa, 
ocupamos posições de liderança em França e 
em Itália e somos o número 1 em unidades e 
volume em Portugal no mercado ambulatório 
(IQVIA, Fev.2018). Desde há mais de 55 anos que 
a nossa missão é proporcionar acesso a medi-
camentos de elevada qualidade. A nossa missão 
está fundamentada na nossa crença de que 
todas as pessoas neste mundo são importantes 
e que o acesso a uma saúde melhor deve ser um 

direito, e não um privilégio. As pessoas que tra-
balham na Mylan referem-se frequentemente à 
nossa missão como uma causa, que lhes é muito 
pessoal. Atualmente, proporcionamos o acesso 
a medicamentos de alta qualidade aos doentes 
em mais de 165 países e territórios. Os nossos 
cientistas estão continuamente a inovar, para 
trazer novos produtos para o mercado, incluindo 
aqueles que são difíceis de formular ou fabricar. 
As nossas  fábricas em todo o mundo dão-nos 
proximidade aos mercados locais e ajudam-nos 
a satisfazer as necessidades dos nossos clientes 
com toda a confiança. Somos conhecidos neste 
setor pelo nosso compromisso de longa data 
com a qualidade. Por fim, sou uma das cerca 
de 35.000 pessoas em todo o mundo que são 
“MylanProud” e que chegam ao trabalho todos 
os dias, entusiasmadas com a oportunidade de 
fazer o bem, fazendo-o bem.
A nossa equipa de Assuntos Científicos conta 
com aproximadamente 3.000 pessoas, que tra-
balham em colaboração com 14 centros diferen-
tes de I&D por todo o mundo. Este estão focados 
em capacidades específicas, tais como a área 
respiratória, injetáveis, produtos biológicos, aná-
logos da insulina, transdérmicos, sólidos orais 
e substâncias ativas.  Como resultado, temos 
um pipeline robusto, incluindo produtos para 
os quais a procura está a crescer rapidamente, 
tais como versões mais acessíveis de produtos 
biológicos e terapêuticas respiratórias. 
Desde há mais vários anos que a Mylan está 
comprometida na luta contra o VIH/SIDA. Hoje, 
cerca de 40% das pessoas que estão a receber 
tratamento para o VIH/ SIDA no mundo, depen-
dem todos os dias de um produto antirretrovi-
ríco Mylan. Ao longo dos anos investimos for-
temente neste sector; atualmente, mais de 50% 
da nossa capacidade de fabrico de substâncias 
ativas é dedicada aos antirretrovirícos. Também 
inovámos neste âmbito – em formulações termi-
camente estáveis, combinações de doses fixas, 
novas formulações pediátricas e embalagens 
plurimensais. Queremos alcançar mais pessoas 
que estão a sofrer ou estão em risco. Além disso, 
ao longo dos últimos anos, criámos infraestrutu-
ras e relacionamentos que queremos alavancar 
para ajudar a combater outras doenças infecio-
sas, tais como a tuberculose, a hepatite viral e 
a malária. 
Além disto, estamos muito entusiasmados com 
o nosso pipeline de medicamentos biológicos, o 
qual é um dos mais vastos desta indústria. Através 
de parcerias que estabelecemos com os líderes 
neste setor, temos agora 16 produtos, aprovados 
ou em pipeline, no nosso portefólio global para 
áreas terapêuticas como a oncologia, a diabetes e 
as doenças autoimunes. Este pipeline inclui 8 dos 

10 biológicos mais importantes a nível mundial.
Na Europa, recebemos em março de 2018 a apro-
vação da Comissão europeia para o nosso primeiro 
medicamento biossimilar.
Resumindo tudo o que mencionei até ao momento, 
percebe-se que estamos a tirar proveito de todos 
os recursos globais que temos atualmente. Esta-
mos a trabalhar para alavancar e implementar as 
nossas terapêuticas, a fim de posicionar a Mylan 
como a embaixadora dos doentes para uma saúde 
melhor. Assim, antevejo uma série de muitas coisas 
boas no horizonte.

No caso concreto de Portugal, a Mylan chega ao 
nosso país há uma década. Como poderia descrever 
a implementação da empresa no mercado nacional 
e como tem sido pautado o seu percurso?
Há mais de 10 anos que a Mylan está presente em 
Portugal. Hoje, somos a empresa nº 1 em Portugal 
no mercado farmacêutico de ambulatório, segundo 
os últimos dados da IQVIA (Fev2018) e oferecemos 
acesso a uma gama vasta de medicamentos de 
marca, medicamentos genéricos e medicamentos 
não sujeitos a receita médica, no mercado de 
ambulatório e hospitalar. 
Por forma a poder dar acesso a medicamentos 
de elevada qualidade aos mais de 10 milhões de 
portugueses, a Mylan tem medicamentos em áreas 
terapêuticas importantes, tais como Cardiovascu-
lar, Sistema Nervoso Central, Respiratória, Infecio-
sa, Oncologia, Diabetes, VIH/ SIDA, entre outras, 
através de um vasto portefólio com mais de 126 
genéricos, mais de 70 medicamentos de marca e 
mais de 30 Medicamentos Não Sujeitos a Receita 
Médica (OTCs).
A Mylan Portugal possui medicamentos líderes 
de marca, indicados para dor, vertigem, doença 
endócrina (doença pancreática), antissépticos, cir-
culação, fadiga e ansiedade.
Mas fazemos mais! Além dos tratamentos, a Mylan 
também desenvolve serviços, por exemplo, inová-
mos quando apoiámos a implementação a nível 
nacional da prescrição eletrónica - o dispositivo 
que lê o cartão de identificação foi oferecido pela 
Mylan à Associação Nacional de Farmácias (ANF).

A inovação é uma pedra basilar da Mylan. Isto 
permite que a empresa esteja sempre na linha da 
frente e consiga estar, constantemente, a respon-
der às necessidades do mercado?
A Mylan tem um longo compromisso com a ino-
vação e com evidências do mesmo: na década 
passada, cumulativamente, a Mylan investiu 3 mil 
milhões de dólares em I&D.
Através destes investimentos e da estratégia de 
crescimento da Mylan (orgânico, mas também 
resultado de aquisições) fortalecemos o nosso 
portefólio com marcas líderes de mercado a 

ENTREVISTA A JOÃO MADEIRA, 
DIRETOR GERAL DA MYLAN, SOBRE 
ARBITRAGENS AO PAÍS POSITIVO.

[ João Madeira, Diretor Geral da Mylan
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nível internacional, e desenvolvemos o nosso 
pipeline para dar resposta a necessidades não 
satisfeitas. 
Juntamente com a dedicação dos nossos 180 
funcionários em Portugal, tudo isto faz a diferença, 
pois trabalhamos sempre com o objetivo de garan-
tir mais acesso a cuidados de saúde de qualidade 
para aqueles que mais deles necessitam.

No que diz respeito a processos litigiosos, como 
avalia a Lei da Arbitragem? Quais são, efetivamen-
te, as suas grandes problemáticas?
Um dos principais propósitos declarados da Lei 
62/2011, a lei da arbitragem, foi estabelecer 
“um mecanismo alternativo para a resolução de 
conflitos relativos à propriedade intelectual que, 
num curto período de tempo, seria uma decisão 
válida tendo em conta a existência, ou não, da 
violação dos direitos de propriedade industrial”. 
A intenção de tal lei era também terminar com 
o patent linkage, ou seja, a regra de que as 
autoridades administrativas devem recusar ou 
suspender os processos de AIM ou de PVP para 
os medicamentos genéricos enquanto a patente 
relativa à substância ativa contida no medica-
mento de referência se mantivesse em vigor. 
As disputas das patentes entre medicamentos 
originadores e medicamentos genéricos ficaram 
sujeitas a uma arbitragem necessária.
Mas na prática, o que vimos com a entrada em 
vigor desta lei, foi a constituição de centenas de 
tribunais arbitrais. Na sua grande maioria, sabe-
mos que a maioria destes tribunais foram cria-
dos ad-hoc e temos a sensação de que as quali-
ficações académicas e a experiência profissional 
dos juízes destes tribunais variam. De acordo 
com a nossa experiência, esta multiplicidade de 
tribunais arbitrais levou a uma desarmonia nas 
decisões e à imprevisibilidade do resultado final.
Vimos que ainda há uma ligação muito estreita 
entre a data de aprovação de um medicamen-
to e a aplicação dos Direitos de Propriedade 
Intelectual. Para cada pedido de autorização 
de introdução no mercado (AIM) de um novo 
medicamento, durante o período de validade 
dos direitos, é acionada uma nova ação de 
arbitragem. De acordo com a nossa fonte de 
informação, somente em 2012, 800 processos de 
arbitragem foram iniciados com a publicação da 
Lei 62/2011.
Posso também afirmar que as disputas se torna-
ram substancialmente mais caras do que os pro-
cedimentos anteriores por causa dos honorários 
dos juízes, e também percebemos que existem 
muitos processos de arbitragem que demoram 
o mesmo tempo que um processo num Tribunal 
de Pequena Instância (um período muito longo).
Infelizmente, achamos que os tribunais Arbi-
trais precisam de ganhar mais experiência. É 
preciso entender que sem discutir a validade 
dos direitos de propriedade intelectual (ou seja, 
a validade das patentes) em arbitragens, as 
formas de defesa dos requerentes de genéricos 
são reduzidas e abrem as portas a abusos de 
execução de patentes, que mais tarde acabaram 
por ser cancelados.
A lei nº 62/2011 foi criada com muito boa inten-
ção, mas tem algumas fraquezas. Isso explica 

o número fora do comum de arbitragens, a 
duplicação de casos de arbitragem e decisões 
divergentes, que atrasaram o acesso dos doentes 
a medicamentos genéricos mais acessíveis.
Contudo, apoiamos a última decisão do Tribunal 
Constitucional (que reconhece a competência 
dos Tribunais Arbitrais para avaliar a validade 
dos direitos de Propriedade Intelectual) que 
esperamos que seja seguida pelos Tribunais 
Arbitrais, decidindo de acordo com os princípios 
estabelecidos pelo Tribunal Constitucional. No 
nosso ponto de vista, esta decisão é uma evo-
lução significativa e correta do ambiente legal 
Português.
Infelizmente, os propósitos da lei eram bons, 
mas na prática surgiram as seguintes conse-
quências:
• �“Massificação”�de�arbitragens – A Lei da Arbi-

tragem estabeleceu um prazo de trinta dias 
para que os detentores dos direitos de proprie-
dade industrial iniciassem os procedimentos 
de arbitragem contra os requerentes de medi-
camentos genéricos. A existência deste limite 
de tempo, causou nos proprietários das patentes 
o medo de serem impedidos de fazerem valer 
esses direitos contra os requerentes das autori-
zações de introdução no mercado após o término 
do referido prazo. Este receio conduziu a um 
processo de arbitragem contra o requerente 
para cada pedido de introdução no mercado 
de um medicamento genérico que é solicitado 
durante o período de validade das patentes.

• �Litígios� “artificiais”� e� dispendiosos – Quando 
realiza o pedido de autorização de introdu-
ção no mercado, o requerente é confrontado 
com um procedimento de arbitragem, a maior 
parte dos quais são iniciados pelo titular das 
patentes. Nesta medida, a maioria dos pro-
cessos de arbitragem iniciados nos últimos 
anos revelaram-se inúteis para os detentores 
dos direitos de propriedade industrial, bem 
como para os requerentes de medicamentos 
genéricos. Como se isso não bastasse, em 
geral, os honorários dos árbitros variam de 
acordo com a atividade e a complexidade das 
questões submetidas. Ao olhar para os casos 
da Mylan, os honorários dos árbitros tendem 
a variar entre os €30.000,00 e os €120.000, 
dependendo das vicissitudes dos processos. Os 
honorários dos especialistas variam entre os 
€15.000,00 e os €30.000,00. Os honorários do 
funcionário judicial variam entre os €5.000,00 
e os €10.000,00.

• �Atrasos�na�aplicação�de�novas�autorizações�de�
introdução�no�mercado – Os procedimentos de 
“arbitragem em massa” aplicados a todos os 
pedidos de autorização de introdução no mer-
cado, bem como os custos associados à arbi-
tragem, permitem em muitos casos dissuadir 
os requerentes de solicitar novas autorizações 
de comercialização, reduzindo na prática a 
concorrência, perpetuando o regime de mono-
pólio, às vezes por vários anos.

•  Falta de conhecimento – As discussões técni-
cas realizadas no contexto de litígios sobre 
patentes são, na maioria dos casos, muito 
complexas. E temos a impressão de que alguns 
dos árbitros usam a ambiguidade da lei para 

se recusarem a discutir a validade dos direitos 
de propriedade intelectual. De acordo com a 
nossa vasta experiência em arbitragens, alguns 
titulares de patentes não hesitam em iniciar o 
processo de arbitragem em Portugal com base 
em patentes de segunda ou terceira geração, 
apesar de se absterem de iniciar processos 
legais com base nas mesmas patentes noutros 
países da União Europeia, sabendo que tais 
iniciativas não teriam qualquer receção pelos 
tribunais fora de Portugal.

•  Litígios de longo prazo – Devido à “massificação” 
dos procedimentos de arbitragem, demonstrou-
-se que a esmagadora maioria dos processos 
arbitrais não foi concluída antes das Autorizações 
de Introdução no Mercado serem concedidas.

•  Despesas desnecessárias para o SNS e doentes – 
Como consequência, o SNS continua a reembol-
sar os medicamentos de marca a preços que são 
pelo menos 50% superiores aos dos medicamen-
tos genéricos, por muito mais tempo do que seria 
justo. Os doentes não têm acesso a alternativas 
mais acessíveis e por isso apenas podem aceder 
a medicamentos de custo elevado, porque não 
houve libertação de recursos financeiros para 
os financiar.

O que poderia – deveria – ser feito com vista a 
agilização�de�processos�litigiosos?
Os principais passos para alcançar os objetivos da 
referida lei a curto prazo são:
•  A remoção do prazo de 30 dias para iniciar 

o processo de arbitragem é um passo funda-
mental na redução dos litígios atuais. Sem a 
obrigação de iniciar a arbitragem no prazo de 
30 dias após a publicação do pedido de auto-
rização de introdução de um medicamento 
genérico no mercado, apenas seriam iniciados 
os procedimentos de arbitragem necessários, 
uma vez que o detentor teria mais tempo para 
verificar a situação dos direitos de propriedade 
intelectual. O que vemos hoje em dia é que as 
arbitragens são massificadas. Pensamos que 
se a massificação das arbitragens for mantida, 
vão existir penalidades para os cidadãos, para 
o SNS e para as empresas de genéricos (e 
biossimilares).

•  A Lei 62/2011 omite a competência dos tri-
bunais arbitrais para avaliar os direitos de 
Propriedade Intelectual. Assim, acreditamos 
que devido à falta de especialização dos 
árbitros, eles recusam-se a fazê-lo. Este é o 
mecanismo necessário para que uma empresa 
de genéricos se possa defender em circunstân-
cias semelhantes àquelas em que o originador 
iniciou o litígio. O Tribunal Constitucional 
reconheceu no ano passado que os Tribu-
nais Arbitrais deveriam avaliar a nulidade das 
patentes. O Tribunal Constitucional também 
considera inconstitucional o entendimento de 
que numa determinada arbitragem, estabeleci-
da nos termos da lei de arbitragem, a empresa 
de medicamentos genéricos não pode ser 
defendida, por exceção, invocando a nulidade 
da patente. Embora esta decisão não seja uma 
lei, esperamos que de futuro a arbitragem a 
tenha em conta.

•  Atualmente, existem decisões divergentes sobre 

a jurisdição dos tribunais arbitrais para avaliar 
os direitos de Propriedade Industrial, o que seria 
evitado pela consagração legal da jurisdição dos 
tribunais arbitrais para avaliar a validade dos 
direitos de propriedade industrial; a Lei 62/2011 
omite a competência dos tribunais arbitrais para 
avaliar os direitos de PI. Assim, acreditamos que 
devido à falta de especialização dos árbitros, se 
recusam a fazê-lo. Este é o mecanismo necessá-
rio para que uma empresa de genéricos se possa 
defender em circunstâncias semelhantes àquelas 
em que o originador iniciou o litígio.

•  Como mencionei antes, o Tribunal Constitu-
cional reconheceu que os Tribunais Arbitrais 
deveriam avaliar a nulidade das patentes. 
O Tribunal Constitucional também considera 
inconstitucional o entendimento de que numa 
determinada arbitragem, estabelecida nos ter-
mos da lei de arbitragem, a empresa de medi-
camentos genéricos não pode ser defendida, 
por exceção, invocando a nulidade da patente. 
Embora esta decisão não seja uma lei, espe-
ramos que os painéis de arbitragem tenham 
em conta esta decisão no futuro. Os objetivos 
estabelecidos na lei ainda não encontraram 
“um mecanismo alternativo para a composição 
de disputas que, num curto período de tempo, 
tenham uma decisão sobre a existência de 
uma violação dos direitos de propriedade 
industrial”. Na realidade, de acordo com a 
nossa experiência, o mecanismo existente tem 
atuado mais como uma barreira do que como 
um facilitador, impedindo que mais medica-
mentos genéricos sejam lançados em Portu-
gal, para que os pacientes tenham acesso a 
alternativas mais acessíveis. O SNS continua a 
reembolsar pelo menos 50% a mais do que se 
os medicamentos genéricos estivessem dispo-
níveis no mercado. Não há libertação da tota-
lidade dos potenciais recursos, essenciais para 
financiar a terapia inovadora sem alternativas.

Quais as medidas que deveriam ser implementadas?
A lei deve ser melhorada, (pelo menos) para incor-
porar as medidas mencionadas anteriormente. 
Como justifiquei, ajudarão a tornar o ambiente 
legal mais eficiente para as empresas, para o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas fundamen-
talmente para os cidadãos.

A serem implementadas essas mesmas medidas, 
quem�sairia�mais�beneficiado�com�as�mesmas?�
Os primeiros a obterem o benefício da melhoria 
da lei de arbitragem são os cidadãos, os doentes, 
porque assim terão ao seu dispor alternativas mais 
acessíveis mais rapidamente. Em segundo lugar, o 
Serviço Nacional de Saúde, porque a disponibili-
dade de medicamentos genéricos aumenta a com-
petitividade e reduz as despesas em pelo menos 
50% para cada molécula. Também beneficiam as 
empresas, tenham estas medicamentos de marca 
ou genéricos.
Usando um exemplo de arbitragem, cuja validade 
dos direitos intelectuais não foi avaliada pelos 
tribunais de arbitragem, estimamos que o SNS 
teria poupado mais de 40 milhões de euros num 
ano, o equivalente ao tratamento de mais de 35 
mil pacientes.
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Portugal é um dos países com mais pedidos 
de marcas nacionais per capita na Europa

Antes de mais, importa apresentar e contextua-
lizar o INPI.
O INPI é um organismo do Ministério da Justiça 
que tem como objetivo promover a inovação, a 
competitividade do país e o combate à contra-
fação e à concorrência desleal, em matéria de 
propriedade industrial. A nossa missão é assegu-
rar a promoção e a proteção dos direitos de pro-
priedade industrial, tanto em território nacional 
como à escala internacional. Queremos contribuir 
para a modernização e fortalecimento do tecido 
empresarial em Portugal, contando com o apoio 
das organizações internacionais de que Portugal 
é membro. Ambicionamos ser reconhecidos como 
um modelo de boas práticas, quer pelos parceiros 
do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, 
quer por organismos semelhantes e organizações 
internacionais relevantes. A nossa atividade é 
orientada pela isenção, imparcialidade e legali-
dade no tratamento de todos os intervenientes 
no Sistema de Propriedade Industrial (marcas, 
patentes e design). O cliente está no centro de 
toda a ação do INPI, que se foca na prestação de 
serviços de qualidade, que aproximam o instituto 
do cidadão. Valorizamos as competências profis-
sionais e a motivação dos nossos colaboradores, 
cujos perfis se enquadram na nossa missão e nos 
nossos valores.
 
O que são marcas e patentes?
Uma marca é um sinal utilizado para identificar e 
distinguir os produtos ou serviços de uma empre-
sa dos produtos ou serviços de outras empresas. 
A marca pode ser: nominativa; figurativa; mista; 
sonora ou tridimensional (composta pela forma 
do produto ou da sua embalagem como por 
exemplo, a garrafa da Coca-Cola, a embalagem 
do Toblerone). Atualmente está a ser preparada 
legislação que vem adaptar o sistema de registo 
aos novos tempos, alargando, por via de uma 
Diretiva da UE, o tipo de formatos admissíveis 
de marcas, que passaram a poder ser forma-
tos multimédia, representações de movimento, 
hologramas, entre outros. Uma patente é um 

ENTREVISTA A LEONOR TRINDADE, 
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO 
DO INPI.

[ Leonor Trindade, Presidente do Conselho Diretivo do INPI

direito exclusivo que se obtém sobre invenções, 
importando explicar que uma invenção é uma 
solução técnica para resolver um problema téc-
nico específico. A patente é um contrato entre o 
Estado e o respetivo titular a quem se concede 
o direito exclusivo de produzir e comercializar a 
respetiva invenção, tendo como contrapartida a 
sua divulgação pública. O Design de um produto 
pode ser protegido através do registo de desenho 
ou modelo. O Design é o conjunto de todas as 
características que definem a aparência exterior 
da totalidade ou de parte de um produto; incluin-
do as linhas, contornos, cores, formas, texturas e 
materiais ou outras particularidades do próprio 
produto e da sua ornamentação.
 
Qual é, efetivamente, a importância da Pro-
priedade Intelectual para o desenvolvimento da 
economia?

A importância destes ativos intelectuais (mar-
cas, patente, design) fica claramente evidenciada 
quando se analisam os mais recentes indicado-
res estatísticos disponibilizados pelas principais 
organizações internacionais. Mas ainda mais rele-
vante é perceber a importância dos ativos inte-
lectuais para o desempenho económico (PIB) e 
para a criação de emprego. O estudo Intellectual 
Property Rights Intensive Industries: Contribution 
to Economic Performance and Employment in 
Europe realizado pelo IEP e pelo Instituto de 
Harmonização no Mercado Interno (IHMI) apon-
ta, como principais conclusões, que no período 
entre 2011 e 2013 cerca de 42% (5,7 biliões de 
euros) da atividade económica total na UE foram 
gerados por setores económicos com utilização 
intensiva de direitos de propriedade intelectual 
(PI) e 27,8% (60 milhões de postos de trabalho) de 
todo o emprego na UE estão diretamente nesses 

setores (indiretamente são responsáveis por mais 
10% dos postos de trabalho na EU). Os dados 
apresentados neste estudo relativos a Portugal 
demonstram um desempenho abaixo da média 
da EU: 38,4% do PIB e 26,6% relativamente ao 
emprego.
 
No caso concreto de Portugal, como analisa o 
setor da Propriedade Intelectual?
O comportamento dos indicadores estatísticos 
de propriedade industrial continuam a eviden-
ciar tendências que urge compreender melhor: 
se por um lado os pedidos de marcas nacionais 
atingiram o seu máximo de sempre em 2017 e 
Portugal é um dos países com mais pedidos de 
marcas nacionais per capita na Europa, já os 
pedidos de invenções (patentes) desceram para 
o nível de 2013. Nas diversas vias internacio-
nais e apesar de ligeiras melhorias, continua-
mos longe da média europeia. Historicamente o 
INPI estabeleceu parcerias com Universidades, 
Associações Empresariais e Centros Tecnoló-
gicos, as quais permitiram melhorias signifi-
cativas nos indicadores nacionais de marcas 
e patentes. Porventura, urge redinamizar estas 
parcerias, sobretudo na área tecnológica para 
que o esforço de convergência feito na última 
década não se venha a perder.
 
No âmbito do Dia Mundial da Propriedade Indus-
trial, o que está a ser desenvolvido pelo INPI para 
sinalizar a data comemorativa? 
Será aprovado o novo Código da Propriedade 
Industrial pelo Conselho de Ministros no dia 26.   
Também nesse dia será lançado um   concurso 
para premiar as patentes nacionais.  O INPI asso-
ciou-se ao Tribunal da Propriedade Intelectual na 
realização das Primeiras Jornadas do Tribunal da 
Propriedade Intelectual, que terão lugar no dia 
27 de Abril. O INPI foi também convidado para 
participar em alguns eventos comemorativos 
realizados por entidades parceiras.
 
Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos 
leitores?
Nós somos um país de criativos e inovadores pelo 
que apelo a que tomem conhecimento do sistema 
de propriedade industrial e o utilizem em prol da 
proteção dos seus investimentos.
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Desenvolver as relações bilaterais 
entre o Japão e Portugal 

Como é que iniciaram as relações de amizade 
entre Portugal e o Japão? 
As nossas relações bilaterais iniciaram-se quando 
um barco com tripulantes portugueses chegou ao 
porto de Tanegashima, no sul do Japão, em 1543. 
A espingarda (arquebus), trazida para o Japão no 
momento do encontro com Portugal (na época, 
um dos países no mundo com uma cultura mais 
desenvolvida) e a religião cristã acabariam por 
trazer uma grande influência à história posterior 
do Japão. Os novos artigos e produtos que os 
japoneses então viram e ouviram pela primeira 
vez, passaram a ser chamados como se diziam 
em português e tornaram-se familiares na vida 
do dia-a-dia do povo japonês. As palavras “botan” 
e “pan”, por exemplo, que se utilizam ainda hoje e 
persistem na língua japonesa, foram diretamente 
incorporados da língua portuguesa. Ainda, em 
1584, a Embaixada de Tenshō, composta por qua-
tro jovens missionários japoneses, desembarcou 
no porto de Lisboa, deixando as suas impressões 
maravilhosas em vários países durante a sua 
viagem pela Europa. Portugal, também nesta 
perspetiva, foi um ponto de contacto importante 
que ligou o Japão à Europa. 

Portugal foi o primeiro país da Europa que 
estabeleceu relações comerciais e culturais com 
o Japão, as quais foram-se intensificando nos 
séculos 16 e 17, tendo, inclusivamente, assinado, 
oficialmente, o Tratado de Paz, Amizade e Comér-
cio, em 1860. Este Tratado está ainda em vigor? 
Existe verdadeiramente amizade e intercâmbio 

comercial entre os dois países?
Como já foi destacado, existe uma longa his-
tória de intercâmbio entre o Japão e Portugal. 
Os dois países têm mantido, consistentemente, 
um relacionamento de amizade também após a 
conclusão do Tratado mencionado. Por exemplo, 
o intercâmbio bastante ativo entre as cidades 
geminadas, com origem nas ligações históricas, 
demonstra claramente a amizade que ainda 
hoje subsiste. Atualmente, entre os dois países, 
existem oito geminações municipais (incluindo 
um acordo de “Cidade de Amizade Internacional”), 
onde se realizam visitas recíprocas, intercâmbios 
culturais etc.. Curiosamente, o ano de 2018 marca 
o 40º Aniversário da Geminação entre as cidades 
de Nagasaki e Porto e entre Oita e Aveiro. Em 
ambos os municípios estão já agendadas visitas 
por parte das respectivas delegações oficiais, no 
contexto desta comemoração, e outros eventos 
no âmbito do intercâmbio desportivo, exposição 
fotográfica, concertos, entre outros. Por outro 
lado, a nível económico, constata-se que as 82 
empresas japonesas que operam em Portugal 
atualmente, têm reforçado, de novo, os seus inves-
timentos nos últimos anos, acelerando, assim, as 
interações de negócios entre os dois países. Na 
área do turismo, nos últimos quatro anos, o núme-
ro de japoneses a visitar Portugal duplicou, e o 
de portugueses a visitar o Japão quase triplicou, 
indicando, assim, o aumento muito significativo 
do fluxo de turistas para ambos os países. 

Qual é a importância de Portugal para o Japão ?

Reconhecemos que o Japão e Portugal são países 
parceiros que partilham valores fundamentais 
como a liberdade, a democracia, o estado de 
direito, o respeito pelos direitos humanos, entre 
outros. Os nossos países, com base nas relações 
bilaterais de amizade, em muitos contextos ao 
nível das organizações internacionais e fóruns, 
colaboram no intuito de solucionar questões glo-
bais, incluindo na área económica. Estamos, desse 
modo, a beneficiar mutuamente das relações 
existentes. O Japão aderiu também à CPLP como 
observador associado e, desse modo, Portugal 
constitui um papel muito importante como país 
de entrada para os outros países lusófonos do 
mundo.  

Que potencialidades possuem os dois países para 
incentivar o crescimento das suas economias?
Existem diversos fatores reciprocamente positi-
vos entre o Japão e Portugal. Isto é, o Japão é a 
terceira potência económica mundial, com uma 
população de cento e vinte milhões de pessoas, 
com um mercado amadurecido e com elevado 
poder de investimento. Portugal, por outro lado, é 
um país com um povo altamente qualificado, com 
perícia em comunicar em línguas estrangeiras, 
com grande empenho no crescimento da indús-
tria informática, sendo um ótimo acesso para os 
países da UE e CPLP. O Acordo de Parceria Econó-
mica (EPA) entre o Japão e a União Europeia, cujas 
negociações foram concluídas no final do ano 
passado, promoverá ainda mais o nosso benéfico 
relacionamento no campo económico.  

Considera-se uma das missões da Embaixada do 
Japão desenvolver o relacionamento bilateral? 
Que tipo de eventos estão a ser realizados para 
ampliar o intercâmbio cultural e comercial entre 
os dois países?
Uma das missões mais importantes desta 
Embaixada é desenvolver as relações bila-
terais entre o Japão e Portugal. No sector da 
cultura, temos organizado com êxito a Festa 
do Japão, desde 2011, em coorganização com 
a cidade de Lisboa e várias outras entidades 
relacionadas com o Japão. O número de par-
ticipantes nesta Festa tem aumentado de ano 
para ano e sinto vivamente que o interesse 
dos portugueses pelo Japão cresce cada vez 
mais. Na 7ª edição da Festa do Japão, que 
teve lugar no ano passado, estiveram mais 
de 10 mil pessoas num só dia, que fizeram 
a Festa uma preciosa oportunidade de ter 
contacto com a cultura japonesa e de conhe-
cer as atividades das empresas japonesas. 
Para além da Festa do Japão em Lisboa, a 
Embaixada tem organizado muitos eventos 
culturais em colaboração com organizações 
culturais representativas de Portugal, para 
dar a conhecer a cultura japonesa, desde os 
seus aspetos tradicionais aos mais populares. 
A nível comercial, devo realçar o crescimento 
eminente na área do turismo. A Embaixada 
empenha-se na divulgação do Japão, para 
que o maior número possível de portugueses 
passe a conhecer o país. A título de exemplo, 
temos participado na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, com um stand de promoção do Japão, 
na Feira Internacional de Lisboa, em conjunto 
com o Turismo de Portugal. Acrescentamos 
ainda que a Embaixada tem-se empenhado 
em organizar palestras e seminários econó-
micos sobre o EPA entre o Japão e a UE.      

Existe atualmente algum grande projecto em 
curso para continuar a promover o intercâmbio 
entre Portugal e o Japão?
O ano de 2020 será, seguramente, um marco 
na história do intercâmbio entre os nossos 
países. Para além de ser o 160º Aniversário 
das Relações Nipo-Portuguesas, será também 
o ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 
Tóquio. Até agora, alguns municípios japone-
ses já manifestaram, com prontidão, a vonta-
de em receber equipas da seleção portuguesa, 
e será, garantidamente, uma oportunidade 
inigualável para reforçar o intercâmbio des-
portivo entre os dois países. Aproveitando 
este ensejo, a Embaixada esforçar-se-á em 
aprofundar ainda mais as várias áreas no 
âmbito das relações de amizade entre o Japão 
e Portugal.        

ENTREVISTA A SR. JUN NIIMI, 
EMBAIXADOR DO JAPÃO EM 
PORTUGAL.

[ Jun Niimi, Embaixador do Japão em Portugal
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[CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-JAPONESA] 

Fomentar a marca Portugal é essencial

Relações bilaterais fortalecidas

FUNDADA EM 1971, A CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-
JAPONESA TEM COMO MISSÃO 
FACILITAR E PROMOVER AS RELAÇÕES 
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E 
FINANCEIRAS ENTRE PORTUGAL E O 
JAPÃO. AO MESMO TEMPO, PROCURA 
DESENVOLVER UM ESPÍRITO DE 
SOLIDARIEDADE E APOIO RECÍPROCO 
ENTRE OS SEUS MEMBROS. ENTREVISTA 
A PAULO RAMOS, PRESIDENTE DA CCILJ.

JOSÉ RAMOS, PRESIDENTE DO GRUPO 
SALVADOR CAETANO, É CÔNSUL 
HONORÁRIO DO JAPÃO, NO PORTO. 

[ Paulo Ramos, Presidente da CCILJ

[ José Ramos, Cônsul Honorário do Japão no Porto

O QUE CONTA SÃO AS PESSOAS

“«Toyota Way» é um conceito, uma filosofia da casa-mãe. Mas Salvador Caetano não precisou da 
expressão para implementar uma cultura de trabalho sobre a qual o melhor tributo ao fundador 
está nas palavras de José Ramos: “Nasceu com ele”. De tal modo que o discípulo do fundador 
não só deu continuidade à implantação prática do conceito como o reforçou. A gestão actual 
baseia-se no que poderemos chamar de Toyota Caetano Way, que no grupo de traduz em Caeta-
no Way, com princípios bem definidos: ir à raiz dos problemas, valorizar as pessoas, crescer em 
família e procurar a melhoria contínua.”

(…)

“É isso a Toyota (Caetano) Way. No Japão ou em Vila Nova de Gaia. Os princípios que regem a 
empresa são o respeito pelos trabalhadores, o respeito pelos fornecedores, o respeito pelos 
clientes. “Isso também ajudou, o nosso maior parceiro, a Toyota, também trabalha assim”, analisa 
o engenheiro. É também por isso que o actual presidente privilegia a comunicação. Um exem-
plo: as reuniões com os trabalhadores da empresa são semestrais. Fazem-se balanços, o que 
foi feito, o que é necessário fazer, o passado recente e o futuro próximo. Os trabalhadores dão 
conta das suas dificuldades e a empresa também transmite as suas. Isto resulta numa partilha 
e, para José Ramos, “essa partilha é um dos sucessos da empresa”.”

In Biografia Salvador Caetano
José Ramos

Portugal foi o primeiro país europeu a estabele-
cer relações comerciais e culturais com o Japão, 
intensas entre meados dos séc. XVI e XVII. Mas foi 
através da assinatura do Tratado de Paz, Amizade 
e Comércio, em 1860, que se estabelecem relações 
mais efetivas. De acordo com Paulo Ramos, “o 
Tratado de Amizade foi de facto o reatar das rela-
ções entre os nossos países, adormecidas desde o 
séc. XVII. Em termos históricos, é um documento 
importante para as relações dos dois países, mas 
tal como os primeiros mercadores lusos não 
esperaram pela autorização da coroa portuguesa 
para fazerem comércio com o Japão, também hoje 
é a necessidade, a amizade e o fascínio mútuos, 
em termos culturais e comerciais, que estrutura 
a relação entre os dois povos”. E a verdade é que 
esse intercâmbio cultural, económico e científico, 
baseado na amizade, continua a existir e a ser 
reforçado cada vez mais. O Japão é um líder mun-
dial nestes três campos, tendo uma forte presença 
na vida dos portugueses. Exemplo disso são as 
empresas de automóveis, motas e tecnologias, bem 
como os aspetos culturais apreciados por adultos e 
jovens. “Em termos de negócios, as empresas japo-
nesas continuam a investir em Portugal. Um bom 
exemplo desse investimento é a recente entrada 
no mercado da Marubeni, uma grande empresa 
japonesa. Na parte das empresas portuguesas 

Em 2015, José Ramos, presidente do Grupo Salvador 
Caetano, foi condecorado por Hiroshi Azuma, então 
embaixador do Japão em Portugal, com a “Ordem do 
Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço”, uma das mais 
altas condecorações concedidas pelo imperador do 
Japão a estrangeiros que incrementem as relações 
entre ambos os países.
Na altura da condecoração, o então embaixador 
nipónico afirmou que José Ramos soube, desde sem-
pre, incorporar os princípios japoneses na gestão da 
Toyota Caetano e que, ao longo de toda a carreira 
ligada ao importador japonês, fortaleceu os laços 
entre Portugal e Japão. 

CÔNSUL HONORÁRIO  
DO JAPÃO NO PORTO
Graças à capacidade empreendedora de José Ramos 
e ao prestígio da empresa, o administrador foi 
somando reconhecimentos vários e, em 2002, foi 
nomeado Cônsul Honorário do Japão, uma distinção 
que se baseia no relacionamento entre o Japão e 
Portugal pela atividade do Grupo Salvador Caetano.
Durante os últimos 16 anos, José Ramos tem vindo, 
consecutivamente, a apoiar iniciativas que, de uma 
forma ou de outra, contribuem para o desenvolvi-
mento e incremento das relações bilaterais entre 
ambos os países.  

no mercado japonês, tem havido uma crescente 
batalha para estabelecer a marca PORTUGAL no 
Japão. A CCILJ tem estado muito ativa neste campo, 
tendo ajudado várias empresas a entrar no mer-
cado japonês e está ainda mais forte nesta luta 
desde o ano passado, com o Projecto Conjunto 
de Internacionalização, Portugal@Nihon - projeto 
que visa ajudar as empresas com as despesas da 
internacionalização para o Japão, com reembolsos 
de 50 por cento do investimento aprovado”.
Atualmente, é o Japão que tem mais influência 
em Portugal, mas ainda assim são vários os por-
tugueses que têm contribuído para o crescimento 
e fortalecimento dos dois países e do relaciona-
mento entre os dois, seja a que nível for. Apesar 
de a marca PORTUGAL ainda não estar firmemente 
implementada, tem sido visível o esforço que 
várias entidades, incluindo a Embaixada Portugue-
sa, a AICEP Tokyo e a própria CCILJ, têm feito para 
que, hoje, tudo esteja a correr de forma mais célere. 
De acordo com o nosso interlocutor, os produtos 
agroalimentares começam a ter a uma grande 
aceitação no mercado japonês e é através deste 
setor que as empresas portuguesas podem crescer 
neste mercado. No entanto, há também abertura 
para empresas de tecnologia, têxtil, calçado, entre 
outros. No sentido inverso, “o investimento japonês, 
após uma ligeira queda nos anos da crise, tem 

aumentado nestes últimos anos. Portugal tem-se 
mostrado um mercado apetecível para o inves-
timento japonês, especialmente nos setores do 
agroalimentar e energético. Exemplo disso são o 
investimento da Kagome na Holding da Industria 
do Tomate (HIT) e da Marubeni na Trust Energy e 
na Galp Gás Natural Distribuição.
Para o futuro, a CCILJ tem como objectivo forta-
lecer a marca PORTUGAL no Japão. Para esse fim, 
“o Portugal@Nihon tem muita importância, auxi-
liando financeiramente as empresas portuguesas 
a se estabelecerem no Japão. Além disso, estamos 
a tratar de estabelecer a CCILJ no Japão e realizar 
a Festa de Portugal em Tóquio, em moldes seme-
lhantes à Festa do Japão em Lisboa”. 

Rua de Artilharia Um, n.º 104 - 5.º Esq.
1070-015 Lisboa

E-mail: geral@ccilj.pt • Telefone: 213 889 632
www.ccilj.pt
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Foto retirarada de Biografia Salvador Caetano_José Ram
os
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Fujitsu: uma história de sucesso 
na relação Portugal-Japão

A chegada da Fujitsu a Portugal acontece no final 
da década de 70, procurando desde cedo promover 
os valores e as metodologias orientais para garan-
tir os mais elevados padrões de qualidade dos pro-
dutos e serviços prestados aos clientes. Este ADN 
proveniente do oriente, da “excelência no bem ser-
vir”, transformou a Fujitsu Portugal numa empresa 
de referência ao nível da inovação e implementa-
ção de novas tecnologias nos mais variados secto-
res de actividade: administração pública, retalho, 
banca, transportes e comunicações.

A APOSTA NO CENTRO 
DE COMPETÊNCIAS GLOBAL 
EM PORTUGAL
Nos últimos anos, a Fujitsu Portugal teve um 
crescimento notável e conseguiu atrair um gran-
de investimento estrangeiro para o nosso país. 
Foi em 2008 que a Fujitsu inaugurou o Centro 
de Competências de Lisboa, que foi crescendo 
e obtendo feedback muito positivo dos clientes 
Fujitsu, relativamente à elevada qualidade de ser-
viço prestado e entusiasmo da equipa de Lisboa, 
permitindo replicar as metodologias do Centro de 
Competências nos restantes centros que a Fujitsu 
dispõe espalhados pelo mundo. Esta fórmula de 
sucesso tem permitido aos responsáveis portugue-
ses dar formação e contribuir para a agilização de 
processos e metodologias noutros Centros Globais 
da Fujitsu, utilizando os ensinamentos, as práticas 
e os resultados alcançados em Lisboa.
Em 2016, o crescimento contínuo do Centro de 
Competências motivou a inauguração de um novo 
pólo em Braga onde já trabalham mais de 300 
colaboradores.
Hoje, a Fujitsu Portugal conta com uma equipa 
de mais 1.400 pessoas que, entre outras áreas de 

negócio, fornece suporte tecnológico a mais de 
400.000 utilizadores de 150 países em 23 idiomas 
distintos – estes números tornam a Fujitsu no 
maior empregador japonês em Portugal, respon-
sável pela criação de mais de 1000 postos de 
trabalho altamente qualificados na última década. 
Permanecendo fiel aos seus valores, a Fujitsu 
defende a inclusão e diversidade e uma consciên-
cia ambiental que é prioritária para a companhia 
há muitas décadas.

ENFRENTAR O AMANHÃ
As tecnologias de informação não são apenas 
motor de maior eficiência, são também uma força 
proactiva para a mudança, ajudando as organiza-
ções a identificar e a agarrar novas oportunidades.
A Fujitsu está a liderar a transformação digital e a 
desenvolver novas tecnologias em conjunto com os 
seus parceiros e clientes, em verdadeira co-criação 
digital, que já estão a mudar as vidas de milhões de 
pessoas em todo o mundo, com o crescimento das 
soluções de inteligência artificial, Internet das Coisas, 
machine learning, biometria, etc.
Isto envolve um maior foco na informação, na 
conectividade, na velocidade da mudança e na 
natureza cada vez mais dinâmica das soluções 
tecnológicas, suportado por modelos de serviço de 

subscrição entregues ‘on demand’. É a transforma-
ção das Tecnologias de Informação num serviço 
flexível, guiado pelas necessidades do cliente.

FUJITSU ASSOCIA-SE A EXPOSIÇÃO 
SOBRE PORTUGAL E JAPÃO
Inserido no âmbito das comemorações dos 40 anos 
da Fujitsu em Portugal, a Fujitsu associa-se como 
mecenas da exposição «Uma História de Assombro. 
Portugal - Japão, séculos XVI-XX», a realizar-se na 
Galeria do Rei D. Luís no Palácio Nacional da Ajuda, 
por iniciativa do Instituto Diplomático do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros, sob a curadoria de 
Alexandra Curvelo e Ana Fernandes Pinto.
A Exposição desenvolve-se em torno dos diferen-
tes momentos históricos das relações entre Portu-

gal e o Japão; no início da Idade Moderna (c.1543-
-c.1640) e, mais tarde, a partir da Restauração Meiji 
(1868) aquando da abertura do Japão às potências 
ocidentais, até à II Guerra Mundial. Porque o 
«Assombro», nas suas diferentes interpretações, 
de espanto, susto ou maravilhamento, foi um traço 
comum neste relacionamento, servirá de mote à 
narrativa desta exposição. Narra-se o assombro 
mútuo e constante, visível numa cultura material 
e visual únicas, numa religiosidade original que 
resulta de uma mescla das práticas e rituais cris-
tãos com a base xintoísta e o Budismo japonês, e 
igualmente manifestado na diplomacia do século 
XIX em diante, através de ofertas enviadas pelo 
Japão e na informação remetida por diplomatas 
portugueses.

A HISTÓRIA DA FUJITSU NO MUNDO 
TEM NA SUA GÉNESE A TRADIÇÃO, 
EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO. FUNDADA 
EM 1935, A FUJITSU CHEGOU AO 
MERCADO EUROPEU COM UMA MARCA 
PRÓPRIA NA DÉCADA DE 90 E, APÓS 
ALGUMAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS, 
TRANSFORMOU-SE NUM FORNECEDOR 
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
LÍDER NA EUROPA. 

[ Visita oficial do Presidente mundial da Fujitsu Limited, Tatsuya Tanaka à Presidência da República

FILOSOFIA SENSE 
& RESPOND
O modelo de serviço “Sense and Res-
pond” utilizado no Centro de Competên-
cias de Portugal foi premiado inter-
nacionalmente pelos resultados que 
atinge ao colocar as pessoas no centro 
da operação, através da formação contí-
nua dos colaboradores, desenvolvimento 
de competências específicas e definição 
de carreiras e progressão profissional. 
A metodologia “Sense and Respond” 
assenta numa visão Lean e de elimi-
nação de desperdício, resolvendo os 
problemas na primeira linha (primeira 
chamada). As equipas multidisciplina-
res da Fujitsu efectuam reuniões de 
empowerment numa base diária, com 
o objectivo de identificar os principais 
problemas que motivaram o con-
tacto, automatizando e agilizando a 
sua resposta em tempo real. Existem 
diversas métricas de desempenho e 
tempo de resposta, medidas em tempo 
real e disponibilizadas de forma gráfica 
e visual para os responsáveis de cada 
Desk/cliente terem um acompanhamen-
to permanente dos níveis de serviço 
prestados.

©Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República
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40 anos de sucesso

Consolidada a liderança do mercado português, o 
Grupo LTT iniciou na viragem do milénio a imple-
mentação e consolidação de uma estratégia de 
internacionalização dos seus serviços, através de 
investimentos diretos na Europa, particularmente 
em França, que se alargaram nos anos subsequen-
tes, através de aquisições e participações, à Améri-
ca do Sul, África, Sudeste Asiático e Japão. 
A Lizmontagens SA, a empresa mais conhecida de 
todo o Grupo LTT, encontra-se associada à famí-
lia Delgado, a qual, aproveitando o crescimento 
industrial em Portugal durante os anos 60 e 70 
do século XX, adquiriu a empresa Cerâmica do Liz, 
iniciando-se nessa altura a produção de produtos 
refratários. Procurando complementar a oferta aos 
seus clientes internos, a Cerâmica do Liz integrou 
numa estrutura autónoma as equipas de insta-
lação de materiais refratários – nasceu assim a 
Lizmontagens SA em Outubro de 1978.
Crescendo sustentadamente e liderando no mercado 
interno até 1994, a necessidade de procura de outros 
mercados esteve na base da decisão de expansão 
internacional da Lizmontagens SA nesse ano.

Numa primeira fase, entre 1994 e 1998, e com o 
objetivo de servir o mercado europeu, iniciou-se 
um processo de subcontratação de empresas de 
refratários estrangeiras. Esta fase trouxe um con-
junto de vantagens, nomeadamente a formação 
de equipas preparadas para operar em diversos 
contextos internacionais, obtenção de informação 
vital sobre os mercados e clientes e marcar pre-
sença como parceiro de confiança.
Em 1998 surge o estabelecimento do primeiro 
investimento direto fora de Portugal, em França, 
elevando o nível de exposição e de responsabili-
dade da empresa. O plano estratégico delineado, 
focalizado na indústria do vidro, motor da expan-
são das atividades do Grupo, permitiu o aprofun-
damento de conhecimentos técnicos e experiência. 
O modelo aplicado em França foi alargado a 
outros mercados na Europa Central e de Leste, 
através da aquisição direta e/ou criação de joint-
-ventures, sempre com base em duas regras impor-
tantes: a forte cooperação com parceiros locais e a 
criação de pequenas estruturas bastante flexíveis.
Desde a implementação deste programa de interna-
cionalização em 1998, “foi possível evoluir de uma 
faturação de cerca de 6 milhões, para uma faturação 
de cerca a 180 milhões de Euros, com mais de 1500 
colaboradores distribuídos por todo o Mundo e proje-
tos espalhados pelos 5 continentes”, refere Rui Alves, 
Diretor de Marketing e Comunicação do Grupo LTT
Atualmente, as empresas do Grupo LTT detém as 
certificações mais relevantes em termos de Higie-
ne, Segurança e Controlo Ambiental - VCA/SSC** 
2008, OSHAS 18001 e ISO 9001:2008.

INTERNACIONALIZAÇÃO 
Em 2018, fruto do Plano Estatégico de Interna-
cionalização, o Grupo LTT marca presença em 
todos continentes, sendo indubitavelmente um 
dos líderes de mercado na construção e reparação 
de fornos industriais, destacando-se a indústria do 
vidro, onde ocupa o lugar cimeiro. 
Esta abordagem internacional partiu de uma 
estratégia “follow de customer” e seguiu duas 
orientações paralelas: Oferecer aos seus clientes 
industriais multinacionais o mesmo padrão de ser-
viço em termos de QUALIDADE, PRODUTIVIDADE 
e, mais importante, SEGURANÇA, independente-
mente da região do Globo ou país em que as suas 

fábricas estejam implantadas; Uma vez identifica-
dos os mercados com potencial para uma presença 
permanente, procurou-se desenvolver estruturas 
locais (sempre associadas a parceiros previamente 
selecionados e testados), adquirindo ou criando 
empresas nesses mercados alvo. 
Passados quase 25 anos desde o início desta 
expansão, o Grupo LTT cobre uma área muito vasta 
do Globo através de estruturas diferenciadas, as 
quais reportam todas a uma holding comum:
•  Estruturas empresariais permanentes, de maior ou 

menor dimensão, que servem mercados seleciona-
dos de forma geográfica ou em termos de impor-
tância da sua atividade industrial. É o caso da maio-
ria das empresas detidas pelo Grupo LTT na Europa 
(Portugal, França, Suécia, Polónia, Holanda), bem 
como no Brasil, Índia, Nova Caledónia e Indonésia.

•  Empresas comerciais, constituídas por estru-
turas leves e responsáveis pela atividade 
comercial do Grupo em determinados merca-
dos, mas que, se necessário, podem assumir a 
gestão de projetos locais. Exemplos disto são 
as empresas em Itália, Espanha, Reino Unido, 
Rússia e Malásia.

•  Países em que o Grupo LTT possui atividade 
quase permanente, mas associados a um parceiro 
local. São mercados potencialmente importantes, 
correspondendo a um período de transição até à 
efetivação de uma das opções anteriores. Como 
exemplo podemos destacar o México, a Finlândia, 
a Ucrânia...

PRESENÇA NO JAPÃO 
Como em muitos outros mercados, o Grupo LTT 
chegou ao Japão através da recomendação de multi-
nacionais japonesas que trabalharam com a empresa 
em mercados europeus ou sul-americanos. Após um 
estudo preliminar sobre as condicionantes locais, 
nomeadamente em termos legais e laborais, bem 
como os constrangimentos possíveis no que à utiliza-
ção de mão-de-obra estrangeira diz respeito, o Grupo 
decidiu avançar, em 2012, com a criação de uma 
empresa local - Lizmontagens Gk -, por forma a res-
ponder  positivamente aos potenciais clientes. Este 
processo foi relativamente lento, partindo do apoio 
de uma sociedade local de advogados e abraçando 
igualmente um pequeno parceiro japonês que, ainda 
hoje, continua a colaborar com o Grupo LTT.
Primeiramente, o Grupo concentrou-se nos clientes 
da indústria do vidro e, apostando numa diversifi-
cação comercial, o Grupo encetou posteriormente 
um plano de abordagem da indústria siderúrgica 
japonesa, neste caso utilizando apenas referências 
do mercado local, entretanto obtidas.
Fruto da constante intenção de servir diferentes 
indústrias, o Grupo LTT obteve em 2017 a primeira 
encomenda dum cliente japonês da indústria do 
cimento e da cal. Ao fim de quase 6 anos de trabalho 
e investimento pessoal importante, e de atividade 
permanente no mercado japonês, podemos mani-
festar satisfação pelos avanços obtidos, o Grupo LTT 
está bastante satisfeito com os avanços obtidos e 
reconhece que, efetivamente, este é um mercado 

FORMALIZADO EM 2014, COM O 
INTUITO DE CONSOLIDAR A GESTÃO 
DAS INÚMERAS SUBSIDIÁRIAS DA 
EMPRESA-MÃE LIZMONTAGENS SA, 
SEDIADA EM LISBOA, PORTUGAL, 
BEM COMO REFORÇAR A PRESENÇA 
EM SECTORES INDUSTRIAIS TÃO 
DIVERSOS, COMO SEJAM O VIDRO, 
A PRODUÇÃO DE AÇO, O CIMENTO, 
A PRODUÇÃO DE ENERGIA, ENTRE 
OUTROS, O GRUPO LIZMONTAGENS 
THERMAL TECHNOLOGIES É HOJE 
LÍDER MUNDIAL NA MONTAGEM 
DE FORNOS INDUSTRIAIS, 
PARTICULARMENTE NA INDÚSTRIA 
DO VIDRO, E É CONSIDERADO 
UMA DAS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 
INTERNACIONAIS EM KNOW-HOW 
APLICADO À CONTENÇÃO DO CALOR 
NA INDÚSTRIA. OS MERCADOS 
EXTERNOS REPRESENTAM CERCA DE 
95% DO VOLUME DE NEGÓCIOS DO 
GRUPO, QUE ATINGIU PERTO DE 180 
MILHÕES DE EUROS EM 2017.

METAS E OBJETIVOS

O objetivo fundamental da atividade do Grupo LTT está relacionado com a capacidade de servir os 
nossos clientes o mais globalmente possível, tentando paralelamente incrementar a gama de serviços 
prestados, contribuindo multidisciplinarmente para projetos completos.
Neste sentido o plano de desenvolvimento para os próximos 5 anos prevê investimentos de consoli-
dação na Europa (com alvos de aquisição prioritariamente selecionados na Europa Central e no Leste) 
e na América do Norte, bem como o estabelecimento de unidades operacionais fixas em mais alguns 
mercados do Sudeste Asiático.
Para 2023, o Grupo LTT espera ter reunidas as condições para oferecer soluções integradas em toda a 
Europa e Ásia, cobrindo,igualmente, todo o continente Americano. 

DEFINIÇÃO DE 
ÁREAS CORE
O Grupo LTT, concentra as suas atividades nas 
seguintes áreas:
Construção e manutenção de fornos indus-
triais; Desenho, construção e manutenção de 
chaminés industriais; Fornecimento de mate-
riais industriais para a indústria térmica; Servi-
ços técnicos para a indústria, pela montagem 
e manutenção dos revestimentos refratários.
Setores onde operam os clientes do Grupo e 
que mais pesam na sua faturação:
Vidro; Siderurgia; Produção de energia; 
Cimento; Gestão de Resíduos; Metais não 
ferrosos; Química e Petroquímica; Cerâmica

GESTORES DO GRUPO LTT

Presidente do Conselho de Administração - 
Sr. João de Brito
CEO - Sr. Jorge Delgado Alves 
CFO - Sra. Armanda Miguens
M&C - Sr. Rui Delgado Alves
IT - Sr. José Mário Alves
Diretores Técnicos 
Diretor Operacional - Sr. Pedro Delgado Alves
Projetos Internacionais - Sr. Philippe Descou-
reaux
Diretor Executivo da Divisão Vidro - Sr. Chris-
tophe Romet
Diretor Operacional da Divisão Vidro - 
Sr. Michael Rose

Sede: 
Av. Almirante Gago Coutinho, 56 - 10° Dto./Ft. 

1749-041 LISBOA/PORTUGAL
Tel.: (+351) 218 429 270
www.lizmontagens.com

com poencial muito elevado, mas cuja abordagem 
tem que ser paciente e de total respeito pelos valo-
res locais, o que é norma do Grupo LTT em qualquer 
parte do Globo.
Contudo, a realidade mostra que, uma vez obtida a 
confiança do cliente japonês, as possibilidades futu-
ras são extraordinárias, não só no próprio mercado 
como também no acompanhamento do investimento 
das empresas japonesas no mercado asiático.
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Fiabilidade e qualidade!
NUMA ALTURA EM QUE SE CELEBRAM 
OS 475 ANOS DE AMIZADE ENTRE 
PORTUGAL E O JAPÃO, O PAÍS POSITIVO 
FOI CONHECER UMA DAS EMPRESAS 
JAPONESAS MAIS EMBLEMÁTICAS, A 
BROTHER. CONHEÇA O CONCEITO POR 
TRÁS DA MARCA.

PRODUTOS

Impressoras/ Multifunções 
Impressoras de Etiquetas/ Rotuladoras
Scanners
Faxes
Máquinas de Carimbos

O SUCESSO

Pela primeira vez em Portugal, em 2017, a Brother foi a marca que mais comercializou equipamentos 
de impressão laser A4. E isto consegue-se porque a marca ofere produtos com uma relação quali-
dade/preço muito favorável para o utilizador. Ou seja, “conseguimos ter equipamentos tecnologica-
mente avançados, fiáveis, com uma boa performance e a um preço de aquisição que, não sendo o 
mais barato, é muito competitivo”.

A Brother é uma empresa japonesa criada há 110 
anos. Na sua génese esteve a produção de máqui-
nas de costura onde, mundialmente, é ainda um 
player de grande relevo, tanto a nível doméstico 
como industrial – a título de curiosidade, algu-
mas bolas de futebol são cosidas com máquinas 
Brother. 
No entanto, à medida que o tempo foi passando, 
a Brother foi investindo em outras áreas. Assim, 
e aproveitando o conhecimento técnico existente, 
passou a produzir máquinas de escrever – “no 
fundo, a tecnologia é a mesma das máquinas de 
costura, tecnologia de impacto”, afirma João Fra-
dinho, Diretor Geral da Brother Portugal. Durante 
muitos anos, foram estes dois produtos que sus-
tentaram o crescimento da marca. No entanto, 
com a evolução tecnológica em crescendo, houve 
necessidade de começar a apostar em outras áreas 
e, assim, surgiram as primeiras impressoras de 
agulhas. Hoje, “em Portugal, dedicamo-nos exclu-
sivamente à área de impressão e digitalização – 
seja de tecnologia laser ou tinta – e, dentro deste 
segmento, temos algumas famílias de produtos 
(ver caixa) que nos permitem ganhar mercado e 
apostar em áreas distintas”. 
Posto isto, e como lógica de negócio, o mercado 
mais importante da Brother são as PME, ou seja, 
o mercado empresarial porque é precisamente 
neste segmento que a marca se consegue afirmar e 
oferecer os melhores produtos e a preços bastante 
competitivos. 

BROTHER  
EM PORTUGAL

Fundada em 1908, a Brother é uma das grandes 
empresas japonesas que desenvolve a sua ativi-
dade tecnológica no mercado mundial. A vinda 
para a Europa dá-se em 1958 e, em 2002, fruto 
do crescimento do negócio expande-se também 
a Portugal, abrindo um escritório em Lisboa para 
responder diretamente às crescentes necessidades 
do mercado nacional. Segundo João Fradinho, “a 
aposta no mercado português deve-se, essencial-
mente, à expansão do mesmo por toda a Europa, 
justificando-se então a necessidade de instalações 
próprias no nosso País”. A verdade é que a Brother, 
em Portugal, consegue adaptar-se às exigências 
do mercado e “oferece a melhor relação qualidade/
preço em produtos de escritório, destinados tanto 
ao mundo empresarial e Administração Pública 
como ao mercado doméstico, não apenas no âmbi-
to da comercialização como também do serviço 
técnico”.

SERVIÇOS  
E SOLUÇÕES
“Colocamos à disposição dos nossos clientes, solu-
ções adequadas às suas necessidades, desde solu-
ções completas, que incluem equipamento, consu-
míveis e assistência, até um simples equipamento 
de impressão. Temos neste momento à disposição 
dos nossos clientes uma gama alargada de servi-
ços que lhes permitem otimizar e gerir melhor os 
seus negócios”.

DE FACTO,  
AO SEU LADO
João Fradinho deixa uma mensagem aos leitores 
do País Positivo: “Estou certo que todos os clientes 
que tomem uma decisão de comprar equipamen-
tos Brother farão uma boa escolha em termos de 
preço e de qualidade”. Além disso, “caso surja algum 
problema com o produto adquirido, a forma como 
nos posicionamos irá permitir a satisfação total 
do cliente na resolução desse mesmo problema. 
Somos e queremos continuar a ser o parceiro das 
empresas e, para isso, é preciso estar, efetivamente, 
ao seu lado”. 

QUALIDADE E FIABILIDADE JAPONESA

Na sua generalidade, os produtos japoneses gozam de uma excelente reputação. Tecnologicamente, 
essa reputação é ainda mais elevada e isso porque lhe estão associadas duas características únicas: 
a fiabilidade e a Assistência Pós-Venda. Por norma, as empresas japonesas gostam de ter uma relação 
muito próxima e honesta com quem usa os seus produtos e é um facto que a Brother prima por 
manter uma relação próxima com os seus clientes, levando à letra o seu lema “At your side”. Desde 
o início do processo, “que nos assumimos como parceiros e a nossa vocação é precisamente estar 
próximo do cliente para que possamos servi-lo melhor, por um lado, e interpretar, sem filtros, as 
principais necessidades, por outro”. 

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

A nível europeu, a Brother tem um progra-
ma que permite recolher os consumíveis 
vazios e sem custos. Esses consumíveis são 
endereçados para uma unidade fabril que se 
dedica exclusivamente ao reaproveitamento 
de todas as peças desses consumíveis. 
Além disso, a nível internacional, a Brother 
tem participado em diversos projetos muito 
identificados com a floresta ou com a preser-
vação de espécies em vias de extinção. 
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Pioneira no fabrico  
de materiais termoplásticos

A CIRES foi fundada em 1960 como um empreen-
dimento conjunto entre empresas portuguesas 
e duas empresas industriais japonesas, consti-
tuindo a primeira joint-venture industrial luso-
-japonesa da Europa, sendo pioneira no fabrico 
de materiais termoplásticos em Portugal. Desde 
2009 a CIRES está plenamente integrada como 
subsidiária da Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., o 
maior produtor mundial de PVC. Sendo o único 
produtor de PVC em Portugal, a CIRES tem uma 
forte presença no mercado ibérico, integrada na 
estratégia global da Shin-Etsu, nomeadamente na 
produção de especialidades.
Depois de um percurso de vários aumentos 
de capital e modificações da sua estrutura 
accionista, a Companhia Industrial de Resinas 
Sintéticas pertence, atualmente, 100% à SHIN–
ETSU CHEMICAL, líder mundial do setor com 
uma capacidade de fabrico de PVC superior a 4 
milhões de toneladas, correspondente a cerca 
de dez por cento do consumo global mundial.
A sua fábrica em Estarreja é uma unidade 
moderna e versátil com elevada eficiência 
industrial e ambiental. 
No contexto nacional, a CIRES foi pioneira no 
fabrico de materiais termoplásticos, destacan-
do-se, desde logo, pela superior qualidade dos 
seus fabricos e assistência técnica a clientes.

Também no mercado ibérico conquistou uma 
posição liderante, pela sua diversificada gama 
de resinas de suspensão, commodities, utili-
zadas em múltiplos sectores industriais com 
relevância no segmento da construção civil, a 
par de uma gama de especialidades de resinas 
de S-PVC de elevada resiliência e um portfólio 
de resinas de E-PVC para plastisois, em espe-
cial para aplicações em revestimentos no setor 
automóvel.
A matéria-prima é produzida na fábrica da SHIN-
-ETSU PVC B.V. na Holanda e recebida no Porto 
de Aveiro em instalações portuárias próprias de 
receção e armazenagem, de onde é transferida, 
por pipeline, para a fábrica em Estarreja.
No desenvolvimento da empresa destaca-se 
ainda o seu forte sentido de responsabilidade 
social, conciliando sempre o seu crescimento 
industrial com os princípios do desenvolvimento 
sustentável e o aprofundamento da ligação à 
comunidade local onde se insere.
Empenhada também em promover o reconhe-
cimento externo dos seus processos de ges-
tão por entidades independentes acreditadas 
em conformidade com padrões internacionais, 

DESCUBRA A CIRES, A PRIMEIRA JOINT-
VENTURE INDUSTRIAL LUSO-JAPONESA 
DA EUROPA, NO ARTIGO QUE SE 
SEGUE. 

SOBRE O PVC
O PVC – o segundo plástico mais consumido 
no mundo – é constituído por 57% de cloro 
elementar obtido a partir da eletrólise do sal 
comum, sendo por isso o termoplástico menos 
dependente de matérias-primas fósseis. Fabri-
cado continuadamente desde há mais de 80 
anos, o significativo desenvolvimento verifi-
cado está intimamente ligado ao progresso 
e ao bem-estar - no respeito pelas exigências 
de sustentabilidade da sociedade atual - e à 
sua competitividade económica. Presente nas 
mais diversas aplicações usadas no quotidia-
no - dentro das nossas casas, nos meios de 
transporte, nos objetos e equipamentos de 
trabalho e de lazer - assume um papel rele-
vante nas áreas de conservação de energia, 
higiene e segurança alimentar e aplicações 
médicas. Toda a fileira tem contribuído com o 
aperfeiçoamento dos seus processos e ações 
integradas, entre outros, no âmbito do VINYL-
Plus - um programa europeu reconhecido 
pelas Nações Unidas - para o desenvolvimento 
do sector, sendo a fileira industrial do PVC uma 
das mais bem apetrechadas para o desafio, que 
é exigência de todos, de garantir um futuro 
sustentável.

A SABER:
A CIRES, em Estarreja, tem uma capacidade de 
produção superior a 200 mil toneladas ano e 
exporta mais de 50 por cento da sua produção. 
Produz PVC, um dos plásticos mais utilizados 
no mundo, estando presente em todos os seg-
mentos de aplicação de termoplásticos como 
embalagem, indústria automóvel, cablagem, 
tubagens, couro sintético, painéis e perfis de 
portadas e janelas, entre tantos outros.

a CIRES detém, desde 1993, a Certificação 
de Qualidade ISO 9001, 2002 a Certificação 
Ambiental ISO 14001 e, desde 2008, a Certifica-
ção de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 
18000.
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72 anos de liderança

Líder de mercado em Portugal, a história mais 
recente da SC Vouga é marcada pelo seu processo 
de internacionalização, com destaque para os mer-
cados argentino e espanhol.
Perante as dificuldades e desafios com que se 
depara num contexto de globalização e agressi-
vidade concorrencial o prestígio e notoriedade 
mundial das marcas representadas há já algumas 
décadas, como são os casos da NGK, Pirelli, Metze-
ler, IRC, Flosser e Shimano e mais recentemente da 
LS2, EBC, Michelin e Gates, tornam-na uma parceira 
comercial sólida e credível. Com uma visão orien-
tada para a renovação constante de produtos a SC 
Vouga apresenta uma aposta constante no incre-
mento de novas marcas, incluindo a colocação no 
mercado de marcas próprias.
Nesta busca de produtos que respondam às neces-
sidades do mercado, a SC Vouga representa marcas 

FUNDADA EM 1946, A SOCIEDADE 
COMERCIAL DO VOUGA TEM VINDO 
A PAUTAR A SUA ATIVIDADE POR UMA 
FILOSOFIA DE NEGÓCIO ALICERÇADA 
NA REPRESENTAÇÃO DE MARCAS 
DE ELEVADO PRESTÍGIO NA ÁREA 
DO CICLISMO, MOTOCICLISMO E 
FLORESTA/JARDIM.

SHIMANO
Fundada em 1921 em Osaka, no Japão, a Shima-
no estreou-se no mercado japonês com o fabri-
co de rodas livres para bicicletas. Atualmente a 
Shimano também produz todos os acessórios 
e equipamentos para desportos de inverno e 
aquáticos. O objetivo da empresa é aproximar 
as pessoas da natureza, com elevada qualidade, 
da forma mais confortável e atraente possível. A 
marca é distribuída em Portugal pela SC Vouga 
desde 1992, que se tornou a sua distribuidora 
oficial no ramo do ciclismo desde 1994.

NGK
Fundada em 1936 em Nagoya, no Japão, a NGK é desde muito cedo uma marca de referência nos seus 
segmentos de produção. Atualmente presente em todo o mundo a marca japonesa combina qualidade 
com confiança e destaca-se pelo seu elevado desenvolvimento tecnológico e design de produto de 
classe mundial. A Sociedade Comercial do Vouga comercializa a vasta gama de velas e cachimbos NGK 
há cerca de 40 anos, sendo esta uma das principais marcas importadas e distribuídas pela empresa 
desde os anos 70. Aposta de sucesso, a NGK é atualmente a maior empresa mundial na produção de 
velas. Uma aposta de tantos anos é certamente sinónimo de total satisfação.

GS
A GS é a mais antiga fabricante japonesa de 
baterias recarregáveis. Fundada em 1895 em 
Kyoto, a GS começou desde cedo o seu pro-
cesso de internacionalização encontrando-se, 
atualmente, presente em praticamente todo 
o mundo. Com linhas de produção também 
na China e nos Estados Unidos da América, 
a GS é atualmente uma das líderes mundiais 
na produção de baterias para automóveis e 
motociclos. Presente em Portugal por intermé-
dio da Sociedade Comercial do Vouga desde o 
final da década de 90, a GS fundiu-se em 2002 
com a também japonesa Yuasa formando a 
GS Yuasa Corporation. O constante processo 
de inovação tecnológica tornou esta marca 
conhecida pela produção de potentes baterias 
com grande durabilidade e confiabilidade.

TOPMAN
A Topman é uma marca importada do Japão, 
produzida pela Sanyo Metal, empresa japonesa 
fundada em 1963 na província de Hyogo. Esta 
empresa japonesa é especializada no fabrico de 
produtos e acessórios metálicos para floresta e 
jardinagem. A marca tem crescido ao longo dos 
últimos 50 anos detendo uma quota de mercado 
considerável no mercado japonês e um processo 
de internacionalização bem-sucedido. Em Por-
tugal a Sociedade Comercial do Vouga comer-
cializa serrotes, tesouras de poda e lâminas da 
empresa japonesa sob a marca Topman.

MM
A MM é a denominação dada pela Sociedade 
Comercial do Vouga a discos de corte importados 
do Japão produzidos pela Nisaku, uma empresa 
japonesa fundada em 1975 em Ozeki. A empresa 
estreou-se no mercado japonês com a produ-
ção de talheres em aço inoxidável e na trans-
formação de produtos metalúrgicos diversos. 
Sobretudo focada para o consumo doméstico, a 
Nisaku estendeu a sua produção a produtos de 
jardinagem e bricolage.

HITACHI
A Hitachi é uma empresa multinacional de origem japonesa, fundada em 1910 na cidade de Tóquio. Marca 
de referência para a engenharia e eletrónica a Hitachi estreou-se há já um século com a produção de 
motores de indução tornando-se desde bem cedo líder de mercado no setor. Atualmente, a Hitachi estende 
a sua produção a vários ramos de negócio, produzindo desde os componentes eletrónicos mais simples 
para um computador à total produção de uma aeronave ou um comboio. Presente em todo o mundo, a 
marca japonesa que já se encontra fortemente implementada no mercado português adquiriu em 2007 a 
Tanaka, marca também japonesa importada pela Sociedade Comercial do Vouga durante vários anos. Reco-
nhecendo o valor de uma marca comprometida com uma visão de mercado ímpar, a Sociedade Comercial 
do Vouga distribui desde então várias máquinas para floresta e jardim sob a marca Hitachi.

IRC
Fundada em Nagoya, no Japão, em 1926, a IRC 
começou com a produção de pneus e câmaras 
para ciclismo. Poucos anos após a fundação, em 
1933, a empresa japonesa começou o seu pro-
cesso de internacionalização exportando para 
vários países. Testada a sua qualidade nos mer-
cados mundiais, a IRC começou a estender a sua 
produção ao setor do motociclismo. O prestígio 
da marca levou a Sociedade Comercial do Vouga 
a assegurar a sua distribuição em Portugal 
representando a marca há já mais de 40 anos. 
Quer no ciclismo, quer no motociclismo a IRC fez 
desde o seu início uma forte aposta na inovação 
tecnológica tendo como objetivo proporcionar 
ao ciclista ou motociclista uma total satisfação 
com a marca.

japonesas que, pelos seus índices de qualidade e 
fiabilidade, são uma a resposta adequada para as 
necessidades dos mercados onde atuam. 
Apesar de ser uma empresa que já vai na sua 
terceira geração, nem tudo muda. Há valores que 

continuam a ser o pilar e a base de sustentação do 
futuro. A SC Vouga sempre primou por uma estra-
tégia de confiança, transparência e motivação dos 
seus colaboradores, fundamental para satisfação 
dos seus clientes.
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Desafiar convenções, encontrando soluções

Fundada em 1920, a Mazda teve um percurso 
bastante interessante. Como se faz a retrospeti-
va destes quase cem anos de existência?
A MAZDA afirmou-se e criou um ADN muito 
próprio, durante o período pós segunda guerra 
mundial, em que Hiroxima ficou completamen-
te destruída, local onde a MAZDA tinha a sua 
sede. O povo de Hiroxima, que melhor resistiu 
aos danos da bomba atómica e que mais ajudou 
na reconstrução da cidade/região, foi o povo 
que residia na zona de MUKAINADA, onde a 
MAZDA tinha a sua sede. Desde essa época 
que o nome da região – MUKAINADA – ganhou 
um significado especial, estando hoje muito 
associado a resiliência, persistência, desafiar 
convenções, encontrar soluções, entre outros. 
Esta é precisamente a forma como a MAZDA 

ENTREVISTA A LUÍS MORAIS, DIRETOR-
GERAL DA MAZDA MOTOR DE 
PORTUGAL.

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Jinba Ittai, a ligação entre um cavalo e o cavaleiro. Como se passa da teoria à prática? Como se 
consegue atingir esta simbiose perfeita entre automóvel e condutor?
Em Portugal a arte equestre é cultural e bem conhecida de todos, sendo que, certamente, já 
vimos demonstrações em que o cavalo percebe na íntegra a intenção/vontade do seu cavaleiro, 
obedecendo-lhe de uma forma que nos encanta. Quem já conduziu um MAZDA MX-5 sente algo 
muito semelhante. O MX-5 reage aos comandos do condutor com uma suavidade, precisão e segu-
rança extraordinários. Não é por acaso que este roadster se tornou tão popular em todo o mundo, 
ao ponto de estar inscrito no Guinness Book of Records, como o roadster mais vendido no mundo. 
É esta sensação que o “mundo” reconhece no MX-5, que a MAZDA pretende transpor para todos os 
seus modelos, independentemente do segmento de mercado em que se incluem. Num SUV MAZDA, 
a sensação Jinba Ittai tem que ser única entre todos os outros SUV do mercado, bem como num 
MAZDA6 face aos seus concorrentes… E isto não é uma simples declaração de intenções. A tecno-
logia SKYACTIV, que recebeu centenas de prémios e distinções em todo o mundo, é composta por: 
desenvolvimento de chassis que permitam ao condutor sentir essa sensação Jinba Ittai, motores 
altamente eficientes, transmissões que combinem na perfeição a ligação do motor com o chassis e 
o condutor e, naturalmente, o design “KODO - Soul of Motion” (A Alma do Movimento).  

se posiciona no mundo. Nunca desiste, tenta 
sempre encontrar soluções onde outros não 
vêm oportunidades, entre outros. Mais do que 
palavras, os exemplos: a forma como a MAZDA 
fez “renascer” o motor Wenkel, projecto em que 
ninguém acreditava mas que a MAZDA provou 
ser uma tecnologia extraordinária, vencendo as 
24 Horas de Le Mans; o lançamento do MX5, 
roadster que surgiu há quase 30 anos (comple-
tam-se em 2019) quando parecia que este con-
ceito tinha perdido o seu publico tradicional; a 
MAZDA desenvolveu o seu MX-5, modelo que já 
vai na 4.ª geração e se tornou no roadster mais 
vendido do mundo (registo que consta no Gui-
ness Book of Records); o design assumidamente 
japonês de “less is more” (“menos é mais”), que 
se tem afirmado em todo o mundo e sendo 
continuamente distinguido e premiado, sendo 
exemplo os mais recentes galardões conquis-
tados em Paris e em Genebra pelo protótipo 
VISION COUPE; a tecnologia SKYACTIV, com a 
sua nova motorização X, que permite que um 
motor a gasolina funcione com os princípios 
básicos de um diesel, criando-se, assim, o 
melhor de dois mundos, solução que também 
tem recebido diversas distinções e prémios em 
todo mundo pela originalidade da solução téc-
nica encontrada pela MAZDA; isto ocorre quan-
do a corrente de opinião pública actual está 
focada principalmente nos eléctricos, solução 
em que a MAZDA também aposta, embora acre-
dite que, até que seja vulgarizada em termos 
globais, ainda vai demorar algum tempo, razão 
pela qual é fundamental que o mundo utilize 
motores de combustão interna mais eficientes 
e, consequentemente, menos poluentes. Estes 
são apenas alguns dos exemplos daquilo que 
significa o ESPÍRITO MUKAINADA, grande parte 
composto do ADN da MAZDA e do qual nós 
todos nós muito nos orgulhamos.   

A tecnologia japonesa goza, desde sempre, de 
grande prestígio junto dos consumidores euro-
peus. É possível fazer um paralelismo entre a 
fiabilidade, robustez e qualidade atribuídas à 
tecnologia japonesa e a marca Mazda?
De facto a tecnologia japonesa, em praticamen-
te todos os sectores de actividade, é reconheci-
da como evoluída, inovadora e fiável. Na MAZDA 
isso também acontece e a fiabilidade relacio-
nada com o rigor de planeamento, produção, 
logística, capacidade de ultrapassar desafios, é 
uma realidade. Apenas como exemplo, podemos 
lembrar as 24 Horas de Le Mans, competição 
normalmente associada a resistência e fiabili-
dade, e que a MAZDA já ganhou! Foi aliás, até 
à data, a única marca japonesa a vencer esta 
mítica prova.

Quais os valores que norteiam a Mazda enquan-
to marca?
De forma muito resumida diria que o ESPÍRITO 
MUKAINADA tem um significado especial para 
todos os colaboradores MAZDA no mundo e 
aquilo que mais desejamos é surpreender os 
nossos clientes pela positiva, de modo a que 
se sintam tratados como membros da “família” 
MAZDA. Criam-se, assim, relações duradouras 
no tempo, que nos motivam para continuarmos 
a desafiar convenções, com o objectivo de con-
tinuar a satisfazer os clientes actuais, fechando, 
assim, este ciclo. Por outras palavras, satisfação 
do cliente é aquilo que mais desejamos e valo-
rizamos e é a pensar nisso que desenhamos, 
projectamos e produzimos os nossos produtos, 
que comercializamos através de parcerias com 
aqueles que acreditamos serem os melhores 
Concessionários em todo o mundo, os quais 
entendem integralmente estes valores MAZDA 
e se esforçam por conseguir esta tão desejada 
satisfação dos clientes MAZDA.

PORTUGAL 
A Mazda chega a Portugal através de um impor-
tador privado, tendo sido depois criada, em 
Fevereiro de 1995, a empresa MAZDA MOTOR 
PORTUGAL, LDA, detida a cem por cento por 
empresas do universo Mazda.
Questionámos Luís Morais sobre o estado do 
setor automóvel no nosso país e a resposta 
foi: “Se tivermos que eleger uma caracterís-
tica que influencia decisivamente o nosso 
mercado e o actual parque circulante, são 
os impostos e taxas que recaem sobre o 
sector automóvel, as quais acabam por con-
tribuir negativamente para a forma como se 
constitui: andamos em automóveis de baixa 
cilindrada, independentemente de poluírem [ Mazda Vision Coupé
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[ Kiyoshi Fujiwara, Director e Senior Executive Officer da Mazda Motor Corporation, recebe o galardão da 

revista Quattroruote, em Itália

FUTURO

O Mundo está em constante mudança e, hoje, 
o paradigma da mobilidade é diferente do que 
era há dez anos atrás. Como se tem vindo a 
Mazda a adaptar a estas mudanças e ao novo 
paradigma da mobilidade?
A MAZDA é uma empresa multinacional que 
comercializa os seus veículos em todos os 
continentes, pelo que tem uma visão e enten-
dimento claro sobre aquilo que poderá vir a 
ser no futuro a mobilidade a nível global. Por 
exemplo, aquilo que diz respeito à capacidade 
de determinadas regiões estarem melhor pre-
paradas para utilizar tecnologias de condução 
autónoma, em detrimento de outras regiões, 
onde esta realidade poderá necessitar de mais 
algum tempo até poder ser aplicada. Os desa-
fios respeitantes à condução autónoma não 
são substancialmente diferentes dos desafios 
associados ao carsharing, utilização de veícu-
los a gasolina e/ou diesel, veículos eléctricos e 
respectivas redes de carregamento ou pegada 
ambiental resultante da produção de energia 
eléctrica para esses mesmos veículos. Em 
resumo, a MAZDA tem um plano para colocar 
em comercialização, a muito curto prazo, 
as novas motorizações SKYACTIV-X, veículos 
eléctricos, uma nova geração de conectividade 
automóvel, tecnologias para promover aquilo 
que a MAZDA designa como CO-PILOT, dado 
que o termo “condução autónoma” pode levar 
a interpretações que levem a querer que o 
condutor deixa de ter um papel activo na 
condução, ou seja, que desapareceriam o pra-
zer de condução e os conceitos como o Jinba 
Ittai, que a MAZDA muito estima, etc. Mas nem 
tudo será disponibilizado em simultaneo em 
todas as regiões, havendo, em vez disso, uma 
analise das reais necessidades de mobilidade 
de cada região.  

muito ou pouco; as empresas têm frotas 
focadas principalmente no preço de aquisi-
ção, que tem que ser abaixo de determinados 
valores, porque a tributação autónoma esta 
definida por escalões em vez de ser pro-
gressiva em função do valor das viaturas; o 
gasóleo continua mais barato que a gasolina, 
quando neste momento há uma mudança 
apreciável na forma como esta matéria tem 
sido discutida globalmente; as classes nas 
portagens são definidas em função da altu-
ra do eixo da frente da viatura, medida do 
cubo da roda, criando distorções absurdas no 
mercado  Poderíamos colocar aqui uma longa 
lista de desvantagens que o nosso sistema 
fiscal apresenta e que prejudica os portu-
gueses enquanto condutores/consumidores, 
sem que isso traga valor acrescentado para 

o Estado (entenda-se colecta de impostos) 
ou para a contribuição de um ambiente mais 
limpo e um ecossistema melhor sustentado”. 
Indo mais além, “se houvesse uma verdadeira 
vontade política para promover uma melhoria 
qualitativa da composição do parque auto-
móvel português (poluição, segurança, entre 
outros), era possível criar um sistema fiscal 
que não baixasse a colecta de impostos, que 
todos sabemos ser fundamental para o Esta-
do e, ao mesmo tempo, promover a referida 
melhoria do parque circulante, com as con-
sequentes vantagens ao nível da emissão de 
gases poluentes, segurança nas estradas. . .”.
Quem escolhe um MAZDA conhece e valoriza os 
valores da marca e é precisamente dessa forma 
que a marca se posiciona e os clientes a reco-
nhecem. Aliás, “felizmente, são muitos os que, 
cada vez mais, elegem a MAZDA”. No entanto, 
isto não significa que não existam campanhas 
promocionais ou ações comerciais, mas a ver-
dade é que não é propriamente o desconto que 
faz a diferença na hora de escolher um MAZDA. 
“A informação que recolhemos diz-nos que 
quem escolhe um Mazda coloca no topo da sua 
lista de prioridades o design, o prazer de condu-
ção, tecnologia e fiabilidade”, refere Luís Morais.

Todo o veículo Mazda é projetado para que o 
condutor seja o centro de todas as atenções? 
A satisfação dos clientes MAZDA é a razão da 
nossa existência, pelo que o condutor está 
no centro de tudo o que fazemos, a começar, 
naturalmente, pelos projectos e concepção dos 
modelos que produzimos, e que têm por objec-
tivo a sua satisfação. Sem isso, a longo prazo a 
nossa existência ficaria comprometida.

É importante e constante o investimento em 
desenvolvimento e tecnologia? 
No mundo em que vivemos e independente-
mente do sector de actividade, o desenvolvi-
mento tecnológico acontece a uma velocidade 
alucinante. O sector automóvel não é excepção 

e, mais do que do que a capacidade de evoluir, 
é necessário inovar, criar novas respostas e 
soluções para problemas antigos, como por 
exemplo os níveis de emissões de gases tóxi-
cos, segurança activa e passiva, conectividade, 
reciclagem, etc. Na MAZDA esse é o nosso ADN 
e não nos cansamos de lembrar os feitos pas-
sados (vitória nas 24 Horas de Le Mans com 
um motor Wankel, por exemplo) e os presentes 
(a aplicação comercial da inédita tecnologia 
SKYACTIV-X, por exemplo). 

A juntar às alterações a nível da tecnologia, o 
design e o conforto continuarão a ocupar um 
lugar de destaque?
Sem dúvida. Parte integrante do design KODO 
& da tecnologia SKYACTIV, são precisamente 
as linhas e o conjunto chassis e suspensão de 
um modelo. O design assumidamente japonês, 
onde as linhas simples e fluidas (“menos é mais” 
/ “less is more”) de que muito nos orgulhamos 
têm sido premiadas e reconhecidas em todo 
o mundo –do RX-VISION ao COUPE-CONCEPT 
- deixando antever uma 7ª geração de produ-
tos MAZDA muito apelativa. Outras das áreas 
onde a MAZDA tem investido seriamente é na 
evolução dos chassis e suspensões, aplicando 
materiais cada vez mais leves e resistentes à 
torção, que permitam, por um lado, elevadíssi-
mos níveis de conforto e segurança e, por outro, 
baixíssimos níveis de torção, que permitem a 
combinação perfeita homem/máquina, ou seja, 
Jinba-Ittai.

Como será o futuro da Mazda, a nível interna-
cional, e em Portugal, mais concretamente? 
Recentemente a MAZDA apresentou a sua 
“Visão 2030” (Sustainable Zoom-Zoom 2030) 
que assenta em 3 pilares: “terra”, “sociedade” 
e “pessoas”. “Terra” significa a preocupação 
ambiental e a necessidade de produzir tec-
nologias adequadas ao mundo em que vive-
mos e projectamos até 2030, e que resulta, 
num compromisso da MAZDA de reduzir em 
50% os níveis de emissões de CO2, quando 
comparado com 2010. “Sociedade” significa 
a adaptação à necessidade de novas fun-
cionalidades de conectividade das viaturas 
com o mundo que as rodeia, bem como 
tecnologias de segurança e conforto asso-
ciadas à condução autónoma que a MAZDA 
designa de CO-PILOT. As “pessoas” represen-
tam a necessidade de construir automóveis 
que ofereçam verdadeiro prazer em possuir 
e conduzir um MAZDA, traduzindo-se na 
construção dos novos chassis mais Jinba-Ittai 
do que nunca, e na evolução do design KODO 
ao seu nível mais apurado de sempre. Tudo 
isto porque a MAZDA gosta de automóveis 
e pretende que as pessoas possam preen-
cher as suas vidas com automóveis que as 
satisfaçam e sejam um complemento de si 
próprias, e não um mero meio de transporte. 
Estas são as linhas orientadoras da estratégia 
da MAZDA para o futuro até 2030 e Portugal 
fará, orgulhosamente, parte desta estratégia 
e desse futuro.

[ SKYACTIV-X
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160 anos de sucesso

Como apresentaria o Grupo Marubeni?
A Marubeni Corporation é uma empresa multina-
cional de trading Japonesa que, este ano, celebra 
o seu 160º aniversário.  Foi fundada em 1858, 
mas só em 1949 surge a empresa tal como hoje a 
conhecemos. Atualmente, na sua sede em Tóquio, 
Japão, o Grupo Marubeni emprega cerca de cinco 
mil pessoas e, em todo o mundo, o universo de 
funcionários ronda os 40 mil, distribuídos na totali-
dade por 131 escritórios localizados em 66 países.
A atividade da empresa está dividida em cinco 
áreas de negócio, distribuídas em 16 divisões. O 
Grupo Marubeni atua nas seguintes áreas: Food, 
Consumer Products, Chemical & Forest Products, 
Energy & Metals, Power Business & Plant e final-
mente Transportation & Industrial Machinery.

Em que consiste, concretamente, a Divisão Power 
Business?
Essa divisão, investe, constrói, opera e fornece 
equipamentos para projetos de energia elétrica. 
Começamos a nossa atividade como EPC (Engi-
neering, Procurement & Construction) nos anos 70 
e atualmente a divisão cresceu de tal forma que a 

ENTREVISTA A KENSUKE UEHARA 
DA MARUBENI, ATUAL CFO DA 
TRUSTENERGY – UMA JOINT-VENTURE 
ENTRE A MARUBENI E A ENGIE.

[ Representantes da Marubeni com a equipa da TrustEnergy

VALORES MARUBENI

“Sei, Shin, Wa” que significa Justiça, Inovação e 
Harmonia tem sido, desde sempre, o credo do 
Grupo Marubeni. Criado pelo primeiro presi-
dente da Marubeni, o Sr. Ichikawa incentivou 
os funcionários a agir de forma justa com a 
dignidade própria a uma empresa de grande 
dimensão, a fim de promover constantemente 
uma cultura empreendedora com o objetivo de 
inovar e, acima de tudo, trabalhar em harmonia. 
Essa filosofia permanece ainda hoje como prin-
cípio fundamental para todos os colaboradores 
da Marubeni.
O Grupo Marubeni está fortemente empenhado 
no desenvolvimento social e económico e de 
salvaguarda do meio ambiente através de con-
dutas corporativas justas e adequadas.

empresa se tornou num player de relevo em várias 
áreas, nomeadamente como Produtor Independente 
de Eletricidade e Fornecedor de Eletricidade a nível 
mundial. No que diz respeito à área de EPC, a capaci-
dade contratada é de 110 GW.
Como produtor independente de energia, é proprie-
tário e opera 52 projetos em 23 países e, no Japão, 
possui ainda mais 21 projetos. Ao nível da capacidade 
instalada, detém globalmente participação em 41 
GW (dados de Março 2018), o que corresponde a 
cerca de 12 GW tendo em conta o nível de participa-
ção da empresa nesses ativos. Esta área de negócio 
assume uma posição cimeira no setor das empresas 
comerciais japonesas, tornando o Grupo Marubeni 
líder de mercado e uma das maiores e mais conheci-
das empresas a nível mundial.

Como chega a Marubeni a Portugal?
Em Portugal, a Marubeni entra no mercado através 
da Trustenergy, uma joint-venture entre a Marubeni 
e ENGIE. Tem como subsidiárias a TrustWind e a 
TurboGas (ambas detidas a 100%), além da Tejo 
Energia e a Elecgas, estas duas últimas participa-
das também pela Endesa. Em Portugal temos uma 

capacidade instalada de aproximadamente 3 GW, o 
que faz com que a empresa seja a segunda maior 
no sector, depois da EDP.

O que levou a Marubeni a investir em Portugal?
Antes de mais, acreditamos efetivamente, que 
Portugal e o Japão estabeleceram uma verdadeira
relação de confiança, alicerçada numa longa histó-
ria de amizade que celebra agora 475 anos.
A Marubeni decidiu entrar no mercado em 2013 
quando Portugal ainda lutava pela recuperação da 
sua economia. Desde essa altura, a nossa atividade 
tem vindo a crescer de forma sustentada e mante-
mos uma forte esperança no mercado português. 
Desde a saída do Programa de Resgate da Troika, 
Portugal assistiu a uma melhoria acentuada das 
condições económicas do mercado. Neste sentido, 
vemos o mercado português como um dos mais 
promissores e interessantes da Europa. Preten-
demos assim manter-nos em Portugal como um 
parceiro de confiança.

E quais são as perspetivas de futuro relativamente 
ao mercado português?

Portugal continua a ser um mercado relevan-
te e interessante para nós, tendo em conta o 
aumento de produção de energias renováveis. A 
Marubeni gostaria de continuar a investir, desde 
que existam oportunidades de investimento 
com retorno interessante. A Marubeni está em 
Portugal para aplicar o seu know-how, expandin-
do o seu negócio e contribuindo também para 
a implementação de políticas de utilização de 
energia limpa no país.

A nível internacional, quais são os grandes obje-
tivos?
Pretendemos continuar a investir não só em 
Portugal, onde prevemos boas oportunidades e 
encontramos profissionais altamente qualificados, 
mas também explorar negócios noutros países 
europeus e em países de língua oficial portuguesa.

[ Parque Eólico da Serra do Ralo [ Equipa da Marubeni Power Asset Management - Sucursal em Portugal
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Qualidade e segurança  
alimentar são prioridade

A fundação do Grupo Primor remonta a 1961. Foi 
nesse ano que o fundador Joaquim Moreira Pinto 
constituiu a empresa Joaquim Moreira Pinto & 
Filhos, Lda., dedicada então ao abate e comércio 
de carne de suíno e charcutaria. De uma empresa 
local, o Grupo Primor foi crescendo de forma sus-
tentável, sem nunca perder as suas raízes em Vila 
Nova de Famalicão e orgulho na tradição familiar. 
Atualmente, o Grupo Primor é a holding de um 
conjunto de empresas dedicadas ao negócio de 
suíno, desde a produção animal, abate, desmancha 
e venda de carne de suíno até à transformação 
e comercialização de charcutaria. Com unidades 
de produção em Portugal, Espanha e Angola, o 
Grupo Primor conta com mais de 900 colabora-
dores e ocupa um lugar cimeiro entre as maiores 
empresas do sector em Portugal. Com uma forte 
orientação para a exportação, as empresas do 
Grupo Primor chegam hoje a mais de 30 países e 
representam já 45% do total das vendas.
O Grupo Primor assume a qualidade e segurança 
alimentar como prioridade, com destaque para a 
certificação dos seus Sistemas de Gestão de Qua-
lidade (ISO 9001), Sistema de Gestão Ambiental 
(ISO 14001) e IFS - International Featured Stan-
dard. Em particular, a ICM Pork é também reco-
nhecida internacionalmente pela BRC Food, o que 
reforça a sua competitividade no mercado global.
O Grupo Primor privilegia a inovação e a investi-
gação, sempre em busca de novos caminhos, para 
conseguir a diferenciação nos mercados onde atua 
e potenciando a conquista de novas oportunida-
des. A construção dos pilares da inovação também 
está sustentada na co-promoção de projetos de 
investigação, desenvolvidos em parceria com as 
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico, 
veículos para o novo conhecimento e reforço das 
equipas, através do continuo acolhimento de alu-
nos e investigadores.
No Grupo Primor impera uma cultura 
de proximidade com colabora-

DESDE 1961 A CRESCER DE FORMA 
SUSTENTADA, SEM NUNCA PERDER 
RAÍZES E A TRADIÇÃO FAMILIAR.

dores, clientes e parceiros apoiando-se na cons-
trução de relações sólidas e duradouras, funda-
mentais para a sua sustentabilidade e reputação, 
quer em Portugal, quer além-fronteiras. Com a 
certeza de que o todo vale mais do que a soma 
das partes na geração de valor, a assinatura do 
Grupo Primor é: 

Herdeira do espírito pioneiro dos corajosos ante-
passados navegadores, a família Grupo Primor 
assumiu-se como a primeira empresa a fornecer 
carne de suíno de Portugal para o Japão e Embai-
xadora Empresarial do Japão em Vila Nova de 
Famalicão. Um feito de que muito orgulha os cola-
boradores do Grupo Primor, em particular da ICM 
Pork – a unidade especializada na desmancha e 
comercialização de carne suína, fresca e congelada 
do Grupo Primor. 
A ICM Pork é a maior exportadora de carne de 
suíno do país e apresenta uma unidade indus-
trial tecnologicamente avançada, alimentada pelo 
know-how de especialistas dedicados. Focada 
na cooperação, a ICM Pork procura verdadeiras 
relações de parceria com os seus clientes, sempre 
afirmando: “with you, we make the difference.” É 
nesta capacidade de diferenciação e orientação 
para o cliente que reside a mais valia da ICM Pork, 
uma cultura totalmente orientada para soluções à 
medida de cada cliente. Esta forte capacidade de 
adaptação, de resposta personalizada e diferencia-
ção da oferta do serviço são o principal cartão-de-
-visita da ICM Pork.
Uma marca global presente em diferentes canais 
de venda, a ICM Pork exporta para a Europa, África, 
América e mais recentemente para a Ásia, de onde 
se destaca o Japão. 

O Japão é um mercado estra-
tégico para o 

Grupo Primor 
com uma 

importância crescente, tanto no volume de vendas 
como ao nível dos avanços tecnológicos a este 
mercado associados. 
Já foram criadas relações profissionais fortes, 
baseadas na confiança e no rigoroso cumprimento 
dos acordos e especificações definidas pelos alta-
mente exigentes clientes japoneses, e a ambição é 
de conquistar mais clientes.
Como prova da forte orientação para o mer-
cado nipónico, na ICM Pork existe uma sala de 
desmancha direcionada exclusivamente para o 

cliente Japão, com criteriosos controlos de qua-
lidade e planeiam a médio longo prazo, dotar 
o Grupo Primor de meios tecnológicos cada 
vez mais sofisticados para um negócio mais 
forte e mais sustentável, com vista a aumentar 
continuamente o volume de exportações para 
o Japão. 
A conquista do exigente mercado japonês foi, 
sem dúvida, um marco para os padrões de quali-
dade e rigor pelos quais o Grupo Primor sempre 
primou. 
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Japão, Coimbra e a Companhia de Jesus

Ao longo dos seus mais de sete séculos de história, 
a Universidade de Coimbra tem desempenhado 
um papel inegável de centro de produção e trans-
missão do conhecimento. Os espaços classificados 
(Universidade de Coimbra — Alta e Sofia) consti-
tuem um conjunto arquitetónico notável, refle-
tindo vários períodos da história da arquitetura e 
da arte portuguesas. A Universidade de Coimbra 
tem desempenhado também um papel único na 
constituição e unidade da língua portuguesa. 
Sendo a única Universidade em todo o espaço de 
administração portuguesa até ao início do século 
XX, a sua ação estendeu-se na formação dos pro-
fissionais que seguiam para os sítios mais longín-
quos. Esta universalidade está por isso bem viva, 
não sendo pois de estranhar que a Universidade 
receba turistas de todo o mundo, nomeadamente 
do Japão. Com efeito, o turista Japonês representa 
hoje 6% dos visitantes da UC e tem vindo a crescer 
nos últimos anos, ao que não é alheio a estreita 

A UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
RECEBEU EM 2017 MAIS DE MEIO 
MILHÃO DE TURISTAS, SENDO 
ATUALMENTE UM DOS ESPAÇOS 
HISTÓRICOS MAIS VISITADO DO 
PAÍS. 95% DO TURISTA QUE VISITA 
A UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
É ESTRANGEIRO, O QUE ATESTA 
A DIMENSÃO E IMPORTÂNCIA 
DESTA UNIVERSIDADE NO MUNDO, 
QUE SE TRADUZIU EM 2013 PELA 
CLASSIFICAÇÃO PELA UNESCO 
DE PATRIMÓNIO MUNDIAL DA 
HUMANIDADE, AO BEM UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA ALTA E SOFIA. 

[ Estátua de São Francisco Xavier (ao centro), Angi-

ró (à esquerda) e Bernardo, o japonês (direita), no 

Parque Xavier (Cidade de Kagoshima, Japão) 

[ Sé Nova 

relação histórica entre Portugal e o Japão, com 
muita centralidade em Coimbra, e que teve início 
no século XVI, através da Companhia de Jesus. Esta 
Companhia foi fundada em 1534. O seu primeiro 
colégio foi o de Coimbra. Estabelecida a primeira 
casa, logo se iniciaram missões de evangelização 
nos territórios de presença portuguesa. O Colégio 
de Coimbra era essencial na formação académica 
dos missionários, tornando-se ponto de passagem 
para jesuítas europeus antes de partirem em 
missão. Um dos mais célebres foi Francisco Xavier, 
que partiu para o Oriente em 1541. Passou por 
Goa, Malaca, Cantão. Chegou ao Japão em 1549, 
aportando em Kagoshima. Foi lá que conheceu 
Bernardo de Kagoshima, que se converteu ao 
cristianismo e foi batizado ainda durante o ano 
de 1549. Bernardo viajou como discípulo com 
Francisco Xavier primeiro pelo Japão, depois pela 
Índia, separando-se depois do seu mestre, seguin-
do para Portugal onde chegou em 1553. Bernardo 
de Kagoshima estudou em Coimbra. Foi o primeiro 
japonês a visitar a Europa. Não regressaria ao 
Japão, tendo falecido em Coimbra em Fevereiro de 
1557. Está sepultado junto ao altar de S. Inácio de 
Loyola, na Sé Nova de Coimbra.
Alguns anos mais tarde, em 1590, foi a vez de 
quatro jovens nobres japoneses— Miguel Chijiwa 
(1567- ?), Julião Nakaura (1568-1633), Martinho 
Hara (1568-1629) e Mâncio Ito (1569- 1612) 
visitarem a Europa. Partiram de Nagazaki a 20 
de fevereiro de 1582 aonde regressaram a 21 de 
julho de 1590. Viajaram por Macau, Malaca, Goa e 
Moçambique, Portugal, Espanha e Itália. As memó-
rias desta viagem lêem-se no livro de Duarte de 
Sande, S. J.,  De missione legatorum Iaponensium 
ad Romanam curiam..., publicado em Macau, em 
1590. É a partir deste relato que ficamos a saber 
que passaram pelo Colégio de Jesus em Coimbra.
Um destes quatro japoneses, Julião Nakaura, anos 
mais tarde (1633) quando já era sacerdote da 
Companhia de Jesus, foi detido em Nagasaki, Japão, 
no mesmo dia que o seu superior hierárquico 
Cristóvão Ferreira, personagem do filme “Silêncio”, 
de Martin Scorsese. O Padre Cristovão Ferreira 
passou pelo Colégio de Coimbra antes de partir 
para o Japão. Existe na Universidade de Coimbra 

uma carta escrita por ele no Japão (1618), quando 
já era ali proibida a prática da religião cristã, onde 
se encontram descritas histórias de perseguições. 
Tal como Cristóvão Ferreira, Julião Nakaura foi 
submetido à tortura da fossa. Resistiu até morrer, 
acabando por ser beatificado pela Igreja católica. 
Graças à Companhia de Jesus, Coimbra teve um 
papel fundamental no estabelecimento de contac-
tos entre a Europa, a África, o Brasil e a Ásia a partir 
do século XVI. Este papel é contado na exposição 
Visto de Coimbra, patente ao público no Museu da 
Ciência da Universidade de Coimbra até final de 
2018. Incide sobre a Companhia de Jesus, que ocu-
pou os espaços onde hoje está instalado o Museu 
da Ciência da UC e coincide com um momento 
de impacto mediático da Companhia, seja pelo 
filme Silêncio de Scorcese, seja pelas descobertas 
recentes de documentação na Sé Nova de Coimbra, 
ou ainda pela visita a Portugal do primeiro Papa 
jesuíta de sempre.
A Companhia foi suprimida em 1773. Trabalhos 
arqueológicos no Laboratorio Chimico revelaram 
que este edifício foi construído a partir da sala do 
refeitório que servia os colégios jesuítas. A inter-

venção trouxe à luz várias janelas e um púlpito, 
hoje visitáveis em permanência no Museu da Ciên-
cia da UC. A ligação de Coimbra ao Japão é pois 
muito relevante e é refletida nos discursos dos 
guias turísticos aos turistas Japoneses que visitam 
a Universidade.

[ Julião Nakaura (1568-1633), e Mâncio Ito (1569- 1612) 

Martinho Hara (1568-1629) Miguel Chijiwa (1567- ?) 

[ Parede interior do Laboratorio Chimico onde 

se identifica o púlpito e uma janela do refeitório 

jesuíta. (fotografia de Emanuel Brás)

[ Assinatura do Padre Cristovão Ferreira na carta 

ânua escrita em 1618 no Japão (Biblioteca Geral 

da UC)

[ O complexo jesuítico de Coimbra no séc. XVIII. À esquerda o Colégio de Jesus, à direita o Colégio das Artes. 

O refeitório é o edifício em segundo plano, à direita, com ligação direta aos dois colégios (gravura de Carlo 

Grandi, 1732, Biblioteca Nacional de Portugal).
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Inovação e Reinvenção

Em 1986, um dos sócios da empresa Veículos 
Casal, dedicada à comercialização dos ciclo-
motores e motociclos Casal, efectuou uma 
deslocação de trabalho a Espanha e teve opor-
tunidade de contactar, em primeira mão, com 
as scooters Suzuki produzidas nas instalações 
industriais anteriormente pertencentes à Puch, 
localizadas em Gijón, e que a Suzuki tinha 
adquirido para aumentar a sua penetração no 
mercado europeu. Após efectuar contactos com 
os responsáveis da Suzuki, a Veículos Casal foi 
nomeada distribuidora da marca para Portugal, 
numa primeira fase apenas para os veículos de 
50cc e, mais tarde, com a evolução do negócio, 
alargada a toda a gama de motociclos do fabri-
cante japonês.
A notável evolução das vendas e a crescente 
penetração dos motociclos Suzuki no mercado 
português levaram a que o fabricante tenha 
iniciado contactos com a Veículos Casal para 
que esta se tornasse igualmente distribuidora 
dos motores fora de borda, acordo que veio a 
ser estabelecido em 1997. Para além de per-
mitir uma interessante complementaridade do 
negócios das duas rodas, esta associação com 
a Suzuki Marine espelhava também a proxi-
midade de dois países marítimos, com uma 
economia virada para o mar e com uma história 
comum ligada à navegação.

EVOLUÇÃO CULTURAL
O relacionamento entre culturas tão distintas 
nem sempre foi fácil, mas atendendo ao facto 
de o povo japonês cultivar valores como o 
respeito e a tradição, desde cedo foi notória a 

CONHEÇA A MOTEO PORTUGAL, 
NO ARTIGO QUE SE SEGUE.

[ Eduardo Alão ocupa a o cargo de director-geral da 

Moteo Portugal desde 2014, tendo iniciado a sua 

ligação profissional à empresa em 1996, então com 

a designação Veículos Casal

necessidade de acompanhar estes mesmos cos-
tumes, reflectindo-os na forma como o negócio 
se foi desenvolvendo entre as duas empresas, 
permanecendo ainda hoje ligadas por laços 
muito fortes e que espelham um relacionamen-
to contínuo que já ultrapassa as três décadas.
Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma 
evolução da perspectiva japonesa de fazer 
negócios, com uma crescente adaptação ao 
estilo de vida ocidental e abertura para incor-
porar algumas características da cultura euro-
peia, algo bem visível na crescente capacidade 
dos representantes da Suzuki se exprimirem 
noutras línguas e em especial em inglês.

Por outro lado, na Veículos Casal, sempre foi 
feito um esforço para compreender os valores e 
os principais costumes da cultura oriental, ten-
tando assim ultrapassar barreiras e aprofundar 
os laços que vinham ligando as duas empresas.

IMPACTO DA SUZUKI NA EMPRESA
Até à integração da Veículos Casal no grupo 
Alcopa, cuja primeira fase se deu em 1994 
sendo concluída com a aquisição de 100% do 
capital social em 2002, a Suzuki era a única 
marca distribuída pela empresa, tendo por isso 
um peso fundamental para a sua sustentabili-
dade e crescimento.

Graças a uma filosofia de construção muito 
focada na qualidade do produto, a Suzuki sem-
pre foi capaz de desenvolver uma excelente 
imagem no mercado, fidelizando os seus clien-
tes e dando provas de uma capacidade técnica 
e de engenharia notáveis, mesmo sofrendo 
com um tempo de desenvolvimento de produto 
superior à média do mercado e, por isso, a ciclos 
de renovação de gama mais conservadores.
Mas este é o preço a pagar pela qualidade, 
sendo esta ainda hoje a base de toda a filosofia 
construtiva da Suzuki, seja na área dos motoci-
clos, seja nos motores fora de borda.

FUTURO
A Moteo Portugal acredita de forma inequívoca na 
Suzuki, na sua capacidade de inovação e reinvenção, 
e na crescente preocupação com o ambiente, algo 
bem visível no cuidado que tem vindo a revelar com 
o desenvolvimento de tecnologias menos poluen-
tes, e nas acções de sensibilização efectuadas junto 
dos clientes, como é exemplo a campanha de limpe-
za de praias que tem vindo a efectuar, um pouco por 
todo o mundo, com a comunidade Suzuki Marine.
Na área das duas rodas a marca tem vindo a 
focar a sua atenção na tecnologia “fuel cell”, uti-
lizando o hidrogénio como combustível para a 
produção limpa de electricidade, como se pode 
perceber nos diversos protótipos da scooter 
Burgman em desenvolvimento há alguns anos.
O futuro da Suzuki afigura-se prometedor e com a 
progressiva chegada de novos modelos mais ade-
quados às reais necessidades do mercado, pers-
pectivamos um crescimento gradual e um reforço 
da notoriedade da marca no mercado nacional.
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Verdadeiramente, ao seu lado!

A Portir Transitários é uma empresa que, desde 
2001, se tem dedicado aos transportes aéreos e 
marítimos, constantemente focada em oferecer os 
melhores serviços aos seus clientes. 
Com uma equipa experiente na área da atividade 
transitária, a procura por novas e melhores solu-
ções tem sido a marca basilar desta empresa. 
A aposta numa parceria com uma rede mundial 
de agentes, fiável e qualificada, garante-lhes um 
apoio global, por forma a atender todas as neces-
sidades dos seus clientes.
No fundo, a Portir trabalha diariamente em Prol da 
Excelência e da Competitividade. 
Para isso, tem vindo a fazer um forte e constante 
investimento em formação e qualificação dos seus 
colaboradores para se tornar O rosto de um ver-
dadeiro e eficaz parceiro de negócio. Ao longo dos 
anos, a dedicação e acompanhamento de todos os 
elementos é testemunhada no site da empresa por 
alguns dos seus parceiros (www.portir.pt).

CONHEÇA A PORTIR TRANSITÁRIOS, 
UMA EMPRESA COM 17 ANOS QUE 
APOSTA NA DIFERENCIAÇÃO E NA 
QUALIDADE COMO MARCA.

CERTIFICAÇÕES

O investimento na Qualidade é evidente e 
constante na Portir Transitários. A empresa 
tem vindo a apostar em diversas certificações, 
adquirindo um estatuto de Excelência neste 
mercado. Exemplo disso é a Certificação de 
Qualidade ISSO 9001:2015, Certificado de 
Excelência da APAT, membro CASS/IATA e 
Agente Reconhecido pelo ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil).

RELAÇÃO  
PORTUGAL-JAPÃO
O relacionamento entre Portugal e o Japão é 
longínquo, tendo sido Portugal o primeiro país 
Europeu a estabelecer relações comerciais e 
culturais com o Japão, desde o século XVI.
Esta longa e profícua relação mantém-se ainda 
hoje, e deve-se em muito ao respeito e admira-
ção mutua. Uma relação que se espera manter 
por muitos mais anos…

PORTIR NO JAPÃO

O futuro apresenta-se promissor 
para a Portir Transitários e os proje-
tos são mais que muitos. Um deles, 
talvez o mais importante, é manter 
esta senda de trabalho com base 
na eficiência e qualidade a todos 
os desafios propostos, trazendo 
soluções onde outros veem proble-
mas. Além disso, o investimento no 
mercado Japonês será uma constan-
te. A nível dos projetos a curto prazo, 
a Portir Japan abrirá em breve um 
segundo escritório, em Tóquio.

Portir Transitários Lda
Rua da Lionesa, 446 Edifício G35 4465-671 Leça do Balio Portugal

Phone: +351 229 967 754 • Fax: +351 229 967 806
Email: portir@portir.pt • www.portir.pt

PORTIR JAPAN CO., LTD.
1-9-9 KITAHAMA CHUO-KU OSAKA 541 0041 JAPAN

Phone: 06-6210-224 • Fax: 06-62272677
www.portir.pt
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Património Cultural: A sua importância

Num mundo marcado por conflitos alegadamente 
resultantes de diferenças culturais e religiosas 
torna-se cada vez mais importante compreender 
as crenças, as práticas culturais e os modos de 
vida dos diferentes povos. A compreensão dessas 
diferenças é essencial para a paz e a tolerância 
entre os indivíduos e as comunidades. 
Relembremos que na sequência da 2ª Guerra 
Mundial, que foi marcada pela morte milhões 
de pessoas e pela destruição de inúmeras 
cidades e lugares referenciais de memória, se 
constituiu em 1945 a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), que incluía entre os seus principais 
objetivos contribuir para a paz, para o desen-
volvimento humano e para a segurança no 

PATRIMÓNIO CULTURAL – UMA 
APOSTA DA ESCOLA DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
NUMA ÁREA DE FORMAÇÃO ESSENCIAL 
PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
REGIÕES.

[ Ana Cardoso de Matos,Profª Auxiliar com Agregação – Departamento de História – Escola de Ciências Sociais

mundo, promovendo o pluralismo, reconhecen-
do e conservando a diversidade e, ao mesmo 
tempo, incentivando a autonomia e a participa-
ção na sociedade do conhecimento.
Simultaneamente, constata-se que o processo 
de globalização pode ser uma ameaça para a 
diversidade cultural e o património de cada país 
ou região. Por essa razão, a conferência de Namur, 
realizada em 2015, reforçou a importância do 
património cultural como um elemento essencial 
para a manutenção da identidade europeia e 
como um recurso relevante para o desenvolvi-
mento da Europa e para a criação de uma socie-
dade mais pacífica, justa e coesa. Preocupações 
que em Portugal estão igualmente presentes 
na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 

através da sua agenda I&I sobre «Cultura e Patri-
mónio Cultural».
Consciente da importância que o património cul-
tural tem na sociedade atual, também a Universi-
dade de Évora considerou o património cultural 
como um dos pilares do seu plano estratégico 
e a Escola de Ciências Sociais tem apostado na 
formação nesta área tanto a nível da licenciatura, 
como a nível do mestrado. Recentemente foi 
aprovada a licenciatura em Património Cultural, 
com os ramos Gestão Cultural e Turismo Cultural, 
proposta pelo Departamento de História. Tendo 
no ano letivo de 2017/2018 sido oferecida pela 
primeira vez esta formação, a Universidade, a 
Escola de Ciências Sociais e o Departamento de 
História viram com agrado preenchidas todas as 

vagas disponíveis. Ao longo deste primeiro ano 
de formação tem sido manifesto o interesse e o 
gosto dos estudantes pelo património cultural, 
que se procura cruzar com outras áreas da Escola 
de Ciências Sociais, como é o caso do turismo ou 
da gestão, favorecendo-se assim a interdiscipli-
naridade que é uma mais-valia para a formação 
dada nesta licenciatura. O trabalho desenvolvido 
com os estudantes ao longo dos três anos de 
formação visa prepara-los para terem uma ação 
ativa e interveniente na sociedade. Por seu lado, 
o mestrado em Gestão e Valorização do Patri-
mónio Histórico e Cultural, que se iniciou 2007, 
tem já uma larga tradição, sendo cada vez mais 
procurado por estudantes estrangeiros, nomeada-
mente brasileiros. Vários dos ex-estudantes que o 
frequentaram estão hoje ligados a Câmaras ou a 
outras organizações e instituições culturais que 
desenvolvem atividades no âmbito do património 
cultural.  
De facto, às instituições de ensino superior cabe 
um papel fundamental na formação dos jovens 
que, adquirindo ao longo dos anos da sua forma-
ção a consciência das possibilidades que patrimó-
nio cultural representa para o desenvolvimento 
da sociedade e das regiões, possam no futuro vir a 
ser parte ativa desse mesmo desenvolvimento. Os 
conhecimentos e as competências que adquirem 
quer na licenciatura, quer no mestrado permitem-
-lhes compreender a importância de preservar 
o património cultural para as gerações futuras. 
Permitem-lhes, igualmente, entender a relevância 
e a pertinência de o preservar, valorizar e dar a 
conhecer de modo a promover junto das popu-
lações a consciencialização da necessidade de 
também elas salvaguardarem o seu património 
material e imaterial, que é a expressão da memó-
ria dos antigos estilos devida, de saberes e práti-
cas artísticas e arquitetónicas, de conhecimentos 
técnicos e científicos, de diferentes saber-fazer 
empíricos, ou do cante alentejano, para referimos 
apenas alguns aspetos. 
A existência de um corpo docente com uma larga 
experiência de lecionação e investigação cientí-
fica, que se manifesta nos trabalhos publicados 
e na internacionalização, são fatores essenciais 
para garantir a qualidade das formações ofe-
recidas pela Escola de Ciências Sociais e pelo 
Departamento de História na área do património 
cultural.
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Duplas titulações internacionais: 
o estrangeiro aqui ao lado!
NUM TEXTO ALGO POSTERIOR A 1918, 
FERNANDO PESSOA ESCREVEU QUE 
PORTUGAL E ESPANHA “REPARARAM 
POR FIM NO FACTO APARENTEMENTE 
EVIDENTE QUE UMA FRONTEIRA, SE 
SEPARA, TAMBÉM UNE; E QUE, SE 
DUAS NAÇÕES VIZINHAS PODEM SER 
DUAS POR SEREM DUAS, PODEM 
MORALMENTE SER QUASE UMA POR 
SEREM VIZINHAS”. 

[ Antonio Sáez Delgado, Prof. Auxiliar com Agregação – Departamento de Linguística e Literaturas – Escola de 

Ciências Sociais – Coordenador do programa de duplas titulações UE Uex

Já ultrapassada essa realidade histórica que 
nos falava, reiteradamente, de um secular des-
conhecimento entre os dois países, no marco 
atual de entendimento mútuo favorecido pela 
comunidade europeia, a Universidade de Évora 

e a Universidade da Extremadura espanhola, 
vizinhas separadas por apenas uma centena 
de quilómetros, também repararam no mesmo 
facto, e a Escola de Ciências Sociais da UE 
decidiu assumir como própria a missão de 

favorecer o diálogo com a academia do outro 
lado da mesma fronteira de que falava Fernan-
do Pessoa.
Nesse contexto de estreita colaboração 
transfronteiriça, ao abrigo dum amplo pro-
tocolo existente entre as duas Universida-
des, a Escola de Ciências Sociais promoveu 
um pioneiro Programa de Duplas Titulações 
de 1º ciclo com a Universidade da Extre-
madura, do qual fazem parte, atualmente, 
os cursos de Economia, Gestão, História e 
Arqueologia, e Línguas e Literaturas. No 
âmbito deste projeto, os alunos que ingres-
sem nestes cursos e desejem fazer parte 
do programa devem, uma vez finalizado o 
1º ciclo e após inscrição no primeiro ano 
de um 2º ciclo/Mestrado da ECS, passar em 
contexto Erasmus dois semestres letivos na 
Universidade da Extremadura (nos campus 
de Badajoz ou de Cáceres), onde realizam 
um conjunto de unidades curriculares equi-
valente a 60 ECTS, graças aos quais conse-
guem o Diploma Oficial de Licenciado nos 
cursos acima referidos pela Universidade 
da Extremadura. Aliás, ao regressarem à 
Universidade de Évora para continuar a 
sua formação no segundo ano do Mestrado, 
os alunos recebem equivalência às disci-
plinas curriculares do primeiro ano desse 
ciclo formativo, estando em condições de 
desenvolver, no segundo ano, o trabalho de 
dissertação.
Desta forma, os alunos finalizam os dois ciclos 
de formação (1º e 2º, num total de cinco anos) 
e obtêm dois diplomas de 1º ciclo (um pela 
Universidade de Évora e outro pela Universida-
de da Extremadura) e um diploma de 2º ciclo, 
estando em ótimas condições para enfrentar 
um mercado profissional cada vez mais exigen-
te e onde a internacionalização passa por ser 
um fator de alta competitividade.
Em paralelo, os alunos que façam parte deste 
programa poderão desenvolver o seu nível 
de Língua Espanhola (a segunda língua mais 
falada do mundo, apenas superada pelo man-
darim) e terão a oportunidade de entrar em 
contacto com uma cultura muito próxima 
geograficamente, mas bastante diferente sob 
vários pontos de vista, constituindo uma evi-
dente mais valia na sua formação. Tudo isto, 
no entanto, sem ter de viajar para muito longe 
nem para países ou regiões com condições 
económicas muito diferentes das portugue-
sas, circunstância que faz deste Programa de 
Duplas Titulações uma excelente oportunidade 
para aproveitar ao máximo a riqueza cultural e 
linguística da Península Ibérica. Afinal, temos 
de convir que Fernando Pessoa tinha razão e 
que o estrangeiro está aqui ao lado, batendo 
à nossa porta!
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Corporizamos
a Alma e o Espírito da

Era dos Descobrimentos

Seguindo as pisadas dos navegadores portugueses 
do século XIV, o Grupo LIZMONTAGENS THERMAL 
TECHNOLOGIES, com sede em Lisboa, Portugal, 
expandiu os seus serviços industriais para todo o 
mundo nas últimas quatro décadas, tornando-se o 
líder mundial na construção de fornos de vidro e 
uma das principais referências na contenção de calor 
aplicada à indústria.

Com uma vasta rede de empresas subsidiárias e de 
parceiros estratégicos, da América ao Japão, os 
serviços industriais do Grupo abrangem a 
construção e manutenção de fornos industriais, o 
desenho, construção e manutenção de chaminés 
industriais e o fornecimento de materiais para a 
indústria térmica, entre outros serviços técnicos 
especializados.

os seus projectos são 
os nossos projectos
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