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QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO 2016

Grupo RAR reforça negócios estratégicos

Em 2015 as vendas líquidas consolidadas do Grupo RAR atingiram o valor de 860 milhões de
euros, enquanto os meios libertos de exploração (EBITDA) rondaram os 40 milhões de euros.
Os resultados operacionais do Grupo foram de 12 milhões de euros, sustentados pelas “performances” da Colep Europa e da Vitacress. O resultado líquido foi negativo em cerca de 8 milhões
de euros e os resultados atribuíveis a acionistas da empresa-mãe foram negativos em 6,7 milhões
de euros. A dívida financeira consolidada foi reduzida em mais de 30 milhões de euros.

EM FOCO
Diplomacia económica
abre portas aos produtores
portugueses na Tunísia
A convite do embaixador Pedro
Lourtie, e no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, a Força Motriz montou uma operação
de promoção dos vinhos e outros
produtos nacionais em Tunes. Para
além da degustação organizada para
o corpo diplomático e os empresários tunisinos, foi possível organizar
um ciclo de reuniões “b to b”, tendo
por fim a entrada de um portfólio
alargado do agro-alimentar português naquele mercado do Magreb.
A Tunísia, um dos países que passaram por uma reestruturação política decorrente da Primavera Árabe,
é uma potência turística, um setor
que está em relançamento, o que
implica a obtenção de vários bens
e serviços no exterior. O agro-alimentar, no que se refere ao abastecimento de hotéis e resorts frequentados por europeus, é um dos setores
onde Portugal pode posicionar-se,
antecipando as vantagens da finalização do acordo de comércio que
está em negociação entre a Tunísia e
a União Europeia desde 2015.
A Tunísia é um mercado de cerca
de 11 milhões de pessoas, com uma
economia que tem evoluído positivamente, deixando de depender exclusivamente dos setores dos fosfatos, agricultura e do petróleo, num
processo de diversificação crescente.
Em alguns setores, como o azeite,
a Tunísia afirma-se à escala global
como um produtor de referência,
contando mesmo com investimentos portugueses na área, como é o
caso da Sovena. Estão presentes outros investidores portugueses, como
a Semapa, neste caso com um unidade de produção de cimento em
Gabés, na costa sudeste do país.
Sonae, Dan Cake e empresas de cablagens e da área do têxtil também
operam na Tunísia.
Viagem terá seguimento
em julho e setembro

Juntamente com a Força Motriz,
viajaram para Tunes outras empresas, como a PMC, dedicada à distribuição, e a M&G Consulting,
consultores de internacionalização,
em representação de várias adegas
do Douro, Trás-os-Montes, Lisboa
e Alentejo: Quinta Penedo do Salto, Quinta do Sobreiró de Cima,
Quinta da Cidadoura, Quinta do
Firmidão, Herdade da Fonte Coberta, Ervideira, Herdade da Ajuda. O mel algarvio Apisland, de
Aljezur, e os snacks tradicionais da
Gostos Lusitanos, de Águeda, completavam o portfólio apresentado

nesta primeira viagem de prospeção
de dois dias, que terminou a 4 de
junho, e que terá seguimento em
julho e setembro.
A primeira ronda negocial decorreu com vários responsáveis de área
da Carrefour, que é o maior grupo

de distribuição na Tunísia, controlando cerca de dezena e meia de
lojas, entre hipermercados, supermercados e “cash & carry”, estando
agendado para julho um outro ciclo de negociações com vários importadores tunisinos.

Embaixador Pedro Lourtie.
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A TAXA SOBRE
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

E

“A taxa sobre transações financeiras na UE – Taxa
Robin Hood: Um bom imposto” uma obra que se
ajusta ao atual contexto.
Como se deduz neste livro, a taxa sobre as
transações financeiras –per si – não impedirá
nem resolverá as crises financeiras ou o colapso
da economia de países “imprudentemente”
governados.
Mas a União Europeia deverá utilizar
esta ferramenta como um mecanismo de
desenvolvimento dos seus objetivos de
solidariedade, coesão, equidade e humanidades
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