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EDITORIAL Portugalglobal nº964

A hora é de balanço, agora que o manda-
to da atual administração da AICEP, a que 
tenho a honra e o privilégio de presidir, se 
aproxima do fim. E podemos dizer que cum-
primos com o que nos propusemos: o Plano 
Estratégico que apresentámos em 2014 foi 
completado como previsto. E os resultados 
mostram que os objetivos foram alcança-
dos: as exportações batem recordes histó-
ricos e a AICEP teve dois dos melhores anos 
de sempre na captação de investimento. 

O Roadshow Portugal Global percorreu o 
país junto do tecido empresarial, aproximan-
do as mais de duas mil empresas participan-
tes a 19 mercados com oportunidades para 
as suas áreas de atividade. A expansão da 
rede externa, passando a cobrir mais de 60 
mercados atualmente, o que compara com 
pouco mais de 50 no início de 2014, veio 
ampliar o apoio dado no terreno à interna-
cionalização das empresas, beneficiando as 
exportações. Passámos a cobrir toda a CPLP, 
tendo aberto delegações na Guiné-Bissau, 
em São Tomé e Príncipe e em Timor-Leste; 
e inaugurámos também centros de negócios 
na Arábia Saudita, Austrália, Mumbai (se-
gunda delegação na Índia), Coreia do Sul, 
Cuba, Irão, Qatar, São Francisco (segunda 
delegação nos EUA) e Suíça. Argentina e Tai-
lândia abrirão em breve. 

Na atração de investimento percorremos 23 
geografias selecionadas no âmbito de um 
Roadshow de Investimento, procurando es-
timular proactivamente os investidores num 
conjunto de países com elevado potencial e 
criámos uma equipa de especialistas na cap-
tação de IDE (os FDI Scouts), focada em três 
áreas geográficas estratégicas: América do 
Norte (Canadá e EUA), Europa (Alemanha, 
Benelux, França, Itália, Reino Unido e Suíça) e 
Ásia (China, Coreia do Sul e Japão). A AICEP 
foi ainda uma das entidades responsáveis por 

trazer a Web Summit, uma das maiores con-

ferências tecnológicas do mundo, para Lis-

boa. Trata-se de um excelente cartão-de-visita 

que colocou Portugal no mapa como destino 

de investimento tecnológico.

O ano de 2016 foi o melhor de sempre das ex-

portações nacionais em valor – as exportações 

de bens e serviços atingiram 74,5 mil milhões 

de euros (que representaram 40,2 por cento 

do PIB). E, em 2015 e 2016, a AICEP registou 

dois dos melhores anos de sempre na captação 

de investimento: no total, foram angariados 

cerca de 2,7 mil milhões de euros de mais de 

200 projetos provenientes de muitas geogra-

fias e em vários setores de atividade. São nú-

meros muito positivos, que nos deixam com a 

sensação de missão cumprida e mostram que 

Portugal está no bom caminho.   

Uma palavra final para os empresários, portu-

gueses e estrangeiros, que têm acreditado no 

nosso país: como nunca me canso de referir, a 

AICEP não exporta nem investe – essa tarefa 

cabe às empresas. A nós, cabe-nos garantir um 

apoio cada vez mais eficiente que possa poten-

ciar a atividade do tecido empresarial, funda-

mental para o progresso e o desenvolvimento 

sustentado de Portugal. Sem o trabalho notá-

vel da comunidade empresarial, apostando na 

inovação e na qualidade, investindo e virando-

-se decisivamente para o mundo exterior, não 

teria sido possível ao nosso país ter vindo a 

construir a imagem muito positiva de que hoje 

beneficiamos a nível global. Bem merecem o 

reconhecimento da sociedade portuguesa – 

bem como os esforços que fizemos para apoiar 

mais e melhor a sua atividade. Um apoio que, 

estou certo, a AICEP vai continuar a prestar no 

futuro. Muito obrigado a todos!

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Hora de balanço:  
mais investimento, mais exportações
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PROMOÇÃO INTERNACIONAL 
DA ENERGIA E DA AERONÁUTICA
A consistência de uma política de promoção internacional dos setores da energia e da 
aeronáutica portuguesas foi o destaque da primeira sessão da iniciativa “Innovation 

Sessions”, que teve lugar em Bruxelas, na sede do Comité Económico e Social Europeu.

O principal objetivo deste evento foi promover e divulgar o que de mais inovador 
se concebe e produz em Portugal nestes dois setores, pretendendo-se, no futuro, 

replicar este conceito aos diversos setores da economia portuguesa. 

As temáticas “Energia para o Desenvolvimento Sustentável” e “Aeronáutica 
enquanto driver de inovação” foram abordadas nesta edição, que contou com a 

presença de várias empresas portuguesas dos dois setores.

O evento, apoiado pelo programa Portugal 2020 e organizado pela AICEP em 
colaboração com a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, a ANI – Agência 

Nacional de Inovação, a Eupportunity, o Gabinete de Promoção do Programa-
Quadro de I&DT (GPPQ) e o Comité Económico e Social, teve como principal objetivo 

reunir diversas entidades nacionais e europeias, tanto da indústria como 
da investigação, dos setores da aeronáutica e da energia.
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O conceito das “Innovation Sessions” 
utilizou um formato que pode ser usa-
do para promover os diferentes seto-
res da atividade económica portugue-
sa. O principal público deste evento 
foram os funcionários das instituições 
europeias, os opinion makers, os con-
sultores, as empresas, as universidades 
e os centros de investigação de outros 
Estados-membros da União Europeia.

A primeira sessão da “Innovation Ses-
sions”, que se realizou no dia 21 de no-
vembro de 2016 em Bruxelas, focou-se 
em dois setores inovadores em Portugal: 
a aeronáutica e as energias renováveis. 

Mas como existem outros setores ino-
vadores, pretendemos replicar o even-
to em 2017 e nos próximos anos, dan-
do destaque ao que de mais inovador 
se concebe e produz em Portugal. 

O evento em Bruxelas
A AICEP, em estreita colaboração 
com a CIP - Confederação Empresa-
rial de Portugal, a Eupportunity e a 
ANI – Agência Nacional de Inovação, 
incluindo o Gabinete de Promoção do 
Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) e 
o Comité Económico e Social, consti-
tuíram um plano de organização con-

“INNOVATION SESSIONS”
A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO

Num enquadramento europeu, mas organizado por portugueses, o evento 
“Innovation Sessions” teve como principal objetivo debater uma prioridade 
comum que é, também, um imperativo diário para a indústria: a inovação.

junto, onde cada entidade participou 

e contribuiu, no âmbito das suas com-

petências, para a preparação, divulga-

ção e acompanhamento do evento.

O comissário europeu Carlos Moe-

das foi orador na sessão plenária, 

tendo sido fundamental o apoio do 

seu gabinete na implementação e 

sucesso do evento. 

O mesmo se aplica relativamente à 

REPER – Representação Permanente 

de Portugal junto da União Europeia, 

uma vez que foi o embaixador Nuno 

Brito que realizou a abertura oficial 

da sessão. Durante a preparação do 

evento, os conselheiros apoiaram na 

divulgação do mesmo junto dos seus 
homólogos de outros Estados-mem-
bros da União Europeia.

A comprovar a importância que as 
entidades nacionais atribuíram à pri-
meira “Innovation Session” estiveram 
presentes, como oradores, o presi-
dente da AICEP, Miguel Frasquilho, o 
presidente da CIP, António Saraiva, o 
presidente da ANI, José Carlos Caldei-
ra, e o vice-presidente do CES, Gon-
çalo Lobo Xavier, tendo sido este úl-
timo responsável pela moderação da 
primeira sessão.

Sessões  
setoriais paralelas
Os participantes, no fim da sessão ple-
nária, dividiram-se em dois grupos para 
debater diferentes temáticas: “Energy 
for Sustainable Development” e “Aer-
onautics as an Innovation driver”. 

Na primeira hora, na sala da energia, 
os participantes assistiram a apresen-
tações realizadas por oradores da Co-
missão Europeia relativas a energia, 
energia renovável, fontes de finan-
ciamento e programa H2020. Por sua 
vez, na sala da aeronáutica, assisti-

> POR MARIA MANUEL 
BRANCO, DIRETORA DA AICEP 
EM BRUXELAS
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ram a apresentações relativas a priori-
dades na aeronáutica, inovação, pro-
grama Clean Sky e programa SESAR.

Em cada grupo, um orador português 
caracterizou o setor em Portugal e 
apresentou as suas competências e 
valências, evidenciando a qualidade 
do setor e das empresas portuguesas. 
Esse papel coube, do lado das ener-
gias renováveis, a António Sá da Cos-
ta, presidente da APREN, e do lado da 
aeronáutica, ao general José Cordeiro, 
administrador da AED Portugal.
Na sequência deste momento dedica-
do aos programas europeus e respe-
tivas novidades aplicáveis aos setores, 
os grupos mantiveram o lema, mas al-
teraram o formato e os oradores para 
um programa mais prático. 

Com moderação portuguesa, foram 
convidadas várias entidades e empresas 
europeias para fazer uma apresentação 
rápida, permitindo dinamizar o debate.

Desafios do setor 
energético

Desafios do setor 
aeronáutico 

Moderação: Isabel Cabrita,  
da Direção-geral de Energia  
e Geologia (DGEG)

Moderação: João Romana,  
da Aeronautic, Space and  
Defense Federation (AED) 

Apresentações rápidas:
• Siemens Portugal
• EDP Renováveis
• REN 
• EFACEC
•  ESTELA - European Solar Thermal 

Electricity
• INESC-TEC
•  EUREC - European Renewable 

Energy Research Centres
• TECNALIA
•  REScoop – EU Federation of 

Renewable Energy Cooperatives
•  Energy Cities
•  ETIP PV – EU Technology & 

Innovation Platform PV
• Friends of the Supergrid

Apresentações rápidas:
• Embraer Portugal
• Dassault Aviation
• Airbus Defence & Space
• SAFRAN 
• THALES
• TAP 
• EREA
• ACARE
• LAETA

Conclusões finais:
•  Paula Abreu Marques, Head of Unit 

Renewables and CCS Policies, DG 
Energy

•  Vincent Berrutto, Horizon 2020 
ENERGY Head of Unit, EASME 

Conclusões finais:
•  Solly SIDE, Chair R&T Commission 

ASD, AeroSpace and Defence  
Industries Association of Europe, 

•  Sebastiano Fumero, Head of  
Aviation  Unit, DG RTD 

“O contacto 
internacional com 

potenciais parceiros 
de outros países, 

entre todos os atores 
identificados, promove 
Portugal em setores de 

elevada inovação.”

O objetivo foi criar um dia de debate 
sobre a importância e relevância da 
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inovação no panorama europeu dos 
programas e estratégias da comissão 
europeia para promover a inovação 
nos setores em causa: aeronáutica 
e energia, bem como o programa 
H2020 e outros que se apliquem a es-
tas indústrias, refletindo também so-
bre o papel do setor privado e público 
na inovação e os desafios e obstáculos 
existentes no setor. 

Os convites foram feitos de forma a ga-
rantir a partilha de visões e prioridades, 
que devem aproximar o setor empresa-
rial das universidades e centros de in-
vestigação europeus e nacionais, bem 
como destes com as entidades públicas 
nacionais e da União Europeia.

O conhecimento, a experiência e a 
comunicação, entre estes players, em 
prol do desenvolvimento e crescimen-
to sustentado e inovador do setor em 
causa, facilita cooperações, diálogos, 
sinergias e resolução de problemas de 
que todos podem beneficiar. 

Para a Comissão Europeia, para aque-
les que se ocupam das políticas e pro-
gramas, é também fundamental escu-
tar o mundo empresarial e académico, 
bem como os centros tecnológicos e 
as associações europeias, que visam 
transmitir as preocupações do setor e 
garantir os interesses dos associados. 

Fazer esta reflexão, de forma especiali-
zada, por setores, contribui para o apro-
fundamento de pontes público-privadas, 
sinergias e parcerias, seja entre empre-
sas, bem como entre empresas e centros 
de investigação ou universidades. 

O evento  
em números 

•  148 participantes oriundos de 
11 Estados-membros da União 
Europeia;

•  40 empresas europeias, 18 uni-
versidades, centros tecnológicos 
e grupos de interesse;

•  7 associações europeias  
de aeronáutica;

•  9 associações europeias  
de energia;

•  De Portugal, participaram cerca 
de 50 pessoas, entre os quais 
representantes de empresas, as-
sociações empresariais, universi-
dades, institutos tecnológicos, 
DGEG/Ministério da Economia, 
Ministério da Defesa/idD, Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros, 
entre outros.

No final do evento, que terminou 

com um cocktail de networking em 

torno de vinho português, os partici-

pantes ficaram a conhecer melhor o 

que Portugal representa nos setores 

em causa e os bons exemplos que te-

mos para divulgar.

Portugal é reconhecido tanto no setor 

aeronáutico como no setor energé-

tico, em especial nas energias reno-

váveis, como um parceiro inovador 

e competitivo. E, em ambos os ca-

sos, estamos a falar de setores onde 

os programas de financiamento da 

União Europeia e as políticas de futuro 

precisam cada vez de mais inovação e 

cooperação internacional.

O evento teve um reconhecido interes-

se, uma vez que facilitou, num só dia, 

a promoção de setores nacionais alta-

mente tecnológicos e inovadores junto 

de players de vários países diferentes. 

1.  E 2. PRIMEIRA SESSÃO DO EVENTO 
"INNOVATION SESSIONS",  
QUE DECORREU A 21 DE NOVEMBRO,  
EM BRUXELAS.

3.  GONÇALO LOBO XAVIER, VICE-
PRESIDENTE DO CESE; JOSÉ CARLOS 
CALDEIRA, PRESIDENTE DA ANI; 
ANTÓNIO SARAIVA, PRESIDENTE DA 
CIP; CARLOS MOEDAS, COMISSÁRIO 
EUROPEU PARA A INVESTIGAÇÃO, 
CIÊNCIA E INOVAÇÃO; E MIGUEL 
FRASQUILHO, PRESIDENTE DA AICEP.

1

2

3
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Estes setores têm sido um suporte do 

crescimento tecnológico a nível mun-

dial, demonstrando uma capacidade 

multiplicadora única (cerca de cinco 

vezes o volume de investimento) e um 

potencial de derrame tecnológico (spill 

over) ímpar para outros setores da eco-

nomia, capacitando cadeias de valor e 

promovendo sinergias que atravessam 

todo o tecido social e industrial.

O extraordinário crescimento do 

transporte aéreo, a crescente utili-

zação de tecnologias espaciais em 

outros setores e a exploração dos 

duplos-usos nos mercados civil e de 

segurança e defesa, permitem an-

tecipar uma forte importância eco-

nómica destes setores durante as 

próximas décadas e confirmar a sua 

importância estratégica para o cresci-

mento económico, para a criação de 

conhecimento e para a sustentação 

de emprego de valor acrescentado. 

AED PORTUGAL
O SETOR AERONÁUTICO PORTUGUÊS

> POR JOSÉ CORDEIRO, ADMINISTRADOR DA AED,  
E JOÃO ROMANA, DIRETOR-GERAL DA PEMAS

Os setores da Aeronáutica, do Espaço e da Defesa são internacionalmente 
reconhecidos como motores impulsionadores da investigação, da inovação e da 

economia das nações, inspirando e estimulando o aparecimento de novas gerações 
de cientistas e capitalizando o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Todavia, a forte tendência de cresci-

mento da aviação comercial acarreta, 

por um lado, claros riscos de cresci-

mento da concorrência a nível global, 

mas por outro permite sustentar os in-

vestimentos no setor aeronáutico. 

Fruto dessa concorrência, a indústria 

aeronáutica europeia é já hoje confron-

tada com a necessidade de reforço e 

reformulação das cadeias de valor, não 

só para garantir os tempos de entrega 

e a qualidade, mas também para redu-

zir os custos de produção, o peso e o 

consumo das aeronaves. Este contexto 

tem um forte efeito de antecipação da 

nova revolução industrial e cria opor-

tunidades únicas para Portugal, dadas 

as suas condições geográficas e de 

competitividade, permitindo a diver-

sificação da oferta, estimulando a in-

ternacionalização, contribuindo para 

aumentar a eficiência e promovendo 

sinergias e economias de escala. 

Hoje em dia, Portugal é percecionado 
como um destino inovador e um im-
portante parceiro estratégico. Apre-
senta uma taxa de crescimento de 
1,6 por cento e acolhe as próximas 
edições da Web Summit (a edição 
de 2016 reuniu mais de 55 mil par-
ticipantes de 163 países). Portugal é 
ainda o 25º país do mundo mais fácil 
para negócios e apresenta uma loca-
lização estratégica privilegiada, a par 
com excelentes competências linguís-
ticas e académicas, infraestruturas de 
TIC de primeira linha, boa logística e 
universidades de topo.

Como em outros setores de forte in-
tensidade e complexidade tecnológi-
ca, o desenvolvimento da aeronáuti-
ca é intrinsecamente dependente da 
cooperação internacional, sendo os 
programas AIRBUS e CERN exemplo 
disso. Com efeito, nenhum Estado-
-membro consegue, por si próprio, fa-
zer face aos volumosos investimentos 
em formação e aquisição de tecnolo-
gia, necessários para manter e fazer 
crescer a base industrial e as necessi-
dades produtivas europeias.

O atual programa do quadro europeu 
de apoio à investigação e inovação, 
Horizonte 2020 (H2020), constitui a 
resposta europeia à necessidade de 
investimento em atividades de inova-
ção e cooperação internacional e dá 
grande relevância ao setor aeronáu-
tico, financiando em mais de quatro 
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mil milhões de euros dois programas 
específicos: um dirigido à aviação 
(H2020 transportes) e outro à aero-
náutica (JTI Clean Sky). O Portugal 
2020 (PT2020), enquanto programa 
complementar e sinérgico do H2020, 
disponibiliza fundos estruturais signi-
ficativos para apoiar as atividades de 
investigação e inovação entre entida-
des nacionais.

Os programas europeus e nacionais de 
apoio a atividades de investigação e ino-
vação têm contribuído fortemente para 
o sucesso e crescimento da aeronáutica 
europeia, alimentando quer inovações 
incrementais, quer soluções disruptivas. 
O impacto destes programas permitiu 
que ao longo dos últimos 50 anos se te-
nha verificado uma redução de 90 por 
cento no consumo de combustível e de 
75 por cento no ruído. 

No sentido de potenciar as sinergias 
entre o PT2020 e o H2020 em re-

forço das atividades aeronáuticas, 
e assim tirar o máximo proveito das 
sinergias entre os dois fundos, Por-
tugal assinou, a 27 de outubro de 
2016, um acordo com o Clean Sky 
com o objetivo de explorar ativida-
des complementares e oportunida-
des de financiamento ao setor aero-
náutico nacional.

O Cluster Nacional  
de Aeronáutica,  
Espaço e Defesa
O Cluster Nacional de Aeronáutica, 
Espaço e Defesa (AEDCP) foi criado 
em 2016 e reconhecido pelo gover-
no a 27 de fevereiro de 2017 como 
cluster de competitividade emergen-
te para os setores de Aeronáutica, 
Espaço e Defesa. O AEDCP reúne já 
60 entidades entre as quais a grande 
indústria (EMBRAER, TAP, SATA, CAE-
TANO AERONAUTIC, LAUAK PORTU-
GAL, MECACHROME e OGMA), um 

largo número de pequenas e médias 

empresas e entidades do sistema 

científico e tecnológico, institutos e 

centros tecnológicos. 

Este setor, que é hoje em dia crítico 

para o crescimento da economia na-

cional, uma vez que representa um 

por cento do PIB nacional, exporta 87 

por cento de um volume de 1,7 mil 

milhões de euros e sustenta 18.500 

postos de trabalho qualificado. Aten-

dendo a que há menos de 10 anos era 

constituído por meia dúzia de empre-

sas, este é um indicador claro da sua 

forte contribuição para o crescimento 

da economia nacional.

A aeronáutica como 
motor de inovação  
e crescimento
A aeronáutica tem sido determinante 

para uma nova ordem mundial, apro-

ximando os povos e traçando novos 

mapas do mundo. Os aviões supor-

tam 23 por cento das exportações 

mundiais e apoiam diretamente dois 

milhões de empregos diretos e 5,3 mi-

lhões de empregos indiretos.

Neste contexto, o setor aeronáuti-

co assume um papel fulcral para a 

economia europeia, não apenas pela 

contribuição para a não dependên-

cia tecnológica e para a retenção 

na Europa de emprego de alto valor 

acrescentado, mas sobretudo pela 

demonstração de resiliência face às 

crises económicas que assolaram o 

mundo e a europa, em particular nos 

últimos 10 anos. 

Com efeito, a aeronáutica tem sido 

não apenas um motor de inovação e 

competitividade europeia, mas sobre-

tudo um impulsionador do emprego 

e do crescimento económico, funcio-

nando em claro contraciclo com a re-

cessão da economia europeia. 

www.aedportugal.pt

http://www.aedportugal.pt
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Entre 1995 e 2016, a potência insta-
lada nas centrais electroprodutoras 
renováveis aumentou de 3,9 GW para 
13,1 GW, apresentando uma taxa 
média de crescimento anual na or-
dem dos 5,9 por cento. Este aumento 
tornou-se mais visível a partir de 2005 
devido à entrada em operação de vá-
rias centrais eólicas. Paralelamente 
é de salientar a redução, a partir de 
2011, da potência instalada em cen-
trais térmicas fósseis.

A maior utilização de renováveis na pro-
dução de eletricidade permitiu reduzir 
de forma relevante a dependência ener-
gética nacional, que passou dos 85 por 
cento em 2005 para 72 por cento atual-
mente. Atente-se que em 2005 a pro-
dução renovável foi de 8,3 TWh, tendo 
evoluído para 32,3 TWh em 2015, o 
que corresponde a uma quadruplicação 
de produção em 10 anos. A produção 
de 2005 correspondeu a 17 por cento 
do consumo (48,5 TWh), enquanto a 
de 2015 já representou 64 por cento do 
consumo (50,8 TWh). 

A elevada produção de energias re-
nováveis no ano de 2016 permitiu a 
redução do preço médio no merca-
do ibérico de eletricidade (MIBEL), 
que se situou nos 39,4 euros/MWh. 
Este cenário contrasta com os valo-
res apresentados nos anos anteriores, 
por exemplo, em 2015, as renováveis 
tiveram uma contribuição de apenas 

APREN 
ENERGIAS RENOVÁVEIS EM PORTUGAL

Portugal tem acompanhado a política comunitária para a energia, que promove o 
desenvolvimento das fontes de energias renováveis e a descarbonização da econo-
mia, de modo a guindar a Europa à liderança mundial no que respeita às energias 
renováveis. De facto, ao longo das últimas duas décadas, a potência elétrica reno-

vável instalada em Portugal tem evoluído de forma continuada.

48 por cento, o que se refletiu no au-
mento do preço médio de mercado 
para 50,4 euros/MWh, 28 por cento 
superior ao valor de 2016.

Em termos acumulados, desde que o 
MIBEL está a funcionar em ano com-
pleto, ou seja, a partir de 2008 e até 
2015, a redução do preço da eletricida-
de no mercado, induzida pela presença 
de renováveis, traduziu-se num ganho 
económico superior a 8,7 mil milhões 
de euros. Para além disso, a produção 
elétrica com origem em fontes renová-
veis evitou a importação de mais de 5,2 
mil milhões de euros em combustíveis 
fósseis e o pagamento de um valor su-
perior a 0,6 milhões de euros em licen-
ças de emissão de CO2.

Nos próximos anos, prevê-se que o au-
mento da produção da energia elétrica 
a partir de fontes renováveis continue a 
influenciar positivamente a descarbo-

nização da sociedade portuguesa, per-
mitindo passar das atuais emissões de 
CO2, que rondam os 283 g/kWh, para 
valores de cerca de 70 g/kWh em 2030.

Além dos benefícios já mencionados, 
as tecnologias renováveis apresentam 
vantagens relativamente à produção 
fóssil, em termos de contribuição para o 
emprego (mais de 42 mil postos de tra-
balho diretos e indiretos), de uma maior 
incorporação tecnológica nacional (as 
centrais eólicas têm uma incorporação 
superior a 95 por cento), de impulso à 
investigação e de maior descentraliza-
ção e desenvolvimento regional. Estes 
fatores traduzem-se numa significativa 
contribuição para o PIB, que se estima 
atualmente em 1,8 por cento.

A atividade de serviços em torno do 
setor eólico tem tido uma consoli-
dação exemplar, com o aumento do 
volume de negócio e do número de 
empresas de referência, como a SEN-
VION, a ENERCON no fabrico de pás, 
nacelles e geradores, a Tegopi e a A. 
Silva Matos na construção de torres, 
as quais no seu conjunto já foram res-
ponsáveis por mais de dois mil milhões 
de euros de exportações desde 2009. 

Em março de 2016, Portugal conse-
guiu atingir 107 horas consecutivas 
onde a produção renovável foi só por 
si suficiente para abastecer o consu-
mo nacional. 

> POR ANTÓNIO SÁ DA COSTA, 
PRESIDENTE DA APREN
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EDP Renováveis (EDPR)
A EDP Renováveis é a empresa núme-
ro um em Portugal e líder global na 
área das energias renováveis, dedican-
do-se à criação de valor, inovação e 
sustentabilidade. Desenvolve parques 
eólicos desde 1996 e foi cotada em 
bolsa pela primeira vez em junho de 
2008. Atualmente detém cerca de 
25 por cento do mercado português 
de energia eólica e gera 1.249 MW 
de energia, o que representa mais de 
3TWh ao ano.

A Energias de Portugal (EDP), a maior 
acionista da EDPR, começou por inves-
tir em energias renováveis em 1996, 
criando nessa altura o primeiro parque 
eólico em Portugal (Parque Eólico da 
Fonte da Mesa – 10MW). 

Em 2001, com a criação do objetivo 
português de “em 2010, 39 por cento 
da energia portuguesa deveria de ad-
vir de fontes renováveis de energia”, a 
EDPR quis estabelecer-se no mercado 
Ibérico. Desde então, o negócio tem 
crescido consistentemente, essencial-
mente através do desenvolvimento 
de projetos green field, da aquisição 
de projetos de pipeline, prospect e de 
empresas que se adequam à estraté-
gia de crescimento da EDP Renováveis. 

Atualmente, a EDP é o terceiro maior 
operador de energias renováveis na Pe-
nínsula Ibérica e um dos maiores a nível 
mundial em energia eólica, através da 

EDP Renováveis, que representa cerca de 
30 por cento da atividade do grupo. As 
suas atividades eólicas são desenvolvidas 
na Europa (Portugal, Espanha, França, 
Bélgica, Itália, Polónia e Roménia), nos 
Estados Unidos, através da EDP Rene-
wables North America (anteriormente 
Horizon Wind Energy), e no Brasil. 

A EDP Renováveis tem uma capacida-
de instalada de 1.249 MW, produzindo 
anualmente 3.100 GWh, o que repre-
sentou mais de seis por cento do con-
sumo nacional de eletricidade em 2015.

Simultaneamente, a EDPR continua a 
analisar outras tecnologias renováveis, 
como a energia eólica offshore, solar 
e de ondas, nomeadamente através 
da parceria com a EDP Inovação. 

Energia e Aeronáutica 
– Cluster eólico  
português
As universidades portuguesas têm tido 
um papel relevante no desenvolvimento 
do setor eólico. Começaram por desen-
volver modelos e estudos de potencial, 
de previsão, de planeamento da integra-
ção na rede e de requisitos técnicos. Só 
assim se conseguiu uma tão grande inte-
gração da energia eólica, sem qualquer 
restrição técnica ou incidente de rede. 
Em algumas situações de menor consu-
mo, a geração eólica tem sido esporadi-
camente superior ao próprio consumo, 
o que constitui um facto notável. O teci-

do universitário acumula um know-how 
técnico de grande relevância. 

As empresas de serviço também têm 
tido um desempenho relevante, no-
meadamente nas áreas de previsão, 
manutenção, estudos ambientais e 
monitorização de aves, tendo vindo a 
ganhar uma grande importância. 

Para além disso é de realçar o cluster 
industrial, repartido pelas zonas de 
Viana do Castelo, Oliveira de Frades e 
Vagos, onde se podem encontrar fá-
bricas para a produção de componen-
tes, desenvolvimento e manutenção 
de parques eólicos. Estes clusters têm 
como principais intervenientes empre-
sas de origem alemã, nomeadamente 
a Enercon e a Senvion, que passaram 
a produzir em Portugal os equipamen-
tos destinados aos parques, empre-
gando quase 2.200 trabalhadores.

Em torno, e impulsionadas por estes 
grandes clusters de referência, temos 
outras empresas, como a Martifer, a 
Tegopi e a A.Silva Matos, que cons-
troem torres e estruturas metálicas. 
No seu conjunto, contribuem para a 
incorporação nacional de componen-
tes na construção de centrais eólicas e 
de exportação de torres, pás e nacel-
les, que, em 2015, ultrapassou os 400 
milhões de euros, e com uma trajetó-
ria crescente desde 2009. 

www.apren.pt

http://www.apren.pt/


DESTAQUE Portugalglobal nº9614

Active Space  
Technologies
A Active Space Technologies tem par-
ticipando em projetos Clean Sky com 
o desenvolvimento de sensores e ele-
trónica para a monitorização de saúde 
de sistemas em ambientes extremos, 
como sejam motores e caixas de velo-
cidade aeronáuticos. 

A nossa participação neste evento ser-
viu para reforçar, junto dos responsá-
veis da Joint Undertaking Clean Sky, 
o interesse estratégico das nossas tec-
nologias para a manutenção preditiva 
de aeronaves e para alargar a rede de 
contactos no setor.

www.activespacetech.com

“INNOVATION 
SESSIONS 2016”

TESTEMUNHOS 
DE EMPRESAS 
PORTUGUESAS

A primeira sessão das 
“Innovation Sessions - 

Energy and Aeronautics”, 
realizada em Bruxelas 

em novembro passado, 
contou com a presença 
de inúmeras empresas 

portuguesas dos setores 
da energia renovável 
e da aeronáutica, que 
se mostraram bastante 

satisfeitas com os 
resultados da sua 

participação. Conheça os 
testemunhos de algumas 

dessas empresas.

EDP Renováveis 
A EDP acredita que a inovação é um dos 
pilares para manter a vantagem com-
petitiva e apoiar o seu crescimento. O 
“Innovation Sessions” permitiu à EDPR 
partilhar em Bruxelas os desafios que se 
enfrentam para avançar com um projeto 
de inovação de energia eólica offshore 
(Windfloat). Consideramos ter os parcei-
ros certos para desenvolver uma tecno-
logia de base nacional, com potencial de 
exportação e criação de emprego.

www.edpr.com

Embraer Portugal S.A.
O primeiro “Innovation Sessions” re-

sultou em mais um contributo impor-

CAVEDIGITAL
Participar no evento “Innovation Ses-
sion”, organizado pela AICEP, foi uma 
experiência enriquecedora que poten-
ciou o desenvolvimento de networking 
num contexto europeu. 

O Smart Governance by CAVEDIGI-
TAL aposta na sua internacionalização 
como produto e como empresa, sen-
do os eventos de networking uma fer-
ramenta indispensável para vingarmos 
nos mercados estrangeiros.

www.smartgovernance.com

Efacec
A participação da Efacec na iniciativa 
“Innovation Sessions” foi claramente 
positiva, tendo-se constituído como 
uma oportunidade para conhecer me-
lhor alguns programas europeus de 
apoio à inovação e para interagir com 
um grupo de entidades diversas, mas 
bastante relevantes e ativas no setor 
da energia, potenciando assim a par-
ticipação conjunta em candidaturas 
futuras aos referidos programas. 

www.efacec.pt

http://www.activespacetech.com/
http://www.edpr.com
http://www.smartgovernance.com
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GMV
A participação da GMV no “Innova-
tion Sessions” 2016 foi bastante po-
sitiva, não só ao nível dos conteúdos 
apresentados mas, acima de tudo, 
em função dos contactos realizados. 
Gostaríamos efetivamente de desta-
car a presença de altas individualida-
des das mais relevantes instituições 
e empresas europeias com quem a 
GMV está (ou tem intenções de) a 
desenvolver atividades conjuntas. 
Pela GMV, esperamos uma continui-
dade do evento de forma a cimentar 
a relevância do setor aeronáutico 
para Portugal. 

www.gmv.com/pt

tante da parte do governo português 
para, em mais detalhe, dar a conhecer 
as organizações portuguesas junto de 
principais atores do ecossistema euro-
peu de aviação.

Para a Embraer Portugal S.A. esta 
foi uma excelente oportunidade 
para trocarmos informações sobre 
as nossas necessidades, bem como 
partilhar mais elementos a respeito 
da nossa atividade e prioridades de 
desenvolvimento. 

O evento contribuiu também para 
construir e reforçar ligações, permitin-
do trocas de ideias a respeito de visões 
que apoiem a estratégia de crescimen-
to e a forma de contribuirmos para o 
desenvolvimento de competências ae-
ronáuticas no cenário nacional portu-
guês e da União Europeia.

www.embraer.com

INEGI
Por possuir atividade reconhecida 

nos dois setores, o INEGI participou 

nas vertentes de energia e aeronáu-

tica, tendo realizado vários contac-

tos que está a desenvolver. Para a 

atividade do INEGI é importante 

acompanhar as políticas da Comis-

são Europeia, a experiência da in-

dústria nacional e potenciar o nosso 

papel enquanto agentes ativos de 

inovação, participando à escala na-

cional e europeia.

www.inegi.up.pt

INESC TEC
O INESC TEC participou no “Innova-
tion Sessions” em Bruxelas, tendo tido 
oportunidade de apresentar a sua vi-
são em termos de desafios e oportu-
nidades para o setor elétrico, resultan-
te da massificação de exploração das 
energias renováveis.

 
O evento permitiu ainda estabele-
cer networking com empresas e as-
sociações empresariais europeias e 
abrir portas para colaboração com 
a EUREC - Associação Europeia dos 
Centros de Investigação em Energias 
Renováveis.

www.inesctec.pt

REN
A participação da REN na mesa re-
donda “Desafios do setor energé-
tico” constituiu uma oportunidade 

IrRADIARE
O evento “Innovation Sessions - Ener-
gy and Aeronautics” foi um momento 
significativo de projeção das capaci-
dades portuguesas em Bruxelas. Foi 
assim com muito apreço que a IrRA-
DIARE participou e promoveu o even-
to junto de parceiros e clientes.

Portugal tem-se destacado no domí-
nio da sustentabilidade energética no 
plano europeu, bem como na resposta 
aos desafios das alterações climáticas e 
às oportunidades do paradigma smart 
cities. O evento, que se realizou no dia 
21 de novembro, sinalizou o impacto 
da cooperação com a AICEP e outras 
entidades nacionais também presentes 
em Bruxelas nesse papel destacado.

A IrRADIARE partilha o compromisso 
das autoridades nacionais, regionais 
e locais com a sustentabilidade ener-
gética e climática, sendo um dos su-
portes operacionais desse sucesso. O 
apoio à larga maioria dos municípios 
aderentes ao pacto Europeu de Au-
tarcas sinaliza esse compromisso. A 
posição liderante de Portugal nesse 
contexto sinaliza esse sucesso.

www.irradiare.com

http://www.gmv.com/pt
http://www.inegi.up.pt/
http://www.inesctec.pt
http://www.embraer.com
http://www.irradiare.com
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privilegiada para, em conjunto com 
outras instituições e empresas líde-
res no setor energético, transmitir a 
nossa visão a uma audiência influen-
te nos processos em curso de revisão 
dos instrumentos da política energé-
tica europeia. 

Igualmente de muito interesse reve-
laram-se as intervenções do comis-
sário europeu para a Investigação e 
Inovação, explicando as principais 
preocupações da Comissão Euro-
peia no âmbito da implementação 
do seu Plano Estratégico para a Ino-
vação 2016-2020, e do responsá-
vel da unidade “H2020 Energy” da  
EASME, que enquadrou alguns dos 
aspetos enunciados nas intervenções 
da sessão nas iniciativas legislativas 
em curso na União Europeia. Desses, 
destacam-se o reforço da coordena-
ção TSO-DSO, a importância da ges-
tão de informação, as necessidades 
de inovação subjacentes, o armaze-
namento de energia (distribuído ou 
em larga escala) e a conclusão dos 
projetos de interligações.

www.ren.pt

TAP
A 1ª edição da iniciativa da AICEP 
“Innovation Sessions”, em Bruxelas, 
foi um sucesso. Nesta iniciativa, as 
entidades portuguesas puderam mais 
uma vez aperceber-se de que é ne-
cessária escala para competir no pal-
co europeu. O evento lançou assim 
as bases para que futuras parcerias 
pudessem ser construídas.

Os interesses das empresas portugue-
sas foram defendidos e destacados 
pelos oradores, que discursaram de 
forma consonante na presença de 
uma enorme plateia de distintos con-
vidados. A TAP identificou diversas 
oportunidades futuras nos contactos 
estabelecidos neste evento.

www.tap-mro.com

www.flytap.com

Siemens Portugal
“Foi com muito interesse que partici-
pei, em representação da Siemens Por-
tugal, no evento ‘Innovation Sessions’. 

Considero que os temas versados são 
de extrema relevância no contexto 
atual, permitindo um diálogo aberto 
e estruturado entre pares.

Foi bastante estimulante trocar im-
pressões sobre a tecnologia de sto-
rage, micro-redes e a integração das 
energias renováveis – hydro, wind, so-
lar – na rede elétrica, tudo tendências 

que irão catapultar o mix energético 
do futuro, para a agilidade que os no-
vos cenários exigem.

Pedro Pires de Miranda, CEO.”

www.siemens.pt

T&T - Multieléctrica  
A participação da T&T- Multielectrica, 

Lda. na iniciativa “Innovation Sessions” 

revelou-se um fator importante na di-

Volkswagen Autoeuropa
O evento serviu, antes de mais, para 
identificar e reconhecer os desafios 
comuns que a maioria das empresas 
portuguesas sofre no setor da ener-
gia. Por outro lado, os participan-
tes ficaram com um conhecimento 
mais aprofundado das ações que 
estão a ser desenvolvidas a nível da 
Comunidade Europeia para vencer 
esses desafios, e percebermos se as 
mesmas estão a ir ao encontro dos 
nossos objetivos.

www.volkswagenautoeuropa.pt

vulgação dos módulos SEnergy force, 
uma solução única que vai revolucio-
nar o mundo da climatização passiva. 
Este sistema inovador foi recebido com 
grande entusiasmo por empresários, 
associações e outros participantes de 
diferentes setores da energia, reconhe-
cendo o enorme potencial desta nova 
tecnologia que permite conciliar con-
forto, economia e sustentabilidade.

www.tt-lda.pt

http://www.ren.pt/
https://www.tap-mro.com/
http://www.siemens.pt/
http://www.volkswagenautoeuropa.pt/
http://www.tt-lda.pt
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No seguimento do novo Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

as organizações vão ter de rever o pro-

cedimento de tratamento dos Dados 

Pessoais (DP), independentemente da 

sua localização, assim como também 

a sua proteção e gestão. 

A proteção da informação pessoal e a 

integridade do consumidor passou a 

ser uma prioridade da União Europeia 

(UE). No âmbito do RGPD, o titular 

dos dados tem o direito de conhecer 

a forma de como os DP estão a ser 

utilizados. Isto implica que as organi-

zações que armazenam e/ou proces-

sam dados na UE necessitam de ter 

controlo dos DP. 

O novo RGPD, aprovado pelo Parla-

mento Europeu e pelo Conselho em 

dezembro de 2016, vem substituir a 

Diretiva 95/46/CE e entra em vigor a 

25 maio de 2018 (falta pouco mais 

de um ano). 

O incumprimento do RGPD pode im-
plicar coimas até 20 milhões de euros 
ou 4 por cento do volume de negó-
cios anual.

O RGPD traz mudanças importantes 
que terão diferentes impactos na vida 
das organizações (empresas e enti-
dades públicas), função da natureza, 
área de atividade, dimensão e trata-
mento de DP que realizem.

O objetivo é assegurar a privacidade 
e integridade dos DP dos titulares dos 
dados na UE recolhidos sob as diferen-
tes formas. 

A definição de DP pelo RGPD é mais 
abrangente, e inclui qualquer infor-
mação relacionada com “uma pessoa 
singular identificável” como nome, 
número de identificação, dados de 
localização, económicos, sociais ou 
culturais. O titular dos dados passa a 
ter o direito de saber como, onde e 
para que propósito são processados 
os seus dados, assim como têm o di-
reito de limitar processamentos adi-
cionais e pedir a eliminação de todos 
os seus dados.

Para o cumprimento do  RGPD, as or-
ganizações necessitam de implemen-
tar um conjunto de controlos a nível 
de Pessoas, Processos e Tecnologias 
que permitam conhecer rapidamen-
te que DP possuem dos seus clientes, 
onde estão armazenados (incluindo 
cópias de segurança), e se o seu ar-

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO  
DE DADOS – O TEMPO ESTÁ A CONTAR 

>  POR SÉRGIO SÁ, 
EXECUTIVE DIRECTOR,  
ADVISORY CYBERSECURITY

mazenamento e processamento é 
efetuado de forma legal.

Embora muitas organizações já te-
nham implementado controlos de for-
ma a cumprir com a anterior Diretiva, 
o novo RGPD contém um conjunto 
adicional de requisitos de que se des-
tacam os seguintes:

 Informação prestada aos titulares 
dos dados

Exercício dos direitos dos titulares 
dos dados

Consentimento dos titulares dos 
dados

Dados sensíveis

Documentação e registo de ativida-
des de tratamento

 Contratos de subcontratação

Encarregado de proteção de dados 
(DPO)

Medidas técnicas e organizativas e 
segurança do tratamento

Proteção de dados desde a conce-
ção e avaliação de impacto

Notificação de violações de segu-
rança

O novo RGPD é mais do que uma 
questão de conformidade, reforça a 
questão da qualidade de informação 
e tem um impacto significativo na es-
tratégia digital e muitas outras áreas 
no ecosistema das organizações. 



http://www.ey.com/betterworkingworld
http://www.ey.com/betterworkingworld
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Embaixador de Portugal na NATO

LUÍS DE ALMEIDA 
SAMPAIO

“A diplomacia económica  
e a internacionalização  

das empresas portuguesas  
no setor da defesa”
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Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Luís de Almeida Sampaio foi 
nomeado embaixador de Portugal na NATO em setembro de 2015. Ao longo do seu 
percurso profissional, foi embaixador de Portugal em diferentes mercados externos, 

o que lhe conferiu uma vasta experiência na área da diplomacia económica.

O embaixador de Portugal na NATO fala-nos, em entrevista, sobre a diplomacia 
económica, bem como sobre a internacionalização das empresas portuguesas 

no setor da defesa, destacando a importância do papel de diferentes entidades 
públicas, como a AICEP, neste domínio. 

O seu percurso profissional é já bastante 

vasto. Fale-nos um pouco sobre o mesmo, 

nomeadamente em matéria de diplomacia 

económica. 

É com muito gosto e entusiasmo que faço di-

plomacia económica há muitos anos. As mi-

nhas passagens pela Comissão Europeia, pela 

cooperação portuguesa e por Angola consti-

“Nesse sentido, a NATO é 
uma plataforma de projeção 
dos interesses portugueses 

numa escala estratégica 
quase sem rival.”

Qual é o papel da NATO, particularmente 
no atual contexto?

A NATO é o lugar da relação transatlântica, 
sendo o local onde interagimos todos os dias, 
em matérias de grande importância política, de 
segurança e de defesa, com os nossos Aliados 
do outro lado do Atlântico, ou seja, com os 
Estados Unidos e o Canadá. 

Portugal é não só um dos membros fundado-
res da NATO, mas também um país por exce-
lência atlântico, desempenhando pois, no con-
texto geoestratégico que caracteriza a NATO, 
um papel central. 

Portugal exerce aqui uma influência concreta 
que vai muito para além da nossa dimensão 
específica em termos económicos e militares. 
Nesse sentido, a NATO é uma plataforma de 
projeção dos interesses portugueses numa es-
cala estratégica quase sem rival.

Mas a NATO tem mudado muito desde a sua 
origem. Como analisa essa evolução e como 
resumiria o que é essencial hoje em dia?

O momento de hoje, do ponto de vista geoes-
tratégico, nomeadamente visto na perspetiva 
da Aliança Atlântica, é, de facto, simultanea-
mente fascinante e repleto de imponderáveis, 
mas é bom recordar que o fundamental perma-
nece intacto na evolução da NATO, e o funda-
mental é exactamente a relação transatlântica. 
Mais recentemente tem-se aprofundado a arti-
culação da NATO sobretudo com as instituições 
europeias e também com as Nações Unidas. 

Claro que vivemos num contexto muito dife-
rente do da guerra fria, período durante o qual 
a NATO assegurou a paz das democracias oci-
dentais e garantiu a nossa liberdade, perío-

tuíram uma experiência exigente e muito in-
tensa nessa matéria. Fui também embaixador 
em Argel, no período que coincidiu com a ver-
dadeira abertura daquele importante merca-
do às empresas portuguesas. Para além disso, 
como é bem sabido, a Argélia é um dos nossos 
incontornáveis parceiros energéticos.

Posteriormente, nos Balcãs Ocidentais, tive oca-
sião de continuar a apoiar a internacionalização 
das empresas portuguesas dos mais diferentes 
setores, na altura em que se criou a Câmara 
de Comércio portuguesa para aquela região. 
A partir do início de 2012 fui embaixador na 
Alemanha, onde a nossa atividade de apoio à 
penetração das empresas portuguesas e atração 
de investimento direto alemão estruturante em 
Portugal foi reconhecida, por exemplo, com o 
prémio Francisco de Melo e Torres de diploma-
cia económica. Atualmente, em Bruxelas, na 
NATO, também dedico uma parte substancial 
das minhas funções a estas matérias.
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do muito diferente dos anos que se seguiram à 
queda do muro de Berlim, marcados pelo alar-
gamento, mas também pelos conflitos nos Bal-
cãs Ocidentais, e também muito diferente do 
período pós-11 de Setembro, que viu a NATO 
intervir, por exemplo, no Afeganistão. 

Hoje, após a anexação da Crimeia pela Rússia e 
dos trágicos acontecimentos no Leste da Ucrâ-
nia e, sobretudo, com a natureza múltipla dos 
desafios que emanam do arco de instabilidade 
na nossa vizinhança a Sul, na primeira linha 
dos quais se contam o terrorismo, os conflitos 

com capital humano de reconhecida competên-
cia. Têm tudo para se afirmar ainda mais nos 
mercados internacionais, alargando a sua pre-
sença e participando em consórcios de sucesso.

Não é, no entanto, fácil. A concorrência na 
área da defesa, e não apenas no domínio in-
dustrial, é naturalmente muito exigente e os 
padrões que a regulamentam são de elevada 
especialização técnica e processual.

Trata-se de um setor tradicionalmente domina-
do pela grande indústria, sobretudo norte-ame-
ricana e também europeia. Porém, a permanen-
te inovação tecnológica, designadamente nos 
domínios ligados aos sistemas de comando e 
controlo e comunicações, à informática, à ciber-
-defesa e ciber-segurança, à inteligência artifi-
cial, à robótica, entre outros, oferece às melho-
res empresas portuguesas, apesar da sua menor 
dimensão, ótimas oportunidades.

Ora, muitas dessas oportunidades passam pela 
NATO e pelas suas agências, que operam simul-
taneamente como organizadoras de concursos 
e centrais de compras para o conjunto das For-
ças Armadas dos 28 países que a compõem.

O que é decisivo para as empresas portu-
guesas serem bem-sucedidas num ambien-
te tão exigente e competitivo?

É vital, para quem quer fazer diplomacia eco-
nómica nesta área, identificar e conhecer es-
sas empresas e os setores em que se inserem, 
os produtos e serviços que as caracterizam, as 
capacidades de que dispõem e as potencialida-
des que as podem projetar.

É preciso, depois, contribuir para registar es-
sas empresas nas plataformas de procurement 
da NATO, dinamizar e promover consórcios de 
empresas nacionais com o objetivo de chegar 
a mais concursos; superar problemas de esca-
la (designadamente através de consórcios ho-
rizontais, tratando-se de empresas de setores 
semelhantes); promover a integração e a ar-
ticulação de empresas (é o exemplo dos con-
sórcios verticais que permitem desenvolver as 
sinergias de empresas de setores integrados), 
com o objetivo de aumentar a participação 
nacional na cadeia de valor da defesa, promo-
vendo a inovação e ajudando as empresas por-
tuguesas a integrar consórcios internacionais.

A juntar aos instrumentos disponíveis para a 

“Numa estratégia persistente, 
foram lançadas diferentes 

iniciativas por estas 
instituições, que revelaram 

resultados concretos.”

transnacionais, o drama dos refugiados, a fra-
gilidade de Estados e suas instituições, entre 
outros, a NATO adapta-se e evolui, mantendo 
sempre como principal guião estratégico a in-
dispensabilidade da relação transatlântica.

Mesmo com a nova administração norte-
-americana?

Evidentemente que sim. A nova administração 
americana tem sido inequívoca quanto à prima-
zia que dá à Aliança e eu testemunho todos os 
dias essa enfática realidade. Os Estados Unidos 
sabem bem como a relação transatlântica, e 
nesse contexto e muito especialmente a NATO, 
lhes é fundamental. E o mesmo se aplica ao 
conjunto dos Aliados deste lado do Atlântico, 
entre os quais nos incluímos de forma sempre 
exemplarmente solidária, ativa e responsável. 
Como Representante Permanente de Portu-
gal na NATO há já aproximadamente um ano 
e meio, tenho o privilégio de estar quotidia-
namente na primeira linha do debate sobre as 
principais questões políticas e diplomáticas no 
quadro amplo da defesa e da segurança.

Que desafios enfrentam as empresas do 
setor da defesa na internacionalização?

As empresas portuguesas que têm a sua área 
de negócios no setor da defesa são em geral 
de grande qualidade, de avançada tecnologia e 
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boa prossecução destes objetivos (AICEP, Minis-
tério da Defesa e Plataforma das Indústrias da 
Defesa) estará em breve disponível, em estrei-
ta articulação com o Ministério da Defesa, um 
programa de mentoring, promovido pela Cató-
lica Lisbon School of Business & Economics, em 
coordenação com a Deloitte, que visa capacitar 
empresas para a internacionalização e para uma 
abordagem estratégica à contratação na defesa.

E a nossa representação na NATO? Não é 
comum associá-la automaticamente à di-
plomacia económica.

Em todo este amplo conjunto de desafios, a nos-
sa representação junto da NATO desempenha 
um papel relevante. Articulando com as institui-
ções portuguesas com responsabilidade nesta 
área, e em permanente diálogo com as agências 
da NATO, faz chegar às empresas portuguesas 
a informação relevante, de forma trabalhada e 
atempada, para lhes proporcionar as melhores 
condições de se posicionarem em concursos e no 
estabelecimento de parcerias internacionais.

E a criação de sinergias com a AICEP faz aqui 
toda a diferença, designadamente, e em pri-
meira linha, através da sua representação em 
Bruxelas, que para além de ser responsável 
pelos mercados belga e luxemburguês, acom-
panha as empresas portuguesas no universo 
multilateral, que aqui tem o seu epicentro: a 
União Europeia e a NATO.

A representação diplomática que dirijo tem um 
diálogo permanente, diário em sentido literal, 
com o centro de negócios da AICEP em Bruxe-
las, fornecendo-lhe informação, participando 
em reuniões onde a presença conjunta pode 
representar uma mais-valia e apoiando ações e 
atividades por ele promovidas.

Faz, portanto, uma avaliação positiva do 
desempenho da AICEP nesta matéria?

Nesta, como em quase todas. Mas aqui em 
particular a lista das atividades levadas a cabo 
pelo centro de negócios da AICEP em Bruxelas, 
com incidência na área da Defesa, no último 
ano e meio, é impressionante, sobretudo ten-
do em conta os meios, designadamente os re-
cursos humanos, de que dispõe. 

De facto, basta passar em revista o que tem 
sido feito para nos apercebermos do papel da 
AICEP e do ritmo de crescimento incomparável 
da sua ação nesta área.

Em 2016, a AICEP, em estreita colaboração 
connosco e com o Ministério da Defesa Nacio-
nal, em especial através da DGRDN – Direção-
-geral de Recursos da Defesa Nacional e do 
idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Na-
cional, realizou e apoiou um conjunto de ini-
ciativas, que visam reforçar a divulgação e a 
promoção dos diversos setores da indústria 

“No conjunto destas missões 
e eventos, promovidas no 

âmbito da colaboração entre as 
entidades parceiras envolvidas, 

foram disponibilizados 
contactos e informações da 

NSPA e da NCIA a mais  
de 400 interessados.”

Esse programa de mentoring assentará em três 

abordagens: capacitação orientada para as em-

presas (problem based coaching), acompanha-

mento de desempenho personalizado (painel 

de bordo de acompanhamento), networking 

e acesso (através de eventos de aprendizagem 

integrada e de contacto com os principais de-

cisores e agentes no setor).
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portuguesa, com valências para a economia 
da defesa junto das instituições internacionais 
geradoras de novas e contínuas oportunidades 
de negócio, como é o caso da NATO.

Como é sabido, a AICEP tem como missão a 
promoção da internacionalização das empre-
sas portuguesas, não apenas bilateralmente 
junto dos mercados onde está representada, 
mas também junto das instituições internacio-
nais que financeiramente possam apoiar proje-
tos internacionais.

No domínio da defesa, e nas suas relações com 
a NATO e suas agências, este objetivo do man-
dato da AICEP tem sido assumido de forma 
exemplar nesta colaboração connosco e com 
o Ministério da Defesa Nacional. 

Numa estratégia persistente, foram lançadas 
diferentes iniciativas por estas instituições, que 
revelaram resultados concretos. 

Especifique um pouco mais essas iniciativas.

A 8 de janeiro de 2016, no Forte de S. Julião da 
Barra, em Oeiras, teve lugar um “Info Day” da 
NSPA (NATO Support and Procurement Agency), 
que contou com mais de 130 participantes. Este 
“Info Day” teve como objetivo mobilizar as em-
presas portuguesas para a participação no “Portu-
guese Industry Day” junto da NSPA, promovendo 
o tecido empresarial português com interesse em 
fornecer equipamentos e serviços a esta agência.

O “Portuguese Industry Day” na NSPA, que 
contou com a presença do nosso ministro da 
Defesa, teve lugar no dia 23 de março de 2016, 
em Capellen, no Luxemburgo, onde a agência 
está instalada. É útil recordar que a NSPA é res-
ponsável, não só pelas aquisições para a estru-
tura de Comandos da Aliança, como também 
pelas aquisições de material, equipamento e 
serviços para cada um dos países membros da 
NATO e países parceiros. O evento contou com 
a presença de 64 empresas, institutos e univer-
sidades, num total de 94 participantes.

Esta missão empresarial, acompanhada de uma 
mostra de produtos portugueses, foi um reco-
nhecido sucesso e representou uma oportunida-
de única para as empresas conhecerem melhor a 
NSPA, contactarem diretamente com os diretores 
dos programas de procurement e divulgarem a 
excelência da indústria nacional em diversas áreas 

que vão dos mais sofistica-
dos sistemas de informação 
e comunicação, às muni-
ções, construção, transpor-
te, têxtil e calçado, entre 
muitas outras.

De 23 a 25 de maio de 
2016, a AICEP, em cola-
boração com as associa-
ções do setor – ANETIE e o 
Polo Tecnológico das TICE 
–, organizou uma missão 
empresarial de empresas 
portuguesas: “Roadshow 
– Bélgica e Luxemburgo”, 
no âmbito do setor das 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC).

Um dos alvos desta missão empresarial foi a 
NCIA (Agência de Informação e Comunicação 
da NATO), tendo sido realizadas uma série de 
apresentações e debates na sede da NATO, 
em Bruxelas, naturalmente com o nosso 
apoio, bem como com o apoio do Ministério 
da Defesa Nacional. O objetivo conseguido foi 
proporcionar às empresas uma aproximação 
concreta à NCIA. Este roadshow contou com 
um total de 26 empresas e 46 empresários, 
tendo revelado uma das maiores participa-
ções desta fileira.

Por outro lado, para abranger mais empresas, 
dando seguimento e alargando o âmbito daque-
la missão empresarial, foram organizados dois 
encontros de follow-up em Lisboa: o primeiro 
a 21 de abril, no Ministério da Defesa Nacional, 
com a presença de 33 empresas, duas associa-
ções industriais e um total de 55 participantes, e 
um segundo evento com 80 participantes.

No conjunto destas missões e eventos, promo-
vidas no âmbito da colaboração entre as enti-
dades parceiras envolvidas, foram disponibili-
zados contactos e informações da NSPA e da 
NCIA a mais de 400 interessados. 

Todas estas ações foram objeto de uma ampla 
divulgação às empresas, por parte dos gestores 
de cliente da AICEP, da Portugalnews, newslet-
ter da AICEP que chega a um muito elevado 
universo de empresas, da missão DELNATO, do 
Ministério da Defesa Nacional e da idD.
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Quais são as previsões para 2017?

Não apenas previsões mas já execuções: no pas-
sado dia 23 de fevereiro teve lugar em Lisboa, 
organizado pelo Ministério da Defesa Nacional, 
mais um “info day” da NSPA, com o objetivo 
de apresentar as oportunidades de negócio 
decorrentes do programa “general and coo-
perative services”, destinado a empresas dos 
setores têxtil, calçado, equipamento e material 
médico, desmilitarização, desmantelamento e 
destruição de material militar. Participaram 60 
empresas portuguesas. É bom saber que o volu-
me de negócios deste programa atingiu os 681 
milhões de euros no ano passado.

A 22 e 23 de março decorreu mais uma mis-
são empresarial de têxteis e calçado na sede 
da NSPA, no Luxemburgo. Em maio decorrerá 
uma acção de familiarização ao programa “ge-
neral and cooperative services”. A 28 de junho 
realizar-se-á em Lisboa um encontro destinado 
a identificar oportunidades relacionadas com a 
NSPA para o universo das pequenas e médias 
empresas e em setembro, outubro e novembro 
missões empresariais à NSPA, primeiro de mate-
rial e equipamento médico, depois de economia 
circular e por fim de TIC, ciber e aeroespacial.

Em outubro, no contex-
to da edição de 2017 do 
“NSPA Green Day – Con-
ference & Exibition on 
Recycling of surplus Mili-
tary Equipment and scrap 
Management”, a aicep 
Global Parques apresenta-
rá os parques de Setúbal, 
o BlueBiz e a ZILS - Zona 
Industrial e Logística de Si-
nes, enquanto localizações 
competitivas para a insta-
lação destas unidades e 
atividades de triagem.  

Em todas estas ações, que 
apoiaremos, a participa-
ção da AICEP, designada-

mente através do seu centro de negócios em 
Bruxelas, será fundamental e indispensável.

Que resultados têm sido alcançados?

De facto, é essencial refletir sobre o impacto 
do empenho institucional e das diversas ações 

realizadas, em resultados concretos, designa-

damente no aumento da participação portu-

guesa nas listas de elegibilidade da NATO, e 

depois, naturalmente, na criação de consór-

cios, participação em concursos e concretiza-

ção de negócios.

Temos hoje 250 empresas portuguesas regista-

das na NSPA, quando há um ano e meio atrás, 

estavam registadas apenas umas dezenas. E 

ainda 20 empresas portuguesas registadas na 

NCIA, o que é significativo tendo em conta 

que se trata de empresas do setor TIC. É um 

primeiro mas muito significativo conjunto de 

indicadores positivos.

Está satisfeito com os resultados?

Nunca estou satisfeito, mas sublinho os resul-

tados alcançados, o feedback que recebemos 

das empresas, as novas empresas que nos 

procuram, o volume crescente de reuniões 

solicitadas pelas empresas, designadamente à 

AICEP, e o calendário ambicioso em progra-

mação para 2017.

Claro que nenhuma das instituições que men-

cionei pode substituir a iniciativa privada, ou 

seja, as empresas, que são o grande motor da 

economia portuguesa e sem as quais não ha-

verá crescimento da internacionalização, nem 

das exportações. O nosso papel será sempre 

o de facilitadores, mas facilitadores importan-

tes, confiando que os agentes económicos re-

forcem competências, complementem áreas 

de negócios, ganhem escala e aumentem a 

sua presença a nível internacional, designada-

mente junto de organizações como a NATO e 

as suas agências.

Sei que posso contar com a AICEP e com o Mi-

nistério da Defesa Nacional, em especial com a 

Direcção-geral de Recursos e com a plataforma 

das indústrias de defesa, para além de institui-

ções académicas e outras como aquelas que 

desenvolvem o programa de mentoring que 

acima referi.

Creio que esta ativa articulação, com a conse-

quente criação de sinergias, representa já um 

benchmarking que mereceria porventura ser re-

plicado noutros setores e noutras geografias. 

“Temos hoje 250 empresas 
portuguesas registadas 

na NSPA, quando há um 
ano e meio atrás, estavam 

registadas apenas umas 
dezenas. E ainda 20 

empresas portuguesas 
registadas na NCIA, o 

que é significativo tendo 
em conta que se trata de 
empresas do setor TIC. É 
um primeiro mas muito 
significativo conjunto de 
indicadores positivos.”
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O levantamento das sanções económicas impostas ao Irão pelas principais potências 
mundiais teve um impacto positivo no comércio e investimento direto no país, atraindo 

empresas e multinacionais de um grande número de países, entre os quais Portugal.

Com vastos recursos naturais, designadamente a nível dos hidrocarbonetos, o Irão 
tem apostado na diversificação da sua economia, apresentando oportunidades 
para as empresas em vários setores como o turismo, as energias renováveis e 

eficiência energética, na modernização da agricultura e da indústria, no ambiente 
e em componentes que confiram elevado valor acrescentado ao produto final.

No contexto da intensificação do relacionamento económico entre Portugal e o 
Irão, é de salientar que a AICEP inaugurou recentemente um escritório na capital 

iraniana e que os governos de ambos os países manifestaram já vontade em 
trabalhar para um acordo que permita evitar a dupla tributação.

IRÃO
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> POR JOÃO CÔRTE-REAL*, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
EM TEERÃO

Na base deste acordo está o compro-
misso de Teerão em aceitar um con-
trolo mais rigoroso e abrangente do 
seu programa nuclear, comparativa-
mente aos padrões internacionais de 
monitorização das centrais nucleares, 
por parte da Agência Internacional de 
Energia Atómica (AIEA).

Um ano após o início da implementa-
ção do JCPOA, a maioria dos signatá-
rios do acordo, com base nos relatórios 
da AIEA, regozijaram-se pela forma 
como o Irão está a cumprir o mesmo.

O simbolismo e a relevância deste acor-
do para o Irão são indiscutíveis. O país 
readquiriu o estatuto de Estado respeita-
dor do direito internacional. O desígnio 
do Irão passou então a ser o da moder-
nização e desenvolvimento do país, pro-
jecto em que se encontra mobilizado.

Com um mercado interno atractivo, 
população jovem e com qualificações 

académicas, abundantes recursos na-
turais, economia diversificada e uma 
situação de segurança estável, o Irão 
tem vindo a despertar um visível inte-
resse por parte de grande número de 
países, de companhias multinacionais 
e das empresas em geral. 

São reais as perspectivas que se 
abrem ao comércio e investimento. 
Subsistem contudo algumas dificul-
dades no plano financeiro, resultan-
tes de não ter sido ainda possível res-
tabelecer o relacionamento que exis-
tia, antes das sanções, entre bancos 
iranianos e os bancos da maioria dos 
países. Esta é uma questão sensível, 
que importa solucionar, uma vez que 
o país necessita de financiamento 
para os grandes projectos de moder-
nização da sua economia.

O Irão e Portugal têm vindo a re-
descobrir-se. Cresce o interesse e 
curiosidade mútua pela realidade 
dos dois países. Sucedem-se as mis-
sões, os contactos entre empresários 
e académicos e as visitas de turistas 
portugueses e iranianos. Nesses en-
contros redescobrem-se também as 
afinidades que unem os dois povos, 
sobretudo a genuína hospitalidade 
no acolhimento. 

teerao@mne.pt

*  O autor escreve de acordo com a antiga 
ortografia.

O Irão é um dos maiores países da 
região, com um vasto território que 
se estende do mar Cáspio, ao Golfo 
Pérsico, até às portas da Ásia. A sua 
herança cultural em domínios diversos 
como a arquitectura, artes decorati-
vas, literatura, matemática e cosmolo-
gia está patente e faz parte do espólio 
dos mais prestigiados museus, arqui-
vos e bibliotecas mundiais. O passado 
milenar, a cultura persa e a religião xii-
ta conferem-lhe uma forte identidade.

O peso demográfico, cerca de oitenta 
milhões de habitantes, o elevado nível 
de literacia da população e uma eco-
nomia diversificada são outras carac-
terísticas diferenciadoras do Irão. 

A vocação de potência regional exige 
a contínua modernização e desenvolvi-
mento do país. Este processo, no qual 
o Irão continua empenhado, foi contu-
do interrompido no início do segundo 
milénio, pelas sanções impostas pelo 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, por suspeição sobre a natureza 
do programa nuclear do país.

Esta situação foi ultrapassada com o 
acordo sobre o dossier nuclear, em Julho 
de 2015. A assinatura do Plano Abran-
gente de Acção Conjunta, (JCPOA) na 
sigla inglesa, entre o Irão, os membros 
permanentes do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas, a Alemanha e a 
Alta Representante/Vice-Presidente da 
União Europeia, criou as condições para 
a normalização das relações entre o Irão 
e a comunidade internacional. 

IRÃO: O NOVO CICLO

Com uma civilização milenar o Irão esteve sempre no centro da História do Médio 
Oriente. Desde tempos remotos, povos de diversa proveniência, do Oriente e 

Ocidente, sucederam-se deixando marcas da sua presença.

mailto:teerao@mne.pt
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A República Islâmica do Irão atravessa 
um período complexo da sua longa 
história, envolto em esperança mas 
também condicionado pelos anos re-
centes. Revela-se um mercado ainda 
desconhecido da maioria dos empre-
sários. Importa descobri-lo. 

As sanções internacionais, quer pela 
sua imposição quer pelo seu levanta-
mento, continuam a marcar o país. Es-
tas foram e continuam a ser um fator 
muito relevante no desenvolvimento 
recente da economia e sociedade ira-
nianas, influenciando políticas, am-
bientes, confiança e expectativas.

Se por um lado, a implementação de 
um programa nuclear trouxe ao Irão 

O PRAGMÁTICO NOVO MERCADO: 
CONSTRANGIMENTOS  

E OPORTUNIDADES

O Irão pode ser considerado um novo mercado mas não é um mercado novo 
no sentido green field. É um mercado antigo e com características próprias e 

condicionalismos, muitos deles derivados das próprias sanções até há pouco em 
vigor, e que marcam transversalmente o ambiente de negócios, político, cultural 
e a sociedade em geral. É deste mix de constrangimentos, otimismo, esforço de 

angariação de IDE, necessidade de atualização tecnológica e de uma cada vez mais 
exigente classe média/alta que resultam as oportunidades no mercado.

um vasto conjunto de constrangimen-
tos, nomeadamente, a aplicação de 
sanções internacionais com incidência 
relevante a nível económico por par-
te dos Estados Unidos da América, da 

ONU e da União Europeia; por outro, 
o acordo alcançado em julho de 2015 
entre o grupo constituído pelos cinco 
países membros permanentes do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas 
(EUA, Reino Unido, França, Rússia e 
China) e a Alemanha e o consequente 
levantamento das sanções relacionadas 
com o referido programa nuclear a 16 
janeiro de 2016, promoveram um con-
junto de medidas em prol do restabe-
lecimento da ligação do Irão principal-
mente à Europa, colocando o país no 
radar de muitas empresas europeias. 

Na prática, nem todas as sanções fo-
ram levantadas, em particular as nor-
te-americanas não relacionadas com 
o programa nuclear. Essas persistem, 

> POR NUNO GARCIA VÁRZEA, 
DELEGADO DA AICEP NO IRÃO
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nomeadamente as que estão relacio-
nadas com bens de dupla utilização, 
armamento e direitos humanos. Ou 
seja, em teoria, existem hoje poucos 
obstáculos ao relacionamento insti-
tucional, financeiro e comercial com 
empresas europeias1, mas, na prática, 
aqueles que subsistem podem tornar-
-se inibidores de um relacionamento 
comercial, sendo necessário realizar 
um conjunto de diligências prévias de 
modo a conseguir-se a priori destrin-
çar o efetivo potencial para cada em-
presa, para cada produto.

A economia iraniana atravessou 
um período de recessão2 no biénio 
2012/13, com a inflação a atingir os 
40 por cento, o Rial3 a desvalorizar-se 
até aos 200 por cento e com apenas 
30 por cento das Pequenas e Médias 
Empresas a manterem-se ativas4. 

O dinamismo e otimismo criado com 
as negociações do PACG – Plano de 
Ação Conjunto Global5 em novembro 
de 2013, coadjuvado por uma orien-
tação política mais reformista e menos 
conservadora, trouxeram a confiança 
que promoveu uma recuperação eco-
nómica em 2014 (crescendo o PIB 4,3 
por cento6, apesar de em 2015 o ritmo 
de crescimento ter abrandado signifi-
cativamente, em virtude da incerteza 
gerada pelo timing do levantamento 
das sanções e até da própria viabilida-
de do PACG, crescendo o PIB apenas 
1,5 por cento. O início de 2016 prati-
camente coincide com o levantamen-
to das sanções, facto que impulsiona 
decisivamente o crescimento, que se 
estimou em 4,6 por cento7.

Os efeitos da instauração de sanções 
e aqueles que resultam do seu levan-
tamento são um aspeto incontornável 
na análise do país, da perceção do mo-
mento atual e enquadramento futuro. 

Sendo a segunda maior economia da 
região MENA (Médio Oriente Norte da 
África)8, logo atrás da Arábia Saudita, 
é pertinente verificar que em 2014, 
em período de sanções, as receitas do 

Estado9 tiveram origem maioritaria-
mente da cobrança de impostos e não 
do previsível setor dos hidrocarbo-
netos apesar do seu grande peso na 
economia. Sem dúvida resultado das 
sanções internacionais e da baixa dos 
preços do petróleo, mas também de 
uma sociedade e economia considera-
da resiliente e “resistente” que sobre-
viveu adaptando-se e reconvertendo-
-se, não obstante o isolamento a que 
esteve sujeita. Com efeito, o Irão pode 
ser considerado um mercado distinto 
dos demais países produtores de hi-
drocarbonetos tradicionais da região 
por efetivamente ter uma economia 
diversificada, que foi conseguindo 
resistir às demais dificuldades dos 
tempos recentes. A sua estrutura pro-
dutiva está repartida de forma quase 
equitativa entre o setor dos serviços 
(44,9 por cento), com uma significa-
tiva presença dos serviços financeiros, 
e o sector industrial (44,3 por cento), 
com grande predominância dos hi-
drocarbonetos, e ainda a agricultura 
(10,8 por cento)10. É, porém, relevante 
o elevado peso do Estado nas gran-
des empresas públicas sendo o setor 
privado minoritário. Em virtude de um 
esforço de privatização da atividade 
do Estado, resultaram um conglo-
merado de instituições ditas semipú-

blicas11 que atuam na economia de 
modo transversal, mas com particular 
relevo na indústria e comércio.

O potencial do país é grande, com 79,2 
milhões de habitantes12 dos quais 40 
por cento com idade inferior a 35 anos, 
dispondo da terceira maior reserva de 
gás natural do mundo e sendo o sexto 
produtor mundial de petróleo13. Com 
um PIB14 estimado em 2016 em 448 
mil milhões de dólares, um aumento 
esperado do consumo privado para 
2017 de 5,2 por cento, a taxa de infla-
ção estabilizada em torno dos 10 por 
cento, bem como a taxa de desempre-
go, uma formação bruta de capital fixo 
na ordem dos 6,3 por cento em 2016 
e 10 por cento previstos para 2017 e 
a dívida externa prevista a variar entre 
os 1,8 por cento em 2016 e 2,6 por 
cento em 2019. A estes fatores acresce 
um previsto aumento da produção e 
exportação de petróleo e gás, criando 
um terreno interessante ao desenvolvi-
mento económico do país.

O Irão, em virtude das restrições in-
ternacionais a que esteve sujeito, pro-
moveu a economia interna e é hoje 
produtor de uma significativa panó-
plia de bens não derivados do setor 
dos hidrocarbonetos. A sua indústria 
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de veículos ocupa o 18.º lugar a nível 
mundial15, tendo fabricado em 2014 
mais de 958 mil automóveis16. A agri-
cultura, apesar de tradicional e pou-
co tecnológica, consegue, segundo a 
FAO17, ser líder mundial na produção 
de frutos silvestres, caviar, pistacho e 
açafrão, e o segundo em nozes, ro-
mãs, alperces e tâmaras. Nos serviços, 
os financeiros e associados assumem 
o destaque e apresentam rácios in-
teressantes. Segundo o Banco Mun-
dial, 73,7 por cento dos iranianos 
têm conta em instituições financeiras, 
existindo mais de 68.500 agências 
bancárias por todo o país18. Com uma 
taxa de literacia de 98 por cento19 na 
faixa etária entre os 15 e os 24 anos, 
o Irão é o país do mundo com mais 
engenheiros per capita20.

Trocas comerciais  
com o exterior
A evolução da balança comercial do 
Irão tem variado ao longo dos últimos 
anos, mas é sempre excedentária. Es-
tima-se, para 2016, um saldo positivo 
de 23,4 milhões de dólares com um 
coeficiente de cobertura na ordem 
dos 137 por cento e com tendência 
para subir, em virtude do provável au-
mento das exportações de petróleo. O 
Irão importa, sobretudo, bens alimen-
tares, bens de consumo, bens indus-
triais, serviços técnicos e equipamen-
tos, e exporta ferro, cimento, tapetes, 
frutas e produtos petroquímicos. Quer 
pelos efeitos limitadores das sanções, 
quer pela sua localização geoestraté-
gica, o Irão encontrou na China, Ín-
dia, Turquia e Japão os seus principais 
clientes e nos Emirados Árabes Uni-
dos, China, Coreia do Sul e Turquia os 
seus maiores fornecedores. A China 
assume-se como o seu principal par-
ceiro comercial.

A relação comercial com Portugal tem 
sido reduzida, sobretudo devido às 
sanções que foram impostas e a um 
generalizado desconhecimento do 
país. Nesta nova fase, existe um signi-
ficativo potencial de crescimento para 

as nossas empresas, assim como para 
a maioria das empresas europeias.

Um fator que deverá contribuir para a 
dinâmica de crescimento e desenvol-
vimento do país é o plano de desen-
volvimento quinquenal (2016-2021), 
sustentado em três eixos fundamen-
tais: o desenvolvimento de uma eco-
nomia robusta, a evolução ao nível 
da ciência e tecnologia e a promo-
ção de uma cultura de excelência. É 
neste contexto que o país apresenta 
um projeto de obras infraestruturais 
muito significativo, aberto ao inves-
timento estrangeiro, sendo a maioria 
dos projetos caracterizados pela sua 
grande dimensão e em regime BOT+F 
e DBO+F21, a par de um agressivo 
programa de atração de investimento 
estrangeiro e de transferência de tec-
nologia/know-how.

Em termos de incentivos, destacam-se 
as zonas francas que englobam Zonas 
de Comércio Livre22 sujeitas a um regi-
me legal específico, e as Zonas Econó-
micas Especiais que, embora não su-

Outro aspeto relevante reside na von-
tade de ambos os Estados – Portugal 
e Irão – em trabalhar conjuntamente 
para um acordo que permita evitar a 
dupla tributação.

Estes aspetos, aliados a uma apetên-
cia cada vez maior por produtos es-
trangeiros e à premente necessidade 
de modernização dos equipamentos 
e processos industriais, tornam o mer-
cado interessante enquanto destino 
de exportações. Porém, a dita “eco-
nomia resistente” também criou bar-
reiras, nomeadamente, aquelas que 
derivam da proteção da indústria local 
à concorrência internacional e o apoio 
à produção doméstica de bens. Nos 
setores em que o país é tradicional-
mente produtor e autossuficiente, é 
inibida ou limitada a importação; esta 
é apenas permitida quando a produ-
ção local não garante as necessidades 
do mercado, de forma racionada no 
tempo, valor, peso e quantidade23. 
Outro constrangimento consiste na 
questão financeira. Apesar de já não 
existirem limitações no contexto das 

“O Irão pode ser 
considerado um 
mercado distinto 
dos demais países 

produtores de 
hidrocarbonetos 

tradicionais da região 
por efetivamente 
ter uma economia 

diversificada, que foi 
conseguindo resistir 

às demais dificuldades 
dos tempos recentes.”

jeitas a legislação específica, oferecem 
também condições vantajosas. Está 
ainda previsto para 2018 o lançamen-
to de um novo pacote de apoios na 
área fiscal para atividades nos setores 
industrial, mineiro e serviços.
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sanções aplicadas às transações fi-
nanceiras europeias com o Irão, é um 
facto que esta ligação ainda está lon-
ge de ser um procedimento regular; 
existe um caminho a percorrer pelo 
sistema financeiro iraniano até que 
o relacionamento seja normalizado24. 
As próprias sanções americanas nesta 
matéria condicionam os bancos euro-
peus por receio das consequências.

Segundo a maioria das análises in-
ternacionais, apesar de alguns ban-
cos iranianos terem retomado a li-
gação ao sistema Swift25, o sistema 
financeiro iraniano tem ainda de so-
frer alterações significativas a nível 
organizacional, de processos e até 
cultural em prol da adoção de me-
canismos reconhecidos internacio-
nalmente para um relacionamento 
mais fluido e sólido com outros sis-
temas financeiros de outros países, 
nomeadamente, europeus. É, por 
isso, ainda relativamente complexa 
a realização de operações bancárias 
internacionais com o Irão, apesar da 
existência de vias de operação.

No curto prazo, o percurso do país não 
estará isento de riscos. No contexto de 
esperança, confiança e dinamismo há 
que atender também, na análise do 
mercado, a alguns aspetos que pode-
rão colocar em causa ou atrasar a efe-
tiva concretização desse potencial. As 
eleições presidenciais estão agendadas 
para maio de 2017, e apesar da recan-
didatura de Hassan Rouhani, atual Pre-
sidente da República, poder significar 
um sinal de estabilidade e continuidade 
no aproveitamento das oportunidades 
conferidas pelo PACG, da estabilização 
e melhoria dos principais indicadores 
económicos, um provável endureci-
mento das sanções norte-americanas e 
alguma resistência interna à abertura da 
economia ao estrangeiro poderão com-
prometer ou atrasar o processo de liga-
ção da economia iraniana ao mundo, 
em particular à Europa.

Inserido num ponto nevrálgico do 
mundo atual, o Irão necessita urgen-
temente de um conjunto de melhora-
mentos a nível do seu tecido produtivo 
e das infraestruturas, não apenas no 
setor dos hidrocarbonetos mas tam-
bém nos demais setores que perderam 
competitividade e capacidade produti-
va nos últimos anos. O país pretende 
igualmente promover a economia não 
petrolífera desenvolvendo políticas 
que permitam a sua modernização, a 
captação de investimento estrangeiro 
e transferência de conhecimento e a 
modernização das infraestruturas. Por 
outro lado, o Irão e os iranianos come-
çam também a assumir-se como inves-
tidores no estrangeiro. 

A estratégia de diversificação da eco-
nomia aporta também oportunidades 
em áreas díspares como o turismo, 
energias renováveis e eficiência ener-
gética, formação/educação, moder-
nização da agricultura e da indústria, 
ambiente e componentes que con-
firam elevado valor acrescentado ao 
produto final. A grande apetência 
por produtos de valor acrescentado 
estrangeiros alenta as importações, 
mas também a modernização das 

1  Desde que observadas e cumpridas  
as sanções ainda vigentes.

2  2012 6,6% | 2013 -1,9%

3 Moeda iraniana

4 Segundo as autoridades locais.

5  JCPOA – Join Comprehensive Plan  
of Action – implementation day.

6 F.M.I.

7 E.I.U.

8   E.I.U., PIB per capita em 2016 de 5.600 USD

9  Segundo o governo iraniano (2014): as recei-
tas do estado provieram 39,9% de Impostos, 
16,8% Construção, 8,9% receitas correntes e 
35,5% do sector dos hidrocarbonetos

10  Peso dos setores produtivos na economia, 
2010, governo iraniano.

11  Boniad(s)

12 Sensus 2016

13 EIU 2015

14 PIB a preços de mercado EIU

15 OICA (2014)

16 9.º Produtor Mundial (OICA 2014)

17 FAO (2013)

18  World Bank Ease of Doing Business 
Ranking (2016)

19 HDI 2016

20 UNESCO (2013)

21  Build-Operate-Transfer + Financing | 
Design-Build-Operate + Financing

22  FTZ – Free Trade-Industrial Zones

23 www.tpo.ir

24  não obstante a existência de bancos euro-
peus já relacionados com bancos iranianos

25  Swift – Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication

áreas mais tradicionais como o setor 
automóvel, a construção, transportes 
e o próprio setor de gás e petróleo. 
Transversalmente a qualquer setor, a 
via tradicionalmente privilegiada pelo 
Irão para o relacionamento bilateral 
económico envolve cooperação e IDE.

As empresas portuguesas têm mani-
festado interesse por este mercado, 
que pode ser aferido pela realização, 
em 2017, de nove missões empre-
sariais promovidas pela AICEP e por 
associações de empresários. 

nuno.varzea@portugalglobal.pt

mailto:nuno.varzea@portugalglobal.pt
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1.  Uma boa preparação na aborda-

gem ao mercado é fundamental 

em qualquer mercado; na aborda-

gem ao Irão, este aspeto assume 

ainda mais relevância. A obtenção 

de informação prévia sobre o mer-

cado, sectores, região e empresas é 

um imperativo. Mas também sobre 

as pessoas que lideram as empre-

sas em questão. A necessidade de 

realizar estas due diligences é tão 

mais premente quanto maior for a 

necessidade de mecanismos finan-

ceiros internacionais de suporte à 

atividade seja comercial ou IDPE. O 

aconselhamento jurídico é imperati-

vo e pode ser muito importante na 

realização dessas démarches.

3.  Não existindo ainda um acordo bi-
lateral para evitar a dupla tributa-
ção de rendimentos, é importante 
ter presente este aspeto. 

4.  A participação em Feiras, sobre-
tudo as setoriais, é muito impor-
tante para ganho de visibilidade 
da oferta. O Irão é um mercado 
que valoriza esta forma de comu-
nicação/presença e a participação 
nestes eventos, sendo um sinal 
claro da proximidade, interesse e 
apoio à fase de abertura em que 
se encontra. 

de spam uma vez que, recorrente-
mente, as mensagens de servidores 
iranianos são considerados spam. 

6.  A visita regular do mercado pode 
assumir uma grande importância e 
é recomendável. Na organização de 
missões é importante não só aten-
der ao calendário local, nomeada-
mente aos fins de semana que são 
à quinta e sexta-feira, e aos perío-
dos religiosos como o Norus1 e o 
Ramadão que poderão ser menos 
propícios à celebração de negócios.

7.  O convite aos potenciais clientes/
parceiros para visitar Portugal e as 
nossas unidades produtivas é um fa-
tor que contribui significativamente 
para o estreitar da confiança.

8.  Ter consciência que as relações inter-
bancárias internacionais ainda não 
estão a funcionar na sua plenitude 
e existem condicionalismos diversos 
a esse relacionamento regular, pelo 
que os bancos europeus poderão 
recusar certas operações ou exigir 
uma vasta informação preliminar 
a cada operação. Devem estar, por 
isso, as empresas preparadas para 
encontrar soluções alternativas.

9.  O Irão é orgulhoso da sua origem 
persa. Não é um país árabe! Por ve-
zes esta confusão natural dada a sua 
envolvente pode induzir em erro e 
um comentário desta natureza pode 
comprometer uma negociação.

10.  A noção de tempo é culturalmente 
diferente da nossa. Tempo é, sobre-
tudo e em primeiro lugar, apenas 
tempo. O processo de decisão em 
muitos casos e tipologias de negó-
cio pode ser quase imediato mas as 
negociações podem eternizar-se. 

11.  Manter o contacto com a Embaixa-
da e a AICEP, informando e solici-
tando colaboração.

ABORDAGEM 
AO MERCADO: 
CONSELHOS ÚTEIS

1  Celebração do fim do ano iraniano.

2.  A racionalização da logística e do 

transporte das mercadorias assume 

também importância sobretudo no 

que diz respeito ao processo de de-

salfandegagem. O parceiro impor-

tador tem um papel relevante para 

a compreensão dos mecanismos 

locais e correta preparação do pro-

cesso na fase anterior à exportação.

5.  O contacto pessoal é um fator re-
levante e importante na cultura 
de negócios, não obstante possa 
ser preparado e acompanhado por 
contactos complementares como o 
telefónico ou por correio electróni-
co. A abordagem inicial por e-mail, 
não sendo de todo desaconselhá-
vel, é uma forma de comunicação 
a ser utilizada enquanto ferramen-
ta de suporte a outros contactos já 
estabelecidos. Relativamente aos 
e-mails trocados com entidades ira-
nianas é importante verificar a caixa 
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A Parfois encontra-se no mercado ira-

niano através de um parceiro local em 

exclusivo. A empresa portuguesa de 

bijuteria e acessórios de moda iniciou 

em 2016 a sua atividade no mercado 

iraniano, onde atualmente tem duas 

lojas abertas.

De acordo com Filipe Correia, diretor 

de expansão da Parfois, “os resultados 

têm correspondido às expectativas, 

e seguimos com a convicção de que 

este é um mercado com um potencial 

enorme”.

“É um país com cerca de 80 milhões de 

habitantes, abertos ao que vem de fora 

e está na moda, e, em alguns setores, a 

concorrência é de facto bastante mais 

PARFOIS QUER EXPANDIR  
PRESENÇA NO IRÃO

A Parfois, marca portuguesa de bijuteria e acessórios de moda para mulher, está 
presente no Irão com duas lojas inauguradas em 2016. A empresa aposta no 

potencial deste mercado e pretende aí expandir a sua rede de lojas.

limitada do que noutros mercados”, 

precisa o mesmo responsável.

Face a este potencial, a Parfois prevê 

inaugurar ainda este ano pelo menos 

mais quatro lojas (duas estão já em 

construção) e seguir com “um plano 

de expansão rápido que possibilite fa-

zer da Parfois a marca de acessórios 

preferida pelas mulheres iranianas”.

Não se tratando de investimento di-

reto no mercado, uma vez que esta 

aposta é desenvolvida através de um 

parceiro local, a escolha do parceiro 

certo é, precisamente, e para Filipe 

Correia, o fator mais importante que 

os empresários que pretendam inves-

tir neste mercado devem ter em con-

ta. Neste mercado “decidimos procu-
rar um parceiro que investisse na mar-
ca pelo potencial que o mercado nos 
perspetiva”, reforça a mesma fonte.

Filipe Correia alerta ainda para o fac-
to de neste mercado a importação ser 
“um processo burocrático e exigente” 
e que “apenas com um parceiro com 
reputação no mercado e que faça as 
coisas de forma sempre correta, se 
pode ter um negócio que se mante-
nha a longo prazo”.

No âmbito do seu processo de inter-
nacionalização, a Parfois está presente 
em 54 mercados externos com mais 
de 700 lojas. 

www.parfois.com

http://www.parfois.com/
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As exportações portuguesas de bens 
para o Irão aumentaram consideravel-
mente em 2015 (+180,9 por cento), 
ascendendo a 19,74 milhões de euros 
contra 13,23 milhões em 2012 e 7,4 
milhões de euros em 2013. Em 2016, o 
valor fixou-se em 18 milhões de euros. 

No que respeita às importações, estas 
ascenderam a quase 34 milhões de 
euros no ano passado, aumentando 
56,6 por cento face a 2012 e 26,6 por 
cento em relação a 2015.

No período em análise, o saldo da 
balança comercial foi favorável a Por-

RELACIONAMENTO COMERCIAL 
PORTUGAL - IRÃO

O mercado iraniano assume uma posição muito modesta no contexto do comércio 
internacional português de bens. Em 2016 o Irão foi o 86º cliente de Portugal, 
ocupando a 68ª posição enquanto fornecedor. O saldo da balança comercial de 

bens é desfavorável ao nosso país.

tugal apenas em 2012 (um exceden-
te de aproximadamente 5,9 milhões 
de euros), apresentando défices nos 
quatro anos seguintes. Em 2016, veri-
ficou-se um défice de 15,9 milhões de 
euros, sendo inferior ao registado em 
2014, que se tinha situado em 23,6 
milhões de euros e foi o mais elevado 
dos últimos cinco anos. De salientar 
que Portugal não importa hidrocarbo-
netos do Irão desde 2011. 

No que se refere à estrutura das exporta-
ções portuguesas para o Irão, as pastas 
celulósicas e papel ocupam a primeira 
posição (41,3 por cento do total em 

2016), seguindo-se as máquinas e apa-
relhos (15,9 por cento), os produtos quí-
micos (9,8 por cento), os veículos e outro 
material de transporte (9,2 por cento) e 
os metais comuns (7,4 por cento). Estes 
grupos de produtos representaram, em 
conjunto, cerca de 84 por cento do valor 
das exportações nesse ano. 

De acordo com dados do INE, o núme-
ro de empresas portuguesas exporta-
doras de produtos para o Irão foi de 
102 em 2015, aumentando15,9 por 
cento face ao ano anterior, mas fican-
do aquém do número registado em 
2011 (125 empresas). 

Relativamente às importações, é de 
salientar que estas estão muito con-
centradas nos metais comuns, ocu-
pando, em 2016, a primeira posição 
com um peso de 97,3 por cento no 
respetivo valor global, seguindo-se, 
a uma grande distância, os produtos 
agrícolas (1,9 por cento). Estes dois 
grupos de produtos representaram, 
em conjunto, cerca de 99 por cento 
do montante total das importações.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O IRÃO

2012 2013 2014 2015 2016 Var % 16/12a Var % 16/15b

Exportações 13.235 7.401 7.030 19.744 18.036 30,8 -8,6

Importações 7.344 13.133 30.632 26.830 33.972 56,6 26,6

Saldo 5.890 -5.732 -23.602 -7.086 -15.936 -- --

Coef. Cob. 180,2 56,4 23,0 73,6 53,1 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016        (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2012 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)
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Irão em ficha

Endereços úteis

Embaixada do Irão em Portugal 
Rua do Alto do Duque, 49 
1400-009 Lisboa 
Tel.: +351 213 041 850
Fax: +351 213 010 777 
info@iranembassy.pt
http://en.lisbon.mfa.ir

Portugal Iran Business Council 
Praça das Indústrias, Ed. AIP, piso 1 
1301-304 Lisboa 
nader.haghighi@yahoo.com

Embaixada de Portugal no Irão 
16, Rouzbeh Street 
Hedayat Avenue, Darrous 
Teheran – Iran 
Tel.:  +9821 225 827 60 (Chancelaria) 

+9821 225 432 37 (Secção Consular) 
teerao@mne.pt

AICEP em Teerão 
Embaixada de Portugal 
16, Rouzbeh Street 
Hedayat Avenue, Darrous 
Teheran - Iran 
Tel.: +9821 225 827 60 
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

Data da atual constituição: em vigor desde 
dezembro de 1979, foi alterada em 1989.

Capital: Teerão. 

Outras cidades importantes: Mashhad; 
Isfahan; Tabriz; Shiraz; Qom; Ahvaz; Bakhtaran.

Religião: A grande maioria dos habitantes 
são muçulmanos e chiitas. As minorias 
religiosas são toleradas, incluindo a cristã.

Língua: A grande maioria da população fala 
a língua persa (é a língua oficial). Existem 
outras línguas e dialetos.

Unidade monetária: Rial iraniano (IRR) 

1 EUR = 34 809,63 IRR (Banco de Portugal - 
final do mês/janeiro 2017) 

Risco País: 

Risco geral - B  
(AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco Político - CCC 

Risco de Estrutura Económica - B 

Risco de crédito: 6 (1 = risco menor; 7 = 
risco maior) - COSEC, fevereiro 2017

Fontes: The Economist Intelligence Unit 
(EIU), COSEC

Área: 1 636 000 Km2 

População: 80 milhões de habitantes 
(estimativa 2016) 

Densidade populacional: 48 hab./km2 

Designação oficial: República Islâmica  
do Irão 

Iran Chamber of Commerce,  
Industries, Mines & Agriculture 
175, Taleghani Ave. 
P.O. Box: 15875-4671 
Teheran - Iran 
Tel: +9821 888 25 111 
http://en.iccima.ir 

Organization for Investment, 
Economic and Technical  
Assistance of Iran (OIETA) 
Investment Service Center (first floor) 
Imam Khomeini Square, Davar Street 
Tehran - Iran 
Tel.: +9821 339 677 66
Fax: +9821 339 677 74 
fisc@oietai.ir
www.investiniran.ir/en/home 

Irão

Forma de Estado: República Teocrática 

Líder Supremo: Ayatollah Ali Khamenei, 

desde 1989.

Presidente da República: Hassan Rouhani, 

desde agosto de 2013. As próximas eleições 

presidenciais estão previstas para maio de 2017.

Teerão

http://en.lisbon.mfa.ir/
mailto:nader.haghighi@yahoo.com
mailto:teerao@mne.pt
mailto:nuno.varzea@portugalglobal.pt
http://en.iccima.ir/
http://www.investiniran.ir/en/home
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Falar da PPS Lda. é falar, sobretudo, da arquiteta 
Pilar Paiva de Sousa, que deu corpo a este projeto 
vocacionado para o desenvolvimento e execução 
de projetos de arquitetura no ramo da hotelaria e, 
mais recentemente, no do turismo de cruzeiros. 
Licenciada em 1994 pela Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade do Porto, Pilar Paiva de Sousa 
iniciou a sua atividade profissional em parceria 
com empresas industriais de mobiliário e deco-
ração, tendo, em 1997, criado a 3ID, sociedade 
de Projetos de Arquitetura e Interiores. Em 2004 
fundou a PPS Lda. dedicada ao design e desen-
volvimento de produto e projetos para hotelaria. 

Detendo uma vasta experiência internacional, 
o seu conhecimento do mercado traduz-se em 
projetos como os hotéis Méridien Porto e Lis-
boa, o Château Mont Royal em Chantilly, o Tia-
ra Yatska em Cannes, o Açores Lisboa, o Terra 
Nostra Garden Hotel e o Hilton Bom Sucesso em 
Óbidos. Este percurso foi entretanto enriqueci-
do com a experiência dos navios de cruzeiro no 
Douro e o desenvolvimento de novos conceitos 
de marcas como a Twist Inn e Rio Hotel.

Hoje a PPS desenvolve a sua atividade nestas 
duas vertentes: hotéis e navios de cruzeiro, 
com uma prestação de serviços que pode ser 
apenas de projeto ou incluir também o forne-
cimento, ou seja, um projeto “chave-na-mão”.

As parcerias desenvolvidas ao longo destes 
anos de trabalho têm permitido uma abertura 
a novos mercados, onde mantém a qualidade 
dos projetos. A equipa da empresa, que englo-
ba arquitetos e designers, bem como elemen-
tos administrativos e operacionais, é composta 
por 12 elementos, de que fazem sempre parte 
dois estagiários em formação.

“Para a PPS é muito importante assegurar um 
crescimento estruturado, bem como propor-
cionar estágios em contexto real de trabalho, 
sejam eles de primeiro emprego ou curricula-
res”, refere Pilar Paiva de Sousa.

Promover a imagem de Portugal como um 
fornecedor de alta qualidade nos mercados 
em que trabalha é um dos objetivos da em-
presa, que tem registado um forte crescimento 
em termos de vendas e resultados líquidos. O 
crescimento de 2015 para 2016 foi de 100 por 
cento, prevendo-se que em 2017 a PPS cresça 
mais de 50 por cento face a 2016.

PILAR PAIVA DE SOUSA
Arquitetura  

com projeção internacional

O desenvolvimento de projetos de arquitetura e 
respetivos fornecimentos nas áreas da hotelaria 
e do turismo de cruzeiros é a principal missão da 
PPS Lda., uma empresa de arquitetura fundada 

por Pilar Paiva de Sousa, no Porto. Além da 
execução de numerosos projetos em Portugal, 

a atividade da empresa expandiu-se para o 
mercado externo com destaque para o Brasil e o 
Paraguai. A internacionalização contribui já com 

um terço para a faturação total da PPS Lda.
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Segundo Pilar Paiva de Sousa, a progressão re-
gistada nos dois últimos anos deve-se à inter-
nacionalização, com os novos negócios a pesa-
rem cerca de um terço do total de faturação. 
Decorre igualmente das apostas realizadas 
com apoios do programa Portugal 2020, que 
possibilitaram um aumento de recursos e uma 
focalização nos mercados com mais potencial: 

Como elementos diferenciadores dos projetos 
da PPS, a responsável aponta o conhecimento 
da área hoteleira, legislação e particularidades 
da operação que permitem antecipar proble-
mas e implementar soluções que a médio lon-
go prazo beneficiam o operador e o investidor. 
O cumprimento dos orçamentos acordados e 
o desenvolvimento de soluções completas de 

o mercado dos navios de cruzeiro europeu e 
o mercado dos fornecimentos para hotelaria.

No que respeita ao processo de internacionaliza-
ção, a arquiteta adianta que “França e Alema-
nha têm-se revelado, até à data, mercados com 
um enorme potencial nestas duas áreas. Um dos 
nossos clientes atuais é o estaleiro STX, onde a 
carteira de encomendas para a próxima década 
faz antever um forte crescimento do nosso ne-
gócio”, acrescentando que, na área hoteleira, a 
empresa tem desenvolvido “contactos proveito-
sos na Alemanha, onde tem um projeto em con-
curso, já com execução de protótipos”.

Além destes, Pilar Paiva de Sousa destaca os 
mercados do Brasil e do Paraguai, onde têm vin-
do a manter uma atividade constante, com um 
projeto anual em média, “o que é muito bom, 
se considerarmos que a nossa presença é fruto 
de uma ação de 2011 apoiada pelo QREN”.

gamas de preço definidas, que podem ser vi-
sitadas, testadas e customizadas, são também 
fatores diferenciadores do serviço da PPS. A 
empresa de arquitetura diz ainda privilegiar a 
qualidade dos fornecedores portugueses, “que 
são sempre um excelente fator diferenciador 
nas nossas propostas”.

De referir que a PPS está, neste momento, em 
fase de certificação, uma vez que a ambição de 
internacionalização da PPS apontou este fator 
como elemento diferenciador no contexto de 
mercado. “Trabalhamos há cerca de 12 me-
ses no manual da qualidade, nos processos e 
nos procedimentos de forma a assegurar que 
a certificação é bem mais do que um papel”, 
conclui a fundadora da empresa. 

pps@pps.pt

www.pps.pt

mailto:pps@pps.pt
http://www.pps.pt/
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Antes de iniciar a comercialização dos cerca de 
30 produtos alimentares vegan e vegetarianos 
que fabrica na zona de Sintra, a VEG IN esteve 
três anos a desenvolver a atual gama de pro-
dutos. Efetuou diversos estudos de mercado e 
decidiu apostar no segmento de produtos al-
ternativos e mais saudáveis. 

VEG IN
Aposta certeira num mercado  

com futuro

A VEG IN é uma startup que apostou na inovação e concentrou 
esforços na produção e comercialização de alimentos 

vegetarianos, como enchidos, hambúrgueres e bolos. No mercado 
há pouco mais de ano e meio, a empresa realiza cerca de 35 por 
cento das suas vendas no mercado externo, exportando já para 

13 países. O objetivo é continuar a crescer e alcançar um peso na 
internacionalização superior a 80 por cento.

Assim, ao longo de cerca de três anos, a VEG 
IN desenvolveu uma oferta de cerca de 30 pro-
dutos que vão dos aperitivos às sobremesas, 
entre cremes e pastas, enchidos, hambúrgue-
res com vários sabores, seitan, refeições pron-
tas, salsichas e bolos, todos eles conservados 
em temperatura ambiente e com uma validade 
alargada, conferindo-lhes maior competitivida-
de em mercados internacionais. 

Atualmente com nove colaboradores, a VEG 
IN mantém-se focada na melhoria contínua 
dos seus produtos e a desenvolver inter-
namente novas soluções, estando previsto 
para muito breve o lançamento de mais pro-
dutos diferenciadores. 

Enquanto startup que projetou o seu plano de 
negócios a cinco anos, a VEG IN afirma estar 
em linha com o planeado, mas “tendo em con-
ta os contactos que estamos a desenvolver e a 
aceitação dos nossos produtos, perspetivamos 
atingir em 2017 a meta prevista para 2019, 
reforçando desse modo, a nossa confiança e 
motivação”, como refere David Ferreira, diretor 
comercial da empresa.

As exportações representam atualmente cer-
ca de 35 por cento das vendas da VEG IN, 
mas a empresa espera ultrapassar, já este 
ano, as vendas do mercado nacional. Como 
adianta a mesma fonte, o objetivo será as 
exportações virem a representar entre 80 por 

“As exportações representam 
atualmente cerca de 35 por 

cento das vendas da VEG 
IN, mas a empresa espera 
ultrapassar, já este ano, as 

vendas do mercado nacional.”

Com os olhos postos na internacionalização, 
propôs-se desenvolver e apresentar ao merca-
do um produto inovador, com uma qualidade 
superior à oferta existente no mercado nacio-
nal e internacional, focando-se na textura dos 
produtos, onde identificou uma oportunidade. 
Paralelamente, e porque a exportação sempre 
foi o grande foco deste projeto, a VEG IN pro-
curou desenvolver um produto com qualidade 
mas que também tivesse uma validade longa e 
uma conservação eficiente, preferencialmente 
em temperatura ambiente, o que foi consegui-
do após diversos estudos e experiências, que 
permitiram desenvolver um processo tecnoló-
gico eficiente para atingir esse objetivo.  
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cento e 85 por cento da faturação num fu-
turo próximo. 

No que respeita à estratégia de internacio-
nalização, a VEG IN optou por iniciar a abor-
dagem ao mercado internacional na mesma 
altura em que iniciou a comercialização dos 
seus produtos no mercado interno, em agos-
to de 2015. A primeira venda de empresa foi 
precisamente para mercados externos, o que, 
reforça David Ferreira, traduz a grande aposta 
na internacionalização da empresa. 

Na área da promoção, a VEG IN esteve presen-
te em três feiras internacionais – IFE em Lon-
dres, Anuga na Alemanha e Marca em Itália –, 
o que permitiu à empresa ter uma amostragem 
significativa para perceber o potencial do pro-
jeto, posicionamento de mercado e a forma de 
abordagem ao mercado externo. 

No mercado interno a VEG IN tem já “uma 
cobertura interessante, estando em fase final 
de negociação com mais dois operadores para 
concluirmos o que nos tínhamos proposto para 
este mercado”, refere a mesma fonte. 

A nível internacional, a empresa está pre-
sente em diversos mercados, designada-
mente em Espanha, Dinamarca, Itália, Reino 
Unido, Suécia, Luxemburgo, Hungria, Ro-
ménia, Holanda, Polónia, Austrália, Canadá 
e Brasil, estando neste momento a ultimar a 

abertura de novos mercados e com “muito 
boas perspetivas”.  

A abordagem aos mercados é efetuada de duas 
formas: ou através de distribuidores ou direta-
mente com o operador. De acordo com David 
Ferreira, a empresa tem tido boas experiências 
com ambos. “A mais-valia de trabalhar com um 
distribuidor, desde que o mesmo seja eficiente, é 
efetivamente conseguirmos ter um maior acom-
panhamento do produto no ponto de venda, o 
que se traduz numa mais-valia significativa pois 
podemos ir adaptando a oferta à rotação dos 
produtos e, dessa forma, conseguiremos atingir 
os objetivos mais rapidamente”, frisa.  

“Estamos neste momento com vários projetos 
em análise, tanto a nível de parcerias diretas 
com operadores, como também através de 
distribuidores que querem abraçar este projeto 
connosco. Por se tratar de um mercado com 
crescimentos relevantes, os diversos operadores 
começam a intensificar cada vez mais o ‘procu-
rement’ nesta área, solicitando muitas vezes o 
desenvolvimento de produtos sob a marca da 
insígnia que representam, algo que estamos a 
analisar para viabilizarmos futuras parcerias”, 
adianta o diretor comercial da VEG IN. 

Para a VEG IN, o maior desafio quando se 
lançam produtos novos é, em primeiro lugar, 
obter a atenção do comprador que receciona 
a informação, e depois do produto estar no li-
near, captar a atenção do consumidor. Este de-
safio motivou a empresa a desenvolver produ-
tos diferenciadores, apostando na qualidade, 
na textura, na diversidade e numa imagem e 
num packaging que fosse apelativo e convida-
tivo à experimentação. 

Igualmente importante é o facto de o produto 
não precisar de frio e ter uma validade alargada, 
o que dá um conforto adicional ao comprador, 
e torna o produto mais versátil, não o limitando 
ao espaço onde irá ser colocado à venda. 

A VEG IN encontra-se atualmente a concluir a 
implementação da norma IFS, uma norma exi-
gente mas que trará, na opinião de David Fer-
reira, “muitos benefícios, tanto na organização 
como na excelência transmitida ao cliente”. 

geral@vegin.pt

www.vegin.pt

mailto:geral@vegin.pt
http://www.vegin.pt
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ao exterior. Por outro lado, apesar 
da evolução positiva das exporta-
ções, é assinalado um caminho a 
percorrer para se alcançarem obje-
tivos superiores. Assim, sendo difícil 
para as empresas nacionais competir 
em escala, a união de competências 
através da colaboração empresarial 
é uma opção estratégica inteligente 
e de enorme potencial.

Em síntese, a colaboração é instru-
mental para a competitividade. A 
nova norma ISO 44001 permite refor-
çar o trabalho colaborativo e adequa-
-se, especialmente, às empresas ex-
portadoras nacionais. Perante rivais 
de maior escala, o aprofundamento 
das relações colaborativas, antecâ-
mara de diferenciação, é um impera-
tivo estratégico. 

A UNAVE/Universidade Aveiro e o seu 
parceiro internacional ICW-Institute 
of Collaborative Working, o maior 
centro de conhecimento a nível mun-
dial nesta matéria, estão comprome-
tidos a apoiar as empresas nacionais 
de cariz exportador. 

A colaboração é um percurso comple-
xo, mas pleno de valor, que não pode 
deixar indiferente os gestores que de-
sejam liderar os acontecimentos. Há 
futuro na colaboração!

bruno.armarques@gmail.com

*Doutorado em gestão, consultor de empresas, 
autor do livro “Colaborar para vencer – Gerir 
parcerias nos seguros”.

Colaborar significa colocar em co-
mum, trabalhar de forma combinada 
e saber dialogar. Envolve alinhar obje-
tivos, estruturar processos e mobilizar 
comportamentos. Todavia, representa 
riscos, exige esforço e requer laços re-
lacionais geradores de confiança. Ou 
seja, a colaboração não é neutral face 
aos modelos clássicos de gestão de re-
cursos internos.

A norma ISO 44001 “Colaboração 
Empresarial”, de publicação iminente, 
estimada para o mês de março, reflete 

o destaque estratégico que as rela-
ções empresariais assumem no mun-
do global. É uma nova visão que serve 
de guia para se aprofundar o trabalho 
colaborativo, de forma integrada, vi-
sando aumentar o valor gerado. Este 
referencial inovador coloca em desta-
que as empresas que encontram nos 
mercados externos a chave para o 
crescimento. Esta oportunidade tem 
adesão no contexto nacional? 

O valor da colaboração 
no caso nacional
No quadro atual, complexo e aberto, 
não é a dimensão das empresas que 
prevalece. Através da cooperação é 
possível potenciar as competências 
dos parceiros e alcançar produtos e 
serviços inovadores, que, de outra for-
ma, não seriam possíveis. 

A opção de competir através da 
colaboração está especialmente 
alinhada com o caso português. O 
nosso tecido empresarial é compos-
to por pequenas e micro-empresas, 
sendo que estas têm adquirido pre-
ponderância no volume de vendas 

> POR BRUNO MARQUES*,  
INVESTIGADOR DA UNAVE / 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

ISO 44001  
“COLABORAÇÃO EMPRESARIAL”:

Um novo referencial  
ao serviço das empresas exportadoras

Vivemos num mundo aberto, de múltiplas conexões 
entre agentes económicos. A competição global 

exige às empresas o desenvolvimento de produtos 
ultra-especializados e formas inovadoras de servir 

clientes mais exigentes. A criação de valor resulta da 
competitividade de vários parceiros, entrelaçados 

entre si, em rede, onde a colaboração faz a diferença. 
Mas, como será possível transformar relações de 

negócio em valor?

mailto:bruno.armarques@gmail.com
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“Getting over 
Globalization”
Relatório do Research Institute do Cre-
dit Suisse, que analisa vários indicado-
res macroeconómicos das principais 
geografias mundiais, apontando três 
cenários: a cada vez mais improvável 
manutenção da globalização tal como 
hoje a conhecemos; um quadro mais 
multipolar com base na ascensão da 
Ásia e na estabilização da zona do 
euro; e o fim da globalização.

CONSULTAR

“World in 2050”
O relatório elaborado pela Price Wa-
terhouse Cooper, que apresenta pro-
jeções de crescimento económico a 
longo prazo para 32 das principais 
economias mundiais, revela que os 
EUA, em 2050, deverão ocupar a 3ª 
posição do ranking, depois da China 
e da Índia. A Indonésia deverá subir 
para o 4º lugar (8º em 2016), enquan-
to o Brasil ocupará o 5º (7º em 2016).

CONSULTAR

“Wind in power: 2016 
European statistics”
Um relatório da WindEurope Business 
Intelligence revela que a energia eóli-
ca é a segunda maior fonte de energia 
na Europa, com uma capacidade to-
tal instalada de 153,7 GW. Em 2016, 
foram instalados mais 12,5 GW de 
capacidade bruta e foram investidos 
27,5 mil milhões de euros para finan-
ciar o desenvolvimento desta fonte de 
energia renovável.
Em 2016, Portugal, com uma produ-
ção de 5,3 GW, situou-se em 8º como 
o país da UE com maior capacidade 
eólica instalada e o 3º com maior taxa 
de penetração de energia eólica.

CONSULTAR

“Rising Middle Class”
Relatório elaborado pela Price Wa-
terhouse Coopers para a Switzerland 
Global Enterprise, que perspetiva o 
potencial de crescimento da classe 
média mundial, com destaque para 
os países asiáticos, e faz uma análise 
mais detalhada do mercado indoné-
sio, identificando setores de oportuni-
dade para as PME.

CONSULTAR

“Global Investment 
Trends Monitor” - 
February 2017 -  
nº25 - UNCTAD
Os fluxos mundiais de IDE diminuíram 
13 por cento em 2016, atingindo um 
valor estimado de 1.520 mil milhões de 
dólares, num contexto de crescimento 
económico global fraco e de volumes 
de comércio mundial, com ganhos pou-
co significativos. Este declínio reflete os 
diferentes níveis de crescimento econó-
mico entre os países de todo o mundo.

CONSULTAR

“Overview of FTA 
and Other Trade 
Negotiations” - 
Updated February 2017
Elaborado pela Comissão Europeia, este 
relatório aborda o último ponto de si-
tuação das negociações a decorrer en-
tre a União Europeia e vários países ter-
ceiros sobre Acordos de Comércio Livre 
(Free Trade Agreements), entre outros.

CONSULTAR

Angola - regularização 
de pagamento  
em atraso 
Segundo a Macauhub, as empresas 
de direito angolano vão começar a re-

ceber os pagamentos do Estado atra-
sados de 2014 a 2016, no âmbito do 
programa de regularização aprovado 
pelo governo, sobretudo em setores 
mais sensíveis e estratégicos, como 
a saúde, educação e infraestruturas, 
projetos em execução no quadro do 
Programa de Investimentos Públicos.

CONSULTAR

“Winter 2017  
Economic Forecast”
A Comissão Europeia, nas suas previ-
sões económicas de inverno, revela que 
Portugal deverá crescer 1,6 por cento 
em 2017, acompanhando o ritmo de 
crescimento da zona euro (1,6 por cen-
to). Todas as economias dos Estados-
-membros deverão registar um desem-
penho positivo, com destaque para o 
Luxemburgo (4 por cento), Malta (3,7 
por cento) e Irlanda (3,4 por cento).

CONSULTAR

Debate sobre  
o impacto do Acordo 
CETA (UE/Canadá)
Recomenda ao governo que promova 
um amplo debate público e transparen-
te com a sociedade civil, nomeadamente 
com as organizações não-governamen-
tais, sobre o impacto do Acordo Econó-
mico e Comercial Global (CETA), antes 
da votação pelo Parlamento português, 
de forma a proporcionar o maior escla-
recimento possível aos cidadãos sobre o 
impacto económico, social e ambiental 
da aplicação deste tratado transnacional 
em Portugal e na Europa.

CONSULTAR

Direção de Informação
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AICEP em Sydney 
O presidente da AICEP deslocou-se 

ao mercado australiano, de 10 a 17 

de março, para inaugurar a represen-

tação da Agência em Sydney e pro-

mover um roadshow de captação de 

investimento. Participou ainda na con-

ferência “Discover Portugal, the Itech 

Nation” organizada pela AICEP em 

parceria com o Consulado de Portugal 

em Sydney, a Cisco e a Australia Brazil 

Business Council. Neste último evento 

foi destacada a capacidade nacional 

no setor das tecnologias da informa-

ção e o papel do governo português 

na promoção das novas tecnologias, 

do empreendedorismo, da ciência e 

inovação e na criação de startups e 

centros de incubação de empresas. 

Miguel Frasquilho descreveu Portugal 

como um hub tecnológico detentor 

de um ecossistema favorável para o 
desenvolvimento de novas startup.

Captação  
de investimento 
estrangeiro  
e promoção  
do setor aeronáutico - 
Alemanha
A AICEP, a Secretaria de Estado da 
Internacionalização e a Embaixada 
de Portugal na Alemanha organiza-
ram, de 5 a 9 de março, uma visi-
ta oficial do secretário de Estado da 

de gabinetes de desenvolvimento e 
de engenharia e para a implantação 
de novas unidades de produção para 
produtos complexos e de elevada 
incorporação tecnológica. Foram 
realizados encontros com potenciais 
investidores das maiores empresas 
da Alemanha, empresários locais e 
associações profissionais em Ham-
burgo, Wolfsburgo e Frankfurt. O 
enfoque foi a engenharia e o clus-
ter da aeronáutica, com uma visita à 
fábrica da Airbus. No encontro com 
a Volkswagen foram abordados, en-
tre outros temas, a produção de um 
novo modelo na fábrica portuguesa 
Autoeuropa, a mobilidade elétrica e 
as tecnologias inovadoras a imple-
mentar nos carros do futuro.

Marca Portugal  
e o contributo das 
empresas francesas
O presidente da AICEP encerrou, a 
7 de março, em Lisboa, a “V Confe-
rência Franco-Portuguesa”, promo-
vida pela Embaixada de França em 
Portugal, a Secção Portuguesa dos 
Conselheiros do Comércio Externo 
de França e a Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Francesa. Este even-
to pretendeu destacar a presença 
económica francesa em Portugal e 
contou com a participação de várias 
empresas representativas dos setores 
industrial, agroalimentar, serviços e 
tecnologias e apresentação de um 
estudo exaustivo realizado pelo BNP 
Paribas Personal Finance. 

Ambiente de negócios 
na Argélia
Decorreu em Lisboa, a 3 de março, o 
Seminário Empresarial Luso-Argelino, 
que contou com a presença do minis-
tro da Indústria e Minas da Argélia e 
do ministro da Economia de Portugal, 
bem como de uma delegação argeli-
na constituída por representantes de 
ministérios, empresas públicas e em-
presas privadas de diversos setores 
económicos. Foram realizadas apre-

notícias 
AICEP
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Indústria, João Vasconcelos, e do 

administrador da AICEP, Luís Castro 

Henriques, ao mercado alemão. A 

missão teve por objetivo apresentar 

Portugal como uma das melhores 

opções na Europa para a localização 



sentações sobre o atual ambiente de 
negócios na Argélia e as oportunida-
des que o mercado oferece às empre-
sas portuguesas.

Nova Corporação 
Interamericana de 
Investimentos (CII) 
A AICEP, o GPEARI do Ministério das Fi-
nanças e o Grupo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) organizaram 
uma sessão de apresentação da nova 
Corporação Interamericana de Investi-
mentos (CII), que teve lugar em Lisboa 
a 2 de março. A CII é responsável por 
todas as operações do Grupo BID com o 
setor privado e disponibiliza instrumen-
tos financeiros (empréstimos, equity, 
etc.) para projetos de investimento de 
empresas nos seus países de operação – 
Regional Member Countries – na Amé-
rica Latina e Caraíbas.

“Startup in Residence” 
(STIR) em São Francisco 
O programa “Startup in Residence” 
(STIR) é organizado pelas câmaras mu-
nicipais das cidades de São Francisco, 
Oakland, San Leandro e Sacramento 
Ocidental, no Norte da Califórnia. Este 
programa junta startups a municipali-
dades e agências estatais para desen-
volver produtos e serviços tecnológi-
cos destinados a resolver problemas 
das sociedades atuais. As inscrições 
para o programa estão abertas até 10 
de abril de 2017. 

Mais informações aqui.

“Startup Europe Comes 
to Silicon Valley”
A terceira edição do programa “Startup 
Europe Comes to Silicon Valley” vai ter 
lugar no final do mês de setembro de 
2017 e tem em vista a seleção de um 
máximo de 15 scaleups europeias para 
um programa de aceleração gratuito 
para ajudar a entrada no mercado nor-
te-americano. O programa, para além 
de incluir reuniões e aulas adaptadas 
aos participantes, conta também com o 
“European Innovation Day”, um dia de 
conferência aberta ao público em que 
as startups selecionadas poderão apre-
sentar o seu pitch e encontrarem-se 
com vários dos investidores de capital 
de risco e fundadores de Silicon Valley. 

Mais informações aqui.

setor dos plásticos, nos dias 4 e 5 de 
abril. Esta empresa, especializada em 
injeção de peças em plástico de média 
e grande dimensão, pretende contac-
tar empresas portuguesas com o se-
guinte perfil:
•  Fabricantes de moldes para injeção de 

peças de um ou mais componentes;
•  Fabricantes de moldes para injeção de 

peças com uma ou mais cavidades;
•  Fabricantes de moldes tipo “stack 

mold”;
•  Fabricantes de moldes grandes com 

força de fecho entre 900 a 2.000 
toneladas;

•  Fabricantes de moldes para máqui-
nas de injeção de média e grande 
dimensão (de 100 a 400 toneladas);

•  Empresas com elevada experiência e 
facilidade de comunicação em idio-
ma inglês. 

Mais informações aqui.

Portugal  
na TENT London 
A AICEP organiza pela segunda vez 
a participação de Portugal na TENT 
London, de 21 a 24 de setembro, 
promovendo um espaço coletivo de 
Portugal – Inspiring Portugal. A mani-
festação de interesse poderá ser efe-
tuada até ao dia 31 de março 2017. 
A organização do espaço coletivo de 
Portugal – Inspiring Portugal tem por 
objetivo comunicar a excelência do 
design português na área da decora-
ção e mobiliário junto de um público-
-alvo muito sofisticado. 

Mais informações aqui.
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Energias renováveis  
na Argentina 
O governo argentino lançou o progra-
ma “RenovAr” que pretende tornar este 
país dependente de energias renováveis, 
em pelo menos 50 por cento, no mais 
breve espaço de tempo. Atualmente, 
cerca de 17 das 24 províncias argentinas 
já estão envolvidas neste programa. 

Mais informações aqui.

Polónia - Missão de 
importador de moldes 
a Portugal 
A AICEP promove a deslocação a Por-
tugal de um importador polaco do 

http://startupinresidence.org/apply e http://startupinresidence.org
http://sec2sv.com/scaleups-call
http://www.portugalglobal.pt/PT/Acoes/Visitas/Documents/2017/condicoes-participacao-visita-importador-polaco-moldes.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Acoes/FeirasInternacionais/Documents/Open%20Call%20Tent%20London.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/RevistaImprensaNacional/AicepPortugalGlobal/Documents/RenewableEnergy-Argentina.pdf
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio. exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Benim 
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Clientes soberanos: Aberta sem 
condições restritivas. Outros Clien-
tes públicos e privados: Aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária. 

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Eventual exigência de garantia 
bancária ou de garantia soberana 
(decisão casuística).

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Clientes públicos: Aberta sem 
condições restritivas. 
Clientes privados: Em princípio, 
aberta sem condições restritivas. 
Eventual exigência de garantia 
bancária numa base casuística.

China*  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

exigência de  garantia bancária ou 
garantia soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 meses.

M/L  Exigência de  garantia bancária 
ou garantia soberana. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro de 3  
para 12 meses.

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Cuba  
C   Limite total por operação (1M€) 

enquadrável na Linha de Seguro 
de Créditos de Curto Prazo. Limite 
total de responsabilidades (10M€).

M/L  Fora de cobertura.

Egipto  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela COSEC ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão 

Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
Clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   Clientes públicos: fora de cober-
tura. Clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

M/L   Clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições. 

M/L  Em princípio aberta sem restrições. 
A eventual exigência de garantia 
bancária, para clientes privados, 
será decidida casuisticamente.

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência de 
carta de crédito irrevogável, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

M/L  Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L  Caso a caso, com exigência de ga-
rantia soberana ou bancária, para 
operações de pequeno montante.
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Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma 
única transação para um determinado mercado, enquanto 
a apólice global cobre todas as transações em todos os 
países para onde o empresário exporta os seus produtos 
ou serviços.

As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem 
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem 
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo 
um ano,  e que se repetem com alguma frequência. 

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices. 
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais 
flexível do que a indicada para as transações no âmbito 
das apólices individuais. Encontram-se também fora de 
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe. 

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional

Avenida da República. 58
1069-057 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).

M/L  Caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das do petróleo) e ao alargamento 
do prazo contitutivo de sinistro.

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão ca-
-suística).

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Clientes soberanos: aberta sem 
condições restritivas. Clientes 
públicos e privados: aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela COSEC. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
Secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co Central) ou garantia bancária.

Rússia 

Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

S. Tomé e Príncipe 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L  Eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. Setor 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela Auto-
ridade Monetária (BCEAO); setor 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
Autoridade Monetária (preferência 
a projetos que permitam a aloca-
ção prioritária dos cash-flows ao 
reembolso do crédito).

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L  Clientes públicos: eventual 
exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de garantia bancária.
Para todas as operações, o prazo 
constitutivo de sinistro é definido 
caso a caso.

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

a caso com eventual exigência 
de garantia de transferência ou 
soberana. Clientes privados: aberta 
caso a caso com eventual exigência 
de carta de crédito irrevogável e/ou 
garantia de transferência. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana.

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

A lista e as políticas de cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objeto de análise e 
decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional@cosec.pt
http://www.cosec.pt


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº9646

A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia 
Guatemala
Hungria
Namíbia
Rússia
Turquia

Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Honduras
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Sérvia
Tunísia •
Vietname

Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores 
Congo
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Senegal 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba • 
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro 
Myanmar 
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadzequistão
Tonga 
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades               • Fora de cobertura              

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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Ativo 3.583 2.677 51 202 151 151 -514

Passivo 7.634 5.604 360 931 571 571 -393

Saldo -4.052 -2.927 -309 -729 -420 -420 -122

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 1.431 -3.695 481 151 -330 -330 -40

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.483 -768 790 881 91 91 82

Saldo -4.052 -2.927 -309 -729 -420 -420 -122

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 68.644 71.735 73.988 76.511 80.378 5,1%

Stock Passivo 112.278 118.238 127.851 131.786 139.543 5,9%

Stock IDPE 43.184 44.044 45.125 52.110 52.981 1,7%

Stock IDE 86.818 90.547 98.988 107.384 112.146 4,4%

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros         Fonte: Banco de Portugal

Títulos de participação no capital -34 123 157

     De investidores diretos em empresas de investimento direto -34 123 157

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 0 0 0

     Entre empresas irmãs 0 0 0

Instrumentos de dívida 85 78 -7

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 139 129 -10

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -162 -54 108

     Entre empresas irmãs 108 3 -105

Títulos de participação no capital 194 882 689

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 196 882 685

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -1 0 1

     Entre empresas irmãs -1 1 2

Instrumentos de dívida 166 49 -118

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 516 -23 -540

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -324 74 398

     Entre empresas irmãs -26 -2 24

Países Baixos 132 206

Alemanha 106 145

Espanha 95 15

Bélgica 34 6

Reino Unido 28 35

União Europeia 28 295 279

Extra UE28 -94 -128

Luxemburgo 684 415

Alemanha 81 64

Bélgica 58 41

Reino Unido 34 0

Suíça 34 36

União Europeia 28 716 550

Extra UE28 215 21

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR

>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE). EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO 
e COMÉRCIO EXTERNO

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO 2016 
jan/dez

vh meur 16/15 
jan/dez 2016 janeiro 2017 

janeiro
vh meur 

17/16 jan/jan
vh meur 17/16 

jan/jan
vc meur 17/16 

jan/dez

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL 2016 jan/dez vh meur 16/15 
jan/dez 2016 janeiro 2017 janeiro vh meur 17/16 

jan/jan
vh meur 17/16 

jan/jan
vc meur 17/16 

jan/dez

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)                                        2012 dez 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 dez tvh 16/15

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2016 janeiro 2017 janeiro vh meur 17/16

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2016 janeiro 2017 janeiro vh meur 17/16

PASSIVO 2017 janeiro vh meur 17/16 
jan/janATIVO 2017 janeiro vh meur 17/16 

jan/jan



ESTATÍSTICAS Portugalglobal nº9648

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 50.301 1,0% 3.677 4.397 19,6% 19,6% 8,0%

Exportações bens UE 37.842 4,4% 2.885 3.344 15,9% 15,9% 16,3%

Exportações bens Extra UE 12.459 -8,2% 792 1.053 33,0% 33,0% -11,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 26.281 4,4% 1.566 1.803 15,1% 15,1% -17,0%

Exportações serviços UE 18.770 8,0% 1.104 1.216 10,2% 10,2% -14,8%

Exportações serviços extra UE 7.511 -3,6% 462 587 27,0% 27,0% -21,3%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 75,2% -- 78,5% 76,0% -- -- --

Exportações bens Extra UE 24,8% -- 21,5% 24,0% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 71,4% -- 70,5% 67,5% -- -- --

Exportações serviços extra UE 28,6% -- 29,5% 32,5% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2016 tvh 2016/15 2016 janeiro 2017 janeiro tvh 17/16 
jan/jan

tvh 17/16 
jan/jan

tvc 17/16  
jan/dez

 SERVIÇOS (Exportação) 2016 tvh 2016/15 2016 janeiro 2017 janeiro tvh 17/16 
jan/jan

tvh 17/16 
jan/jan

tvc 17/16 
jan/dez

Espanha 26,1% 19,1%

França 12,8% 11,6%

Alemanha 11,9% 17,0%

Reino Unido 6,9% 16,4%

EUA 5,1% 34,4%

Países Baixos 4,0% 5,8%

Itália 3,5% 23,6%

Máquinas, Aparelhos 15,8% 21,0%

Veículos e Outro Material de Transporte 11,0% 25,9%

Combustíveis Minerais 8,1% 60,3%

Metais Comuns 7,9% 35,5%

Plásticos, Borracha 7,5% 15,4%

Espanha 184 5,0

Alemanha 76 2,1

França 58 1,6

EUA 57 1,6

Reino Unido 42 1,2

Angola 34 0,9

Gibraltar 33 0,9

Combustíveis Minerais 134 3,6

Máquinas, Aparelhos 121 3,3

Veículos, Out. Mat. Transporte 100 2,7

Metais Comuns 91 2,5

Agrícolas 56 1,5

Exp. Bens - Clientes 2017 (jan) % Total tvh 17/16

Exp. Bens - Produtos 2017 (jan) % Total tvh 16/15

Exp. Bens - Var. Valor (17/16) Meur Cont. p. p.

Exp. Bens - Var. Valor (17/16) Meur Cont. p. p.
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Importações bens 61.063 1,2% 4.365 5.338 22,3% 22,3% -2,1%

Importações bens UE 47.456 2,8% 3.383 3.950 16,8% 16,8% -3,4%

Importações bens Extra UE 13.607 -3,9% 982 1.388 41,3% 41,3% 1,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 13.140 3,1% 1.015 1.189 17,1% 17,1% -2,0%

Importações serviços UE 8.877 4,5% 696 788 13,3% 13,3% -1,6%

Importações serviços extra UE 4.263 0,3% 319 401 25,5% 25,5% -2,8%

Unidade: Milhões de euros

INE INE fevereiro 17 fevereiro 17 novembro 16 dezembro 16 outubro 16

PIB 1,6 1,4 1,3 : 1,2 1,6 : 1,5 1,2 : 1,3 1,4 : 1,5 1,5 : 1,5

Exportações Bens e Serviços 6,1 4,4 3,6 : 3,9 4,1 : 4,2 3,7 : 4,0 4,8 : 4,6 4,2 : 4,6

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 77,7% -- 77,5% 74,0% -- -- --

Importações bens Extra UE 22,3% -- 22,5% 26,0% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 67,6% -- 68,6% 66,3% -- -- --

Importações bens Extra UE 32,4% -- 31,4% 33,7% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Importação) 2016 tvh 2016/15 2016 janeiro 2017 janeiro tvh 17/16 
jan/jan

tvh 17/16 
jan/jan

tvc 17/16 
jan/dez

 SERVIÇOS (Importação) 2016 tvh 2016/15 2016 janeiro 2017 janeiro tvh 17/16 
jan/jan

tvh 17/16 
jan/jan

tvc 17/16 
jan/dez

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %) 2015 2016 FMI CE OCDE BP Min. Finanças

Espanha 30,6% 14,4%

Alemanha 13,8% 26,3%

França 7,6% 11,2%

Países Baixos 5,1% 27,3%

Itália 4,8% 12,8%

Rússia 3,9% 4185,5%

Reino Unido 3,0% 24,2%

Máquinas, Aparelhos 16,4% 26,6%

Combustíveis Minerais 14,2% 105,4%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,2% 27,3%

Químicos 10,2% 9,7%

Agrícolas 10,0% 9,7%

Espanha 206 4,7

Rússia 204 4,7

Alemanha 153 3,5

Países Baixos 58 1,3

Cazaquistão 51 1,2

França 41 0,9

Bélgica 32 0,7

Combustíveis Minerais 389 8,9

Máquinas, Aparelhos 184 4,2

Veículos, Out. Mat. Transporte 151 3,5

Metais Comuns 64 1,5

Químicos 48 1,1

Imp. Bens - Fornecedores 2017 (jan) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Produtos 2017 (jan) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Var. Valor (17/16) Meur Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (17/16) Meur Cont. p. p.

Fontes: INE/Banco de Portugal 
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros          Cont. - Contributo para o crescimento das exportações          p.p. - Pontos percentuais          tvh - Taxa de variação homóloga     
tvc - Taxa de variação em cadeia



S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Bogotá

Nova Iorque

Copenhaga

Helsínquia

Berlim

Haia

Bruxelas
Dublin

Londres

Paris

Milão

Barcelona

Praia

Rabat

São Paulo

Lima

Rio de Janeiro

Santiago do Chile

Buenos Aires Montevideu

Luanda

São Tomé

Bissau

Maputo

Pretória
Gaborone

Windhoek

Argel Tunes

Abu
Dhabi

Estocolmo

Berna

Moscovo

Varsóvia
Praga

Oslo

Budapeste

Viena

Bratislava

Bucareste

Baku
Pequim

Nova Deli

Xangai

Tóquio

Seul

Macau Hong Kong

Guangzhou

Jacarta

Dili

Madrid
Atenas

Caracas

Panamá

Tripoli

Riade
Doha

Teerão

Koweit

Ancara

Kuala Lumpur

Banguecoque

Vietname

Myanmar

Singapura

Fernando Carvalho
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

José Junqueiro
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão
ALEMANHA
aicep.berlin@portugalglobal.pt

Manuel Couto Miranda
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

Filipe Costa
EUA
aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

REDE 
EXTERNA

AO SERVIÇO  
DAS EMPRESAS

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

Daniel Pontes
QATAR
daniel.pontes@portugalglobal.pt

Francisco Costa
VENEZUELA
francisco.s.costa@portugalglobal.pt 

Álvaro Cunha
MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

Afonso Duarte
ARÁBIA SAUDITA
aicep.riyadh@portugalglobal.pt

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria João Bonifácio
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Carlos Pacheco
AUSTRÁLIA
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Isabel Maia e Silva
TIMOR-LESTE
aicep.dili@portugalglobal.pt

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Neves
COREIA DO SUL
joana.neves@portugalglobal.pt

Alexandra Ferreira Leite
CHINA
aicep.beijin@portugalglobal.pt

Patrícia Conceição
FDI SCOUT CHINA
patricia.conceicao@portugalglobal.pt

João Rodrigues
ÍNDIA
aicep.newdelhi@portugalglobal.pt

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Rui Boavista Marques
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Rui Cordovil
MARROCOS
aicep.rabat@portugalglobal.pt

António Aroso
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
aicep.saotome@portugalglobal.pt

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU
aicep.bissau@portugalglobal.pt

João Falardo 
ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
SUIÇA
miguel.crespo@portugalglobal.pt

Paulo Borges
COLÔMBIA
aicep.bogota@portugalglobal.pt

Ana Rosas
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

Maria Manuel Branco
BÉLGICA
maria.manuel.branco@portugalglobal.pt

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ
olga.benquerenca@portugalglobal.pt

Rui Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

Pedro Sousa
FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt

Inês Pacheco
FDI SCOUT EUROPA
ines.pacheco@portugalglobal.pt

Carlos Pinto
POLÓNIA
aicep.warsaw@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite
EAU
aicep.abudhabi@portugalglobal.pt

Miguel Garcia
FDI SCOUT JAPÃO E COREIA DO SUL
miguel.garcia@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu
TAILÂNDIA
pedro.airesdeabreu@portugalglobal.pt

Rui Pereira
ARGENTINA
rui.pereira@portugalglobal.pt

Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt Sydney
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BOOKMARKS Portugalglobal nº9652

Richard H. Thaler dedicou a sua 
carreira ao estudo de uma noção 
que parece radical: os agentes 
centrais da economia são os seres 
humanos, ou seja, pessoas previ-
síveis e propensas a erros. Neste 
sentido, esta obra é uma tentativa 
de recuperar uma disciplina acadé-
mica que deve ter os pés assentes 
na terra para mudar a forma de 
pensar sobre a economia, os seres 
humanos e o mundo.
A economia tradicional é feita de 
intervenientes racionais. No início 
da sua carreira, o autor afirmou 
que os seres humanos não agem 
como seres da razão, uma vez que 
se assemelham mais a uma espécie 
de robôs quando fazem coisas tão 
simples como comprar um relógio, 
vender bilhetes para um espetácu-
lo ao qual não podem assistir, efe-
tuar uma hipoteca e tantas outras 
situações recorrentes. Por norma, 

os seres humanos cedem aos pre-
conceitos e tomam decisões que 
se afastam da racionalidade e da 
razoabilidade. Por outras palavras, 
têm um mau comportamento e 
essa atuação desviante tem conse-
quências graves.
Através de novas descobertas da 
psicologia humana sobre a com-
preensão prática de incentivos de 
mercado e de comportamento, o 
autor ilumina os leitores relativa-
mente à tomada de decisões mais 
inteligentes num mundo cada vez 
mais incompreensível. 
Desta forma, revela como a aná-
lise económica comportamental 
abre novas formas de olhar para 
o mundo em questões tão díspa-
res como a vida doméstica, ver 
televisão, abrir um escritório novo, 
conceber projetos pessoais ou pro-
fissionais e até criar negócios alter-
nativos, semelhantes à Uber.

O “Guia para investir nos PALOP” 
disponibiliza informação jurídica 
fundamental para quem investe 
ou pensa investir ou trabalhar nos 
mercados de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe. 
Neste guia pode encontrar infor-
mação relevante sobre formas de 
investimento estrangeiro, sistema 
laboral, tributação, sociedades co-
merciais, defesa comercial, direito 
de propriedade intelectual, sistema 
judicial e resolução de litígios, re-
gulação do ambiente e urbanismo 
e direitos do consumidor e regime 
jurídico dos estrangeiros. 
A informação é disponibilizada 
numa perspetiva de análise com-
parativa das condições para inves-
timento, permitindo uma rápida 

perceção do ambiente de negócios 
de cada país, tal como os requisitos, 
benefícios e incentivos, não dispen-
sando, naturalmente, aconselha-
mento jurídico mais detalhado.
A versão online é de fácil utiliza-
ção e é periodicamente atualiza-
da por uma equipa multidiscipli-
nar, constituindo-se assim como 
uma ferramenta dinâmica para 
quem desenvolve atividades nos 
referidos países.
Este guia, considerado pela CE-
-CPLP como GPS do investidor, tem 
por base a Legis-PALOP, base de da-
dos jurídica oficial dos PALOP que 
disponibiliza toda a legislação, juris-
prudência dos tribunais superiores 
e doutrina dos PALOP e conta com 
apoio da CPLP, Cooperação Portu-
guesa e União Europeia. 
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

NewsRoom
Para uma divulgação em mercados internacionais, conta com a 
newsletter semanal em língua inglesa e/ou francesa. 

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça 
os casos de sucesso de empresas portuguesas e os artigos de 
especialidade económica. 

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa 
nacional e estrangeira.

Subscreva as nossas newsletters.
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PERTO DE SI 
PARA O LEVAR MAIS LONGE

Sabemos como é importante acompanhar cada passo 
do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através duma equipa de Gestores  
de Cliente em Portugal e uma Rede Externa em 65 mercados.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.

aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
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