
PolíticaNegóciosassociados Nodia 29 de Outubrode2014JoséPedroAguiar Branco
tornou se o primeiro
ministro da Defesa

português a viajar para a Colôm
bia com o objectivo de estabelecer
relações bilaterais e promover a
internacionalização das empresas
portuguesas na área da Defesa No
dia 22 de Outubro uma semana
antes dessa viagem a assessoria
de apoio à internacionalização de
empresas da JPAB Associados
o escritório de advogados com as
iniciais de José Pedro Aguiar
Branco organizou em Lisboa um
seminário sobre Oportunidades de
Investimento na Colômbia e em
Moçambique
A sociedade de advogados por

tuense de José Pedro Aguiar Bran
co tem várias parcerias com escri
tórios estrangeiros e uma delas é
com a colombiana Arciniegas Lara
Briceno Plana Abogados com sede
em Bogotá e filial em Caracas na
Venezuela Os advogados colom
bianos Jorge Lara e Ismael Arcinie
gas que têm ligações ao sector do
turismo estiveram em Lisboa

quando a JPAB organizou aquele
seminário sobre como investir na

Colômbia Ismael Arciniegas foi
aliás o primeiro subscritor da lista
de fundadores da Câmara de Co
mércio e Indústria Colombo Portu
guesa criada em Abril de 2013 Em
Janeiro de 2014 a JPAB publicou
um documento destinado aos em
presários que quisessem fazer ne
gócios naquele país intitulado As

perguntas mais frequentes sobre o
investimento na Colômbia No site
da sociedade pode ler se que este
guia se destina a dar ferramentas
de trabalho a investidores portu
gueses que facilitem o acesso a este
mercado Em Outubro de 2013 a
JPAB tinha organizado com a AEP
Associação Empresarial de Portu

gal outro colóquio sobre o tema
onde os mesmos advogados co
lombianos foram oradores Aguiar
Branco garante que não esteve
presente em nenhuma das iniciati
vas e que não se encontrou com os
parceiros nas viagens oficiais

Um mercado importantíssimo
Na pele de ministro da Defesa José
Pedro Aguiar Branco visitou Bogo
tá durante três dias para se encon
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trar com o seu homólogo colom
biano mas sobretudo para partici
par na inauguração da Expodefen
sa Feira Internacional de Defesa e
Segurança onde estava represen
tada a IDD Indústria de Desmili

tarização e Defesa uma empresa
que o ministro transformou em
agência para promover as exporta
ções portuguesas do sector Com a
IDD estavam 12 empresas portu
guesas representadas no evento
Trata se de abrir caminho para
novos mercados para a capacidade
de exportação e internacionaliza
ção das empresas portuguesas
disse então o ministro à Lusa

Aguiar Branco declarou que o
mercado da Colômbia é importan
tíssimo e desejou que saiam bons
negócios para Portugal

Durante a viagem oficial anun
ciou acordos de cooperação que
prevêem a utilização de meios por
tugueses como submarinos e
navios patrulha mas não deu mais
detalhes Convidou o ministro da
Defesa colombiano a vir a Portugal
e também se reuniu com a ministra

dos Negócios Estrangeiros No pla
no comercial o grupo tecnológico
português Tekever que produz
drones sistemas aéreos não tri

pulados anunciou durante a Ex
podefensa que o grupo iniciou tes
tes na Colômbia com as Forças Ar
madas para missões de combate à
produção e distribuição de droga
Ricardo Mendes administrador da
Tekever explicou à Lusa ter expec
tativas de que o drone AR4 Light
Ray Evolution possa ser adquiri
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do pela Colômbia Na sua repor
tagem a RTP foi mais longe e
anunciou Empresa portuguesa
contratada para combater narco
tráfico na Colômbia O adminis
trador financeiro da Tekever é Ro

drigo Adão da Fonseca um antigo
assessor do PSD próximo de
Aguiar Branco que presidiuà Edi
soft Esta era uma das empresas
que pertencia ao universo estatal
da Empordef holding entretanto
extinta que reunia as participações
do Estado nas empresas de Defesa
Outro grupo português presente

na Colômbia foi o CEIIA Centro
para a Excelência e Inovação da
Indústria Automóvel um conglo
merado de indústrias com interes

ses antigos nas contrapartidas da
Defesa e que participa no projecto
do KC 390 o avião de transporte
da brasileira Embraer que poderá
substituir os C 130 da Força Aérea
Quem se transferiu do Ministério

da Defesa Nacional MDN para
esta entidade foi Afonso Azevedo

Neves um antigo assessor do PSD
e do Ministério da Economia este
ve com Álvaro Santos Pereira e
com Sérgio Monteiro secretário de
Estado dos Transportes e que pas
sou pela Defesa como adjunto do
ministro e depois da secretária de
Estado Berta Cabral Afonso Aze

vedo Neves que hoje é business
innovation manager da CEIIA tra
balhou para a Next Power a agên
cia de comunicação dirigida por
Rodrigo Moita de Deus que per
tenceu à Comissão Política do

PSD de onde também é prove
niente Nuno Maia o assessor de

imprensa de José Pedro Aguiar

Branco Contactado pela SÁBA
DO Afonso Azevedo Neves disse

que não trabalha no CEIIA em
qualquer área ligada à Defesa mas
sim em projectos ligados à mobili
dade e às sman cities E nunca foi

em viagens com o ministro
Nos últimos anos Aguiar Branco

realizou viagens com o mesmo ob
jectivo de promoção do sector da
Defesa pelo menos ao Dubai In
glaterra e Luxemburgo

A JPAB não trabalha com Defesa

O ministro da Defesa respondeu à
SÁBADO através do seu assessor
de imprensa referindo que a pri
vatização ou liquidação de várias
empresas do universo Empordef e
a extinção da própria Empordef
fez com que o ministério alterasse
o eixo estratégico de actuação
que vai além da esfera puramente
estatal O MDN decidiu deixar de
actuar como concorrente das em

presas portuguesas e passou a ac
tuar como promotor das empresas
portuguesas O gabinete do minis
tro garante que as duas facetas de
Aguiar Branco como advogado e
político não se misturam Para sal
vaguardar em absoluto qualquer
espécie de incompatibilidade o dr
José Pedro Aguiar Branco e a |PAB
e Associados decidiram logo em
2011 que a PAB não trabalharia
não trabalha nem trabalhará para
qualquer empresa na área da defe

sa enquanto o dr José Pedro
Aguiar Branco desempenhar as
funções de ministro da Defesa Na
cional ou persistir alguma incom
patibilidade legal
Mas o escritório de advocacia de

Aguiar Branco tem mais interesses
na América Latina No Peru por
exemplo O ministro visitou este
país em Outubro de 2014 depois
de ser convidado para participar na
XI reunião de ministros da Defesa

das Américas que pela primeira
vez contou cem dois europeus o
ministério português e o espanhol
Em Janeiro de 2015 três meses
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após essa visita a |PAB Associa
dos anunciou uma parceria com a
Barrios Fuentes Abogados um
escritório com sede em Lima Leo

nor Guedes Oliveira advogada da
IPAB escreveu pelo menos dois
textos sobre aquele país Em |unho
de 2014 escreveu na revista Advo

catus Porquê esperar pelo Natal
para investir no Peru E sublinhou
que depois do entusiasmo pelo
Brasil da moda da Colômbia foi a
vez de o Peru entrar no radar dos

portugueses que pretendem inves
tir em mercados internacionais

Em Fevereiro de 2015 já depois de
anunciada a parceria luso peruana
escreveu um texto publicado no si

te da Câmara de Comércio Luso
Peruana mencionando o sector

da Defesa Em bom rigor as rela
ções entre os dois países têm se
vindo a alargar e reforçar nos mais
variados domínios na área políti
co diplomática na área económi
ca comercial e de investimento na
área da saúde da cultura da segu
rança e da defesa Conclui dizen
do que o Peru pode ser um prato
muito apetecível para 2015
Há porém mais pontos de con

tacto entre o escritório e o Ministé

rio Paulo Cutileiro sócio da |PAB
Associados é adjunto de Aguiar
Branco no Ministério da Defesa e
militante do PSD O ministro no

meou o seu adjunto em junho de
2014 para o grupo de trabalho de
aconselhamento técnico sobre a

promoção da economia de defesa
na esfera internacional Segundo o
despacho o objectivo do grupo é
identificar oportunidades para a
economia da defesa a nível inter
nacional c manter o MDN constan
temente informado sobre as mes

mas Para tal o grupo deverá re
colher toda a informação necessá
ria para o efeito e efectuar os con
tactos necessários quer ao nível
interno da Defesa incluindo as

Forças Armadas quer ao nível da
estrutura empresarial nacional re
lacionadas com a Defesa quer com
entidades estrangeiras públicas ou
privadas Do mesmo grupo fazem
também parte Eduardo Filipe pre
sidente da IDD e a adjunta diplo
mática do ministro Isabel Pestana

O gabinete do ministro diz à SÁ
BADO que tal como Aguiar Bran
co o adjunto Paulo Cutileiro sus
pendeu a sua inscrição na Ordem
dos Advogados E acrescenta que a
IPAB Associados tem cerca de
10 outros escritórios associados em
todo o mundo com várias confe
rências organizadas numa lógica
de internacionalização praticada
desde sempre pública e notoria
mente conhecida muitos anos an

tes de o dr José Pedro Aguiar
Branco tomar posse como MDN

Um amigo levanta voo
O jurista Rodrigo Adão da Fonseca
trabalhou durante cerca de uma

década no sector bancário até Ja
neiro de 2010 quando assumiu as
funções de assessor do então líder
da bancada parlamentar do PSD
José Pedro Aguiar Branco Estava
já em curso a disputa pela sucessão
de Manuela Ferreira Leite na lide

rança do partido sendo Aguiar
Branco um dos candidatos A res

pectiva moção de estratégia foi
coordenada por Adão da Fonseca e
contou com contributos de Alexan

dre Relvas Miguel Frasquilho Luís
Miguel Novais entre outros
Em Março de 2010 Pedro Passos

Coelho venceu as eleições directas
para a liderança do PSD obtendo
61 dos votos contra 34 de
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Paulo Rangel e 3 de Aguiar
Branco Na sequência da derrota
Aguiar Branco abandonou o cargo
de líder parlamentar e Adão da
Fonseca deixou de ser assessor

Mas manteve a actividade regular
na blogosfera é um dos autores do
blogue O Insurgente publicando
textos alinhados com o PSD

Odrone despenhado
Após as eleições legislativas de Ju
nho de 2011 Aguiar Branco ascen
deu a ministro da Defesa Nacional

Em Agosto desse ano empossou
Luís Miguel Novais como adminis
trador executivo da Empordef No
vais havia de se demitir ao entrar

em colisão com Aguiar Branco por
causa dos Estaleiros Navais de Via
na do Castelo Cerca de um mês
mais tarde foi a vez de Adão da
Fonseca ser nomeado como
director executivo da Edisoft e da
ETI e como director financeiro da

EID três empresas controladas
pela Empordef Refira se que Adão
da Fonseca é amigo de Paulo Cuti
leiro adjunto do ministro e sócio
da JPAB desde os tempos da Uni
versidade Católica do Porto

O convite para exercer as fun
ções referidas partiu na altura do
presidente da Empordef Rui Vi
cente Ferreira nomeado por
Aguiar Branco em 2011 indica
Adão da Fonseca questionado pela
SÁBADO O que me foi pedido à
época foi que preparasse as em
presas para o respectivo processo
de privatização sendo para esse
efeito necessário alguém com va

lências e experiência em processos
de M A fusões e aquisições e res
truturação o que seria o meu caso
que acumulei experiência e prepa
ração nestas áreas justifica
Foi a primeira experiência profis

sional de Adão da Fonseca no sec
tor da Defesa Em Setembro de

2013 transitou das empresas públi

cas da Empordef para o cargo de
director financeiro da Tekever

Demiti me das empresas do
Grupo Empordef entre Março e
Abril de 2013 após concluir a pri
vatização da Edisoft e por conside
rar que o trabalho que me havia
sido solicitado estava terminado
explica Quanto à mudança para
uma empresa privada com negó
cios no mesmo sector o ex asses

sor de Aguiar Branco ressalva que
o Grupo Tekever nunca manteve
qualquer relação comercial com
empresas do Grupo Empordef O
mesmo Adão da Fonseca já nas
funções de CFO da Tekever parti
cipou na viagem do MDN ao Dubai
Air Show em Novembro de 2013

A Tekever dispõe de protocolos
estabelecidos com o Exército e a

Marinha No que respeita ao Exér
cito em Julho de 2013 realizou se
um estágio de formação em Vila
Real visando a utilização do drone
AR4 Light Ray em missões milita
res Em 2014 o drone da Tekever
foi mesmo utilizado em missões de

reconhecimento no Kosovo por um
batalhão do Exército Português
Quanto à Marinha sabe se que

firmou dois protocolos de colabo
ração científica e industrial com a
Tekever em unho de 2013 Mais
recentemente a 16 de Abril de
2014 na Base Naval do Alfeite Lis
boa Adão da Fonseca em repre
sentação da Tekever reencontrou
se com o ministro Aguiar Branco
na cerimónia de apresentação e
entrega à Marinha de um drone da
empresa A primeira tentativa um
fuzileiro lançou o drone mas este
não levantou voo e caiu a pique no
rio Tejo Isto justifica que é sem
pre necessário investir muito no
treino para que na hora certa as
missões não falhem declarou
Aguiar Branco que enalteceu o
projecto da Tekever Vai ser alta
mente eficaz nas missões que a
Marinha tem de cumprir
A Tekever necessitou de uma li

cença do MDN para exercer a acti
vidade de comércio e indústria de

bens e tecnologias militares Essa
licença foi autorizada pelo ministro
Aguiar Branco através de um des
pacho de 5 de Março de 2013
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