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Mercado
Grande  
entrevista  
a Pedro de Matos Talal

Fundador do grupo Euroeste revela 
toda a aposta na agro-pecuária  
e fala do forte potencial do País. P14

Brunch with...  
Edson Veloso

O empresário do grupo Vielmar 
defende que a visão e a ambição  
são determinantes.  P28

Nova obra de 
Pepetela lançada 
em Luanda 

M U N D O  F I N A N C E I R O

PETRÓLEO 
Rússia quer estabelecer 
“benchmark” próprio 
 
Vladimir Putin prepara-se para avançar para a criação 
de mecanismo de preços e planeia negociar crude dos 
Urais em rublos para reduzir dependência do dólar.  P12

Petróleo estável
O Brent fechou acima dos 45 USD numa semana 
marcada pela queda da produção nos EUA.   P4

ACONTECIMENTO 
Sector dos seguros  
discute economia do País 
 
Luanda acolheu o I Fórum do Mercado Segurador  
de Angola, que reuniu os principais players  
do mercado nacional.   P36

Bolsas europeias em queda
As praças da Europa acumularam perdas, com  
o Stoxx 600 a ter a pior semana desde Fevereiro. P4

O ADN  
e a força  
do novo 
Millennium 
Atlântico

E S T R E I A  D A  N O VA  E N T I D A D E

Uma nova entidade  
nasceu, fruto da união  
entre Atlântico e 
Millennium Angola.  
Tem 2 mil colaboradores, 
150 balcões e 800 mil 
clientes. A fusão credibiliza 
a banca nacional aos olhos 
do mercado internacional  
e, sobretudo, do BCE.  P6

Carlos Silva, presidente do Millennium 
Atlântico, com Nuno Amado, presidente  
do Millennium BCP, no dia da criação 
do novo banco
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“Se o Passado não Tivesse Asas”  
fala dos contrastes sociais  
que se vivem ainda hoje.  P22



produção de cana-de-açúcar; 
projectos de produção de hortícolas 
e vegetais; produção de vinho 
e adega; projecto de matadouros 
e sala de desmancha. Estamos 
neste momento a elaborar quatro 
projectos em simultâneo nas áreas 
da produção agrícola, pecuária 
e industrial. Em Cabo Verde, 
a Euroeste realizou um projecto 
centrado na produção de hortícolas 
em zonas irrigadas do arquipélago 
e na produção de carne, alicerçada 
na exploração pecuária em regime 
intensivo e numa unidade de abate 
e desmancha de carne. Em Moçam-
bique, a Euroeste executou um 
projecto agro-pecuário integrado, 
centrado na horticultura, produção 
de cereais, produção de ração, 
exploração pecuária de suínos  
e produção de carne. Os objectivos 
passam por produzir 6000 
toneladas de milho e 8750 de ração, 
por ano. Ao nível da exploração 
pecuária, a meta são 2500 animais 
por ano, o que equivale a cerca de 
200 toneladas de carne. Na Argélia 
o grupo Euroeste levou a cabo 
o estudo de um projecto agro- 
-pecuário integrado, actualmente 
em fase de adjudicação, cujas 
principais áreas de actuação são 
a exploração pecuária de bovinos 
para produção de leite e produção 
de carnes, apoiada pela produção 
agrícola e por diversas áreas 
de produção agro-alimentar, como 
fábrica de rações, matadouros e 
salas de desmancha de carne e uma 
unidade industrial de produção de 
lacticínios e produtos derivados. A 
produção agrícola é realizada com 
recurso a pivots de rega, numa área 
que ultrapassa os 950 hectares.  
Os objectivos de produção de leite 
cifram-se em 10 800 000 litros por 
ano, enquanto a produção de carne 
tem como alvo os 290 mil quilos por 
ano. 
 
Como resume a relação empre-
sarial entre o grupo e o banquei-
ro Fernando Teles?  
Estamos aqui há cerca de sete anos 
a fazer projectos para Angola. Em 
2013, a Euroeste criou a FTPGM, em 
parceria com o dr. Fernando Teles. 
A empresa dedica-se à elaboração 
de projectos económicos, imple-

mentação e gestão dos mesmos. 
Além disso explora directamente a 
Fazenda de Santo António, situada 
em TARI, junto à vila da Quibala  
na província do Cuanza-Sul. Neste 
projecto temos uma percentagem 
de 50% com o nosso parceiro 
Fernando Teles, para desenvolver 
um projecto com a dimensão do que 
temos em Portugal. Ao juntarmos a 
vontade dos empresários angola-
nos com o nosso know-how e o 
nosso gosto por Angola chegamos 
a projectos como este que, como 
podem ver, começámos há três 
anos no papel e a executá-lo há dois 
anos. Muitos dos projectos que se 
fazem não saem do papel porque 
são realmente difíceis de executar. 
Achamos que conseguimos, e está  
à vista. Saiu do papel e está 75%  
ou 87% do que vai ser. Isto para 
comprovar que é possível.  
E achamos que vamos conseguir 
fazer mais. Acreditamos em Angola 
e no seu valor de mercado, em 
termos agrícolas e pecuários, muito 
desafiador, portanto acho que 
vamos estar aqui por muitos anos 
a ajudar e a participar em projectos 
como este. Este projecto tem 1500 
hectares de regadios, temos a 
produção de fuba e ração e outra 
parte da produção de suínos e 
bovinos. É, portanto, um projecto 
integrado, para que dentro da 
cadeia se acrescente mais valor. 
Para Angola, projectos como este 
ajudam a reduzir as importações. 
 
Qual é a importância de termos 
em Angola projectos  
semelhantes ao da Fazenda  
de Santo António? 
A Fazenda de Santo António vai 
100% ao encontro da estratégia de 
Angola. Projectos como este 

permitem ao País aumentar a sua 
independência alimentar e com 
isso diminuir as importações  
e consequente dependência  
das divisas externas. Por outro 
lado, estes projectos contribuem 
para a diversificação da economia  
e diminuição da dependência  
do petróleo, dinamização de toda  
a economia local e descentralização 
das actividades económicas para 
fora dos grandes centros. Não 
menos importante é criação de 
emprego directo e indirecto, 
emprego este qualificado, pois 
implica formação constante  
do pessoal nas várias vertentes  
do projecto, agrícola, industrial, 
pecuária e administrativa. 
 
Quais são os maiores desafios 
na implementação deste 
projecto? 
Essencialmente a logística, porque 
é o mais importante para a imple-
mentação de um projecto como 
este. Sabemos à partida que em 
Angola encontramos mais dificul-
dades do que em países que 
estamos a habituados a trabalhar. 
Desde a concessão de vistos, as 
instalações que devem ser feitas  
de raiz. Por isso, defendemos que 
projectos destes devem ser suporte 
e suportados por outros de menor 
dimensão, que cresçam à volta, 
para que se possam apoiar mutua-
mente, é assim que Angola vai se 
desenvolver. Aqui não há prestado-
res de serviços, por isso temos de 
ser nós a fazer tudo. O milho não 
espera, por isso temos de ter uma 
oficina que seja capaz de reparar 
uma máquina na hora. A formação 
on job dos trabalhadores. Ao longo 
deste tempo temos conseguido, 
mesmo com as dificuldades todas, 
nunca desistimos. 
 
Que outros impedimentos 
podem colocar em risco  
este projecto? 
Acho que o Governo angolano devia 
alterar a lei que proíbe a importa-
ção de sementes geneticamente 
modificadas, num país como este, 
com as pragas e necessidade de 
importação de alimentos, não me 
parece que faça sentido, numa fase 
dessas, não utilizar milhos  
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Pedro de Matos 
“Acreditamos em Angola  

e no seu valor agrícola e pecuário” 
O grupo português Euroeste, do qual é fundador,  opera na agro-pecuária há 30 

anos e está no País há oito para gerar emprego e reduzir  importações via 
projectos integrados. Logística, formação e legislação são desafios que encontra. Q

 ual é a experiência do grupo 
Euroeste na indústria  
e no negócio agro-pecuário? 
Temos uma empresa que neste 
momento conta já com 30 anos que 
é a Euroeste, uma multinacional 
que está em vários países. Em 
termos globais, o grupo tem uma 
facturação anual de 140 milhões 
EUR. Em Portugal é o maior 
produtor de porcos, estando na 
produção de milho e outros cereais. 
Está também dedicada à vinicultura 
e elabora projectos nacionais e 
internacionais e gestão de projectos 
agrários, na Bulgária, Brasil, 
incluindo fábricas de rações.  
O grupo é uma das principais 
empresas no sector agro-industrial 
português, em actividade em desde 
1986, e destaca-se em várias áreas 
como a produção agrícola em 
regadio, a produção de alimentos 
compostos para animais com uma 
produção anual superior a 100 mil 
toneladas de ração, e a produção 
animal, com destaque para a 
suinicultura, com um efectivo total 
de 200 mil animais em permanên-
cia, dos quais 17 mil são porcas 
reprodutoras e cuja produção anual 
ascende a 425 mil suínos, e para a 
bovinicultura, com um efectivo 
total de 800 vacas e 1500 novilhos 
de engorda. Apostando na qualida-
de e na diversificação dos produtos 
e serviços que disponibiliza.  
A sua acção alastra-se a outras  
áreas como a comercialização  
de matérias-primas, gestão  
de propriedades, entre herdades 
agro-industriais, propriedades 
agrícolas, explorações pecuárias, 
instalações de abate e desmancha 
de carne, gestão de florestas, olivais 
e vinhas e área farmacêutica, 
disponibilizando diversos produtos 
e serviços, entre os quais análises 
laboratoriais de apoio à produção. 
Apoiando-se em recursos humanos 

especializados, tem levado a cabo 
o estudo, implementação e gestão 
de projectos agro-industriais, tais 
como explorações agrícolas, 
explorações pecuárias e fábricas de 
ração, entre outros, e cuja activida-
de se desenvolva quer em território 
nacional quer internacional. 
 
Que projectos têm realizado 
no País? 
Estamos aqui há cerca de sete anos 
a fazer projectos para Angola. 
E, desde que cá estamos, já fizemos 
vários projectos económicos para 
várias empresas conhecidas no 
País, como, por exemplo, a 
Refriango, a quem fizemos 
hortícolas. Fizemos um projecto 
agro-pecuário para a Fazenda Vales 
Silvestre, na comuna do Waba, no 
norte do município de Caconda, 
outro para Omatapalo, também 
na província da Huíla. E estamos a 
fazer outros projectos económicos, 
com estudos de viabilidade que 
envolvem a execução, implementa-
ção e gestão. Na Argélia executámos 
um projecto de vacas leiteiras, 
no Brasil e Bulgária temos  
fazendas próprias em que estamos 
a desenvolver projectos agro- 
-pecuários. E estamos a estudar um 
projecto próprio de vinha e vinho, 
com o nosso parceiro. 
 
E em relação à presença  
em outras geografias? 
Ao nível internacional, destaque 
para os projectos realizados  
em Moçambique, Cabo Verde, 
Bulgária, Venezuela e Brasil. A 
Euroeste iniciou a sua presença em 
África em 2008 através do seu 
departamento  de estudos e gestão 
de projectos agro-industriais, 
nomeadamente em Angola, 
Moçambique e Cabo Verde.  
 
Poderia ser mais concreto, em 
relação à criação de produtos 
em África, incluindo Angola? 
Em Angola elaborámos nos últimos 
anos vários estudos de viabilidade 
técnico-económica, nomeadamen-
te: projecto para produção de arroz 
com secagem, descasque e embala-
mento; projecto integrado de 
produção agrícola, produção 
de carne, leite e ovos; projecto de 

“ 
A Euroeste  

tem presença  
em África desde 

2008: em Angola, 
Moçambique  
e Cabo Verde

São projectos 
agrícolas  

que permitem 
aumentar  

a independência 
alimentar  
e diminuir  

as importações 

1 4 M E R C A D O  1 0 . 0 5 . 1 6 1 5M E R C A D O  1 0 . 0 5 . 1 6



que geneticamente aguentem  
os ataques de pragas e resistem às 
secas. Isto para Angola é importan-
tíssimo, para que se possa produzir 
maiores quantidades. Há outro 
apelo que gostava de fazer, que é 
o subsídio ao combustível para 
agricultura à semelhança da União 
Europeia e de quase todos os países 
do mundo. Quando começámos,  
o gasóleo custava-nos 47 Kz, e 
agora temos custos de produção 
que subiram brutalmente. Ou seja, 
o preço actual do gasóleo pode ser 
um empecilho muito grande para o 
desenvolvimento da agricultura em 
Angola. 
 
Em que fase de execução estão 
os projectos agro-pecuários  
da Fazenda de Santo António? 
Na produção agrícola temos neste 
momento instalados e em produção 
1000 ha de pivots e estamos a 
iniciar a instalação de mais 500 ha 
que entram em produção ainda este 
ano. Temos o secador instalado  
e em pleno funcionamento assim 
como armazenamento para 6000 
toneladas de cereais. As fábricas  
de ração e de fuba encontram-se  
em fase de testes, estando o início 
de laboração em pleno previsto 
para este mês de Maio. A suinicultu-
ra encontra-se em construção, 
estando prevista a conclusão da sua 
primeira fase para o terceiro 
trimestre deste ano, altura em que 
deverão entrar as primeiras 
reprodutoras. A engorda de 
novilhos, que está a ser efectuada 
neste momento em regime 
extensivo, passará a regime 
intensivo ainda este ano, pois 
estamos a construir neste momento 
os parques para o efeito. 
 
Quais serão os índices  
de produção, dentro de dois  
ou três anos? 
Em termos de produção agrícola, 
contamos estar a produzir cerca de 
45 000 toneladas por ano, em clara 
maioria compostas de milho, mas 
incluindo igualmente trigo, cevada 
e soja. Na produção de rações 
prevemos produzir 15 000 
toneladas anuais, 5800 das quais 
são consumidas anualmente na 
Fazenda de Santo António, sendo 

a restante porção comercializada. 
Esta produção pode ser duplicada 
se o mercado o permitir. A produ-
ção de fuba, usufruindo da produ-
ção própria de milho, é realizada na 
fábrica erigida para esse propósito, 
com previsão de produção 
de 10 000 toneladas anuais.  
A produção animal levada a cabo  
na Fazenda de Santo António 
separa-se em exploração pecuária 
de suínos, bovinos e caprinos.  
A suinicultura contará na fase final 
com um efectivo de 750 reproduto-
ras que atinge anualmente uma 
produção de 20.000 suínos, e a 
criação de gado bovino apresenta 
uma produção anual de 2.000 
novilhos de engorda. 
 
Qual é a soma total  
desse investimento? 
Estamos a investir 30 milhões USD, 
em todo o projecto, desde há três 
anos. Mas tivemos uma ligeira 
derrapagem de cerca de 10%  
no orçamento, porque tivemos  
de fazer mais infra-estruturas  
do que estávamos a contar.  
 
Hoje o projecto comercializa 
ração e está equipado para 
fornecer fuba de milho.  
Quando  se iniciam as vendas? 
A fábrica tem a capacidade de 
produzir 2000 toneladas de fuba  
de milho por hora. Dentro da nossa 
política comercial, esperamos  
numa semana, logo após  
a provação da marca e importação 
dos sacos, começar logo a ensacá- 
-los. Por isso pensamos que num 
mês a marca estará no mercado 
nacional. Em termos comerciais, 

estaremos a vender, o milho,  
a ração e a fuba de milho e outros 
produtos, como adubos, pesticidas 
e todos os insumos ligados  
à produção. 
 
Que pontos de vendas estão a 
ser criados para a comercializa-
ção desses produtos? 
A nossa estratégia é criar revende-
dores por zonas. No Huambo,  
por exemplo, há já uma loja  
de vendas, que será o único ponto 
de vendas de ração e insumos 
naquela província. Mas, no caso da 
fuba, vamos vender directamente 
aos grossistas e aos retalhistas. 
 
Qual é a previsão de receitas  
que este projecto pode gerar  
em sete anos de produção? 
A estimativa de receitas  
a longo prazo é muito arriscada,  
no entanto, seguindo o plano  
de negócios, as receitas totais 
apontam para 45 milhões USD. 
 
Que serviços e infra-estruturas 
devem surgir para manter  
de forma sustentável projectos 
com esta dimensão? 
Sem dúvida que a rede rodoviária  
a ligar as várias províncias é 
fundamental para manter todo  
o processo logístico que estes 
projectos implicam.  Não menos 
importante é a rede de telecomuni-
cações e a rede eléctrica. As 
telecomunicações são fundamen-
tais para a gestão do projecto e para 
a incorporação de novas tecnolo-
gias que permitem implementar 
uma agricultura de precisão e assim  
maximizar as produções e minimi-
zar os recursos consumidos. A rede 
eléctrica em substituição dos 
geradores a gasóleo é cada vez mais 
importante tendo em conta o 
elevado preço dos combustíveis. 
Além das infra-estruturas, os 
factores críticos e fundamentais 
para o bom desenvolvimento do 
sector agrícola são os temas OGM 
(organismos geneticamente 
modificados) e o gasóleo agrícola, 
que devem ser encarados pelo País 
como prioritários de forma  
a aumentar a produtividade  
das culturas e reduzir os custos de 
produção.

Há 30 anos a desenvolver agro-indústrias 

Pedro Garcia de Matos nasceu em Lisboa há 52 anos.  
Iniciou a sua actividade no sector agro-industrial na década  
de 1980, sendo a fundação da Euroeste em 1986 o marco 
impulsionador da sua carreira empresarial. No início da década 
de 1990 e durante cinco anos assumiu o cargo de administrador  
das empresas.  
No ano 2000 e durante seis anos foi accionista e administrador 
do matadouro Santacarnes e da empresa de transformação  
de carnes Montebravo. Actualmente, no sector agro-industrial,  
e para além da Euroeste,  é accionista e administrador de várias 
empresas dedicas à produção de cereais, rações, suínos  
e venda de produtos de uso veterinário. É ainda accionista  
e administrador da empresa FTPGM, empresa de trading  
e de consultadoria agro-industrial.

“ 
Na Fazenda  

de Santo António, 
o grupo estima 

alcançar receitas 
na ordem dos  

45 milhões USD

A nossa  
estratégia é criar 

revendedores  
por zonas do País
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