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Milho caro afeaemprego e 
eleva pre9) de carnes e leite 

NEGOCIOS 	 JUSTIA 	 ENTREVISTA 
Investimentos 	Trabalhador e 	Jose Carlos Issy fala 
em Portugal 	condenado por m.-fe 	sobre tornaround 
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Portugal busca investidores 
PPdS TEM 28 BILHeSES DE EUROS PARA INVESTIR ATÉ 2020 E BUSCA PROJETOS 
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 acordo de parceria entre 
Portugal e a Comissao Eu-
ropeia possibilitou a cria-
cao do programa de 

incentivo PORTUGAL 2020, ano li-
mite para a concessao dos beneficios. 
0 advogado Marcelo Salomao, sOcio-
presidente da Brasil Salom -ao e Ma-
teus Advocacia, refoNa que trata-se, 
em verdade, de um conjunto de pro-
gramas, todos evidenciados no site 
oficial do governo portugues 
(www.portuga12020.pt ). 

Marcelo destaca tres deles, todos 
voltados para o setor industrial. "Pri-
meiro, e importante que se registre 
que Portugal possui 28 bilh"Oes de 
euros para tais incentivos ate 2020 e  

que nao os conceder integralmente o 
que sobrar sera devolvido à Comissao 
Europeia." 

Entre os principais objetivos 
destes programas esta'o o interesse de 
que as empresas la se instalem, para 
la produzirem e de la exportarem 
para onde quiserem, com a plena 
ciencia das facilidades para de la se 
exportar para o Mercado Comum Eu-
ropeu e Africa. "Com isso, estas em-
presas vao gerar empregos e trarao 
divisas para aquele pais." 

0 programa de Inovgao financia 
em media 65`)/0 do custo da instalNao da 
empresa, inclusive com todos os seus 
equipamentos e maquinarios. Nao im-
porta onde sejam fabricados os equipa- 

mentos, poderao ser adquiridos de 
qualquer lugar do mundo. 

Para se chegar neste patamar de fi-
nanciamento é importante que se trate 
de uma pequena ou media empresa, ou 
seja, que nao tenha mais de 250 funcio-
narios em seu inicio de atividades e cujo 
financiamento nao ultrapasse 25 mil-
h"Oes de euros. 

0 valor financiado podera ser pago 
em oito anos, sendo dois anos de caren-
cia e seis anos para pagamento. A taxa 
de juros e zero. "No quinto ano apOs a 
aprovNao do projeto, a empresa sera 
submetida a uma rigorosa auditoria da 
Comissao Europeia e caso tenha super-
ado as metas apontadas no plano de ne-
gOcios aprovado no projeto, ela recebera 
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Negdcios em Portugal devem atrair empresdrios de vdrios paises. Idioma favorece Brasil 

Marcelo Salom'do destaca o oportunidade 
de investir a juro zero em Portugal 

6 5%  
o porcentual 

de investimento 
financiado pelo 

programa de 
Inova0o portugus 

uma iseNao de 50% (cinquenta por 
cento), naquele financiamento de 65%, 
disse Marcelo. 

"Exemplifico para facilitar: em um 
investirnento de 10 milMes de euros, o 
financiamento sera de 6,5 mi1hes. Se 
no quinto arto forem constatadas que as 
metas iniciais (prodtkao, indice de ex-
portgao, gerg"ao de empregos, entre 
outros) foram superadas, o empresario 
brasileiro tera um perdao de 3,25 mil- 

hes de euros", comentou. 
Em um projeto deste porte, o em-

presario investira 35% de capital prO-
prio e tera, no minirno 65% financiado 
em oito anos com juros de 0 1)/0, podendo 
ganhar 32,50°/0 (50% do financiamento), 
caso supere as metas apresentadas 
quando da aprovNao do projeto. 

Outro programa e o que incentiva a 
internacionali7Nao. A empresa, depois 
de instalada em Portugal, pretende, por 
exemplo, participar de uma feira em 
Frankfurt, na Alemanha, para divulgar 
seu produto. "Este programa financia, 
a custo perdido (ou seja, sem ter de de-
volver) 45°/0 dos gastos com estes even-
tos de internacionalizgao, como por 
exemplo, custo de passagem, hospeda-
gem, aluguel e montagem do estande 
folhetagem, tradutor, expositores, entre 
ouros serviws tecnicos. 

Por fim, o programa de Qualifica- 
permite tambem um financia- 

mento de 45% a f-undo perdido, com 
despesas da empresa para qualificar 
seu produto ou empresa, com os selos 
edgidos pelo Mercado Comum Euro- 
peu ou qualquer outro mercado, tam- 
bem com pesquisas de mercado, 

investimentos em softwares de gestao e 
outros afins. 

"Como se percebe, ha incentivo 
para a instalKao, mas tambem outros 
para o funcionamento e plena atividade 
das empresas. E importante acrescen-
tar, que os municipios estao dando 
beneficios para aquiskao de areas em 
seus parques industriais, tais como 
definir o preo do metro quadrado 
agora, mas durante 20 anos se pagar 
apenas 1 euro por metro quadrado 
utilizado por ano. No final dos 20 
anos, se apura o que foi pago e só 
neste momento se paga a difereNa, 
porem levando em conta o valor do 
metro quadrado estipulado 20 anos 
atras", observa Marcelo Salomao. 

De forma bem resumida, estes sao 
alguns dos beneficios hoje ofertados 
em Portugal que nos motivaram a es-
tuda-los, analisa-los juridicamente, 
buscar parcerias locais e apresenta-los 
a nossos clientes como uma Otima 
oportunidade de negOcios para quem 
pretende entrar no Mercado Comum 
Europeu, Africa ou simplesmente re-
duzir seus custos de produao, interna-
cionali7gao e qualificgao. 
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