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PRESIDENTEdaAgência parao
InvestimentoeComércioExter-
nodePortugal (AICEP) desdeo
arranquedaentidade, em2007,
Basílio Horta venceu na cate-
goria de Melhor Líder em Ges-
tãodeEmpresaPúblicadoBest
Leader Awards 2010. Aos ana-
listas que dizemque as boas li-
deranças que existem em Por-
tugal não se traduzememvan-
tagenscompetitivas, odirigente
responde com um conjunto de
áreas em que o país dá cartas.
No entanto, também reconhe-
cequeocontextonacional eal-
gum individualismodosempre-
sários portugueses podem tra-
var a competitividade.

Os líderes portugueses têmboa
ou má imagem lá fora?
É claro que há líderes portugue-
ses com excelente imagem tanto
em Portugal como no estrangeiro
e estes ajudam a construir uma
ideia positiva do país que se pro-
jecta em várias vertentes.
Umavez que lida comvários ti-
pos de liderança, que diferen-
ças há entre os líderes nacio-
nais e internacionais?
A história, as tradições e a cul-
tura dos povos reflectem-se ne-
cessariamente na forma como os
líderes dos diversos países en-
tendem e exercem as suas fun-
ções. Os condicionalismos polí-

ticos, sociais e económicos tam-
bém influenciam decisivamente
as diferentes lideranças. No en-
tanto, as nossas capacidades de
liderança, no plano prático, des-
tacam-se no plano internacional,
sendo muitos os portugueses que
ocupam os mais destacados pos-
tos de liderança e em diversas
áreas, nomeadamente na políti-
ca, na ciência, na cultura, na ges-
tão empresarial e no desporto.
Que bons exemplos de lideran-
ça aponta em Portugal?
Felizmente são muitos os exem-
plos de portugueses notáveis,
com sucesso como líderes. Pre-
firo não mencionar ninguém,
porque involuntariamente esta-
ria a omitir personalidades que
muito admiro.
Os analistas defendem que,
apesar de haver cá boas lide-
ranças, não conseguem tradu-
zir-se em vantagens competi-
tivas e duradouras nas empre-
sas. Concorda com esta visão?
Não. Há áreas da economia por-

tuguesa em que as nossas em-
presas têm claras vantagens
competitivas. Basta pensar nos
sectores da pasta de papel, cor-
tiça, biotecnologia, tecnologias
de informação e comunicação,

serviços partilhados, activida-
des de investigação e desenvol-
vimento, já para não referir a en-
genharia portuguesa e as indús-
trias de tradição, como os têxteis
e o calçado.

Os consultores dizemainda que
o contexto do país, as dificul-
dades de associação e algum
individualismo são o motivo
dessa dificuldade. Como co-
menta este cenário?
As características que aponta,
quando não são ultrapassadas, di-
ficultam efectivamente a compe-
titividade. Mas não a eliminam.
Comodefiniria o seuestilo de li-
derança?
Sempre com o pensamento nas
empresas e gerindo como se es-
tivesse permanentemente acom-
panhado de um juiz do Tribunal
de Contas e pelo Inspector-geral
de Finanças.
Na sua opinião, qual a melhor
maneira de liderar com suces-
so numa altura de crise como a
que atravessamos?
Com modéstia e com a certeza de
quenadanaeconomiaédefinitivo.
Que conselho deixa aos líderes
nacionais?
Os líderes nacionais não preci-
sam dos meus conselhos. No en-
tanto, não me esqueço de Fran-
cisco Sá Carneiro quando dizia
que primeiro está sempre o país
e os seus superiores interesses,
depois os cidadãos e só no fim os
interesses partidários.

Responsável doAICEP rejeita que empresas portuguesas soframde falta de competitividade

«Há líderes que ajudam a construir
uma ideia positiva de Portugal»

Osmelhores líderesdePortugal

Basílio Horta foi reconduzido pelo Governo no início do mês

A ORIENTAÇAO da AICEP para
o serviço aos clientes, através do
apoio prestado por gestores aos
empresários portugueses, e a mo-
dernização da rede externa da
Agência com a maior rotativida-
de e rejuvenescimento dos repre-
sentantes internacionais foram
alguns dos motivos que levaram o
júri do Best Leader Awards 2010
a eleger Basílio Horta como ven-

cedor na categoria de Líder na
Gestão de Empresa Pública.

«O carácter e o reconheci-
mento pelos pares, a atitude,
energia e determinação em
combater os efeitos da crise
financeira e económica inter-
nacional na internacionali-
zação da economia portugue-
sa e na atracção de investi-
mento externo, bem como o

trabalho estrutural desen-
volvido», são outros dos argu-
mentos que explicam a distinção
do presidente da AICEP.

Dirigente da Agência Portu-
guesa para o Investimento (API)
desde Novembro de 2005, e de-
pois rosto da AICEP – que resul-
ta da fusão da ex-API e do ex-
Instituto do Comércio Externo
de Portugal –, desde Julho de

2007, Basílio Horta ter-se-á des-
tacado entre os outros nomeados
desta iniciativa, promovida pelo
SOL e pela Leadership Business
Consulting, devido à estreita re-
lação que iniciou com as univer-
sidades. Neste caso, trata-se de
proporcionar às empresas, so-
bretudo às PME, oportunidades
de formação em matéria de co-
mércio internacional e prepará-

-las para a internacionalização.
A adopção de uma política de

contenção de custos – cerca de
13,5% de corte nas despesas entre
2006, ano da pré-fusão, e 2009 –, que
segundo o júri terá contribuído
para «assegurar a sobrevivên-
cia da AICEP durante o perío-
do 2007-2009 sem dotações ins-
critas no Orçamento de Estado»
também pesaram nesta eleição.

Dinamismo e serviço aos clientes explicam prémio

Perfil
Candidato à presidência da
República em 1990, o antigo
ministro do Comércio e do
Turismo,ministro de Estado,
vice-presidente daAssem-
bleia daRepública, inspector
doMinistério das Finanças, di-
rector-geral da Confederação
da Indústria Portuguesa ou
líder do CDS são algumas das
funções inscritas do currículo
de Basílio Horta, 66 anos.
Licenciado emDireito, pela
Universidade de Lisboa, é ain-
da professor no ISCSP e autor
de livros sobre economia.

Basílio Horta Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal

CONSELHO

Prioridades
«Os empresários
não devemesquecer
que primeiro estão
os interesses do país, depois
os dos cidadãos
e só no fimos partidários»,
lembraBasílio Horta
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