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“Privatização da Empordef adiada para o próximo Governo 

Apesar das 11 manifestações de interesse sobre a privatização, a Empordef Tecnologias de Informação não 

recebeu nenhuma oferta de compra. Processo de venda da empresa de Tl da Defesa caberá ao próximo 

Executivo. 

 

A privatização da Empordef Tecnologias de Informação (ETI), que contou com 11 manifestações de interesse, de 

entidades nacionais e estrangeiras, acabou por não receber propostas de compra. Nem uma. 

"Não foram apresentadas propostas vinculativas, pelo que agora teremos de reequacionar os termos em que pode ser 

apresentado um novo processo de privatização", adiantou, ao Negócios, o ministro da Defesa, José Pedro Aguiar-Branco. 

Fonte oficial do Ministério da Defesa acabou por confirmar ao Negócios que o processo de privatização da ETI já não será 

retomado na actual legislatura. "Não vai ser relançado por este Governo - o calendário é apertado e iremos entrar em 

período eleitoral", justificou. 

O Executivo promete, contudo, "deixar preparado o processo" para o próximo Governo. "A administração da ETI 

encontra-se a estudar o que correu bem, assim como o que correu mal, e os pressupostos para o lançamento de um 

novo processo de privatização", rematou a mesma fonte. 

A venda da ETI esteve marcada para o início de 2014, mas acabou por ser adiada para este ano. O atraso foi então 

justificado pelo ministro da Defesa com o facto de a tutela estar concentrada no processo de subconcessão dos Estaleiros 

Navais de Viana do Castelo, que acabaram nas mãos do grupo Martifer. 

O processo de venda do capital social da ETI iniciou-se a 1 de Dezembro passado, com a alienação a ser feita "em bloco 

a um investidor ou a um grupo de investidores, nacionais ou estrangeiros". Seria escolhida a melhor proposta "segundo o 

critério do preço unitário por acção". O Governo tinha a intenção de concluir a privatização da empresa no início deste 

mês de Abril. 

A fase preliminar de recolha de intenções de aquisição arrancou a 1 de Dezembro e decorreu até 19 de Fevereiro. Houve 

11 interessados na compra da ETI, que tinham até ao final desse mês para apresentarem uma proposta vinculativa. Mas 

nem um dos 11 interessados quis ir a jogo. 

A privatização da ETI, cujo primeiro "round" ficou deserto por falta de interessados, faz parte do plano de venda da 

maioria das participadas do universo da Empresa Portuguesa de Defesa (Empordef), "holding" a extinguir. 

A ETI emprega 26 pessoas e factura cerca de dois milhões de euros, 83% dos quais são gerados no exterior. 

Especializada em engenharia de sistemas no desenvolvimento e manutenção de dispositivos de treino sintético e 

"software" de teste, nos mercados aeronáutico e de defesa, é uma das 14 empresas portuguesas que participam na LAAD 

- Feira Internacional de Defesa e Segurança, que arrancou esta terça- -feira, 14 de Abril* no Rio de Janeiro, no Brasil. A 

participação lusa é promovida pela IDD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais. *O jornalista viajou a convite da 

IDD 

 

Takever entra na Santos Lab 

A Takever, tecnológica portuguesa na área aeroespacial e defesa, vai adquirir uma participação qualificada na Santos Lab, 

empresa brasileira líder de mercado na produção de aviões não tripulados, os chamados drones, que equipam já a 
Marinha do Brasil. O acordo de cooperação entre as duas empresas foi assinado esta terça-feira, 14 de Abril, na LAAD - 

Feira Internacional de Defesa e Segurança, que decorre no Rio de Janeiro e conta com a participação de 14 empresas 
portuguesas. A cerimónia foi apadrinhada pelos ministros português (Aguiar- -Branco) e brasileiro (Jacques Wagner) da 

Defesa. Há mais de um ano que a Takever e a Santos Lab trabalham em conjunto. O AR2 Carcará é o primeiro produto a 
resultar desta parceria, que já está ao serviço de missões de vigilância marítima da Marinha brasileira e encontra-se 

equipado com avançados sistemas de bordo, sistemas de comunicação e estações terrestres fornecidos pela Takever. 
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Com cerca de 150 trabalhadores, a tecnológica portuguesa gera no exterior cerca de 80% de uma facturação da ordem 
dos 20 milhões de euros. 

Defesa negoceia compra do Siroco 

A compra do navio Siroco a França foi um dos temas da reunião entre o ministro da Defesa português e o vice-ministro 
francês da Defesa, esta terça-feira, 14 de Abril, no Rio de Janeiro. Trata-se da primeira vez que os dois governos 

abordam a questão após a formalização do interesse de Portugal no Siroco, num despacho já assinado por Aguiar-Branco 

a que o Negócios teve acesso. Este despacho marca o arranque das "negociações formais com o Estado francês tendo em 
vista a definição e condições de aquisição" do navio polivalente logístico Siroco. "O despacho estabelece o "roadmap" das 

negociações, pelo que esperamos que sejam concluídas com êxito", afirmou Aguiar-Branco aos jornalistas portugueses, 
no Rio de Janeiro. Sobre o preço de referência de 80 milhões de euros do Siroco, o ministro da Defesa frisou que "pode 

ser superior, inferior ou igual." Porque "vai ter de se verificar se este navio se enquadra nos objectivos e requisitos que a 

Marinha entende que são relevantes e se o preço adequado para isto é o que está indicado", explicou Aguiar-Branco.” 

 

 

Jornal de Negócios 

15 de Abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




