
Por uma coincidência, a última vez
que escrevi para o Diário de Aveiro
sobre o Brasil foi em 2014. Um ano
de eleições presidenciais, bastante

esperadas e num clima de incerteza que agi-
tava o cenário político, social e económico. O
Brasil estava a viver  algo de novo, surgiam os
movimentos sociais que arrastavam milhões
de brasileiros para a rua a reclamar pelo fim
da corrupção, por mais segurança, melhor
educação e transportes para todos. Gritava-
se, na época, “o Brasil acordou”. As eleições
decorreram e o PT continuou no poder mas
com sinal sério dado pelas urnas: no final do
seu primeiro mandato, a Presidente Dilma ti-
nha 59% de aprovação mas foi reeleita com
51,64% dos votos válidos. Não foi uma dife-
rença maior, apenas porque a oposição nunca
conseguiu encontrar uma alternativa convin-
cente para conseguir mudar o cenário político
da época.

Seriam mais 4 anos de PT e os desafios eram
grandes: combater a inflação que estava acima
do teto e é um velho fantasma brasileiro con-
cretizar várias das promessas de infra-estru-
turas feitas no primeiro mandato, combater a
corrupção - já com várias nuvens cinzentas a
pairarem sobre o PT - e as tão esperadas re-
formas fiscais e políticas. Dilma tinha uma ta-
refa enorme entre mãos mas nunca poderia
imaginar os tempos que estariam por vir.

A determinado momento do período 2014-
2018, o Brasil começava a acompanhar, ao
vivo e a cores, episódios diários ao estilo do
“House of Cards”. A realidade conseguia, na
maioria das vezes, ultrapassar a ficção.

Uma simples operação policial, que teria ini-
cialmente como objetivo apurar a movimen-
tação de valores de origem ilícita através de
uma rede de postos de gasolina, tornou-se na
maior investigação sobre corrupção condu-
zida até hoje no Brasil e no mundo. Da opera-
ção Lava Jato já resultaram mais de 100 presos
e condenados, entre eles figuras outrora into-

cáveis no Brasil. Desde o ex-presidente da Re-
pública Lula da Silva, aos donos das maiores
empreiteiras, grandes empresários, presidente
da Câmara dos Deputados, governadores e
outros políticos de diferentes partidos.

No decorrer do furacão da Lava Jato, deu-
se o “impeachment” à Presidente Dilma em
2016. Sobre ela recaíram acusações de des-
respeito à lei orçamental e à lei de improbidade
administrativa (as famosas pedaladas fiscais).
Contudo, já existiam fortes suspeitas do en-
volvimento do PT nas operações que estavam
em investigação e isso também terá tido forte
influência em todo o processo. Por 61 votos
contra 20, Dil ma caiu e assumiu o cargo o seu
vice Michel Temer. Hoje, grande inimigo e, se-
gundo as sondagens, o Presidente mais im-
popular da História do Brasil.

As eleições estão marcadas para 7 de Outu-
bro, já surgiram 20 pré-candidatos mas o ce-
nário está tão em aberto que ainda não exis-
tem certezas sobre quem realmente avança
para as urnas. Por outro lado, os episódios da
Lava Jato continuam e esperam-se sempre
surpresas até à data das eleições.

Quem acompanha tudo isto à distância,
questiona-se: e o Brasil está parado? Como
fica a economia nesta tempestade política? A
melhor resposta que encontro, é-me dada no
dia a dia no contacto com empresários e in-
vestidores que continuam a acreditar no Brasil.
Apesar da política, este continua a ser um
grande país e pleno de oportunidades. Os in-
dicadores do Banco Central mantêm a expec-
tativa de crescimento do PIB para 2018 (2,6%),
existe uma melhora (embora lenta) no em-
prego, a inflação está comportada, as taxas de
juro nos níveis mais baixos de sempre, a pou-
pança e a renda apresentam crescimento.

Podemos quase que concluir que existe o
Brasil da economia e dos empresários sérios
e o Brasil da política. A política interfere na
economia mas esta consegue sobreviver ape-
sar da política. Complicado? Com certeza, mas
o Brasil nunca foi simples. Hoje, continuamos
a dizer que não é para principiantes mas tam-
bém não será para os “profissionais” de ontem
que estavam familiarizados com as velhas po-
líticas. Os mais românticos querem acreditar
que algo está a suceder no Brasil, que será o
momento para o rejuvenescimento e para as
tão esperadas reformas. Será que é desta? |
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Construção

Brasil

A construtora Gabriel Couto
está de volta à região, desta
feita para construir, em Cacia
(município de Aveiro), as novas
fábricas da Navigator Tissue.

O êxito obtido na conclusão
da estrutura em Águeda em
tempo recorde face à especifi-
cidade e dimensão da obra tor-
nou-se, de acordo com a em-
presa, num “excelente cartão
de visita” desta construtora mi-
nhota, sediada em Vila Nova
de Famalicão.

Para o CEO Carlos Couto,
este é “mais um desafio ali-
ciante e ambicioso, que vem
demonstrar  o capital de con-
fiança adquirido junto dos in-
vestidores, que apostam no co-
nhecimento e na experiência
da Gabriel Couto na área da
construção de grandes pólos
de investimento industrial”.

Com assinatura do gabinete
de consultoria e projectos de
engenharia “GEG - ENGINEE-
RING STRUCTURES FOR LI -
FE”, o projecto em curso de-
signado Smooth - Armazém de
Bobines e de Paletes e Expedi-
ção (Contratos 3 e 5), promo-
vido pela Navigator Tissue Ca-
cia, S.A., integra-se na constru-
ção das suas novas fábricas de
papel em Cacia e irão criar
cerca de uma centena de no-

vos postos de trabalho. Tal
como tem vindo a ser anun-
ciado, a construção destas no-
vas unidades fabris tem como
propósito a construção de
uma linha de produção de pa-
pel “Tissue” (utilizado em len-
ços de papel e papel higiénico)
e respectiva transformação em
produto final.

As novas unidades fabris
Segundo a construtora, os

contratos incluem várias edi-
ficações e estruturas distintas. 

“Na empreitada 3, o destaque
especial vai para o conjunto de
edifícios destinados à armaze-
nagem de bobines de papel, que
integram a fábrica de ‘Tissue’ de
Cacia, numa área total de cerca
de 4.500 metros quadrados.
Esta estrutura engloba o trans-
portador, recepção e cais de
carga de bobines para o exte-
rior, bem como a sala de equi-
pamentos de ventilação e de re-
dução de oxigénio”. Por sua vez,
a empreitada 5 é composta por
um conjunto de edifícios desti-
nados à armazenagem de pa-
letes de papel e expedição,
numa área total de cerca de
6.000 metros quadrados.

O prazo global para execu-
ção destas empreitadas é de
oito meses e nove meses, res-

pectivamente. A execução des-
tes projetos está a ser mais um
desafio aliciante e ambicioso
assumido pela Gabriel Couto,
e a alcançar num prazo muito
exigente. Contudo, “a vanta-
gem da Gabriel Couto possuir
muito equipamento próprio
permite uma mobilização ex-
tremamente rápida numa fase
inicial o que, em obras de curta
duração, como é o caso destas
empreitadas, é um factor mui -
to importante”, afirma Carlos
Couto, ressalvando, também,
o facto de “conseguirmos aliar
as capacidades que temos com
a experiência e as valências
técnicas apropriadas para a
execução de qualquer tipo de
empreitada, nas mais diversas
áreas da nossa actividade”.

Com estas novas fábricas, a
Navigator Tissue Cacia espera
atingir um investimento pró-
ximo dos 120 milhões de euros
e ficará dotada de uma capa-
cidade de produção nominal
de 70.000 toneladas por ano.
Números que permitem, desde
já, antever o peso significativo
que terá no volume de expor-
tações da região, o que consti-
tui uma oportunidade muito
significativa de dinamização e
crescimento económico e de
promoção do emprego. |
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As novas fábricas em Cacia têm um prazo de construção de oito e nove meses
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