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EDITORIAL Portugalglobal nº1054

Portugal é hoje um dos 

países a nível europeu 

com maior crescimento 

de Business Services no 

seu território. Aliando 

esta realidade ao facto 

de se tratar de um dos 

setores com maior presença de investimento es-

trangeiro no nosso país, seja por via de Centros de 

Serviços Partilhados, de Centros de Competência 

ou de Business Process Outsourcing, decidimos 

destacar este tema nesta edição da Portugalglobal, 

na convicção de que estamos a contribuir para uma 

maior relevância das atividades do setor, cujo po-

tencial de crescimento e de criação de emprego é 

inesgotável e que, em muito, tem contribuído para 

o desenvolvimento económico de Portugal.

Os Business Services têm evoluído de forma sig-

nificativa e globalizante nas atividades que de-

senvolvem, não se restringindo aos tradicionais 

Shared Service Centres. Atualmente as valências 

dos Business Services cruzam as áreas da consul-

toria de gestão, contabilidade, serviços legais, en-

genharia, arquitetura, tecnologias de informação 

e design, com as vertentes mais operacionais do 

negócio como sejam, a logística, o recrutamento 

e emprego e o arrendamento de infraestruturas. 

Salientamos neste domínio o papel da AICEP na 

promoção e desenvolvimento deste setor, através 

da nossa rede externa e dos nossos especialistas 

em captação de IDE que apresentam todas as van-

tagens competitivas de Portugal para a localiza-

ção deste tipo de atividades. 

No que respeita ao desenvolvimento de novos 

projetos deste setor, importa referir que a AICEP 

intervém em todas as fases do processo, desde a 

intenção até à instalação das empresas. O apoio 

da Agência não cessa com a decisão de locali-

zação. Fazemos o acompanhamento comercial 

com vista a garantir que o arranque da operação 

é bem-sucedido e que a atividade dos Business  

Services se desenvolve de forma consolidada.

Importa salientar a este propósito os instrumentos 

de apoio disponíveis no IEFP - Instituto do Empre-

go e Formação Profissional, I.P., cuja intervenção 

tem constituído, em diversas situações, um fator 

diferenciador da decisão de investimento em Por-

tugal, o estudo da EY sobre o setor, os testemu-

nhos de algumas das multinacionais instaladas 

por todo o país e a entrevista ao CEO da Siemens, 

Pedro Pires de Miranda, que inaugurou o primeiro 

“i-Experience Center 4” em Portugal.

O mercado escolhido para esta edição é a Austrália, 

considerando, por um lado, as oportunidades de ne-

gócios que podem surgir nos setores da construção, 

defesa, energia, moda, casa, agroalimentar e corti-

ça e às quais as empresas portuguesas devem estar 

atentas e, por outro, as caraterísticas deste mercado 

que revelou um acentuado crescimento populacio-

nal e um elevado poder de compra que têm garanti-

do, a par da abundância dos recursos naturais, qua-

se três décadas de sucesso económico.

Na expectativa que a Portugalglobal seja cada vez 

mais um instrumento de trabalho, mas também 

um momento de lazer, faço votos de Boa leitura e 

Bons negócios!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

O novo paradigma dos Business Services

As opiniões expressas nos artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores 
e não necessariamente da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.  

A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal não implica qualquer 
compromisso por parte desta com os produtos/serviços visados.

Conselho de Administração
Luís Castro Henriques (presidente),
António Silva,
João Dias,
Madalena Oliveira e Silva,

Maria Manuel Serrano (vogais).

Diretora
Ana de Carvalho

ana.carvalho@portugalglobal.pt

Redação
Cristina Cardoso
cristina.cardoso@portugalglobal.pt
Rafaela Pedroso
rafaela.pedroso@portugalglobal.pt
Anabela Martins 
anabela.martins@portugalglobal.pt

Fotografia e ilustração 
©Pixabay, Rodrigo Marques. 

Paginação e programação
Rodrigo Marques

rodrigo.marques@portugalglobal.pt

Projeto gráfico
Rodrigo Marques - aicep Portugal Global

Publicidade 
Cristina Valente Almeida

cristina.valente@portugalglobal.pt

Secretariado
Cristina Santos

cristina.santos@portugalglobal.pt

Colaboram neste número
Albano Magalhães, António Miguel Ferreira, 
António Valadas da Silva, Carlos Gomes,  
Carlos Guimarães, Carlos Pacheco,  
Celso Almeida, Direção Comercial da AICEP, 
Direção de Produto da AICEP,  
Direção Internacional da COSEC,  
Domingos Sequeira, Florbela Lima,  
Isabel Duarte, João Achando, Jorge Magalhães, 
Paulo Cunha Alves, Paulo Geisler,  
Pedro Pires de Miranda, Philippe Van Doornick, 
Vera Rodrigues.

Revista Portugalglobal
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa
Tel.: +351 217 909 500
Fax: +351 217 909 578

Propriedade
aicep Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto
4050-012 Porto
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
NIFiscal 506 320 120 

ERC: Registo nº 125362

mailto:ana.carvalho%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.cardoso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=


As PME são
uma referência
para o país.
E há um banco que é a 
referência para as PME.

novobanco.pt/empresas

Criar valor para as empresas.
Esta é a nossa marca.

As PME são o motor do tecido empresarial português e sabem que podem contar com 

o NOVO BANCO para as apoiar. Se ambiciona alcançar resultados no futuro, fale com

o banco de referência das empresas portuguesas e conheça a oferta especializada

e a equipa de gestores dedicados, que irão ajudá-lo a levar o seu negócio mais longe.

Especializada
Oferta 

Recursos Humanos
Soluções de

Tesouraria SegurosInvestimento
Apoio ao

AF_ImprensasNB_PortugalGlobal_21x29,7cm.pdf   1   10/03/17   16:53

http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas


DESTAQUE Portugalglobal nº1066

Portugal é um destino natural de acolhimento de Centros de Serviços Partilhados, 
Centros de Competência e Business Process Outsourcing, encontrando-se no radar 
de grandes multinacionais que, nos últimos anos, investiram na instalação e, em 

alguns casos expansão do investimento, deste tipo de centros no nosso país.

A qualificação dos recursos humanos portugueses, o ambiente de negócios 
amigável e as boas infraestruturas do país, designadamente tecnológicas, são os 
principais fatores que pesam na tomada de decisão destes investidores quando 

optam por Portugal. 

Este é um setor em franco crescimento, que gera emprego e riqueza para a 
economia, que exporta grande parte dos serviços que opera e que tem potencial 

para continuar a crescer.

Portugal está, assim, na linha da frente dos países com maior capacidade para atrair 
este tipo de investimentos, nomeadamente face aos seus concorrentes na Europa.

O recentemente anunciado centro da Google a instalar na região de Lisboa é a 
prova de que Portugal está bem posicionado nesta “corrida”.

BUSINESS SERVICES CENTERS
PORTUGAL NO RADAR  

DOS GRANDES INVESTIMENTOS
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A importância do setor dos Business 
Services Centers para a economia por-
tuguesa é uma realidade que reúne o 
consenso de todos os intervenientes 
no setor, públicos e privados.

Trata-se de um setor que tem conhe-
cido uma forte evolução a nível mun-
dial, mas também em Portugal, e cujo 
potencial de crescimento está longe 
de estar esgotado.

Atualmente, há cerca de 100 empresas 
multinacionais em Portugal com cen-
tros de serviços partilhados e centros de 
competências, que representam apro-
ximadamente 50.000 empregos. Existe 
uma grande variedade de operações 
desenvolvidas nestes centros, desde 
contact centers, centralização de ope-

de negócios favorável, com legislação 
laboral e fiscal competitivas, de aero-
portos internacionais com uma rede 
alargada de conexões internacionais, 
e a qualidade de vida são os principais 
fatores de atratividade para a localiza-
ção destes centros em Portugal. 

A exportação de serviços é um dos 
benefícios que Portugal retira do in-
vestimento nesta área, já identificada 
como um dos setores estratégicos para 
o crescimento da economia portugue-
sa. Estima-se que operem no setor em 
Portugal algumas centenas de empre-
sas, entre as quais se encontram multi-
nacionais de grande dimensão, que, a 
partir do país, prestam serviços para a 
Europa e o mundo.

Muito relevante é igualmente o po-
tencial de criação de emprego asso-
ciado ao setor dos Business Services 
Centers, que assume maior importân-
cia quando considerada a implemen-
tação de medidas de política pública 
que promovam o emprego e contri-
buam para a igualdade de oportuni-
dades e coesão social.

Neste domínio, destacam-se as medi-
das ativas de emprego que o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) implementou com o objetivo 
de apoiar financeiramente empresas e 
outros empregadores em novos pro-
cessos de criação de emprego.

Os recursos humanos surgem destaca-
dos nesta temática, já que um dos fa-
tores críticos de sucesso de Portugal na 
captação destes investimentos tem sido, 
precisamente, a elevada qualificação 
dos portugueses em vários domínios, 
a par da aptidão para falarem diversos 
idiomas, da capacidade de adaptação 
e a apetência por novos desafios, uma 
realidade que tem pesado na tomada 
de decisão dos investidores internacio-
nais quando escolhem Portugal em de-
trimento de outras localizações.

Este fator ganha relevância quando 
considerado o bom desempenho dos 

A APOSTA  
DA GOOGLE  
EM PORTUGAL
Oeiras, na região de Lisboa, foi o 
local escolhido pelo gigante tec-
nológico Google para a instalação 
de um centro de operações para 
a Europa, Médio Oriente e África.

O anúncio foi feito pelo primeiro-
-ministro português em Davos, 
numa conferência do Fórum Eco-
nómico Mundial, no âmbito de 
uma intervenção sobre os fatores 
de atratividade de Portugal na cap-
tação de investimento estrangeiro.

De acordo com o diretor de As-
suntos Institucionais da Google 
para Portugal e Espanha, Fran-
cisco Ruiz Anton, em declarações 
à imprensa, em causa estão 535 
postos de trabalho qualificados, 
para diversas áreas. O novo centro 
de operações deverá apoiar um 
conjunto de empresas que são 
fornecedoras de serviços à Goo-
gle, como o apoio tecnológico ou 
o comércio digital.

Segundo o mesmo responsável, a 
empresa escolheu Portugal por ser 
“um país que está a apostar no 
setor tecnológico, no empreende-
dorismo e nas startup”. Francisco 
Ruiz Anton considera ainda que 
esta é “uma grande notícia para 
este país e uma grande prova da 
confiança da Google”.

Espera-se que o centro de opera-
ções da Google, que ficará insta-
lado no parque empresarial Lagoas 
Park, no concelho de Oeiras, come-
ce a funcionar nos finais de julho.

rações contabilistas, financeiras, gestão 
de recursos humanos, compras, logísti-
ca, tecnologias de informação, centros 
de desenvolvimento de software e, mais 
recentemente, grandes multinacionais 
têm apostado na criação de centros de 
engenharia em Portugal.

A disponibilidade de recursos humanos 
qualificados (qualificações técnicas e 
conhecimento de línguas estrangeiras), 
a estabilidade social e económica, os 
custos salariais, a rede de telecomuni-
cações, a existência de um ambiente 

“Portugal tem 
conseguido atrair cada 

vez mais Centros de 
Desenvolvimento e 
Competências mais 

especializados e 
inovadores e a AICEP 

tem trabalhado 
ativamente para 

que estes projetos 
se concretizem, 

traduzindo-se em mais 
postos de trabalho 

qualificados.”
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centros de serviços profissionais, ten-
do em conta que a atual conjuntura 
económica a nível global veio reforçar 
a necessidade de se desenvolverem 
estratégias empresariais assentes na 
otimização de custos e na procura de 
maior retorno dos investimentos.

Além disso, regista-se atualmente 
uma tendência por parte das gran-
des multinacionais para localizarem 
ou expandirem os seus investimentos 
na Europa (onde o risco e os custos 
serão porventura mais competitivos), 
em vez de apostarem em novas geo-

grafias. Portugal tem aqui mais uma 
oportunidade para potenciar a capta-
ção de investimento no setor dos ser-
viços, posicionando-se como destino 
de excelência face aos seus principais 
concorrentes na Europa (Irlanda, Re-
pública Checa, Polónia e Espanha).

O papel da AICEP  
na captação  
de investimento
A AICEP tem um papel ativo na pro-
moção e desenvolvimento do setor 
Business Services/Competence Cen-
tres, através da sua rede externa e 
especialistas em captação de IDE que 
proactivamente procuram contactar 
com multinacionais e/ou multipliers 
para apresentar as vantagens compe-
titivas de Portugal para a localização 
deste tipo de atividades. 

Neste momento, a AICEP acompa-
nha cerca de 30 potenciais projetos 
de Centros de Serviços que poderão 
instalar-se em Portugal e que deverão 
traduzir-se na criação de 5.000 novos 
postos de trabalho. Um destes proje-
tos é o da tecnológica alemã Devex-
perts, que escolheu a cidade do Porto 
para instalar um centro de investiga-
ção e desenvolvimento.

“Portugal tem conseguido atrair cada 
vez mais Centros de Desenvolvimento 
e Competências mais especializados e 
inovadores e a AICEP tem trabalhado 
ativamente para que estes projetos se 
concretizem, traduzindo-se em mais 
postos de trabalho qualificados. A vin-
da da Devexperts para o Porto é uma 
boa notícia para Portugal e acredito 
que mais investimentos semelhantes 
virão para o nosso país nos próximos 
tempos”, adianta Luís Castro Henri-
ques, presidente da AICEP.

Sublinhe-se que relativamente ao de-
senvolvimento de novos projetos neste 
setor, a AICEP intervém em todas as fa-
ses do processo, desde a intenção até à 
instalação das empresas. A AICEP reco-
lhe e apresenta informação crítica para 

a qualificação de Portugal nos proces-
sos de localização de novos centros de 
serviços, sendo de sublinhar que os 
temas mais frequentemente questio-
nados pelos investidores estão relacio-
nados com o talento, nomeadamente 
com a disponibilidade e qualidade de 
recursos humanos com qualificações 
técnicas especificas e/ou competências 
linguísticas, os níveis salariais pratica-
dos em Portugal, o quadro legal do 
mercado de trabalho, as infraestrutu-
ras disponíveis, o grau de maturidade 
do setor com identificação e descrição 
dos principais players, os incentivos 
existentes para este tipo de atividades, 
a caracterização da oferta de espaços 
de escritórios, entre outros. O prazo 
para resposta e a qualidade da mesma 
são essenciais para garantir que Portu-
gal possa integrar a lista final de op-
ções de localização e, assim, ser objeto 
de visita por parte dos investidores.

Estando Portugal qualificado para a 
lista final, inicia-se a fase de validação 
in loco das diferentes cidades em aná-
lise. A AICEP elabora um programa de 
visitas e reuniões (com o IEFP, autori-
dades locais, agências de recrutamen-
to, universidades, escolas de negó-
cios, centros de formação, empresas 
com centros de serviços em Portugal 
para troca de experiências, agentes 
imobiliários, etc.) que é apresentado 
ao investidor, assegurando o agen-
damento e acompanhamento das 
visitas. Esta etapa é da maior impor-
tância para concretização dos projetos 
a favor de Portugal. Após a confirma-
ção de Portugal para a instalação de 
um novo centro de serviços, a AICEP 
apoia o investidor nas suas diligências 
no mercado para início de atividade.

O apoio da AICEP não cessa com a 
decisão de localização, uma vez que, 
após a decisão, se inicia uma nova 
fase de acompanhamento comercial 
que visa garantir que o arranque da 
operação seja bem-sucedido e que o 
centro possa angariar novas funções 
e atividades e, assim, crescer de for-
ma sustentada. 

Business Services 
Centers 

PRINCIPAIS 
FACTORES  
DE ATRATIVIDADE 
DE PORTUGAL 

•  Recursos humanos: Portugal 
tem mão-de-obra qualificada 
com boa capacidade de adap-
tação, boas competências lin-
guísticas e apetência por novos 
desafios, nomeadamente por 
novas tecnologias.

•  Ensino superior de qualidade: 
existência de universidades e ou-
tros estabelecimentos de ensino 
com ensino de qualidade, bem 
cotados internacionalmente.

•  Custos com salários competitivos 
face a outros países concorrentes.

•  Ambiente de negócios favorável 
com legislação laboral e fiscal 
competitivas.

•  Infraestruturas de qualidade: a 
nível de TIC, das redes viária e 
aeroportuária; oferta de edi-
fícios com boa localização e a 
custos competitivos.

•  Apoios ao investimento: existên-
cia de medidas de apoio ao inves-
timento em diversas áreas e de 
políticas de apoio ao emprego.

•  Qualidade de vida.
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EVENTO MUNDIAL 
DE SERVIÇOS 
PARTILHADOS  
EM PORTUGAL

Portugal vai receber um dos maio-

res eventos mundiais do setor dos 

centros de serviços partilhados e 

outsourcing: o “Shared Service & 

Outsourcing Week”, que se rea-

lizará entre 14 e 17 de maio de 

2018, no Centro de Congressos 

do Estoril. 

A escolha de Portugal para a rea-

lização da 18ª edição do evento 

deve-se à crescente relevância e 

projeção deste setor no nosso país. 

Organizado pelo IQPC - Interna-

tional Quality & Productivity Cen-

ter, este evento dará a conhecer 

as novas ideias, tendências e tec-

nologias capazes de transformar 

um centro de serviços partilhados, 

mantendo-o à frente da sua prin-

cipal concorrência. 

Durante o evento, que conta com 

a presença de vários oradores in-

ternacionais da área dos serviços 

partilhados, serão ainda anuncia-

dos os vencedores dos “SSON’s 

Excellence Awards”. Estes prémios 

são a oportunidade ideal para pre-

miar o progresso e as conquistas 

das equipas de trabalho deste se-

tor. As candidaturas estão abertas 

até 31 de março de 2018. 

A AICEP, que participa pelo quin-

to ano consecutivo nesta inicia-

tiva, disponibiliza 20 por cento 

de desconto na inscrição a quem 

utilizar o seguinte código exclusi-

vo: “AICEP_20”. 

Mais informações sobre este 

evento aqui.

BUSINESS SERVICES EM PORTUGAL 

Accenture, Adidas, Altice, Altran, Armatis,  
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SEG Automotive, Sitel, Transcom, Vestas, Vodafone,  

Webhelp, Wipro, ZF TRW.
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La Redoute, Blue-Infinity, Altice 

Labs, Teleperformance, Randstad.

Adnovum, Accenture, 
Alcatel-Lucent Enterprise, Altran, 

Amplexor, Arvato Bertelsmann, Atos, 
Blue-Infinity, BNP Paribas, Bosch, 

Bose, Cap Gemini, CGI, 
Chassis Brake International, Cisco, 

Claranet, Colt Technologies, Companeo, 
Coriant, DAR Engineering, Deloitte,  

Embraer, Europ Assistance, Europcar, 
Everis-NTT, Fujitsu, Génération Verlingue, 
GFI, Grünenthal, Hitachi, HP Enterprise, 
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Netjets, Panalpina, Philip Morris, 
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Tendo em conta a necessidade perma-
nente de encontrar novas estratégias 
para os problemas do desemprego, 
o IEFP, IP está particularmente aten-
to e atuante por forma a intervir no 
mercado das novas oportunidades de 
emprego, determinadas pelo desen-
volvimento de setores de atividade, 
por processos de revitalização ou de 
reconversão de tecidos económicos 
e de empresas, ou pela realização de 
novos projetos de investimento, no-
meadamente em novas unidades ge-
radores de emprego.

Uma das áreas particularmente dinâ-
micas e que tem apresentado uma 
evolução significativa nos últimos anos 
em Portugal, relaciona-se com a cap-
tação de investimentos para a criação 
ou localização de centros de serviços e 
centros tecnológicos designadamente 
de grandes empresas multinacionais. 
Efetivamente, o nosso país tem vindo 
a tornar-se num destino de eleição de 
muitos destes empreendimentos, pas-
sando até a falar-se de um novo setor 
de atividade – o dos centros de servi-

CENTROS DE SERVIÇOS, UM NOVO 
SETOR DE ATIVIDADE CARATERIZADO 

POR EMPREGO QUALIFICADO E 
INVESTIMENTOS VULTUOSOS

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, IP) é um serviço público 
central na economia e na sociedade portuguesa, desenvolvendo a sua missão no 
quadro da prevenção e redução do desemprego e da promoção da criação e da 

qualidade do emprego.
Esta importantíssima atividade passa, entre outros, pelo ajustamento entre as in-

tenções de contratação comunicadas pelas entidades empregadoras e a procura de 
emprego manifestada pelos desempregados inscritos, quer através da apresenta-

ção dos que dispõem já de qualificações ajustadas à oferta disponível, quer através 
de uma etapa prévia com vista à melhoria e adequação das competências e da em-

pregabilidade dos que não dispõem ainda dessas condições.

ços – caraterizado por recurso a em-
prego qualificado, envolvendo alguns 
milhares de pessoas e mobilizando in-
vestimentos vultuosos.

A isto não é estranho o facto de Por-
tugal dispor de condições privilegiadas 
para a instalação destas novas unidades 
empresariais, em termos da qualifica-
ção dos recursos humanos, infraestru-
turas tecnológicas e de comunicação, 
acessibilidades, e de custos, para além 
de outros aspetos como por exemplo 
o clima e a segurança, que o colocam 
numa posição particularmente compe-

titiva quando comparada com muitos 
países da Europa. 

O IEFP, IP tem vindo aliás a colaborar 
ativamente nos processos de aten-
dimento e de instalação de novos 
investidores, bem como no acolhi-
mento e no acompanhamento das 
novas empresas através da prestação 
de apoio técnico, incluindo por via da 
implementação de medidas ativas de 
política de emprego e/ou de ações de 
formação profissional.

Na grande maioria dos casos, o aten-
dimento de potenciais investidores 
tem sido fruto de uma profícua coo-
peração institucional com a AICEP 
– Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal, que con-
sideramos que tem vindo e continuará 
a dar excelentes resultados na área de 
investimento no nosso país.

Os apoios prestados pelo IEFP, IP a este 
tipo de empresas não difere dos que 
são oferecidos à generalidade do teci-
do económico português, incluindo a 

> POR ANTÓNIO VALADAS 
DA SILVA, PRESIDENTE DO 
CONSELHO DIRETIVO
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configuração de incentivos especiais 
destinados a distinguir projetos de in-
teresse estratégico para a economia re-
gional ou nacional, e que tem tido na-
tural repercussão e aproveitamento por 
parte destes novos projetos de inves-
timento, que beneficiam de condições 
especiais sobretudo no que respeita à 
duração e majoração dos apoios.

De resto, estes projetos assumem um 
interesse muito particular e de grande 
importância para a atividade do IEFP, 
IP, uma vez que apresentam, regra 
geral, uma oferta considerável de no-
vos empregos, que requerem qualifi-
cações de nível superior ou acima da 
média, disponibilizando oportunida-
des para quem disponha destas com-
petências, com relevo para os jovens. 
De referir que, em muitos casos, a 
oferta de emprego não se cinge a pro-
fissões da área tecnológica, existindo 
também procura de competências lin-
guísticas, de profissionais habilitados 
com formações qualificantes de nível 
intermédio e mesmo de diplomados 
em áreas com maior dificuldade de 
integração após a sua passagem por 
processos de reconversão profissional.
Para atrair e apoiar estes investimen-
tos, o IEFP, IP dispõe de diferentes pos-
sibilidades de intervenção, que têm 

vindo a ser utilizadas e que têm sido 

muitas vezes indicadas como o fator 

diferenciador da decisão de investi-

mento em Portugal. 

mento e seleção, e desenvolvimento 
de formação profissional compatível 
com as necessidades e os requisitos 
definidos pelas empresas.

Intervenções de caráter 
formativo
Neste âmbito, é possível a criação de 
percursos de formação específicos, 
com conteúdos adaptados em articula-
ção com as empresas visando respostas 
qualificantes à medida das suas neces-
sidades. O caso mais conhecido será o 
da empresa Embraer que, aquando da 
sua instalação em Portugal, determi-
nou, por parte do IEFP, I.P. o desenvol-
vimento de novos percursos formativos 
para o setor da aeronáutica, até então 
inexistentes na sua oferta formativa.

A modalidade de Formação Modular 
Certificada (FMC) constitui-se também 
como uma resposta individualizada aos 
destinatários que pretendam adquirir 
ou aperfeiçoar os seus conhecimentos 
e competências profissionais, com vista 
a uma (re)integração no mercado de 
trabalho, bem como, à melhoria con-
tínua das condições que assegurem a 
manutenção da empregabilidade, num 
contexto socioeconómico cada vez 
mais exigente e competitivo. 

"o nosso país tem 
vindo a tornar-se num 

destino de eleição 
de muitos destes 

empreendimentos, 
passando até a falar-
se de um novo setor 
de atividade – o dos 
centros de serviços 
– caraterizado por 
recurso a emprego 

qualificado, envolvendo 
alguns milhares de 

pessoas e mobilizando 
investimentos 

vultuosos."

O IEFP, IP, em articulação com as em-
presas interessadas na implementação 
de projetos de criação de centros de 
serviços, poderá colaborar/prestar 
apoio, nomeadamente, através de 
participação no processo de recruta-
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Desenvolve-se em percursos forma-
tivos flexíveis, organizados com base 
em unidades de formação de curta 
duração (UFCD), constantes do Catá-
logo Nacional de Qualificações, com 
duração variável entre um mínimo de 
25 e um máximo de 600 horas. 

Esta modalidade integra a Medida 
Vida Ativa – Emprego Qualificado que 
se constitui como uma resposta for-
mativa mais célere aos desemprega-
dos inscritos nos Centros/Serviços de 
emprego do IEFP, IP.

Neste contexto, a duração dos percur-
sos formativos, também organizados 
com base em UFCD, está limitada a 
300 horas, podendo, se necessário, 
ser acrescida de Formação Prática em 
Contexto de Trabalho, com uma dura-
ção máxima de 600 horas, a decorrer 
na empresa durante um período de 
três a seis meses, existindo a possibi-
lidade de atribuição de apoios sociais 
aos formandos, nos termos constan-
tes dos normativos internos do IEFP, IP, 
ou de legislação específica.

Medidas ativas  
de emprego
Para além das intervenções de caráter 

formativo, de que se deixaram alguns 
exemplos, o Instituto dispõe também 
de outro tipo de medidas ativas de 
emprego, de que se destaca:

•  O apoio ao processo de recruta-
mento, recorrendo a metodologias e 
intervenções técnicas disponibilizadas 
na área da Colocação, permitindo, 
designadamente, caraterizar os inscri-
tos, por profissão, conhecimentos lin-
guísticos e região. Este conhecimento 
das disponibilidades de mão-de-obra 
é essencial no processo de aconselha-
mento e de escolha da localização do 
investimento em Portugal;

•  A Medida Estágios Profissionais, 
com duração de nove meses, ou de 
seis, nove ou 12 meses, para os pro-
jetos de interesse estratégico, inte-
grando um Prémio ao Emprego, no 
caso da contratação sem termo do 
estagiário no prazo de 20 dias úteis 
após a conclusão do estágio. Os va-
lores mensais dos apoios a conceder 
às entidades promotoras variam en-
tre os 392,31 euros para estágios de 
Nível 2 (estagiários habilitados com 
o ensino básico, sem majoração) e 
os 713,98 euros para estágios de 
Nível 8 (estagiários com doutora-
mento, sem majoração). O valor do 

Prémio ao Emprego é, no máximo, 
de 2.144,50 euros;

•  O apoio direto à contratação, pre-
visto na Medida Contrato-Empre-
go, que também prevê a concessão 
de um Prémio de Conversão, no 
caso da conversão de contrato de 
trabalho a termo certo em contrato 
sem termo (a conversão deve ocor-
rer em relação ao contrato a termo 
certo inicial). O valor do apoio à 
contratação é de 3.860,10 euros 
(sem majoração), no caso da con-
tratação sem termo, e, de 1.286,70 
euros (sem majoração) no caso da 
contratação a termo certo – esta 
apenas é admitida para algumas 
categorias de destinatários. O valor 
do apoio à conversão é, no máxi-
mo, de 2.144,50 euros. No caso 
dos projetos de interesse estratégi-
co para a economia regional ou na-
cional, o Contrato-Emprego pode 
ser celebrado sequencialmente ao 
estágio profissional, para o mesmo 
destinatário, em alternativa ao Pré-
mio ao Emprego.

Em síntese, encontra-se disponível um 
conjunto de medidas ativas de empre-
go e de formação que constituem um 
efetivo estímulo à concretização de 
novos projetos de investimento gera-
dores de novos empregos.

A concluir, importa salientar a im-
portância que atribuímos ao reforço 
da intervenção do IEFP, IP junto dos 
empregadores, no quadro de uma 
estreita cooperação com a AICEP, e 
estamos certos que as políticas de 
emprego e formação pelas quais o 
Instituto é responsável desempe-
nham e continuarão a desempe-
nhar um papel da maior relevância 
na atração de novos investimentos, 
claramente decisivos para o desen-
volvimento da economia portuguesa 
e para a criação de mais e melhores 
empregos no nosso país. 

www.iefp.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.iefp.pt&c=E,1,5J-bcHb8feCT08KecqvT99I-EMSTV81cmul1CZa-5BnLb3icvz8-LG4TL1if2ydCjxUCzAIPvhPwXou6zoWezVCrz_4YKO9lnXYqevpHvpJcN704GCYa&typo=1
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Os Business Service Centers estão a re-
desenhar as cadeias de valor e a ditar a 
movimentação de talento globalmente.

Vários estudos têm demonstrado que 
este segmento está entre os principais 
condutores de eficiência económica 
dos países. As novas tecnologias e pro-
cessos incubados nestes centros estão 
a produzir um mundo mais inteligente 
e conectado, e das tarefas mais tran-
sacionais e preocupações com custos, 
está a assistir-se a um redirecciona-
mento para uma maior especialização 
e competências capazes de inovar, di-
ferenciar e acrescentar valor a clientes, 
colaboradores e consumidores. 

À medida que as cidades e os países 
reconhecem estes desenvolvimentos, 

O CONTRIBUTO DOS ‘BUSINESS 
SERVICES’ NO CRESCIMENTO  

DA ECONOMIA

Consciente da importância dos Business Services Centers para o desenvolvimento 
do setor dos serviços em Portugal e da economia portuguesa em geral, a CCP – 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, solicitou à consultora EY a 

elaboração de um estudo sobre o setor.

Florbela Lima, partner e responsável pela prática de Government & Public Sector 
da EY em Portugal, apresenta-nos as principais conclusões desse estudo.

a que se associam o acréscimo de efi-
ciência em outros setores e a alavan-
cagem de níveis de exportação com 
forte valor acrescentado, inúmeras 
localizações (das mais tradicionais e 
óbvias, às emergentes e gradualmen-
te mais competitivas) disputam a atra-

ção de investimento direto estrangeiro 
para este segmento. 

Portugal e as regiões portuguesas 
captaram parte desses fluxos e vêm 
acumulando uma experiência im-
portante nesta área. Mas que esfor-
ços têm sido feitos nesse sentido, 
e por parte de que atores? Há uma 
voz única e representativa dos prin-
cipais  stakeholders  nacionais (indús-
tria, academia, cidades) a promover 
a oferta portuguesa como destino de 
referência na Europa? O que é que 
nos torna verdadeiramente compe-
titivos? E porque perdemos projetos 
para outras cidades europeias?

Em março de 2017, num estudo da EY 
para a CCP, “Os Business Service Centers 

> POR FLORBELA LIMA, 
PARTNER, GOVERNMENT & 
PUBLIC SECTOR
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em Portugal’’, procurou-se quantificar e 
caracterizar o perfil do país para a loca-
lização destas atividades. Pretendeu-se 
avaliar o seu impacto económico na eco-
nomia portuguesa, as novas dinâmicas e 
potencial de crescimento trazidas pelas 
vertentes de Business Process Outsourc-
ing, Shared Services, Investigação & De-
senvolvimento, Inovação e Engenharias, 
e como Portugal tem apresentado a sua 
proposta de valor face aos seus concor-
rentes diretos (países com maior número 
de projetos em pipeline, segundo resul-
tados do survey EY). 

Estiveram em análise os principais in-
dicadores de performance económica, 
genéricos e exclusivos a este segmen-
to, bem como índices de competitivi-
dade de organizações oficiais, como 
por exemplo o Fórum Económico 
Mundial e a OCDE. Através desta aná-
lise, constatou-se que Portugal está 
no top 3 dos principais destinos para 
a localização destas operações, tendo 
ficado em segundo lugar (ex-aequo 
com a Polónia), somente atrás da Ir-
landa, e à frente de Espanha, Repúbli-
ca Checa, Bulgária e Roménia. 

Efetivamente, a experiência e testemu-
nho na primeira pessoa de quem cá 
está parece estar a ter um efeito multi-
plicador entre os pares e junto das suas 
cadeias de fornecimentos e, progressi-
vamente, Portugal começa a afirmar-
-se como um dos mais atrativos neste 
segmento. Assim é que, quase numa 
base mensal, são públicas operações de 
escala e com visibilidade internacional, 
que arrancam em território nacional. 
Mercedes, Vodafone, Cisco, Yasaki, 
IBM, Europcar, Infineon, Adidas, Sie-
mens, HB Fuller, BNP Paribas, Altran, Mi-
crosoft, SIBS, Euronext, Natixis, Nestlé, 
ZF (entre outros), são alguns exemplos 
de grandes empresas que escolheram o 
país para diversificar o seu portefólio de 
atividades e agregar novas funções, ou 
alargar a cobertura geográfica dos ser-
viços que prestam. Outros, mais de base 
tecnológica, estão em vias de oficializar 
a sua instalação (casos dos gigantes 
Google e Amazon). 

Estas histórias de sucesso, entre inúme-
ras outras, comprovam que Portugal é 
muito competitivo em dimensões-chave 
como a das competências, com profis-
sionais altamente qualificados, abertos 
ao exterior e com domínio de soft ski-
lls indispensáveis; o da inovação tecnoló-
gica, também alicerçados à massa crítica 
existente e a um governo promotor da 
implementação de novas tecnologias 
e crescente digitalização da economia; 
o das infraestruturas (físicas e de tele-
comunicações); e o ambiente geral do 
país, cuja segurança e estabilidade social 
são cada vez mais valorizadas. 

Existem, contudo, ineficiências, algu-
mas estruturais, que podem ter estado 
na origem do redireccionamento de 
investimentos para fora de Portugal. 
Entre estas, a escassez de mão-de-
-obra disponível para acompanhar o 
crescimento deste segmento, o desfa-
samento entre os currículos de ensino 
e as necessidades das empresas, a difi-
culdade em atrair-se e fixar-se quadros, 
e a fragmentação deste segmento em 
Portugal também refletida na inexis-
tência de uma estratégia global co-
mum e consolidada entre stakeholders 
que promova o trabalho colaborativo 
entre as partes e também ao nível de 
geografias, e seja garante de visibilida-
de internacional a uma só voz.

Num ambiente concorrencial global 
para a atração destas atividades, é 
pois fundamental que o país, as nos-
sas regiões e os demais atores implica-
dos, trabalhem em conjunto para que 
se ultrapassem estes constrangimen-
tos e melhorem os fatores de atrativi-
dade, de forma incisiva e estruturada.

Ainda de referir que o estudo partiu de 
uma base comparativa de seis pilares 
de parametrização de competitividade 
para posicionar Portugal no ranking dos 
países com melhor desempenho neste 
segmento, e também para se isolarem 
fatores críticos de sucesso e os principais 
desafios que podem estar a condicionar 
a atratividade de Portugal. 

Pode consultar o estudo aqui.

A escolha do território 
nacional para a 

instalação de Centros 
de Serviços Partilhados, 
Centros de Competência 

e Business Process 
Outsourcing, cujas 
atividades não se 

esgotam nos tradicionais 
Shared Service 

Centres, deveu-se a 
diversos fatores que, 

cumulativamente, fazem 
atualmente de Portugal 
um país de eleição para 

o setor dos Business 
Services.

Neste contexto, 
recolhemos testemunhos 

de algumas das 
multinacionais instaladas 

em Portugal, que 
apontam os motivos que 

as levaram a escolher 
o nosso país, assim 
como as atividades 

que desenvolvem no 
território nacional para 

o resto do mundo.

BUSINESS 
SERVICES:
PORQUÊ 
PORTUGAL?

http://docs.wixstatic.com/ugd/62f64c_41900810c47d43d988aee27fc7391075.pdf
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BUSINESS 
SERVICES:
PORQUÊ 
PORTUGAL?

No início de 2017 começámos a tra-
balhar com os EUA e o Canadá, e 
posteriormente com os mercados da 
América Latina. O primeiro país foi 
o México, passando pela Colômbia, 
Chile e Perú. Atualmente trabalhamos 
com o Panamá e muito em breve com 
o Brasil e a Argentina. O crescimento 
continua em grande escala. 

Os serviços que prestamos são essen-
cialmente financeiros, a nivel de back 
office, em áreas como o e-Commerce, 

ADIDAS
PORTUGAL, PAÍS ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DE CENTROS DE SERVIÇOS PARTILHADOS
POR CARLOS GUIMARÃES, SENIOR DIRECTOR FSS AT ADIDAS BUSINESS SERVICES

A adidas Business Services teve início em Portugal em 2009, com apenas 12 
colaboradores e centrada em alguns mercados europeus. Crescemos gradualmente 
tendo atingido os 100 colaboradores em 2016 e os 200 no final de 2017. O número 

de mercados europeus tem vindo, desde então, a aumentar.

Non Trade Procurement e Quality & Cont 
Improvement. O grande foco ao prestar 
serviços a todos estes mercados está na 
standardização e organização de pro-
cessos com base nas diretrizes da sede 
do grupo. Todos os processos são docu-
mentados e estão em constante revisão, 
com garantia de melhoria da qualidade 
e do aumento da sua eficácia. Uma das 
principais preocupações é a melhoria 
contínua dos processos, onde contamos 
com a colaboração do departamento de 
Quality & Cont Improvement. 

Portugal é um país estratégico para 

a implementação de centros de ser-

viço partilhados devido ao seu posi-

cionamento geográfico, sendo visto 

como a gateway para os continentes 

europeu e americano. Para além de 

que os serviços e o capital huma-

no são de elevada qualidade, assim 

como os custos operacionais são 

igualmente atrativos. 

www.adidas-group.com

http://www.adidas-group.com
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A Claranet conta atualmente com cerca 
de 2.000 colaboradores em oito países 
(Reino Unido, Portugal, Brasil, França, 
Alemanha, Holanda, Espanha e Itália), 
21 escritórios e 37 data centers, dos 
quais cinco estão localizados em Portu-
gal. É reconhecida como líder, no Qua-
drante Mágico da Gartner para man-
aged hybrid cloud hosting, na Europa.

A estratégia de crescimento da Clara-
net levou à realização de diversas aqui-
sições nos últimos anos, para expandir 
o seu portefólio de serviços disponibi-
lizados. Das 25 aquisições realizadas 
pelo grupo, cinco ocorreram em Portu-

CLARANET
A DINÂMICA DO MERCADO PORTUGUÊS CONFERE 
OPORTUNIDADES CLARAS DE DESENVOLVIMENTO  

DE NEGÓCIO
POR ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA, MANAGING DIRECTOR

Fundada em 1996, a Claranet evoluiu de um ISP (Internet Service Provider) 
pioneiro, para a liderança como Managed Services Provider, oferecendo serviços 

geridos de Hybrid IT, nas áreas de hosting, public cloud, networks, aplicações, 
segurança e workplace.

gal. Esta estratégia permitiu à Claranet 
ser hoje, em Portugal, um dos maiores 
fornecedores de serviços de IT (Tecno-
logias de Informação), com um volume 
de negócios anual de cerca de 100 mi-
lhões de euros e 500 colaboradores em 
Lisboa, Porto e Faro.

Ao longo dos anos, a Claranet tem 
vindo a realizar diversos investimentos 
em Portugal. No inicio de 2016 criou 
um centro de competências na área do 
desenvolvimento de sistemas de infor-
mação que suporta as operações inter-
nacionais do grupo (CTG-Claranet Te-
chnology Group). O objectivo principal 

deste centro, com 20 colaboradores, é 
criar e desenvolver competências espe-
cializadas, nas áreas do desenvolvimen-
to de software e de sistemas de infor-
mação a nível interno do grupo, desde 
aplicações in-house até às plataformas 
de terceiros, como é o caso do Salesfor-
ce, ServiceNow, MuleSoft e QlikView.

No final de 2017, a Claranet lançou 
o Centro de Excelência em cloud pú-
blica (Azure, AWS e Google), o qual 
conta com 50 colaboradores, arquite-
tos, engenheiros e administradores de 
sistemas especializados nas tecnolo-
gias e serviços da cloud, auxiliando os 
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clientes a migrar ou a operar as suas 
plataformas aplicacionais e de dados, 
num dos três principais fornecedores 
mundiais de infraestruturas de cloud. 

O Centro de Competências CTG e o 
Centro de Excelência Cloud – que re-
presentam um investimento de cerca 
de 3 milhões de euros anuais –, as-
sociado ao investimento realizado na 
inauguração do seu polo tecnológico 
em Carnaxide (onde ambos os Centros 
estão localizados), do seu novo Secu-
rity Operations Center (ciberseguran-
ça 24x7) e das diversas operações de 
aquisição e integração realizadas, re-
presentam um investimento global de 
várias dezenas de milhões de euros nos 
últimos cinco anos, o que comprova a 
aposta que a Claranet, empresa de ca-
pital inglês, tem feito em Portugal.

A dinâmica do nosso mercado tem 
evoluído favoravelmente nos últimos 
anos, conferindo oportunidades cla-
ras de desenvolvimento de negócio. 
O nosso país oferece condições inve-
jáveis para a localização de centros de 
competência ou serviços partilhados, 
para grupos internacionais que dese-
jem, a partir de Portugal, prestar servi-
ços em outros países, com um elevado 
nível de qualidade, eficiência e a cus-
tos bastante inferiores aos praticados 
em países como a Inglaterra, Alema-
nha, França, Suíça e muitos outros. 

Portugal tem uma formação acadé-
mia nas áreas tecnológicas ao mais 
alto nível, tem recursos com uma ca-
pacidade linguística, especialmente 
em inglês, claramente acima da média 
europeia, com uma grande vocação 
social e intercultural. 

Adicionalmente, o país oferece exce-
lentes condições de vida a quem cá 
reside. Temos um grande potencial de 
desenvolvimento nesta área, que ex-
travasa substancialmente a dimensão 
geográfica do nosso país. 

www.claranet.pt

O Centro de Serviços em Lisboa é ine-
quivocamente um dos centros de re-
ferência para a Coriant, onde existem 
atualmente mais de 30 engenheiros 
cobrindo responsabilidades globais, 
regionais e locais. É ainda a partir de 
Lisboa que se coordenam 40 enge-
nheiros distribuídos por vários países.

Esta equipa percorreu um longo ca-
minho desde 2005, quando tudo se 
iniciou em Portugal com um pequeno 
grupo de cinco pessoas. Este crescimen-
to estruturado foi resultado de uma 
simbiose de valências locais, nomeada-
mente: o reconhecimento global das 
competências dos nossos engenheiros, 
culturalmente aptos a interagir com to-
dos os parceiros, sem barreiras ou res-
trições; vantagem geográfica - a meio 
caminho entre a América e a Ásia - e as-
sim mais facilmente suportar os nossos 
clientes; infraestruturas de suporte de 
excelência - office e laboratoriais; e uma 
relação custo/qualidade muito atrativa.

Neste momento, a equipa dos servi-
ços em Portugal está ativamente en-
volvida em todo o ciclo de suporte ao 
cliente: plan, deploy, maintain, opti-
mize por via de um extenso portefólio: 

•  Care services: manutenção de re-
des óticas/data, incluindo serviço de 

CORIANT
CORIANT® GLOBAL SERVICES @
LISBON: CENTRO DE REFERÊNCIA

POR CARLOS GOMES, DIRECTOR SERVICES / CELSO ALMEIDA, 

MANAGER SERVICES / JOÃO ACHANDO, MANAGER SERVICES

A Coriant, sendo uma empresa global na área de Multi-
layer Packet Optical & IP Transport, está representada 
em inúmeros países. Na vertente dos serviços, existem 

vários centros (globais e regionais) espalhados pelo 
mundo onde trabalham mais de 700 engenheiros, 

assegurando assim a qualidade de serviço que nos é 
reconhecida pelos nossos clientes e parceiros.

24/7, serviços de HW, on-site, for-
mação, auditorias, etc.;

•  Network deployment: um vasto 
conjunto de serviços que vão des-
de a gestão do projeto, instalação e 
aceitação pelo cliente;

•  Professional services: soluções 
desenvolvidas em conjunto com os 
clientes que incluem desenho, pla-
neamento, otimização e customiza-
ções inovadoras para endereçar as 
necessidades dos nossos clientes. 

O objetivo para 2018 é continuarmos 
a crescer, abraçarmos novos desafios, 
termos mais responsabilidades, mas 
sempre com a mesma atitude! 

www.coriant.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.claranet.pt&c=E,1,xkbwtChh9Gk1eSeBEvLuayHqK0Ymb5d0q_oDy0NNu4bur3i4onyeninr2E1oputJZ9im6Nc0RVREH1zvmphtFm8WfCNpTEDYc7j44esDzz5a&typo=1
http://www.coriant.com
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Desta forma, através da centralização 
das atividades na Europcar Services, 
garantiu-se que as mesmas pudessem 
permanecer no seio do grupo Europ-
car, promovendo a colaboração mul-
ticultural e a melhoria da eficiência 
e da qualidade do serviço a prestar, 
permitindo ainda ao grupo identificar 
eventuais sinergias ao nível dos seus 
procedimentos operacionais.

A criação do CSP permite ao grupo 
o enfoque na sua missão principal, 
enquanto a execução das funções de 
suporte, com qualidade e ao menor 
custo possível, passa a ser efetuada 
centralmente em Portugal.

EUROPCAR SERVICES
PROMOVER A COLABORAÇÃO 
MULTICULTURAL E A MELHORIA  
DA EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE  

DO SERVIÇO A PRESTAR
POR VERA RODRIGUES, HR MANAGER

A Europcar Services, formalmente constituída em 
novembro de 2013, encontra-se sediada em Paço 
de Arcos, concelho de Oeiras. Tendo em mente a 

complexidade do Grupo e a sua presença geográfica 
global, a Europcar Services iniciou a sua atividade em 

território português em janeiro de 2014, com o intuito 
de se assumir como o Centro de Serviços Partilhados 
do grupo Europcar para a prestação de serviços de 
‘back office’ nas áreas financeira e administrativa.

Portugal foi o país escolhido para a cen-
tralização devido à sua economia (custos 
de empregabilidade, localização e po-
tenciais subsídios estatais), acessibilidade 
(proximidade de aeroporto e a própria 
localização geográfica do país) e quali-
dade dos seus recursos (competências, 
educação e competências linguísticas).

A Europcar Services tem aproximada-
mente 380 colaboradores e continua 
a crescer. O objetivo é ser uma empre-
sa de referência no grupo Europcar e 
contribuir para alcançar os objetivos 
que o grupo se propôs atingir. 

www.europcar.com

GRÜNENTHAL 
FINANCIAL 
SERVICES
PORTUGAL  
FOI A ESCOLHA 
NATURAL
POR ISABEL DUARTE,  
HEAD OF GLOBAL FINANCIAL 
SERVICES LISBON

Portugal foi a escolha 
natural para o 

estabelecimento da 
Grünenthal Financial 
Services, uma vez que 
cumpre na perfeição o 

papel de ponte, ligando 
as operações do grupo 

Grünenthal na Europa à 
América Latina, tanto em 

termos culturais como 
linguísticos.

O grupo Grünenthal é uma empresa 
com espírito empreendedor, compro-
metida com a inovação, através de 
um investimento sustentado em R&D. 
A ambição do grupo é lançar quatro 
a cinco novos produtos para doen-
tes com necessidades médicas não 
satisfeitas até 2022. Presente em 32 
países, com filiais na Europa, América 
Latina e Estados Unidos da América, 
bem como presença comercial em 
mais de 155 países, o grupo empre-
ga neste momento aproximadamente 
5.500 pessoas a nível global.

No âmbito dos seus objetivos finan-
ceiros e comerciais a médio e longo 
prazo, o grupo procura maximizar a 
eficiência das suas operações finan-
ceiras. Para esse efeito, foi decidida 

http://www.europcar.com
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a sua centralização numa localização 
que se mostrasse não só competitiva 
do ponto de vista económico, mas 
também fértil nos fatores que são 
normalmente associados ao sucesso 
dos Centros de Serviços Partilhados, 
tais como a capacidade de atração de 
investimento estrangeiro, a qualidade 
de vida (essencial para atrair pessoas 
de outras nacionalidades e com outras 
competências linguísticas) e a massa 
crítica e know-how já existentes. 

contabilidade de clientes, fornece-
dores, bancos e, mais recentemente, 
também na área fiscal. Os serviços 
prestados recolhem até agora grande 
satisfação dos nossos clientes inter-
nos. É imediatamente palpável o im-
pacto causado por esta estratégia de 
centralização no desenho dos proces-
sos financeiros do grupo. Toda a orga-
nização se mostra empenhada no seu 
aperfeiçoamento, numa abordagem 
de melhoria contínua. 

A nossa equipa, que conta neste mo-
mento com aproximadamente 45 pes-
soas, está também altamente dedicada 
e motivada a fazer deste projeto um 
enorme sucesso, como o demonstram 

os mais recentes resultados obtidos no 
questionário Great Place to Work®.

A GFS, depois de um ano de 2017 
marcado por sucessivas transições, 
tem já alinhado diversos projetos de 
otimização, harmonização e automa-
tização, que juntamente com a aposta 
da gestão na qualidade das operações 
diárias e do serviço prestado, prome-
tem fazer de 2018 um ano recheado 
de desafios e oportunidades. Para 
2019, são outros os horizontes, à me-
dida que se equaciona a possibilidade 
de prestar serviços que extravasem o 
âmbito estritamente financeiro. 

www.grunenthal.com

"Lisboa tornou-se já 
numa referência a ní-
vel europeu e global 

no que respeita à cria-
ção e gestão de cen-
tros de serviços parti-

lhados e/ou centros de 
competência."

No caso de Portugal, e de Lisboa em 
particular, é manifestamente evidente 
que se trata de uma localização privi-
legiada em todos estes critérios. Espe-
cialmente no que concerne ao know-
-how, Lisboa tornou-se já numa refe-
rência a nível europeu e global no que 
respeita à criação e gestão de centros 
de serviços partilhados e/ou centros 
de competência, prosseguindo o mer-
cado local em franco crescimento.

No caso concreto da Grünenthal, e 
tendo em conta o peso relativo do 
negócio do grupo tanto na Euro-
pa como na América Latina, Lisboa 
revelou-se ainda mais uma escolha 
natural, visto que cumpria na per-
feição o papel de ponte, ligando a 
sede na Alemanha ao outro lado do 
Atlântico, tanto em termos culturais 
como linguísticos – assim nasceu a 
Grünenthal Financial Services (GFS) 
presente na sede em Aachen, na 
Alemanha, e em Lisboa!

Neste momento, os serviços da GFS 
abrangem 23 países, nas áreas de 

http://www.grunenthal.com
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Desde o início, a LGSP pretendeu ex-
pandir a sua área de negócio. Portugal 
detém recursos humanos de excelência, 
infraestruturas e equipamentos que me-
recem ser potenciados, quer a nível na-
cional quer internacional. Passados seis 
anos foi expandindo para outros seto-
res, como o apoio à internacionalização 
de empresas, organização de eventos e 
ao Competence Center internacional. 

LUFTHANSA LGSP
PROMOVER O QUE HÁ DE MELHOR EM PORTUGAL

POR PAULO GEISLER, ADMINISTRADOR EXECUTIVO

A LGSP – Lufthansa Ground Services Portugal está sediada no Porto e é a primeira 
empresa portuguesa 100 por cento detida pelo grupo da Deutsche Lufthansa AG, 

“irmã” das companhias aéreas Lufthansa, Swiss, Eurowings, Lufthansa Cargo entre 
outras. Iniciou a atividade em 2011 com 37 funcionários. O negócio inicial estava 
exclusivamente ligado à área de assistência a passageiros e gestão aeroportuária 

nos aeroportos de Porto, Lisboa e Faro.

O Competence Center internacional 
está especializado em áreas críticas 
da aviação comercial e presta apoio 
anualmente, a partir do Porto, a mais 
de 260.000 voos operados pela Luf-
thansa, Austrian Airlines, Brussels 
Airlines, Eurowings e Air Dolomiti 
em 304 aeroportos espalhados pelo 
mundo. A cada hora são assistidos 
neste Business Center da LGSP no 

Porto, mais de 25 voos, 365 dias por 
ano e 24 horas por dia. Os nomes do 
Porto e de Portugal são levados dia-
riamente a todo o mundo. Trata-se 
de um projeto inovador que nasceu 
em Portugal e que está a ser alarga-
do a outras áreas muito especializa-
das da aviação comercial. O sucesso 
só foi possível graças aos recursos 
humanos da LGSP, que formam uma 
equipa excecional.

Na área de eventos foram criadas a 
LGSP Events e a LGSP Sports, permi-
tindo desenvolver projetos que promo-
vem o que de melhor há em Portugal.

Seis anos passados após a sua cria-
ção, o balanço é o de um percurso 
fantástico, com um crescimento de 
negócios exponencial e uma notável 

"Portugal detém 
recursos humanos 

de excelência, 
infraestruturas 

e equipamentos 
que merecem ser 

potenciados, quer a 
nível nacional quer 

internacional."
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De acordo com o Plano Estratégico da 
empresa, que encara a inovação tec-
nológica e a digitalização como uma 
prioridade, a Natixis decidiu interna-
cionalizar parte dos seus serviços de IT 
(Tecnologias de Informação), até en-
tão aprovisionados por fornecedores 
externos ou equipas dispersas geogra-
ficamente. Assim, a Natixis enveredou 
por uma abordagem de nearshoring 
em serviços tecnológicos que se tradu-
ziu no desenvolvimento de um Centro 
de Excelência em IT, para dar suporte 
tecnológico aos serviços do banco, de 
forma integrada e transversal, em to-
dos os países em que opera. 

Este foi o maior investimento em re-
cursos humanos alguma vez feito pelo 
banco: a Natixis tem como objetivo 

NATIXIS
PORTUGAL: ECOSSISTEMA DE 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

A Natixis é o banco internacional corporativo e de in-
vestimento, de gestão de fundos, seguros e serviços 

financeiros do grupo BPCE – Banque Populaire & Cais-
se d’Epargne –, o segundo maior grupo bancário em 

França. Com mais de 16.000 colaboradores em 37 paí-
ses, a Natixis chegou a Portugal em 2016, tendo sido o 
Porto a cidade eleita para a instalação do seu Centro 

de Excelência em IT.

criar, até 2019, mais de 600 novos 
postos de trabalho nas áreas da tec-
nologia de informação em Portugal, 
sendo que já conta actualmente com 
mais de 300 colaboradores.

A instalação do Centro de Excelência 
em IT da Natixis no Porto comprova a 
atratividade do nosso país enquanto 
ecossistema de empreendedorismo e 
inovação, com vantagens competitivas 
não só do ponto de vista das infraes-
truturas e integração tecnológica, mas 
também do capital humano formado 
em universidades de topo, altamente 
qualificado nas áreas da ciência e tecno-
logia, proficiente em inglês e com uma 
cultura profissional internacional. 

www.natixis.com

criação de emprego – hoje temos 220 
colaboradores. A LGSP é atualmente 
uma das maiores empregadoras de 
origem alemã com sede na capital 
nortenha. Tais resultados só foram 
possíveis graças a muito trabalho, 
criatividade e empenho da fabulosa 
equipa da LGSP. Para além de ter sido 
possível proporcionar a muitos jovens 
uma rápida evolução de carreira den-
tro da empresa, a reputação da for-
mação e profissionalismo dos nossos 
recursos humanos tem possibilitado 
que alguns quadros de outras em-
presas no mercado tenham passado 
pela LGSP, o que nos permite alargar 
a nossa rede de alumni e, quem sabe, 
potenciar novos negócios.

A facilidade de operar no mercado 
português apesar dos custos opera-
cionais poderem pesar na comparação 
com outros pontos do globo, a facili-
dade em inovar, e a flexibilidade e es-
tabilidade são sem dúvida mais-valias. 
A nível tecnológico, infraestruturas, 
formação e capital humano Portugal 
está globalmente entre os melhores. 

O maior objetivo da LGSP passa agora 
por continuar a merecer a confiança 
de clientes e parceiros, de forma a 
consolidar as áreas existentes e atrair 
novas oportunidades de negócio. Si-
multaneamente, proporcionar carrei-
ras de sucesso aos nossos colaborado-
res e continuar a investir na formação 
de profissionais de excelência. Conso-
lidar, inovar e tentar estar sempre um 
passo à frente. 

A promoção de Portugal como ex-
celente país para investimento é um 
dos eixos que também se enquadra 
na estratégia futura. É com muito 
orgulho que assistimos a este rápido 
e enorme desenvolvimento e o reco-
nhecimento dos nossos clientes que 
continuam a acreditar na capacidade, 
flexibilidade e qualidade da LGSP em 
áreas muito sensíveis e que requerem 
um serviço de excelência. 

www.lufthansa-lgsp.com

http://www.natixis.com
http://www.lufthansa-lgsp.com/
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A partir de Portugal são providencia-
dos serviços a nível global para as en-
tidades da SEG (do México ao Japão), 
em 11 línguas diferentes, nas áreas de 
controlo de gestão, finanças e admi-
nistração, coordenação de vendas e 
clientes, compras, Recursos Humanos 
e TI – Tecnologias de Informação. 

SEG AUTOMOTIVE
PORTUGAL COMO PARTE INTEGRANTE DO FUTURO

POR ALBANO MAGALHÃES, DIRETOR GERAL

No âmbito do processo de transição da divisão de motores de arranque e 
alternadores da Bosch para um grupo independente, estabeleceu-se, em setembro 
de 2016, em Vila do Conde, a SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda., o Centro 

de Serviços Partilhados do grupo SEG Automotive, com o intuito de suportar a 
expansão das atividades do grupo, transferindo processos de suporte da Bosch.

Sendo um parceiro confiável e global, 
com uma equipa que trabalha de for-
ma próxima, ultrapassando as barreiras 
culturais e fronteiras nacionais, o Cen-
tro de Serviços Partilhados conta com 
mais de 75 colaboradores que demons-
tram elevadas qualificações. A motiva-
ção e o compromisso desta equipa têm 

permitido responder aos desafios com 
os quais a SEG se confronta à medida 
que prossegue a sua estratégia de ino-
vação e liderança tecnológica.

A seleção de Portugal para acolher o 
Centro de Serviços Partilhados foi o re-
sultado de uma análise, em 2015, que 
considerou mais de dez localizações. A 
decisão final teve por base o bom de-
sempenho deste país nos critérios consi-
derados, com ênfase no custo da mão-
-de-obra competitivo, na disponibilidade 
de recursos humanos qualificados e lín-
guas estrangeiras faladas, nas acessibi-
lidades e infraestruturas, nas condições 
de segurança nacional, no ambiente de 
negócios e qualidade de vida.  

Desde a sua criação, a SEG Automo-
tive Portugal, enquanto Centro de 
Serviços Partilhados de todo o grupo 
SEG, o qual detém 16 operações nos 
mais importantes mercados automó-
veis do mundo e conta com mais de 
8.000 colaboradores, é parte ativa no 
suporte aos processos de negócio em 
curso em termos de fiabilidade, quali-
dade e competitividade. 

A SEG Automotive Portugal consegue, 
com o seu know-how e interconecti-
vidade, responder continuamente às 
mudanças de exigências do mercado, 
crescer e rapidamente implementar 
novos conceitos. 

www.seg-automotive.com

http://www.seg-automotive.com
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Treze anos depois, a Solvay Business Ser-
vices (SBS) emprega diretamente 420 
pessoas e destaca-se como referência 
na indústria dos e-services, centrando 
a atenção de empresas internacionais 
que visitam as instalações de Carnaxi-
de (Oeiras) para conhecer o modelo de 
funcionamento, na perspetiva de fixa-
rem as suas atividades no país.

A SBS fornece suporte financeiro, de 
compras, gestão de clientes e recursos 
humanos às unidades de negócio Sol-
vay. Tem crescido de forma consistente, 
contribuindo para a empregabilidade 
de jovens licenciados e para o desen-
volvimento da economia portuguesa.
O ambiente de trabalho é dinâmico e 

SOLVAY
A APOSTA EM PORTUGAL

POR PHILIPPE VAN DOORNICK, SOLVAY BUSINESS LISBON SERVICE CENTER GENERAL MANAGER

O grupo químico internacional Solvay decidiu, em 2005, instalar em Portugal o seu 
Centro Europeu de Serviços Partilhados. A região de Lisboa foi selecionada entre 
mais de 90 cidades, em razão do apoio atribuído à viabilização do investimento 
e de um conjunto de fatores atrativos, com destaque para a disponibilidade de 

recursos humanos qualificados.

multicultural (congregando 21 nacio-
nalidades): são falados correntemente 
13 idiomas, embora a língua oficial 
de trabalho seja o inglês. A empresa 
aposta no desenvolvimento integral 
das pessoas, através de formação 
contínua e parcerias estratégicas com 
universidades, e promove numerosas 
iniciativas de responsabilidade social, 
voluntariado, desporto e lazer.

Um futuro digital
A digitalização e a inteligência artifi-
cial abrem imensas possibilidades aos 
centros de serviços partilhados, parti-
cularmente no respeitante à simplifi-
cação de processos e à eficiência do 
serviço aos clientes. 

Atualmente, a SBS desenvolve proje-

tos nas áreas de automação, inteligên-

cia artificial, blockchain e realidade 

virtual, o que tem conduzido à expan-

são do departamento de tecnologias 

da informação, bem como à busca de 

talentos neste domínio.

A Solvay Business Services dispõe 

também de Centros de Serviços 

Partilhados na Letónia (Riga), Brasil 

(Curitiba) e Tailândia (Bangueco-

que), servindo mais de 40 países na 

Europa, EUA, Canadá, América Lati-

na e Ásia. 

www.solvay.com

http://www.solvay.com
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O Centro das Empresas de Retalho foi 
instalado em 1995, o Centro da Sonae 
Indústria (painéis de madeira) em 2002, 
o Centro da Sonae Investment Manage-
ment (sistemas e tecnologias de infor-
mação) em 2005 e o Centro da Sonae 
Sierra (centros comerciais) em 2008. 

Em geral, todos os centros incluem os 
serviços administrativos, financeiros e 
de recursos humanos. Existe também 
um serviço de gestão documental (di-
gitalização e OCR) e arquivo comum a 
todos os centros. 

O número total de colaboradores des-
tes centros é de 747, sendo 568 no 

SONAE
SERVIÇOS PARTILHADOS NAS 

EMPRESAS DO GRUPO
As empresas Sonae têm quatro Centros de Serviços 

Partilhados em Portugal, sendo que três encontram-
se instalados na área metropolitana do Porto (Maia, 

Matosinhos e Vila Nova de Gaia), um em Lisboa e uma 
delegação em Madrid.

Retalho, 46 na Sonae Indústria, 47 na 
Sonae Investment Management e 86 
na Sonae Sierra.

Todos os centros têm uma abrangên-
cia internacional: Retalho (Portugal 
e Espanha), Sonae Indústria (Europa 
e África do Sul), Sonae Investment 
Management (Europa, América, Ásia, 
Egipto e Austrália) e Sonae Sierra (Eu-
ropa, Marrocos e Turquia).

Os principais fatores de atratividade da 
instalação em Portugal são os seguin-
tes: origem da atividade das empresas 
no país; qualidade do ensino das uni-
versidades e institutos politécnicos, no-
meadamente nas áreas de economia, 
gestão de empresas, contabilidade, 
engenharia, matemáticas e sistemas de 
informação; conhecimento e facilidade 
de aprendizagem de línguas estrangei-
ras; qualidade das infraestruturas de te-
lecomunicações e de transportes; qua-
lidade geral da gestão das empresas e 
dos centros de serviços partilhados em 
Portugal; estabilidade política, seguran-
ça e qualidade de vida; custo dos servi-
ços adequado e competitivo. 

www.sonae.pt

VESTAS
ATIVIDADE, 

CRESCIMENTO 
E FATORES DE 
ATRATIVIDADE 

DA INSTALAÇÃO 
EM PORTUGAL
POR JORGE MAGALHÃES, 

DIRETOR-GERAL

A evolução constante no 
mercado da energia e 
o surgimento de novos 
desafios determinam 
o desenvolvimento de 
soluções energéticas 

inovadoras e sustentáveis 
que ajudem a um futuro 

brilhante para países, 
empresas e pessoas 

em todo o mundo. É 
este o principal desafio 

da Vestas, empresa 
dinamarquesa fundada 
em 1979, atualmente 

com aproximadamente 
23.000 colaboradores, 
com presença em 77 
países e 90 GW de 

capacidade instalada.

> POR DOMINGOS SEQUEIRA, 
CHIEF ADMINISTRATIVE 
EXECUTIVE

Mas desenvolver e construir turbinas 
eólicas e soluções de serviços são ape-
nas parte do negócio. Hoje, a Vestas 
está envolvida em projetos onde o al-
cance do trabalho varia entre a oferta 
“simples” e projetos de comissiona-
mento até soluções “chave-na-mão” 
que envolvem o fornecimento, insta-
lação e comissionamento de turbinas 
eólicas, bem como a construção de 
estradas de acesso, fundações, cabla-

http://www.sonae.pt
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gem, subestações elétricas, sistemas 
de comunicação e muito mais. 

Além disso, e aliada à qualidade, co-
nhecimento técnico e abrangência 
global, a Vestas assegura também ser-
viços de manutenção multibrand, ga-
rantindo aos seus clientes uma gestão 

integrada do seu portefólio existente. 
Como resultado, a cadeia de valor 
passa pelo design, planeamento de 
projetos, compras, fabricação, cons-
trução, instalação, operação e manu-
tenção. É um processo complexo que 
depende de uma mão-de-obra alta-
mente qualificada e dedicada, com 

competências assentes nos valores 
Vestas de simplicidade, colaboração e 
comprometimento responsável.

Depois de uma reviravolta bem-sucedi-
da, a Vestas lançou em 2014 uma nova 
estratégia de crescimento rentável, es-
tando agora mais forte do que nunca 
em todo o negócio. Incontestável líder 
mundial, a Vestas continua a trabalhar 
diligentemente reforçando ainda mais 
a sua posição, de modo a melhorar a 
competitividade e exigências de um 
mercado em rápida evolução.

Inaugurado em Portugal, mais concre-
tamente na cidade do Porto, em julho 
de 2017, o novo Centro de Investiga-
ção e Desenvolvimento da Vestas é um 
exemplo notório dessa preocupação. O 
reconhecimento da qualidade das es-
colas técnicas e a excelência nas áreas 
da engenharia, aliados a um método de 
trabalho operacional semelhante ao di-
namarquês e a um elevado nível de co-
nhecimento de inglês foram fundamen-
tais na decisão pelo país e pela cidade. 

A partir de um centro independente, 
com equipas autossuficientes serão 
desenvolvidos complexos projetos de 
engenharia direcionados para o mer-
cado global, sendo que os desenhos 
resultantes deste centro serão aplica-
dos nas fábricas de aerogeradores de 
Espanha ou da Dinamarca. 

Contando já com mais de uma cente-
na de colaboradores, a perspetiva é de 
crescimento ao longo de todo o ano 
de 2018, já que o Vestas Design Cen-
tre Porto pretende continuar a recrutar 
talento essencialmente nas áreas da 
engenharia mecânica, elétrica, contro-
lo, software e data analytics e criar algo 
novo. Através de parcerias com outras 
empresas mas também com universi-
dades, a Vestas pretende desenvolver 
e fortalecer o setor das energias reno-
váveis em Portugal, criando polos de 
competências adequados. 

www.vestas.com

http://www.vestas.com
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Presidente Executivo da Siemens Portugal

PEDRO PIRES  
DE MIRANDA

Centros de Competência: 

“Portugal atingiu um bom nível  
de reputação internacional e a Siemens  

é um exemplo disso” 
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Segundo Pedro Pires de Mirada, Portugal é uma plataforma de negócios que, 
através de vários Centros de Competência, exporta engenharia e serviços de 

elevada qualidade para inúmeros mercados externos. Para se manter competitivo 
no panorama internacional, deve continuar a investir na formação tecnológica e 

na investigação, de modo a prestar serviços cada vez mais inovadores e distintivos.

Em entrevista, o presidente executivo da Siemens Portugal fala-nos ainda sobre as 
características que têm colocado Portugal no radar dos investidores estrangeiros, bem 

como da importância destes centros para o nosso país, que têm contribuído para 
reforçar a imagem e o prestígio de Portugal como um centro de inovação na Europa. 

No que consiste e qual é o objetivo 
dos Centros de Competência? 

A Siemens tem em Portugal Centros 
de Competências de engenharia e de 
tecnologias de informação e vários 
Centros de Serviços Partilhados, que 
operam em áreas como as energias 
renováveis, a mobilidade elétrica, a 
indústria e as infraestruturas. Estas 
unidades exportam serviços e projetos 
para clientes em 37 países e empre-
gam diretamente 1.080 pessoas.

Os nossos centros são ativos conquis-
tados em concorrência direta com key 
players internacionais em vários países e 
regiões, em processos altamente compe-
titivos que podem levar até um ano para 
uma decisão favorável. Através deles, a 
Siemens Portugal reforçou a sua posição 
dentro do grupo, fazendo do país uma 
verdadeira plataforma de negócios que 
exporta engenharia e serviços de eleva-
da qualidade a partir de Portugal para 
cinco continentes. Em 2017, o volume 
de exportações da Siemens Portugal 
ultrapassou pela primeira vez os 100 
milhões de euros, representando um 
aumento de 30 por cento face a 2016.

A Siemens foi uma das primeiras 
empresas a centralizar os Centros 
de Competência em Portugal. 
Quais as principais vantagens e de-
safios do investimento destes cen-
tros no nosso país? 

Centros de Competências como os 
nossos representam contributos impor-

de continuar a investir na formação 
tecnológica e na investigação e de-
senvolvimento, com o objetivo de 
prestarmos serviços mais inovadores 
e distintivos face a uma concorrência 
muito competitiva, e para continuar-
mos de forma sustentada a ultrapas-
sar as exigências e os desafios do 
mercado internacional.

Atualmente, a Siemens conta com 
23 Centros de Competência em 
Portugal. Em que áreas e de que 
forma atuam? Esses centros forne-
cem serviços para os mercados ex-
ternos? Se sim, quais?

Os Centros de Competência prestam, 
quase exclusivamente, serviços de ex-
portação para clientes nos cinco conti-
nentes, em áreas que vão das energias 
renováveis hidroelétricas, redes elétri-
cas inteligentes e armazenamento de 
energia, às infraestruturas portuárias, 
mobilidade ferroviária, autocarros de 
tração elétrica, tecnologias de infor-
mação ou indústria aeroportuária. 

Trabalhamos para muitos países, com 
necessidades muito distintas e em 
fases de desenvolvimento muito dife-
rentes. Desde Angola a Moçambique, 
passando por vários países da Amé-
rica Latina e da União Europeia, e 
ainda vamos mais longe até à China, 
Hong Kong, Emirados Árabes Uni-
dos, entre outros. Por exemplo, no 
final de 2017, inaugurámos o primei-
ro Centro de Serviços Partilhados de 

bons modelos de contratação com-
petitivos, aliados à qualidade dos 
recursos humanos e do sistema de 
ensino superior e politécnico, têm 
sido determinantes para a tomada 
de decisão favorável na realização 
destes investimentos em Portugal. 
Uma posição de custo competitivo é 
também essencial em alguns proje-
tos específicos. Para nos mantermos 
no radar ativo internacional, temos 

“A Siemens Portugal 
reforçou a sua posição 

dentro do grupo, 
fazendo do país uma 

verdadeira plataforma 
de negócios que 

exporta engenharia 
e serviços de elevada 
qualidade a partir de 
Portugal para cinco 

continentes.”

tantes para o crescimento económico 
do país, pela sua capacidade de expor-
tar serviços e projetos em áreas que es-
tão em franco crescimento em todo o 
mundo, como a energia, as infraestru-
turas ou as tecnologias de informação. 

As condições de estabilidade do 
país, as excelentes infraestruturas 
das redes de telecomunicações, os 
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estamos a desenvolver em Leiria, visam 
apoiar o desenvolvimento de projetos 
destinados à indústria de manufatura 
e de processo, fazendo parte da Aca-
demia Siemens 4.0, uma das medidas 
estratégicas apresentadas pelo governo 
que resultaram da iniciativa Indústria 
4.0. Estimamos que o desenvolvimento 
desta iniciativa represente um investi-
mento superior a um milhão de euros. 

contratar colaboradores qualifica-
dos para esta área? Se sim, em que 
medida funcionam essas parcerias?

Faz parte do ADN da Siemens traba-
lhar com universidades e politécnicos 
nacionais, não só no incentivo dos 
estudantes a abraçar as áreas da en-
genharia e das tecnologias de infor-
mação, como também na captação 
dos melhores talentos. Neste âmbito, 
temos aberto as nossas portas para a 
realização de estágios em áreas críti-
cas dos centros de competência que 
se traduzem em novas contratações. 
Só em 2017, recebemos 113 estagiá-
rios profissionais que desempenharam 
funções nas áreas da eletrónica, tec-
nologias de informação, automação, 
mecatrónica, finanças, gestão, admi-
nistração, entre outras. E neste pro-
cesso, a ligação continuada e proto-
colada que a empresa tem com as uni-
versidades e politécnicos é um fator 
crítico e fundamental para o sucesso.

No futuro, quais são os investimen-
tos que a Siemens pretende reali-
zar nesta área em Portugal?

Como já referi, pretendemos conti-
nuar a crescer, tanto em número de 
colaboradores afetos a estes centros, 
como na diversidade de serviços que 
prestamos e de competências de en-
genharia que exportamos. Contamos 
ter em breve novidades, mais pro-
priamente nas áreas da engenharia, 
tecnologias de informação, e nichos 
de mercado tecnológicos. Claro que 
temos planos, mas só a seu tempo di-
vulgaremos mais pormenores.

Na sua opinião, Portugal já é consi-
derado um centro de serviços tecno-
lógicos pelas empresas estrangeiras? 

Portugal atingiu um bom nível de repu-
tação internacional e a Siemens Portu-
gal é um exemplo disso. O nosso país já 
está na Premier League, mas tem ainda 
um longo caminho a percorrer para 
atingir o topo das preferências. A com-
petição com outros países da União 
Europeia, nomeadamente a Polónia, a 
República Checa e a Hungria, em ati-

Business Administration para os Esta-
dos Unidos da América, com turnos 
noturnos. De qualquer forma, os nos-
sos clientes em Portugal beneficiam 
do know-how criado e do acesso a 
todos estes serviços.

No total, qual foi o investimento 
que a Siemens realizou com estes 
centros em Portugal?

O investimento que temos feito, nes-
tes últimos dez anos, e reforçado sig-
nificativamente desde 2016, é muito 
expressivo. Começámos com um vo-
lume de exportação de cinco milhões 
de euros e em 2017 ultrapassamos os 
100 milhões de euros de faturação. 
A estratégia tem sido claramente de 
consolidação e agora de expansão da 
atividade, apostando essencialmente 
no recrutamento e na formação dos 
recursos humanos alocados aos cen-
tros. Assim, em 2017, criámos cerca 
de 150 novos postos de trabalho alta-
mente qualificados. 

Uma preocupação constante é tam-
bém a qualidade das instalações e das 
infraestruturas de redes informáticas e 
data centers, de forma a criar as me-
lhores condições de trabalho, poten-
ciando assim um ambiente desafiador 
e propicio à inovação. Exemplo disso 
são os Laboratórios Aplicacionais e os 
Centros de Experimentação que temos 
a funcionar nas nossas instalações, 
onde os nossos profissionais se juntam 
a clientes, parceiros, alunos universitá-
rios e de politécnicos e investigadores, 
com o objetivo de desenvolver novas 
tecnologias nas áreas da indústria e 
das infraestruturas para edifícios inteli-
gentes e tecnologias para a mobilidade 
elétrica, nomeadamente a sinalização 
eletrónica ferroviária e rodoviária.

O “I-Experience 4.0 Center”, que inau-
gurámos no último dia 19 de fevereiro 
em Alfragide, na presença do ministro 
da Economia, Manuel Caldeira Cabral, é 
um bom exemplo desta estratégia. Este 
centro tecnológico de experimentação, 
bem como uma unidade idêntica que 

“Portugal atingiu um 
bom nível de reputação 

internacional e a 
Siemens Portugal é um 
exemplo disso. O nosso 
país já está na Premier 
League, mas tem ainda 

um longo caminho a 
percorrer para atingir o 
topo das preferências.”

Nos dias de hoje, quantos colabo-
radores da Siemens estão dedica-
dos a 100 por cento aos Centros de 
Competência? Em Portugal, quais 
os mecanismos de apoio à contra-
tação para estes centros?

Atualmente, temos 1.080 colabora-
dores a trabalhar nos nossos Centros 
de Competência em Portugal, num 
universo total de 2.140 colaborado-
res. Nestes centros temos pessoas de 
46 nacionalidades, a falar 14 línguas, 
sendo que 80 por cento tem qualifica-
ção superior universitária. 

A Siemens não recebe apoios diretos 
para realizar estas contratações, mas 
beneficia sem dúvida do bom sistema 
de ensino universitário nacional, quer 
público quer privado, que proporciona 
um capital humano de qualidade, fun-
damental para prestarmos os serviços 
e adquirimos as competências que es-
tão na base destes centros.

A Siemens aposta nas parcerias com 
as universidades portuguesas para 
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vidades de nearshoring, e Espanha e a 

Índia, nas tecnologias de informação, 

obriga-nos a uma constante monitori-

zação das nossas vantagens competiti-

vas e melhoramento das condições de 

atração do investimento estrangeiro. 

A nossa posição geográfica na Europa 

face às Américas e África constitui por 

si só um elemento importante neste 

enquadramento com empresas multi-

nacionais globais.

Com que apoios podem contar as 
empresas estrangeiras que querem 
investir em Centros de Competên-
cia em Portugal?

Portugal proporciona um bom am-

biente para o negócio. O país tem 

uma democracia consolidada, ofe-

rece boas infraestruturas, é seguro, 

versitária e possibilitar carreiras com 

âmbito internacional.

Qual o futuro dos Centros de Com-
petência em Portugal?

Acreditamos que existe espaço para 

fazer crescer os Centros de Compe-

tência existentes em Portugal, uma 

vez que o mercado internacional 

continua dinâmico, no curto e mé-

dio prazo. Prova disso são as notícias 

recentes de grandes multinacionais, 

que tal como a Siemens, vão abrir 

centros do género em Portugal e que 

vão criar milhares de postos de traba-

lho qualificados. 

Eventos como a Web Summit e ou-

tros congressos internacionais estão 

também a contribuir para estas deci-

Dito isto, não temos usufruído de ne-

nhum apoio específico para a capta-

ção deste tipo de investimento, mas 

temos sim beneficiado das caracte-

rísticas e circunstâncias de confiança 

que têm colocado o país no radar 

dos investidores estrangeiros. Para 

além disso, os bons resultados que 

temos obtido com os centros que já 

temos a operar em Portugal, têm ser-

vido de catalisador para captar ou-

tros centros do género para o país.

Qual a importância dos Centros de 
Competência para Portugal?

Têm uma importância relevante e 

estratégica, porque não só criam ri-

queza económica para o país, como 

se têm mostrado fundamentais para 

alavancar as exportações de forma 

tem um sistema de ensino de grande 
qualidade, goza, neste momento, de 
uma situação macroeconómica mais 
favorável, entre outras características 
que são fundamentais nos momentos 
em que uma empresa decide onde vai 
realizar os seus investimentos. 

sustentada. Além disso, têm também 
contribuído para reforçar a imagem 
e o prestígio de Portugal como um 
centro de inovação na Europa. Outro 
fator relevante é possibilitar emprego 
altamente qualificado e sustentável a 
milhares de jovens com formação uni-

sões, uma vez que ajudam a colocar 
Portugal no mapa dos investidores 
estrangeiros e dão a conhecer os 
principais fatores críticos de sucesso 
que fazem do nosso país um local 
de excelência para a instalação deste 
tipo de estruturas. 
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A Austrália regista um crescimento económico ininterrupto há 26 anos devido 
à existência de abundantes recursos naturais, ao crescimento da população 
e ao elevado poder de compra dos australianos. Procurando manter a curva 

ascendente desse crescimento, o governo australiano centra agora a sua política 
no investimento público nos setores das obras públicas, da defesa e no reforço da 

aposta nos serviços. 

Sendo um mercado exigente, oferece, porém, oportunidades de negócio para 
as empresas portuguesas que aí queiram apostar, designadamente nos setores 
da construção, da defesa, da energia, da moda, da fileira casa, da cortiça e no 

agroalimentar.

O embaixador de Portugal em Camberra, Paulo Cunha Alves, e o delegado da AICEP 
em Sydney, Carlos Pacheco, analisam as potencialidades do mercado australiano.

AUSTRÁLIA
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> POR PAULO CUNHA ALVES, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
NA AUSTRÁLIA

exportações de produtos primários 
sofreram um revés, tendo o governo 
australiano conferido prioridade à di-
versificação do tecido produtivo, pro-
curando dar mais enfâse a outros se-

Esta é uma estatística ímpar no mundo 

desenvolvido que, por si só, é assaz re-

veladora da estabilidade económica do 

país. Beneficiando, nas últimas décadas, 

TENDÊNCIAS DA ECONOMIA 
AUSTRALIANA E PERSPETIVAS  

DO COMÉRCIO BILATERAL
A economia australiana findou o ano de 2017 com um ritmo de crescimento 

sólido de 2,8 por cento do PIB, logrando o recorde de 26 anos ininterruptos de 
crescimento económico.

do apetite voraz da China por matérias-
-primas básicas, a Austrália soube tirar 
proveito da existência de abundantes re-
cursos naturais no seu subsolo (gás, mi-
nério de ferro, carvão, ouro, urânio, zin-
co, níquel, entre outros) para aumentar 
as exportações para o mercado chinês e 
o sudeste-asiático. Em relatório do FMI 
a Austrália surgiu como a 10ª economia 
mundial em termos de rendimento per 
capita e, segundo a agência AUSTRADE, 
a 13ª maior economia do mundo, pese 
embora a sua baixa população, ligeira-
mente superior a 24 milhões.

Nos últimos três anos, face à cres-
cente redução da procura chinesa, as 

“A projeção de 
crescimento económico 

da Austrália da 
generalidade 

dos observadores 
económicos é de 3,2 por 

cento para 2018 e de 
2,8 por cento em 2019.”
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tores da economia, como os serviços, 
o turismo e as infraestruturas.

A mensagem governamental parece 
ter surtido efeito e, acompanhada da 
melhoria da economia a nível global, 
contribuiu para a evolução favorável 
do ambiente de negócios em 2017. 
A economia gerou quase 350 mil no-
vos postos de trabalho no ano pas-
sado, tendo mesmo o setor minei-
ro, moroso nos últimos anos, dado 
sinais de recuperação, invertendo a 
tendência de quebra dos anos ante-
riores. Em consequência, a taxa de 
desemprego regrediu progressiva-
mente, fixando-se no final do ano 
transato em 5,4 por cento.

Outros setores da economia mostra-
ram grande dinamismo. Entre estes 
caberá destacar o investimento em 
infraestruturas, o turismo e os servi-
ços, tendo este último se destacado 
por, no ano fiscal 2016/17, ter re-
gistado um assinalável crescimento 
de 9,2 por cento das exportações, 
que correspondeu a receitas de 71,2 
mil milhões de dólares australianos. 
A educação internacional assumiu 

quer a nível global, como se pode 
constatar com a negociação do ACL 
com a Indonésia, Hong-Kong, Peru, 
países da Aliança do Pacífico e com a 
União Europeia. Por outro lado, este 
país já dispõe de acordos de comércio 
livre com as grandes economias asiáti-

comercial de bens com a Austrália 
registou um saldo favorável a Portu-
gal na ordem 109 milhões de euros, 
verificando-se a mesma situação no 
que respeita à balança de serviços 
(mais 171,2 milhões de euros). Con-
tudo, os volumes do comércio bilate-

cas, como a China, o Japão e a Coreia 

do Sul, o que facilita as exportações 

de empresas sediadas na Austrália 

para aqueles mercados.

A projeção de crescimento económi-

co da generalidade dos observado-

res económicos é de 3,2 por cento 

para 2018 e de 2,8 por cento em 

2019. Espera-se que o aumento das 

receitas fiscais, derivado do maior 

lucro das empresas e da redução do 

desemprego, possa contribuir para a 

redução do défice das contas públi-

cas, reforçando assim a classificação 

triplo A, risco de crédito de que des-

fruta este país.

Segundo dados do Banco de Por-

tugal, relativos a 2016, ao balança 

ral são ainda baixos e muito aquém 

de traduzir o excelente relaciona-

mento político entre os dois países. 

As exportações de bens nacionais, 

em 2016, ascenderam a 122,5 mi-

lhões de euros e as importações de 

produtos australianos a meros 13,5 

milhões de euros.

A distância de mais de 18 mil quilóme-

tros e a diferença horária compreendi-

da entre as 9 e 11 horas em relação 

ao oriente da Austrália (Sydney, Mel-

bourne e Camberra) são fatores que 

certamente não contribuem para apro-

ximar os empresários dos dois países. 

Não obstante estes constrangimentos, 

a Austrália pode constituir uma opor-

tunidade interessante de internaciona-

lização das empresas portuguesas.

“A Austrália pode 
constituir uma 
oportunidade 

interessante de 
internacionalização das 
empresas portuguesas.”

particular relevância, ao contribuir 
com quase 20 mil milhões de dóla-
res australianos para aquela receita, 
colocando a Austrália na 3ª posição 
do ranking internacional no número 
de estudantes estrangeiros, atrás dos 
EUA e do Reino Unido.

A nível económico internacional, a 
Austrália continua a professar a ne-
gociação de acordos de comércio livre 
(ACL), quer na região Ásia-Pacífico 
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A Austrália possui uma economia 
avançada e em expansão, cuja po-
pulação desfruta de um poder de 
compra elevado, e cujos hábitos de 
consumo revelam um grande pro-
pensão para produtos de luxo e de 
base tecnológica. Por outro lado, 
este país pode constituir uma ponte 
para o acesso aos vastos mercados 
da Ásia, mercê do acesso privilegiado 
que goza em virtude dos acordos de 
comércio livre e dos fortes laços que 
o unem à região Ásia-Pacífico. 

Algumas empresas nacionais já re-
conheceram o potencial do mercado 
australiano abrindo aqui um escritó-
rio representação, como é o caso da 
Vision-Box, DRC, Grupo Amorim, Malo 
Clinic, WEDO Technologies e Cumulus. 

Os setores tecnologia e inovação, 
calçado, energias renováveis, mobi-

portarem. Mas aquelas áreas estão 
longe de ser exaustivas, podendo 
outras empresas nacionais destaca-

liário, máquinas e aparelhos, têxtil-

-lar constituem as áreas de negócio 

onde haverá mais oportunidades 

para as empresas portuguesas ex-

“Os setores tecnologia 
e inovação, calçado, 
energias renováveis, 
mobiliário, máquinas 

e aparelhos, têxtil-
lar constituem as 
áreas de negócio 
onde haverá mais 

oportunidades para as 
empresas portuguesas 

exportarem.”

Para tanto, importa reconhecer as es-

pecificidades deste mercado e realizar 

ações de promoção e contacto com os 

agentes económicos locais.

Reconhecendo o potencial económico 
da Austrália para os exportadores nacio-
nais e o facto de que mais precisa de ser 
feito para apoiar os empresários portu-
gueses, o governo português abriu uma 
delegação da AICEP em Sydney em 
2017, co-localizada no Consulado-geral 
de Portugal naquela cidade. 

Pretende-se, assim, criar um inter-
face entre empresários portugueses 
e parceiros australianos, de modo a 
que, em conjunto, se possam iden-
tificar oportunidades de negócio de 
mútuo interesse. Para a consecução 
deste objectivo, será instrumental a 
colaboração da Câmara de Comércio 
Portugal-Austrália (PORTRADE), em 
Sidney, e dos empresários da diáspo-
ra que dispõem de um conhecimento 
privilegiado do mercado local.

Apraz-me registar a realização, em 
setembro findo, de uma missão em-
presarial da AEP à Austrália, assim 
como a deslocação que uma dele-
gação de alto nível da Câmara de 
Comércio Europa-Austrália (EABC), 
chefiada por um membro do gover-
no australiano, fará a Portugal em 
julho deste ano, durante a qual serão 
mantidos contactos com a cúpula da 
AICEP e com representantes do go-
verno português.

Esta constituirá uma oportunidade, 
sem precedente, para os empresários 
nacionais conhecerem as condições 
de investimento neste país e travarem 
conhecimento com empresários aus-
tralianos, daí podendo advir futuras 
parcerias de negócios.

As empresas nacionais podem con-
tar com a Embaixada de Portugal em 
Camberra, com o Consulado-geral em 
Sydney e com a delegação da AICEP 
para os encorajar a descobrir a Austrá-
lia, conhecida como o happy country 
e uma terra de oportunidades. 

www.camberra.embaixadaportu-
gal.mne.pt

rem-se pela diferenciação e design 
dos seus produtos, aliados a preços 
competitivos.

https://www.camberra.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
https://www.camberra.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
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Uma trilogia de fatores explica o mi-
lagre australiano, mas aconselha tam-
bém a procura de novos motores de 
crescimento. O setor mineiro, o cres-
cimento da população e o elevado 
poder de compra dos australianos que 
garantiram 26 anos de sucesso dão 
sinais de exaustão levando à procura 
de um novo perfil de crescimento sus-
tentado no investimento público e no 
setor dos serviços. 

A primeira explicação para o sucesso 
económico australiano está na abun-
dância de recursos naturais. A Austrália 
é o maior exportador mundial de óxido 

O MILAGRE AUSTRALIANO (EXPLICADO)

Vinte e seis anos de crescimento económico sem interrupção. Um caso de sucesso 
económico num país que procura reinventar o seu modelo de crescimento.

Uns dizem que é sorte. Outros, que é o resultado de boa governance. Uma ou 
outra ou as duas razões combinadas levaram a Austrália a atingir 26 anos de 

expansão económica com uma taxa de crescimento anual de 3,3 por cento. Sucesso 
económico ou até milagre celebrado com otimismo prudente e alguma visão 
preocupada do futuro. O sucesso passado pode não garantir o sucesso futuro.

de ferro e carvão, o segundo maior ex-

portador mundial de gás natural e um 

dos maiores exportadores mundiais 

de ouro e urânio. O setor mineiro já 
representou 19 por cento do produto 
interno produto do país, mas esse peso 
está agora nos 6,8 por cento e com 
tendência de queda. O abrandamento 
da construção na China está a reduzir 
as importações de ferro. A procura de 
fontes de energia mais limpas reduz as 
importações japonesas de carvão. A 
queda do preço das commodities nos 
mercados internacionais completa o 
quadro de arrefecimento.

A segunda explicação para o fenóme-
no australiano está no crescimento da 
população. Em 1991, primeiro ano des-

> POR CARLOS PACHECO, 
DELEGADO DA AICEP  
EM SYDNEY

http://www.news.com.au/finance/economy/australian-economy/australias-economy-is-built-on-shaky-foundations-and-its-about-to-collapse/news-story/d924ef058941e0df3b8e4896e38db882
http://www.news.com.au/finance/economy/australian-economy/australias-economy-is-built-on-shaky-foundations-and-its-about-to-collapse/news-story/d924ef058941e0df3b8e4896e38db882
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te ciclo de crescimento económico, a 
Austrália tinha uma população de 17,2 
milhões de habitantes que se estima 
atingir os 25 milhões em 2018. O cres-
cimento populacional, impulsionado 
pelo forte fluxo migratório dos últimos 
anos imprimiu grande dinamismo à pro-
cura de habitações e a todos os bens de 
consumo. A construção residencial 
contribuiu para 23 por cento do PIB, 
nos últimos anos, mas os sinais de que 
o boom chegou ao fim avolumam-se. 
Para este arrefecimento contribuiu a re-
tração do principal investidor imo-
biliário e a política de emigração mais 
restritiva, entretanto, adotada. 

Outro fator determinante para expli-
car o milagre australiano tem sido o 
elevado poder de compra dos austra-
lianos. A Austrália tem uma economia 
baseada em salários elevados. Um 
australiano ganha em média 1.534 
dólares por semana.

Nos últimos 20 anos, os aumentos 
salariais foram superiores à infla-
ção aumentando o poder de compra 
dos australianos e garantindo o di-
namismo do consumo privado, mas 
também aqui há sinais de mudança. 
Os aumentos salariais estão hoje em 
valores mínimos das últimas duas dé-
cadas acrescentando riscos ao desem-
penho da economia. As famílias dão 
sinais de retração no consumo.

À procura  
de novos milagres

As perspetivas de crescimento econó-
mico para a Austrália mantêm-se, mas 
os indicadores disponíveis apontam 
para um ritmo mais lento do que 
aquele a que o país está habituado.

Perante estes sinais, a Austrália re-
define o seu modelo de crescimento 
alicerçado agora no investimento pú-
blico nos setores das obras públicas, 
defesa, no reforço da aposta no setor 

dos serviços e confia na retoma do 
consumo das famílias. 

Um dos principais motores do cresci-
mento será o investimento em obras 
públicas como a construção ou requa-
lificação de estradas, ferrovias, rodo-
vias ou aeroportos, mas também em 
infraestruturas de produção e armaze-
namento de energia.

Outro setor onde a Austrália aposta 
forte é no setor da Defesa com um 
importante programa de investimento 
na construção de novos meios navais 
e atualização dos existentes.

A Austrália reforça também a aposta 
no setor dos serviços promovendo, 
proactivamente, os seus serviços fi-
nanceiros, turismo e serviços de edu-
cação. Os serviços de educação e tu-
rismo representam 12 por cento das 
exportações do país.

O turismo é central para a Austrália. 
O país concentra 19 monumentos 
património da humanidade classifi-
cados pela UNESCO de que são prin-
cipais referências a Ópera de Sydney, a 
Grande Barreira de Coral, o monólito 
de Uluru ou as Blue Mountains. É um 
dos países com maior quantidade e 
diversidade de vida selvagem e uma 
enorme extensão de praias. O país 
ocupa a 11ª posição no ranking mun-
dial das receitas de turismo e as pers-
petivas são otimistas.

A Austrália promove também, proacti-
vamente, os seus serviços de educa-
ção, que é hoje uma das suas principais 
exportações de serviços, facilitando a 
vinda de estudantes com vistos que 
permitem trabalhar e estudar. O sistema 
de ensino superior australiano está con-
siderado entre os melhores do mundo 
oferecendo 22 mil cursos em 1.100 ins-
tituições de ensino, sendo que oito das 
100 melhores universidades do mundo 
estão na Austrália. Em março de 2017 
havia 480 mil estudantes estrangei-
ros em universidades australianas com 
a China a representar 30 por cento do 

total. Sem surpresa, a Austrália é o 3º 
destino internacional mais popular para 
estudantes do ensino superior. 

O país tem vindo a desenvolver o setor 
dos serviços financeiros considerado 
hoje dos mais sofisticados e desenvol-
vidos do mundo, com 1,3 triliões de 
dólares australianos sob gestão o que o 
posiciona no top 6 mundial. É o maior 
contribuinte para o VAB nacional com 
9,4 por cento e procura posicionar-se 
como o centro financeiro da Ásia-Pacifi-
co. As políticas públicas de simplificação 
da regulamentação que enquadra estes 
serviços e a adoção de um regime fiscal 
mais atrativo antecipam a continuação 
do desenvolvimento do setor em curva 
ascendente há duas décadas. 

Compreender 
o mercado

A Austrália é um mercado apetecível, 
mas não espere uma porta de en-
trada larga no país do sucesso eco-
nómico. O passe para o sucesso é a 
diferenciação e o envolvimento com 
a economia australiana.

Forte concorrência
Em primeiro lugar, prepare-se para 
uma forte concorrência. Sobretudo, de 
empresas asiáticas. A economia aus-

Austrália  
em números

•  PIB: 1,7 mil milhões de dólares 
australianos.

• 1,7 por cento do PIB mundial.

• 13ª maior economia do mundo.

•  5ª maior economia da região 
Ásia Pacifico.

• Rating: AAA.

Fonte:  Austrade, Why Australia,  
Benchmark report 2017

http://www.internationalhousingassociation.org/fileUpload_details.aspx?contentTypeID=3&contentID=254952&subContentID=695501&channelID=38488
http://www.afr.com/real-estate/six-signs-for-sydneys-home-prices-point-to-further-cooling-20170911-gyfgn3
https://www.domain.com.au/news/chinese-investment-in-australian-property-could-fall-as-much-as-16b-in-2017-20170708-gx6sah/
https://www.domain.com.au/news/chinese-investment-in-australian-property-could-fall-as-much-as-16b-in-2017-20170708-gx6sah/
https://www.domain.com.au/news/chinese-investment-in-australian-property-could-fall-as-much-as-16b-in-2017-20170708-gx6sah/
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6302.0?opendocument&ref=HPKI
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6302.0?opendocument&ref=HPKI
http://www.abc.net.au/news/2016-11-16/wage-price-index-graph/8029616
http://www.abc.net.au/news/2016-11-16/wage-price-index-graph/8029616
http://www.abc.net.au/news/2016-11-16/wage-price-index-graph/8029616
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/5206.0?opendocument&ref=HPKI
http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/top-goods-services.aspxhttp:/dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/top-goods-services.aspx
http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/top-goods-services.aspxhttp:/dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/top-goods-services.aspx
http://whc.unesco.org/en/statesparties/au
http://whc.unesco.org/en/statesparties/au
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/why-australia
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/why-australia
https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Documents/MONTHLY%20SUMMARIES/2017/Mar%202017%20MonthlyInfographic.pdf
https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student-Data/Documents/MONTHLY%20SUMMARIES/2017/Mar%202017%20MonthlyInfographic.pdf
file:///C:\Users\Aicep\Downloads\Australia-Benchmark-Report%20(1).pdf
file:///C:\Users\Aicep\Downloads\Australia-Benchmark-Report%20(1).pdf
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traliana tem um elevado grau de inte-
gração com as principais economias da 
Ásia, com quem tem vários acordos de 
comércio livre, exportando matérias-
-primas e recebendo de volta produtos 
transformados. Proximidade e preço são 
os dois “P” da fórmula que tornam a 
Ásia o parceiro preferencial da Austrália.

Mercado saturado
Espere encontrar um mercado satura-
do. A Austrália tem já as suas necessi-
dades de sourcing preenchidas e isso 
é, frequentemente, recordado pelas 
empresas australianas quando abor-
dadas com novas ofertas de produtos 
e serviços. As necessidades existentes 
já são cobertas por múltiplas ofertas.

Resistência à mudança
Prepare-se para encontrar resistência à 
mudança. Preenchida uma necessida-
de é estreita a porta de entrada devido 
aos custos envolvidos. Para se destacar 
da concorrência, as empresas austra-
lianas investem muito no serviço ao 
cliente o que passa, por exemplo, pela 
formação dos seus vendedores. Esta 
formação custa tempo e dinheiro e as 
empresas procuram fugir a esse custo. 

Processos de “sourcing”
Prepare-se para encontrar potenciais 
clientes com processos de sourcing, 

altamente estruturados e outros com 
processos de sourcing simples, mas os 
dois à procura de algo que lhes ga-
ranta uma vantagem competitiva no 
mercado. Entre os potenciais clientes 
com processos de sourcing muito es-
truturados encontra, entre outros, a 
department store Myer que o enca-
minha para um portal online onde 
tem passar por um processo de qua-
lificação até ser aceite como potencial 
fornecedor. Outros potenciais clientes 
como o David Jones concentram num 
email geral a receção das manifesta-
ções de interesse de potenciais forne-
cedores que depois encaminham para 
o responsável de compras de cada 
segmento de produto. O email geral 
é, talvez, a forma de contacto mais 
comum utilizada pelas empresas aus-
tralianas. Funciona como filtro ao con-
tacto direto com os responsáveis de 
compras e revela-se, por vezes, uma 
barreira intransponível. 

Contacto personalizado
Enviar uma apresentação genérica é 
um convite ao esquecimento. Deverá 

tiva que ele procura. Se o seu produto 
ou serviço representar essa vantagem 
pode até ser surpreendido com a ini-
ciativa para a realização de negócios a 
partir do potencial cliente. 

Gestão da comunicação
A cultura de negócios australiana é 
peculiar na forma como gere a comu-
nicação escrita. Não espere resposta à 
primeira tentativa de contacto. Por re-
gra, a resposta só surge depois de um 
follow-up, às vezes dois, por vezes três. 

enviar sempre apresentações persona-
lizadas, demonstrando elevado grau 
de conhecimento sobre o seu poten-
cial cliente e tornando evidente o que 
o seu produto ou serviço pode fazer 
para lhe garantir a vantagem competi-

Às vezes mais. Pode até nunca chegar. 

Se não chegar isso é em si mesmo uma 

resposta: “não estamos interessados”. 

Um desafio para o estabelecimento de 

negócios entre dois países separados 

por 18.150 quilómetros e 9 a 11 horas 

de fuso horário. Sendo a comunica-

ção eletrónica a mais conveniente, ela 

torna-se assim mais difícil e a comuni-

cação telefónica não melhora o quadro 

pois quando o dia começa em Portugal 

ele já terminou na Austrália.

Marketing
Os australianos adoram contar histó-

rias envolventes para apresentar um 

produto, serviço ou uma empresa. Se 

pesquisar sites australianos verá que 

elas estão por todo lado e funcionam 

como uma estratégia de marketing 

http://www.davidjones.com.au/Contact-Us/Vendor-Application-Enquiries
http://www.davidjones.com.au/Contact-Us/Vendor-Application-Enquiries
http://www.kurrajongkitchen.com.au/our-story/
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e se o potencial comprador estiver inte-
ressado no que lhe propõe, vai-lhe pe-
dir todo o detalhe arrastando o proces-
so de decisão agravado pela distância e 
diferença horária com Portugal.

Fornecer amostras
Esteja preparado para fornecer amos-
tras. O sourcing começa com um teste 
interno, entre os decisores da empresa, 
para avaliar a potencial recetividade do 
produto antes de partir para a concre-
tização do negócio. Depois de fechado, 
esteja preparado para o envio de peque-
nas encomendas que vão servir de teste 

ticados e bem informados que fazem 
um forte escrutínio antes de tomar de-
cisões de compra. Procuram o produ-
to mais inovador ao menor preço daí 
que o desafio para as empresas seja 
estar sempre um passo à frente da 
concorrência oferecendo produtos di-
ferenciadores ou um serviço ao cliente 
de excelência. A porta é estreita para 
produtos e serviços que não venham 
acompanhados de superlativos. 

Na Austrália,  
sê australiano
Os australianos têm também um enor-
me sentido de pertença. Preferem o 
que é seu. Valorizam a produção na-
cional e protegem as suas empresas. 
Tornou-se emblemática a afirmação da 
Premier (chefe do governo) do Estado 
de Queensland de que nos processos 
de procurement, primeiro estão as em-
presas do Estado, depois as restantes 
empresas australianas e só depois as 
empresas internacionais. Mesmo que o 
preço oferecido pelas empresas locais 
seja menos competitivo. 

A nível federal, estão também em 
construção disposições que não faci-
litam o acesso das empresas interna-

para captar atenções e desenvolver 
um processo de identificação com po-
tenciais clientes. Ter uma estratégia de 
storytelling é uma ajuda muito impor-
tante para apresentar a sua empresa 
ou produto a potenciais parceiros.

Processos  
de decisão longos
Deve esperar processos de decisão 
longos. As empresas australianas são 
metódicas. Gostam de realizar um for-
te escrutínio sobre a empresa que os 
aborda e o produto que lhes propõe. 
Procuram reunir toda a informação 
antes de decidir. Esteja preparado para 
fornecer todos os detalhes necessários 
na primeira abordagem. Se não o fizer 

ao mercado em cidades, lojas ou zonas 
da cidade específicas. Se passar no teste, 
os horizontes alargam-se.

Gestão de contactos
A elevada mobilidade no mercado de 
trabalho é outro desafio para o estabe-
lecimento de relações duradouras com 
os responsáveis de compras das empre-
sas australianas. Deve fazer uma gestão 
permanente desses contactos, não só 
para manter o interesse elevado, mas 
também para estar atualizado sobre mu-
danças que ocorram em postos-chave.

Destacar da multidão, 
garantir atenção
A Austrália é um mercado altamente 
competitivo com consumidores sofis-

cionais a processos de procurement. A 
melhor forma de abordar o mercado 
na Austrália passa por “ser” austra-
liano criando uma empresa de direito 
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Exportações de serviços
• Educação - 19.9 mil milhões de dólares australianos

• Turismo - 16.6 mil milhões de dólares australianos

• Serviços profissionais - 5.2 mil milhões de dólares australianos

• Viagens de negócios - 4.4 mil milhões de dólares australianos

• Serviços financeiros - 3.7 mil milhões de dólares australianos

Fonte: Department of Trade & Foreign Affairs

local ou através de parcerias com em-
presas australianas. Se estiver em cau-
sa um produto finalizado o sucesso na 
sua introdução será maior se ele incor-
porar uma componente australiana.

Penetrar no mercado,  
o online 
O mercado das compras eletrónicas 
encontra-se altamente desenvolvido na 
Austrália com vendas anuais na ordem 
dos 22 mil milhões de dólares austra-

…ou o importador…
Outra estratégia de penetração no mer-
cado é através de um importador. A 
distância e a diferença horária que sepa-

recurso aos mecanismos tradicionais 
de seguros de crédito e um escrutínio 
regular aos seus parceiros de negócio.

Risco cambial
Há um outro risco de que deve estar 
consciente. O risco cambial. A aná-
lise histórica mostra que pode haver 
uma variação de 20 cêntimos por 
dólar num único ano. Significa isto 
que o valor de uma exportação pode 
apresentar variações de 20 por cento 
entre o momento da sua contratação 
e a sua chegada ao mercado. A rea-
lização de contactos de futuros pode 
ser um mecanismo a considerar para 
ultrapassar este risco.

Pagamentos
Os pagamentos entre empresas são um 
tema na ordem do dia que motivou, re-
centemente, a adoção de um código 
de conduta visando reduzir o prazo 
médio de pagamentos. De acordo com 
a Dun & Bradstreet esse prazo tem re-
gistado melhorias. Vale a pena acompa-
nhar os relatórios regulares da D&B.

lianos. Antes de tomar uma decisão de 
compra, os australianos fazem um forte 
escrutínio online do produto que procu-
ram. Comparam caraterísticas e preços e 
depois decidem. O online é, por isso, um 
canal de excelência para testar a reação 
do mercado ao produto e realizar ven-
das antes de decidir por uma presença 
física no mercado. 

ram Portugal da Austrália recomendam 
essa estratégia. Explica um importador 
australiano que, se passar mais de três 
semanas sem visitar a sua rede de distri-
buidores, sente logo a quebra nas ven-
das. Adicionalmente, a proximidade do 
importador da rede de distribuição asse-
gura a prestação mais efetiva de serviços 
de pós venda aos clientes.

Gerir o risco
A Austrália é uma economia de mer-
cado onde o sucesso e o insucesso se 
vigiam a cada instante. Todos os dias 
abrem novos negócios e fecham ou-
tros. Com grande rapidez, as empre-
sas se ajustam a novas conjunturas. 
Uma realidade que aconselha prudên-
cia nos processos de exportação com 

Oportunidades  
de negócio para  
as empresas 
portuguesas

Construção. Um ambicioso master-
plan de infraestruturas públicas dotado 
de 75 mil milhões de dólares australianos 
abre uma janela de oportunidade para 

http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/pages/the-importance-of-services-trade-to-australia.aspx
http://www.bca.com.au/media/business-council-announces-new-code-to-speed-up-payments-to-small-business-suppliers
http://www.bca.com.au/media/business-council-announces-new-code-to-speed-up-payments-to-small-business-suppliers
http://infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/publications/files/Australian_Infrastructure_Plan.pdf
http://infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/publications/files/Australian_Infrastructure_Plan.pdf
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as empresas ligadas ao setor da constru-
ção. Entre os novos projetos encontra-se 
um novo aeroporto em Sydney. Em-
bora, a construção residencial esteja em 
arrefecimento também aqui continua a 
existir uma oportunidade.

Defesa. A Austrália tem em marcha 
um ambicioso programa de reforço 
da sua capacidade militar com o lan-
çamento dos processos de construção 

a incorporar na equação as centrais a 

carvão que utilizam tecnologias menos 

poluentes. De qualquer modo, a paisa-

de 12 novos submarinos, nove fraga-
tas e 12 navios-patrulha orçados em 
88 mil milhões de dólares australianos.
 
Energia. A fiabilidade, segurança e pre-
ço são três vértices de uma discussão 
permanente no setor da energia na Aus-
trália. Conseguir a combinação dos três 
na mesma frase deverá passar por uma 
maior aposta nas energias renováveis 
ou “energias limpas” como se prefere 
designar no discurso público de forma 

pela troca frequente de calçado. Tam-
bém há espaço para produtos de alto 
valor acrescentado.

Casa. O boom populacional e de 
construção residencial, nos últimos 
anos, trouxe consigo uma forte pro-
cura de produtos do setor casa onde 
se incluem os têxteis-lar, mobília, ilu-
minação e utilidades domésticas. No 
que se refere aos têxteis-lar, vale a 
pena incluir este estudo da AICEP na 
sua lista de leituras.

Agroalimentar. O gosto dos austra-
lianos pelo vinho e uma combinação 
de fatores de natureza interna e exter-

gem australiana está a modificar-se com 
a elevação de torres, painéis solares e 
estações de armazenamento de energia.

Moda. Os australianos são consumido-
res de moda, em especial calçado. São 
os 4ºs maiores consumidores de calça-
do comprando em média 3,5 pares por 
ano num valor global de 3,2 mil milhões 
de dólares australianos. Embora as pers-
petivas para o setor do calçado sejam 
de crescimento lento ao longo dos pró-
ximos anos existem oportunidades para 
explorar. O segmento homem, que re-
presenta 32 por cento do mercado, e 
é o que cresce mais rapidamente com 
os homens a afirmar maiores preocupa-
ções em estar na moda. No segmento 
senhora, há espaço para calçado low-
-cost traduzindo uma maior apetência 

na, abrem uma janela de oportunida-
de aos vinhos internacionais. As pers-
petivas são de crescimento para os 
vinhos importados nos próximos dois 
anos. Este estudo explica porquê.

Cortiça. A retoma das exportações de 
vinho australianas e o reforço das ex-
portações para novos mercados como 
o chinês onde o vinho de qualidade é 
percecionado como sendo engarrafa-
do com rolhas de cortiça antecipa uma 
maior procura de cortiça no mercado. 

Para terminar, resta acrescentar que 
a representação da AICEP em Sydney 
está à disposição dos empresários por-
tugueses que pretendam apostar na 
Austrália, apoiando-os na sua aborda-
gem ao mercado. 

aicep.sidney@portugalglobal.pt

http://wsaco.com.au/project/business.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=102
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=102
mailto:aicep.sidney@portugalglobal.pt
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Em 2017, segundo os dados do INE, 
as exportações de bens e serviços por-
tugueses para o mercado australiano 
ascenderam a 227 milhões de euros, 
enquanto as importações se cifraram 
em 48,1 milhões de euros. De notar, 
no entanto, uma quebra das exporta-
ções em 26,7 por cento face a 2016, 
enquanto as importações registaram 
um aumento de 33,3 por cento.

No que respeita ao comércio de bens 
entre os dois países, verifica-se, no pe-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A AUSTRÁLIA

2013 2014 2015 2016 2017 Var % 17/13a Var % 17/16b

Exportações 90 93 108 122 135 10,8 10,5

Importações 15 13 36 13 36 67,6 169,7

Saldo 76 80 72 109 99 -- --

Coef. Cob. 618,6 699,5 297,8 907,7 372,1 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística          Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017           (b) Taxa de variação homóloga 2016-2017
(2013 a 2015: resultados definitivos; 2016: resultados provisórios; 2017: resultados preliminares)

RELACIONAMENTO  
PORTUGAL – AUSTRÁLIA

Portugal mantém uma balança comercial de bens e serviços excedentária no seu 
relacionamento com a Austrália, país que é mais importante como cliente do que 

como fornecedor.

“No que respeita ao comércio de bens entre os 
dois países, verifica-se, no período de 2013-2017, o 
aumento constante das vendas portuguesas para 
aquele mercado (mais 10,8 por cento), o mesmo 

se passando com as importações, embora a valores 
muito inferiores.”

ríodo de 2013-2017, o aumento cons-
tante das vendas portuguesas para 
aquele mercado (mais 10,8 por cento 

nesse período), o mesmo se passando 
com as importações, embora a valores 
muito inferiores. 
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A Austrália ocupou o 42º lugar no 
ranking de clientes em 2017, tendo 
sido, nesse ano, o 69º fornecedor.

No que se refere à estrutura das ex-
portações portuguesas para a Austrá-
lia, cinco grupos de produtos foram 
responsáveis, em 2017, por 66,3 por 
cento das exportações para o merca-
do australiano, surgindo nos primei-
ros lugares as máquinas e aparelhos 
(27,9 por cento do total), a madeira e 
cortiça (16,6 por cento) e os minerais 
e minérios (13,9 por cento). A estes 
seguiram-se o calçado e as matérias 
têxteis, cujas exportações para o mer-
cado australiano diminuíram face a 
2016 (menos 13,6 por cento e menos 
9,1 por cento, respetivamente).

De acordo com os dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas expor-
tadoras de bens para a Austrália tem 
vindo a aumentar, passando de 638 
em 2012 para 889 em 2016. 

Relativamente às importações por 
grupos de produtos, destacam-se os 
produtos agrícolas que representaram 
69,6 por cento do total importado em 
2017. Portugal comprou também à 
Austrália máquinas e aparelhos, peles 
e couros, instrumentos de ótica e pre-
cisão e pastas celulósicas e papel.

As exportações de serviços para a 
Austrália são mais relevantes do que 
as importações, no contexto do co-
mércio internacional português de 
serviços. A balança de serviços tam-
bém é tradicionalmente favorável a 
Portugal, mas, em 2017, verificou-
-se uma quebra nas exportações de 

51,2 por cento face ao ano anterior. 
No período de 2013-2017, destaca-
-se o ano de 2015, com as expor-
tações de serviços para aquele mer-
cado a ascenderem a cerca de 494 
milhões de euros.

Se no domínio das exportações o 
saldo é favorável a Portugal, no do-

em Portugal totalizou 391 milhões 
de dólares australianos contra 90 
milhões de dólares de investimento 
português na Austrália.

Os investimentos australianos em 
Portugal estendem-se aos setores da 
energia, turismo, aviação, tecnologias 
da informação e setor financeiro. Sce-

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A AUSTRÁLIA

2013 2014 2015 2016 2017 Var % 17/13a Var % 17/16b

Exportações 91,2 217,8 493,7 187,3 91,5 38,0 -51,2

Importações 15,2 14,7 23,7 17,4 22,5 15,0 28,8

Saldo 76,0 203,0 470,0 169,9 69,0 -- --

Coef. Cob. 599,5 1.478,3 2.083,9 1.074,0 407,3 -- --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2016-2017

mínio do investimento a Austrália 
lidera. De acordo com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Co-
mércio do governo australiano, em 
2016, o investimento daquele país 

nic Cruises, Sundrop Farms, Colonial 
First State, Macquairie Group, TPI En-
terprises ou OZ Minerals são algumas 
das empresas com investimentos no 
nosso país. 

http://dfat.gov.au/geo/portugal/pages/portugal-country-brief.aspx
http://dfat.gov.au/geo/portugal/pages/portugal-country-brief.aspx
http://dfat.gov.au/geo/portugal/pages/portugal-country-brief.aspx
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Criada por Fernando Ceia em 1989, em 

Lisboa, a DRC - Data Risk and Consulting 

opera na recuperação de dados digitais, 

segurança da informação, informática 

DRC - DATA RISK AND CONSULTING
Aposta de sucesso no mercado australiano

A DRC - Data Risk and Consulting, empresa portuguesa fundada em 1989, está presente 
no mercado australiano desde 2012, sendo hoje a segunda empresa mais procurada em 

Sydney na área da recuperação de dados digitais e de informática forense.

forense, prevenção de fugas de dados 

(DLP), formação em segurança, consul-

toria e auditoria (IEC/ISSO 270). Além de 

Portugal, a empresa tem sucursais em 

vários países, incluindo a Austrália.

Presente na Austrália desde janeiro de 

2012, a DRC teve de enfrentar a forte 

concorrência de seis empresas que há 

15 anos lideravam o mercado, tendo, 

segundo Dilip Samji, diretor técni-

co da DRC Austrália, passados nove 

meses deste investimento, chegado a 

considerar encerrar a empresa devido 

aos elevados custos operacionais, de 

staff e de marketing, e também dada 

a competitividade do mercado.

Mas, como relata Dilip Samji, “após uma 

reunião estratégica e injeção de capital, 

revitalizámos a empresa e direcionámos 

o nosso investimento em ‘marketing’, 

nomeadamente na Google e em ‘social 

media’, apostando na presença em fei-

ras tecnológicas como o CEBIT Austrá-

lia, o Australian Information Technology 

Security Expo, e, em três meses, come-

çámos a ver os resultados”.

Estratégia de 
abordagem ao 
mercado para uma 
internacionalização 
de sucesso

•  Alterações de processos para 
corresponder aos padrões e à lei 
do consumidor australiano. 

•  Novas estratégias de marketing 
para o mercado australiano.

•  Investimento em formação de 
engenheiros nos EUA para cer-
tificação CFCE na área forense. 

•  Investimento em competências 
e certificações globais em dife-
rentes áreas: CISSP, CEH, CPTE, 
CPTC, ISO27001 LI, ISO27001 
LA, PMP, ITIL.  

•  Investimento anual em equipa-
mentos, licenças e novas tecno-
logias na área da recuperação 
de dados e forense para aumen-
to de rentabilidade e diversifica-
ção do risco.

•  Investimento em marketing 
na Google e em social media 
(tais como: Facebook, Linkedin, 
Twitter).

•  Investimento semestral dos qua-
dros técnicos e engenheiros na 
área de recuperação de dados 
em Portugal, Inglaterra, Rússia, 
EUA, Africa do Sul, Índia e Brasil.
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sendo a DRC Austrália a segunda em-
presa mais procurada em Sydney na 
área de recuperação de dados digitais 
e, mais recentemente, na área de in-
formática forense.  

Atualmente, a vantagem competiti-
va e a maximização do valor econó-
mico da empresa portuguesa está na 
valorização e formação contínua dos 
recursos intangíveis, nomeadamente 
capital intelectual e constante ino-
vação tecnológica, estratégica e de 
processos. Outro fator de sucesso da 
DRC reside no investimento contínuo 
do capital humano e na formação es-
pecializada em Portugal, Austrália, In-
glaterra, Rússia, África do Sul, Brasil, 
Índia e Estados Unidos, acrescenta o 
mesmo responsável.

Por outro lado, o sucesso global da 
DRC vem da constante atualização 
de competências que a empresa se 
preza em conseguir, com elevados 
graus de especialização nas áreas em 
que abrange, incluindo programas 
de formação, participação em cursos, 
conferências e workshops. Os seus 
laboratórios (Class 100 Clean room) 
próprios e departamento técnico em 
vários países fazem com que a em-
presa desenvolva as competências 
necessárias para prestar serviço de 
elevada qualidade em Portugal e a 
nível internacional.

Em 2015 a DRC Portugal certificou-
-se com a ISO27001, aumentando a 
sua oferta em serviços proactivos e 
passando a oferecer com a mesma 
qualidade testes de intrusão, des-
truição certificada, formação, au-
ditorias e consultorias em 27001 e 
GDPR. Neste último caso, a empresa 
teve em conta a nova lei europeia 
sobre a proteção de dados pessoais, 
a GDPR, que entrará em vigor no 
a 25 de maio de 2018, e que trará 
multas elevadíssimas para quem não 
cumprir o acordo.

“Após 28 anos no mercado a DRC 
reinventa-se todos os dias para es-

tar alinhada com as tendências do 
mercado e sempre na vanguarda 
das necessidades, mantendo a sua 
caraterística de empresa inovadora 
desde a sua origem”, conclui Dilip 
Samji, que deixa ainda alguns con-
selhos às empresas portuguesas que 
queiram apostar no mercado austra-
liano (ver caixas). 

www.drcaustralia.com.au

www.drc.pt

em “Computer Science, Information 

Systems Security and Cybersecurity”.

Após um estudo aprofundado e 

exaustivo sobre as características do 

mercado australiano, a concorrên-

cia existente e a análise de custos e 

benefícios, a empresa decidiu operar 

apenas no estado de New South Wa-

les, com foco principal em Sydney. E 

hoje, passados seis anos, cinco das 

seis empresas que aí operavam não 

sobreviveram devido à competitivida-

de agressiva do mercado australiano, 

Recomendações 
para empresas 
portuguesas  
na área de Serviços

A internacionalização das empre-
sas portuguesas é fundamental 
para o desenvolvimento da eco-
nomia portuguesa, bem como as 
oportunidades das empresas ex-
pandirem o mercado global e au-
mentar as receitas, mas deverá ter 
em conta os seguintes aspetos:

•  Estudo exaustivo das caracterís-
ticas, ameaças, oportunidades, 
competitividade, desafios do 
mercado australiano, etc.

•  Análise da lei do consumidor 
australiano.

•  Análise das várias componentes 
de taxas, licenças e impostos da 
empresa.

•  Análise de custos diretos e indi-
retos com trabalhadores.

•  Estudo detalhado e análise de 
custos operacionais e custos de 
marketing. 

•  Cash-Flow de “sobrevivência” 
para seis a nove meses.

•  Análise de vários tipos de alu-
guer de escritórios (Office, CO-
-office, Virtual Office, Offshore, 
Outsourcing, etc). 

De acordo com o mesmo responsável, 
o sucesso alcançado pela DRC Aus-
trália deveu-se ao investimento que a 
empresa efetuou na inovação tecno-
lógica e na dinamização de novos pro-
cessos, a par da contratação de qua-
dro técnicos altamente qualificados e 
certificados na área de recuperação de 
dados digitais, na área da Auditoria e 
Forense, nomeadamente de diretores 
com mais de 25 anos experiência na 
área da tecnologia e com Mestrado 

http://www.drcaustralia.com.au
http://www.drc.pt
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VISION-BOX
Um parceiro de confiança na Austrália

A Vision-Box entrou no 
mercado australiano 

em 2014 com um 
projeto-piloto, em 

colaboração com os 
Serviços de Imigração e 
Proteção de Fronteiras 

australiano, destinado a 
comprovar a fiabilidade 

e potencialidade da 
biometria aplicada à 
automatização das 

fronteiras. A tecnológica 
portuguesa de soluções de 
reconhecimento facial nos 
controlos dos aeroportos, 

através de dados 
biométricos, tem hoje uma 

posição de destaque na 
Austrália, como parceiro 

de confiança de exigentes 
clientes como o governo 

australiano e os principais 
aeroportos do país.

em ambiente real no aeroporto de Bris-
bane, permitiu à tecnológica portugue-
sa ganhar este processo, apesar da forte 
concorrência no mercado.

A solução avançada de controlo au-
tomatizado das partidas incluiu 100 
passagens automáticas, que garantem 
a automação das principais fronteiras 
do país, melhorando a experiência do 
passageiro no processo de imigração 
ao eliminar processos manuais, filas de 
espera e verificações morosas de iden-
tidade, e permitindo processar um pas-
sageiro em apenas alguns segundos. 
O investimento da Vision-Box tem 
sido, desde então, contínuo, tendo es-

“O investimento 
da Vision-Box tem 

sido contínuo, 
tendo estabelecido 

escritórios em Sydney, 
onde conta com uma 

equipa constituída por 
elementos deslocados 
da sede, em Portugal, 
com expertise diversa, 

mas também elementos 
de origem local.”

Detentora de uma relevante quota de 
mercado na Europa, com soluções de 
referência já instaladas em África, Mé-
dio Oriente e no continente americano, 
a Vision-Box tem uma importante pre-
sença no mercado australiano, onde 
entrou em 2014 com um projeto-piloto 
sobre a fiabilidade e potencialidade da 
biometria aplicada à automatização de 
fronteiras, que lhe valeu a contratuali-
zação, no ano seguinte, do roll out para 
a implementação do sistema nos nove 
maiores aeroportos da Austrália (Bris-
bane, Sydney, Camberra, Melbourne, 
Adelaide, Perth, Darwin, Cairns e Gold 
Coast). O sucesso dos pilotos em am-
biente laboratorial e, posteriormente, 
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tabelecido escritórios em Sydney, onde 
conta com uma equipa constituída por 
elementos deslocados da sede, em Por-
tugal, com expertise diversa, mas tam-
bém elementos de origem local. “Em 
conjunto, e em constante cooperação 
com a sede, esta equipa garante o su-

“Um dos grandes 
próximos projetos a 

desenvolver pela Vision-
Box na Austrália, com 

os seus parceiros locais, 
será um investimento 

na modernização 
de aeroportos 

australianos, propondo 
uma experiência 
de passageiros ao 

longo do aeroporto 
sem obstáculos, sem 
filas e da forma mais 
confortável possível.”

seu passaporte à chegada à fronteira; 
a sua identidade é reconhecida atra-
vés da captura de uma imagem facial, 
que é comparada com as bases de da-
dos de passageiros já existentes. 

Um dos grandes próximos projetos a 
desenvolver pela Vision-Box na Aus-
trália, com os seus parceiros locais, 
será um investimento na moderni-
zação de aeroportos australianos, 
propondo uma experiência de pas-
sageiros ao longo do aeroporto sem 
obstáculos, sem filas e da forma mais 
confortável possível. Explica Miguel 
Leitmann que “o objetivo será pro-
mover o modelo ‘self-service’ em 
todas as interações com as autori-
dades, virtualizando a identidade de 
cada passageiro e permitindo que 
um simples olhar para uma câmara 
substitua a utilização de documentos 
de identificação ao longo de todo o 
percurso. O acesso é sucessivamente 

cesso da nossa operação na Austrália, 
nomeadamente assegurando a ‘per-
formance’ ótima das nossas soluções, 
uma sustentável e eficiente gestão de 
projetos, a proximidade com os clien-
tes locais e o contínuo desenvolvimen-
to de negócios na região”, frisa Miguel 
Leitmann, CEO da empresa.

Em resultado deste projeto, a Vision-
-Box celebrou, já em 2017, um con-
trato com o governo australiano para 
o desenvolvimento do primeiro pro-
cesso, a nível mundial, de automação 
fronteiriça das chegadas ao país em 
modo contactless, ou seja, os passa-
geiros não necessitam de apresentar o 

garantido através de uma foto, desde 
o ‘check-in’ até à entrada no avião. 
Este projeto-piloto, a ser anunciado 
brevemente, irá ser instalado no ae-
roporto de Sydney e será, mais uma 
vez, uma referência a nível mundial”.

O responsável adianta que a posição 
de destaque da Vision-Box, hoje em 
dia, como um parceiro de confiança 
de clientes de “elevado estatuto” na 
Austrália, como o governo australiano 
ou grandes aeroportos, é o resultado 
de “um investimento a vários níveis 
e ao longo de vários anos” pela em-
presa, que investiu também campa-
nhas de comunicação e comerciais, na 

“Estes foram os ingredientes que con-

fluíram de forma estratégica na cons-

trução gradual de uma reputação sóli-

da que foi pedra-basilar da confiança 

destes exigentes clientes”, sublinha o 

CEO da Vision-Box.

Para a Vision-Box o investimento na 

Austrália é “uma aposta claramente 

ganha”, já que se trata de “um país de 

vastas oportunidades, aberto a inovar 

e com um grande compromisso para 

com o bem-estar das pessoas”. 

www.vision-box.com

adoção de parcerias estratégicas e no 
investimento numa estrutura de pes-
soas e know-how local. 

SOLUÇÃO  
DE CONTROLO  
FRONTEIRIÇO  
EM SYDNEY

SOLUÇÃO  
DE CONTROLO 
FRONTEIRIÇO  
EM ADELAIDE

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.vision-box.com/&c=E,1,yVYBX4CMau9EdYFeO61KsR0TRtEEDTjFTw0Tgm_WJSzKTERkq5Mo3B1_iYGxiwd46BHb7fw3s5mk9YEiPSjpsjMSxKJDNdg84GBr8k9D&typo=1
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Área: 7 682 400 Km2 

População: 24,7 milhões (novembro de 2017)

Densidade populacional: 3 hab./ Km2 

Designação oficial: Commonwealth of Australia 

Chefe de Estado: Rainha Elizabete II, representada na Austrália por um 

governador-geral (Peter Cosgrove, desde março de 2014) 

Primeiro-ministro: Malcolm Turnbull 

Data da atual Constituição: Adotada a 9 de julho de 1900 (entrou 
em vigor a 1 janeiro de 1901). Foram introduzidas várias alterações. 

Principais partidos políticos: Partido Liberal e Partido Nacional (estes 
partidos fazem parte de uma coligação); Partido Trabalhista; Verdes.

Capital: Camberra 

Outras cidades importantes: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e 
Adelaide.

Religião: As principais religiões são cristãs (protestante e católica).

Língua: A principal língua é o inglês.

Unidade monetária: Dólar australiano (AUD) 

1 EUR = 1,534 AUD (Banco de Portugal - média / janeiro 2018)

Risco País:  
Risco geral - A (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU 

Risco Político - AA 

Risco de Estrutura Económica - BBB 

Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco da OCDE. 
Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Embaixada da Austrália  
em Portugal 
Av. da Liberdade, 200, 2º 
1250-147 Lisboa 
Tel.: +351 213 101 500
Fax: +351 213 101 555 
austemb.lisbon@dfat.gov.au
www.portugal.embassy.gov.au

Embaixada de Portugal  
em Camberra 
Stephen House, Suites 8 & 9 
32 Thesiger Court 
Deakin 2600 ACT 
Australia 
Tel.: +61 2 62 60 49 70 / +61 2 62 60 56 64 
Fax: +61 2 62 81 43 87 
camberra@mne.pt
www.camberra.embaixadaportugal.mne.pt

Consulado de Portugal  
em Sydney
Level 17, 55 Clarence Street
Sydney N.S.W. 2000
Australia
Tel.: +61 2 92 62 21 99
Fax: +61 2 92 62 59 91
consulado.sidney@mne.pt
www.consuladoportugalsidney

AICEP em Sydney, Austrália
Level 32, 101 Miller Street
North Sydney, 2060
Australia 
Tel.: +61 2 80 19 72 66
aicep.sidney@portugalglobal.pt

 

Austrade - Australian Trade 
and Investment Commission 
Level 23, Aon Tower 
201 Kent Street 
Sydney, NSW 2000 - Australia 
info@austrade.gov.au
www.austrade.gov.au

Australian Chamber  
of Commerce and Industry 
Level 3, 24 Brisbane Avenue 
Barton ACT 2600 - Australia 
Tel.: +61 2 62 70 80 00 
info@acci.asn.au
www.acci.asn.au

Endereços úteis

Austrália em ficha

Austrália

Camberra

http://www.portugal.embassy.gov.au
mailto:camberra@mne.pt
https://www.camberra.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
mailto:consulado.sidney@mne.pt
http://www.consuladoportugalsidney.org.au/
mailto:aicep.sidney@portugalglobal.pt
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GRUPO ACH. BRITO
Marcas centenárias 

conquistam mercado externo

“Preservar o passado, estimular o presente, desafiar 
o futuro” é o lema do grupo Ach. Brito que, 

com 130 anos de história, investiu na expansão 
internacional das suas marcas – Ach. Brito, Confiança 

e Claus Porto –, apostando no reposicionamento 
dos seus sabonetes artesanais e outros produtos de 
cosmética como uma marca de lifestyle de luxo. O 

grupo espera que as exportações alcancem os 40 por 
cento das vendas já em 2018.

mundiais e pela revolução de 1974, 
a Ach. Brito desde cedo apostou na 
exportação, designadamente dos pro-
dutos da Claus Porto, que, em 1934, 
começou a ganhar reconhecimento 
à escala global. Os seus produtos já 
tinham sido galardoados com meda-
lhas de ouro na Exposição Universal 
de 1904, em Saint Louis, nos Estados 
Unidos, a que seguiram outros pré-
mios, incluindo de design, alcançados 
em vários eventos além-fronteiras.

Em 2015, um grupo de investidores 
portugueses adquiriu uma participa-
ção acionista maioritária no grupo 
Ach. Brito, com o objetivo de impul-
sionar a expansão internacional da 
Claus Porto. Aquiles de Brito, bisne-
to do fundador Achilles, mantém-se 
como sócio da empresa, dando con-
tinuidade ao espírito de família que 
sempre imperou na Ach. Brito.

Atualmente, a Ach. Brito está presen-
te em cerca de 60 países e os seus pro-
dutos são vendidos nas melhoras lojas 
do mundo, incluindo os grandes ar-
mazéns de luxo Bergdorf Goodman e 
Neiman Marcus, nos Estados Unidos; 
o Harrods e o Liberty London em Lon-
dres; o The Galeria na Coreia do Sul; o 
10 Corso Como em Xangai, e o Prin-
temps Haussmann ou o Le Bon Mar-
ché, em Paris, além da uma presença 
online no Net-a-Porter e Mr Porter.

Em Portugal, e além dos pontos de ven-
da tradicionais e de grande distribuição, 
a empresa apostou recentemente na 
abertura de duas lojas próprias da Claus 
Porto (uma das suas marcas emblemá-
ticas) em Lisboa, na zona do Chiado, e 
no Porto, com uma flagship store inau-
gurada em setembro passado. 

A marca está a apostar fortemente 
no mercado internacional, através de 
novos parceiros especializados na dis-
tribuição de marcas de luxo nos países 
mais relevantes. Esta expansão é ainda 
suportada por uma plataforma de e-
-commerce (www.clausporto.com), 
pelo reforço da presença da marca no 

O grupo Ach. Brito reúne três marcas 
tradicionais sobejamente conhecidas 
– a Ach. Brito (detentora de produtos 
icónicos como a Lavanda), a Claus Por-
to e a Confiança. Esta empresa cente-
nária é conhecida pelos seus sabonetes 
artesanais de elevada qualidade e em-
balamento cuidado, entre outros pro-
dutos de cosmética e para a casa. 

A Claus Porto é a mais antiga das mar-
cas – a empresa nasceu no Porto, em 

1887, pelas mãos de dois empresários 
alemães – pertencendo à família Brito 
desde 1908, tendo Achilles de Brito 
adquirido a totalidade deste negócio 
depois de criar a Ach. Brito, empresa 
de cosméticos, em 1918.

Com uma rica e longa história que 
começou nos tempos da monarquia, 
assistiu à implantação da república 
e aos conturbados anos que se lhe 
seguiram, passou por duas guerras 

http://www.clausporto.com
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mercado do travel retail e pela comer-

cialização de amenities para o setor 

hoteleiro. Nos Estados Unidos, um dos 

mercados prioritários da Claus Porto, 

a empresa optou pela constituição de 

uma subsidiária e pela contratação de 

uma agência de comunicação local.

Com duas unidades de produção, uma 

em Vila do Conde e outra em Braga, o 

grupo investiu 5 milhões de euros, em 

2015, com o objetivo de promover a ex-

pansão da Claus Porto, mas também re-

forçar as competências internas e a con-

tratação de novos colaboradores, que 

passaram de 57 para 91 à data atual, 
o que traduz um aumento de 60 por 
cento em termos de recursos humanos.

Paralelamente, a marca está também 
a investir no desenvolvimento de pro-
duto, através das extensões de linhas 
e do refinamento de substâncias, e no 
design e artes gráficas, com recurso a 
diversos ateliers de design nacionais e 
internacionais, e em serviços de con-
sultoria com perfumistas de topo. 

“O investimento na marca surgiu da 
vontade de reposicionar a Claus Porto 
como uma marca de ‘lifestyle’ de luxo 

com uma maior projeção internacional. 
A maioria do capital da Ach. Brito, em-
presa centenária que detém a Claus Por-
to, foi comprada por um grupo de inves-
tidores portugueses precisamente com 
este objetivo, mantendo-se Aquiles de 
Brito, bisneto do fundador, como acio-
nista e garante da perpetuação do ADN 
único da empresa e da marca”, afirma 
Francisco Neto, CEO da Ach. Brito.

O responsável adianta que, no âmbito 
desta nova estratégia, para além da 
abertura de lojas próprias, “iniciou-se 
um processo de relançamento de algu-
mas coleções, linhas e produtos mais 
emblemáticos, processo esse muito in-
fluenciado pelo passado e reinterpreta-
do com a ajuda de um grupo de criati-
vos europeus, entre os quais se encon-
tram Lyn Harris, cuja missão é não só 
revisitar algumas linhas da marca como 
criar alguns produtos inéditos para as-
sinalar momentos importantes da sua 
história, respeitando sempre em abso-
luto a sua história e imagética únicas”.

O sucesso da Ach. Brito deve-se à au-
tenticidade e genuinidade dos seus 
produtos, ao riquíssimo portefólio his-
tórico, às décadas de experiência e à 
elevada qualidade dos seus produtos, 
que resultam da utilização das melhores 
matérias-primas, de processos de fabri-
co tradicionais e do rigor colocado no 
embalamento manual de cada produto.

Sabonetes, águas-de-colónia, velas, 
difusores e produtos específicos para 
homem, como a conhecida coleção 
Musgo Real, os produtos da empresa 
distinguem-se também pelos rótulos 
coloridos, de inspiração vintage, e de-
senhados à mão. 

Em 2017, as vendas do grupo Ach. Brito 
cresceram 20 por cento. Para este ano, 
a empresa espera aumentar as vendas 
em 30 por cento, para 9 milhões de eu-
ros, e fixar em 40 por cento as respe-
tivas exportações até final de 2018. 

https://achbrito.com/pt

https://achbrito.com/pt/
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COLQUÍMICA ADHESIVES
Vocação para a internacionalização

Com 65 anos de atividade, a Colquímica Adhesives é especialista na produção e 
comercialização de adesivos tecnológicos, exportando para mais de 60 países. A 
sua capacidade de produção ascende a 65 mil toneladas de colas industriais por 
ano, destinando-se 92 por cento deste total ao mercado externo. A empresa fez 

recentemente um rebranding da sua imagem. 

Fundada em 1953, em Valongo, a 

Colquímica Adhesives é um dos prin-

cipais players europeus no desenvol-

vimento e comercialização de adesi-

vos tecnológicos, com um know-how 

de excelência no mercado onde ope-

ra. Na área da investigação e desen-

volvimento, a empresa é reconheci-

da mundialmente como criadora de 

tendências através do lançamento 

de produtos inovadores no mercado, 

que fazem da Colquímica Adhesives 

uma das principais empresas do se-

tor. A empresa apresenta um diversi-

ficado portefólio de produtos que se 

enquadra em cinco principais merca-

dos: non-woven e higiene, encader-

nação, embalagem, colchões e mon-

tagem de produtos. 

Especialista em hot-melts, a Colquími-

ca Adhesives é número um no segmen-

to dos colchões, a nível europeu, ocu-

pando também a mesma posição, em 

Portugal, na produção de hot-melts, 

com uma quota de mercado de 65 por 

cento. Na região EMEA – Europa, Mé-

dio Oriente e África, ocupa atualmente 

a 5ª posição no ranking de produtores 

de hot-melt, mas pretende, em 2020, 

ser o 4º maior player mundial de pro-

dutores de colas hot-melt.

Com mais de 250 colaboradores, a 

empresa tem apostado na inovação, 

profissionalismo e rigor que lhe per-

mite desenvolver ideias e soluções 

de qualidade para cada mercado, em 

qualquer parte do mundo. 

Atualmente tem presença direta em 

mais de 60 países, espalhados por 
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“A Colquímica tem presença direta em mais de 60 
países, espalhados por todo o mundo, contando 

com três unidades de produção, duas em Portugal e 
uma na Polónia, e exporta mais de 92 por cento da 

sua produção.”

todo o mundo, contando com três 
unidades de produção, duas em Por-
tugal e uma na Polónia (desde 2013), 
e exportando mais de 92 por cento da 
sua produção.

No âmbito da sua estratégia de interna-
cionalização, a empresa está focada no 
reforço da globalização, estando, nesse 
sentido, a criar condições internas para 
conseguir atingir este objetivo. 

“Encontramo-nos numa fase de me-
lhoria dos nossos processos, de modo 
a respondermos com qualidade, efi-
cácia e inovação aos requisitos dos 
nossos clientes. Além disso, estamos 
também focados no fortalecimento 
das relações que temos vindo a culti-
var”, afirma João Pedro Koehler, CEO 
da Colquímica Adhesives. 

Quanto a mercados, a Colquímica 
está a trabalhar na expansão comer-
cial para os Estados Unidos da Améri-
ca e no aumento das vendas na Amé-
rica do Sul e Central. 

“A Europa de Leste tem um peso 
muito relevante na nossa estratégia 
comercial, e foi por isso que abrimos 
uma unidade na Polónia. Os EUA 
são um mercado também cada vez 
mais interessante para nós também. 
Esperamos conseguir continuar a 
expandir-nos, pois já somos um dos 
cinco maiores ‘players’ globais deste 

setor, mas queremos mais!”, adianta 
o mesmo responsável.

João Pedro Koehler afirma-se ainda 
“orgulhoso do legado e sucessos da 
empresa, conquistados em conjunto 
com os nossos parceiros. Temos estado 
cada vez mais focados em levar estas 
nossas relações e proximidade a todo o 
mundo, com base numa forte estraté-
gia de internacionalização que garanta 
proximidade a todos os mercados que 
estamos determinados a cobrir”. 

cada vez mais internacional, o rebrand-
ing surgiu da necessidade de renovar a 
imagem da marca, sendo um projeto 
com uma preparação superior a dois 
anos e que tem como objetivo dotar 
a marca de uma personalidade global, 
multicultural, mas ao mesmo tempo, 
próxima dos parceiros de negócio. 

Como explica Sofia Koehler, vice-
-presidente da Colquímica Adhesives, 
“este ‘rebranding’ marcou um passo 
em frente numa história de décadas 

Especialista e pioneira, em Portugal, 
no desenvolvimento de adesivos hot-
-melt, colas sólidas vendidas para a 
indústria, a Colquímica Adhesives tem 
nos fabricantes de produtos higiéni-
cos, indústria de colchões, indústria 
de alimentação e bebidas, indústria de 
embalagem os seus principais clientes. 

Recentemente, a empresa desenvol-
veu um processo de rebranding que 
considera ser determinante para o seu 
futuro, tendo adotado o nome de Col-
química Adhesives. Com uma presença 

da empresa – algo que nos deixa mui-
to orgulhosos. Reflete, sem dúvida, o 
nosso ADN, que assenta na inovação, 
na proximidade e na agilidade dos 
nossos processos, bem como a nossa 
visão vanguardista enquanto marca 
global e criadores de tendências”. 

A Colquímica Adhesives faturou, em 
2017, cerca de 93 milhões de eu-
ros, esperando, este ano, aumentar 
a taxa de exportação de 92 para 93 
por cento. 

www.colquimica.pt

https://www.colquimica.pt/pt/
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“Insight –  
Um olhar sobre a 
internacionalização 
das PME” – Câmara de 
Comércio e Indústria 
Portuguesa (CCIP), 
fevereiro de 2018
Na segunda edição do Observatório 
Insight, promovido pela CCIP em co-
laboração com o E-Monitor, mais de 
metade das PME inquiridas reporta um 
crescimento da atividade internacional 
em 2017 e 63 por cento antecipa novo 
desenvolvimento no corrente ano. Esta 
dinâmica de crescimento é estrutural-
mente sustentada por um conjunto de 

FACTOS & TENDÊNCIAS
da democracia em 165 países e dois 
territórios, registou o pior desempe-
nho desde o rescaldo da crise econó-
mica e financeira de 2010, para o qual 
contribuiu decisivamente o declínio 
acentuado da liberdade de expressão.

CONSULTAR

“China Industries 
Outlook” - Dezan 
Shira & Associates, 
dezembro 2017
Uma sociedade que envelhece rapida-
mente, a transição para uma economia 
baseada no conhecimento, e a polui-
ção são questões socioeconómicas 
que, na China, tendem a assumir uma 
importância crescente face ao cresci-
mento económico. Esta edição da re-
vista China Briefing analisa as tendên-
cias macroeconómicas do investimento 
estrangeiro na China e a necessidade 
de adaptação a estas novas priorida-
des, analisando com maior detalhe o 
setor de saúde da China no contexto 
de reformas políticas e mudanças de-
mográficas, o investimento no setor 
de educação e as novas oportunidades 
geradas pelo combate à poluição.

CONSULTAR

“Explore Food 
& Beverage 
Opportunities in 
Japan” - Business 
Sweden, janeiro 2018
As vendas de alimentação e bebidas 
no Japão representaram 10 por cento 
do PIB em 2015 e as despesas neste 
setor são as que maior peso têm no 
orçamento familiar. O mercado é so-
fisticado, e comer fora é um hábito 

bem implantado. Existem cerca de 
620 mil restaurantes e bares no país. 
Os japoneses são muito conscientes 
da segurança e qualidade dos produ-
tos alimentares, existe um mercado 
alargado para produtos funcionais 
e, embora a procura de alimentos 
orgânicos e naturais seja ainda redu-
zida, está a aumentar rapidamente. 
Este estudo, preparado pela Busi-
ness Sweden, caracteriza o mercado 
de uma forma breve e identifica um 
leque de produtos alimentares com 
oportunidades acrescidas no merca-
do japonês.

CONSULTAR

“What is the demand 
for apparel products 
in Europe?” - Centre 
for the Promotion 
on Imports (CBI), 
Netherlands Entreprise 
Agency, dezembro 2017
O presente documento identifica os seis 
países europeus mais relevantes em ter-
mos de consumo de vestuário – Reino 
Unido, Alemanha, Itália, França, Espa-
nha e Suécia – e o papel do comércio 
intraeuropeu na satisfação da procura. 
Analisa a evolução da despesa total em 
vestuário e por tipo de produto, avança 
projeções para 2020 e identifica os prin-
cipais concorrentes dos países do oriente 
e do norte de África, além dos EUA.

CONSULTAR

“Exportação para o 
Chile de Carne Fresca 
de Bovino – Processo 
de Habilitação 

ferramentas, como sejam a aposta em 
feiras, a digitalização e medidas de mi-
tigação dos riscos financeiros.

CONSULTAR

“Democracy Index 
2017” – The Economist 
Intelligence Unit, 
janeiro 2018
De acordo com o recente Índice publi-
cado pela Economist Intelligence Unit, 
a democracia, a nível global, sofreu 
uma regressão significativa ao longo 
de 2017. O Índice, que avalia o estado 
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Terminado” - DGAV,  
15 de fevereiro de 2018 
De acordo com informação recolhida 
do site da Direção Geral de Alimenta-
ção e Veterinária (DGAV), Portugal já 
está habilitado a exportar carne fresca 
de bovino para o Chile. Conforme in-
formação transmitida pelas autorida-
des oficiais chilenas, os operadores in-
teressados em exportar estes produtos 
para o Chile devem ser previamente 
registados na Base de Dados do Servi-
ço Agrícola e Pecuário Chileno (SAG). 

CONSULTAR

“Estado retira-se da 
atividade económica e 
produtiva em Angola” 
– Macauhub,  
13 fevereiro 2018 
Segundo informação da Macauhub, e 
conforme declaração do ministro da 
Economia e Planeamento em reunião 
com empresários da indústria trans-
formadora (no âmbito do Programa 
de Apoio à Produção, Diversificação 
das Exportações e Substituição das Im-
portações – Prodesi), a atividade eco-
nómica e produtiva em Angola fica a 
partir de agora reservada ao setor em-
presarial privado, passando o Estado a 
limitar-se à promoção do crescimento 
da economia. O ministro referiu ainda, 
entre outras considerações, que seria 
necessário proceder a alterações na 
Lei do Investimento Privado. Pretende-
-se criar um Sistema Único de Inves-
timento Privado, através da fusão de 
vários organismos do Estado que têm 
como atribuições a receção e trami-
tação das propostas de investimento, 
para agilizar e simplificar os processos. 

CONSULTAR

“Mozambique Joins the 
Economic Partnership 
Agreement between 
the EU and Southern 
African States” - 
European Commission, 
5 de fevereiro 2018
A União Europeia e Moçambique noti-
ficaram a conclusão das formalidades 
necessárias para a aplicação provisó-
ria do Acordo de Parceria Económi-
ca entre a União Europeia e os seus 
Estados-membros, por um lado, e os 
Estados do APE SADC, por outro. Se 
é verdade que o Acordo está em vigor 
desde 4 de fevereiro de 2018, a título 
provisório, na prática ainda não está a 
ser aplicado pelas autoridades e servi-
ços alfandegários moçambicanos. 

CONSULTAR

“Overview of FTA 
and Other Trade 
Negotiations” - 
European Commission, 
Updated January 2018
Elaborado pela Comissão Europeia 
(UE), este relatório aborda o último 
ponto de situação das negociações 
a decorrer entre a UE e vários países 
terceiros sobre Acordos de Comércio 
Livre (Free Trade Agreements), entre 
outros (Overview of Economic Part-
nership Agreements – EPAs). 

CONSULTAR

“Exportações 
portuguesas de bens 
aumentam 10,1 por 
cento em 2017”
De acordo com dados do INE, em 2017 

(janeiro a dezembro) o valor global das 
exportações de bens (55,1 mil milhões 
de euros) aumentou 10,1 por cento 
em termos homólogos. No mesmo 
período, as importações totalizaram 
68,9 mil milhões de euros e aumenta-
ram 12,5 por cento. Em resultado, em 
2017, registou-se um défice comercial 
de 13,8 mil milhões de euros.

CONSULTAR

“Produto Interno Bruto 
aumentou 2,4 por 
cento em volume no 4º 
trimestre de 2017 e 2,7 
por cento no conjunto 
do ano 2017” - 4.º 
Trimestre de 2017
Segundo os resultados da Estimati-
va Rápida, do INE, o Produto Interno 
Bruto (PIB), em termos homólogos, 
aumentou 2,4 por cento em volume 
no 4º trimestre de 2017 (2,5 por cen-
to no trimestre anterior). Comparati-
vamente com o 3º trimestre de 2017, 
o PIB aumentou 0,7 por cento em 
termos reais, uma taxa superior em 
0,2 pontos percentuais à registada no 
trimestre anterior. Em 2017, ano com-
pleto, o PIB aumentou 2,7 por cento 
em volume, mais 1,2 p.p. que o veri-
ficado no ano anterior. Esta evolução 
resultou do aumento do contributo da 
procura interna, refletindo principal-
mente a aceleração do investimento, 
uma vez que a procura externa líquida 
apresentou um contributo idêntico ao 
registado em 2016.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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PORTUGAL NA CASA 
DECOR - Sucesso 
da participação 
portuguesa desperta 
interesse de outros 
países 
Empresas portuguesas da Fileira Casa 
participam, pela terceira vez consecutiva, 
no evento Casa Decor, que decorre em 
Madrid de 15 de fevereiro a 25 de mar-
ço. A presença portuguesa é organizada 
pela AICEP e conta, nesta edição, com 
a participação cerca de três dezenas de 
empresas dos setores do mobiliário (co-

zinha e sala), utilidades domésticas (ce-
râmica de mesa e decorativa, cutelaria 
de mesa e cozinha, louça metálica, fo-
gão), iluminação (decorativa e técnica), 
têxtil-lar (tapetes, tecidos de decoração, 
mesa), materiais de construção (pedra, 
mármore, torneiras de cozinha, azulejos 
decorativos, vidro), entre outros.

No espaço de Portugal, com 60 metros 
quadrados, estiveram ainda em exposi-
ção produtos de 12 empresas do setor 
agroalimentar, beneficiando das siner-
gias proporcionadas pelas empresas da 
Fileira Casa representadas.

notícias 
AICEP

NOTÍCIAS AICEP Portugalglobal nº10654

Alicia García Cabrera, diretora da 
Casa Decor, elogia a participação de 
Portugal neste importante evento, 
afirmando que, desde a primeira edi-
ção de Portugal nesta exposição, foi 
constatado um interesse crescente de 
outros países em participarem na Casa 
Decor. Até à edição de 2018, Portugal 
foi o único país estrangeiro presente 
na Casa Decor, numa iniciativa pionei-
ra para a organização do evento, que 

https://www.youtube.com/watch?v=vk1kycDIPVQ
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tidores e grandes empresas com vista 
à captação de investimento japonês 
para território nacional. Foi assinado um 
protocolo entre a AICEP e a JOI - Japan 
Institute for Overseas Investment, com 
vista a reforçar a cooperação económica 
bilateral, por via da partilha de informa-
ção, da criação de parcerias e de novas 
oportunidades de investimentos de 
negócio. Teve ainda lugar o Seminário 
“Portugal Business Competitiveness” 
no SMBC - Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, no decorrer do qual foram 
apresentadas as oportunidades de in-
vestimento em Portugal. 

Setor dos têxteis-lar 
Com o objetivo de promover a imagem 
do setor dos têxteis-lar nacionais no 
mercado italiano, a AICEP promoveu, 
entre os dias 7 e 10 de fevereiro a visita 
a Portugal do opinion maker no setor 
da moda e diretor editorial do jornal 

organizaram a 16 de fevereiro, em Lis-
boa, o workshop “As oportunidades do 
mercado das multilaterais para o setor 
das TIC”, com o propósito de divulgar 
as formas de acesso às oportunidades 
de negócio e às redes do mercado das 
instituições financeiras internacionais, 
dos bancos de desenvolvimento, da 
União Europeia e das Nações Unidas. 

Cooperação com  
São Tomé e Príncipe
O presidente da AICEP, Luís Castro Hen-
riques, acompanhou a visita oficial do 
Presidente da República portuguesa a 
São Tomé e Príncipe, que decorreu entre 
os dias 19 a 22 de fevereiro. Esta deslo-
cação visou, entre outros objetivos, au-
mentar a cooperação portuguesa com 
este país africano lusófono.

Vietname - indústria 
aeronáutica
O Ministério dos Transportes do Viet-
name planeia investir 15,4 mil milhões 
de dólares para desenvolver a indús-
tria aeronáutica do país até 2030.
Mais informação aqui.

este ano contou também com um es-
paço da Bélgica.

A Casa Décor é o evento anual de re-
ferência da Fileira Casa em Espanha. 
Este ano, a 53ª edição do evento tem 
lugar no bairro de Chamberí, num 
edifício do início do séc. XX.

AICEP Xangai 
distinguida como novo 
membro de plataforma 
de investimento
A AICEP Xangai foi convidada a per-
tencer à plataforma de cooperação 
de investimento Shangai Investment 
Promotion Platform, uma iniciativa do 
Ministério da Economia da China, que 
reúne as agências congéneres da AI-
CEP e as maiores empresas investido-
ras chinesas. A cerimónia decorreu no 
dia 1 de fevereiro.

Missão de Investimento 
ao Japão
O presidente da AICEP; Luís Castro Hen-
riques, deslocou-se ao Japão numa mis-
são de investimento, entre os dias 29 de 
janeiro e 2 de fevereiro. Esta deslocação 
foi marcada por encontros com inves-

italiano Fashion Illustrated, Marco Poli. 
Tiveram lugar vários encontros com 
empresas portuguesas do setor, com a 
finalidade de dar conhecer a oferta e 
a qualidade dos produtos portugueses.

Multilaterais  
para o setor das TIC
A AICEP, o GPEARI - Gabinete de Pla-
neamento, Estratégia, Avaliação e Re-
lações Internacionais do Ministério das 
Finanças, em parceria com a ANETIE 
- Associação Nacional Empresas das 
Tecnologias de Informação e Eletrónica, 

Tailândia: “upgrades” 
nacionais 
O governo da Tailândia aprovou um 
montante total de 6,34 mil milhões 
de Bath para projetos para facilitar os 
negócios e melhorar a competitivida-
de do país. 
Mais informação aqui.

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bC1BB4D26-3A23-4A8B-B76F-E4C1B329CBC3%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
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http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bF583DE07-582D-44C2-8546-B305821FE7DA%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bF583DE07-582D-44C2-8546-B305821FE7DA%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b08083FC0-E0DB-434F-AC19-D011F8258F35%7d
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b08083FC0-E0DB-434F-AC19-D011F8258F35%7d
https://www.bangkokpost.com/business/news/1415167/cabinet-approves-b6-34bn-for-nationwide-upgrades
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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%40cosec.pt?subject=
http://www.cosec.pt


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº10658

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
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
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Hungria
Namíbia
Oman
Rússia
Turquia

Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Curaçau
El Salvador
Honduras
Irão
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Vietname

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

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

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro  
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 5.289 4.232 5.289 616 -4.673 -1.075 -1.041

Passivo 8.538 6.260 8.538 8.916 379 -788 -653

Saldo -3.249 -2.028 -3.249 -8.301 -5.052 -287 -388

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 2.455 -2.569 2.455 -2.137 -4.593 -1.731 -1.181

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.704 -541 5.704 6.164 459 -1.444 -793

Saldo -3.249 -2.028 -3.249 -8.301 -5.052 -287 -388

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 71.735 74.151 77.126 86.097 85.944 -0,2%

Stock Passivo 118.381 128.033 133.147 143.627 154.869 7,8%

Stock IDPE 44.044 45.142 52.434 53.103 50.843 -4,3%

Stock IDE 90.690 99.024 108.454 110.633 119.768 8,3%

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

Títulos de participação no capital 1.942 1.257 -685

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 1.942 996 -946

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 2 2 0

     Entre empresas irmãs -2 259 261

Instrumentos de dívida 3.347 -642 -3.989

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 1.676 630 -1.046

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 564 -959 -1.523

     Entre empresas irmãs 1.107 -313 -1.420

Títulos de participação no capital 3.585 3.684 99

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 3.552 3.639 87

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 4 -1 -5

     Entre empresas irmãs 28 46 17

Instrumentos de dívida 4.953 5.233 280

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 3.145 1.426 -1.719

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 1.210 3.476 2.266

     Entre empresas irmãs 598 331 -267

Espanha 1.245 -157

Alemanha 416 -231

Brasil 128 -408

Suíça 110 142

Países Baixos 99 -949

União Europeia 28 1.175 -3.705

Extra UE28 -560 -969

Luxemburgo 2.849 1.139

Países Baixos 2.297 820

França 784 -75

Reino Unido 691 328

Itália 601 587

União Europeia 28 6.827 65

Extra UE28 2.089 314

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 jan/dez 2017  

jan/dez
vh meur 

17/16 jan/dez
vh meur 17/16 

dez/dez
vc meur 17/17 

dez/nov

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

jan/dez
vh meur 17/16 

dez/dez
vc meur 17/17 

dez/nov

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)                                        2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez tvh 17/16 
dez/dez

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

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

PASSIVO 2017 jan/dez vh meur 17/16 
jan/dezATIVO 2017 jan/dez vh meur 17/16 

jan/dez



ESTATÍSTICAS Portugalglobal nº10660

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 50.022 0,8% 50.022 55.079 10,1% 0,1% -21,9%

Exportações bens UE 37.571 4,2% 37.571 40.790 8,6% 2,3% -25,8%

Exportações bens Extra UE 12.451 -8,2% 12.451 14.290 14,8% -5,0% -9,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 26.725 6,3% 26.725 30.270 13,3% 5,5% -3,5%

Exportações serviços UE 19.202 10,8% 19.202 21.581 12,4% 8,7% -2,7%

Exportações serviços extra UE 7.522 -3,9% 7.522 8.689 15,5% -0,9% -5,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 75,1% -- 75,1% 74,1% -- -- --

Exportações bens Extra UE 24,9% -- 24,9% 25,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 71,9% -- 71,9% 71,3% -- -- --

Exportações serviços extra UE 28,1% -- 28,1% 28,7% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2016 tvh 2016/15 2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

tvh 17/16 
jan/dez

tvh 17/16 
dez/dez

tvc 17/17 
dez/nov

 SERVIÇOS (Exportação) 2016 tvh 2016/15 2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

tvh 17/16 
jan/dez

tvh 17/16 
dez/dez

tvc 17/17 
dez/nov

Espanha 25,2% 7,2%

França 12,5% 9,0%

Alemanha 11,3% 7,0%

Reino Unido 6,6% 3,4%

EUA 5,2% 15,5%

Países Baixos 4,0% 18,0%

Itália 3,5% 12,7%

Máquinas, Aparelhos 15,4% 9,5%

Veículos e Outro Material de Transporte 11,9% 15,5%

Metais Comuns 7,9% 17,5%

Plásticos, Borracha 7,6% 9,9%

Combustíveis Minerais 7,2% 26,9%

Espanha 938 1,9

França 567 1,1

Alemanha 407 0,8

Brasil 406 0,8

EUA 381 0,8

Países Baixos 337 0,7

Angola 287 0,6

Veículos, Out. Mat. Transporte 879 1,8

Combustíveis Minerais 841 1,7

Máquinas, Aparelhos 734 1,5

Metais Comuns 646 1,3

Agrícolas 466 0,9

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

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

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 61.243 1,5% 61.243 68.922 12,5% -0,8% -10,5%

Importações bens UE 47.635 3,1% 47.635 52.547 10,3% 2,6% -11,5%

Importações bens Extra UE 13.608 -3,9% 13.608 16.375 20,3% -11,1% -7,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 13.263 5,1% 13.263 14.651 10,5% 1,0% 7,4%

Importações serviços UE 8.954 7,3% 8.954 9.697 8,3% -2,8% 3,2%

Importações serviços extra UE 4.309 0,9% 4.309 4.954 15,0% 8,6% 16,1%

Unidade: Milhões de euros

INE INE dezembro 17 novembro 17 novembro 17 dezembro 17 outubro 17

PIB 1,5 2,8 2,6 : 2,2 2,6 : 2,1 2,6 : 2,3 2,6 : 2,3 2,6 : 2,2

Exportações Bens e Serviços 4,1 8,1 7,0 : 6,6 8,0 : 7,3 7,6 : 4,9 7,7 : 6,5 8,3 : 5,4

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 77,8% -- 77,8% 76,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 22,2% -- 22,2% 23,8% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 67,5% -- 67,5% 66,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 32,5% -- 32,5% 33,8% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Importação) 2016 tvh 2016/15 2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

tvh 17/16 
jan/dez

tvh 17/16 
dez/dez

tvc 17/17 
dez/nov

 SERVIÇOS (Importação) 2016 tvh 2016/15 2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

tvh 17/16 
jan/dez

tvh 17/16 
dez/dez

tvc 17/17 
dez/nov

PREVISÕES 2017 : 2018 (tvh real %) 2016 2017 jan/set FMI CE OCDE BP Min. Finanças

Espanha 32,0% 9,3%

Alemanha 13,7% 14,9%

França 7,4% 8,1%

Itália 5,5% 11,9%

Países Baixos 5,3% 18,0%

China 3,0% 12,6%

Bélgica 2,8% 10,5%

Máquinas, Aparelhos 17,1% 13,9%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,5% 10,9%

Combustíveis Minerais 11,6% 29,9%

Agrícolas 10,8% 10,1%

Químicos 10,0% 5,9%

Espanha 1.871 3,1

Alemanha 1.226 2,0

Países Baixos 563 0,9

Itália 399 0,7

Rússia 390 0,6

França 381 0,6

Angola -532 -0,9

Combustíveis Minerais 1.843 3,0

Máquinas, Aparelhos 1.446 2,4

Metais Comuns 1.033 1,7

Veículos, Out. Mat. Transporte 917 1,5

Agrícolas 679 1,1

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

Imp. Bens - Produtos 2017 (jan/dez) % 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
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Nos dias de hoje, o trabalho em 
equipa e a cooperação são fatores 
críticos para a sustentabilidade hu-
mana, económica e ambiental. As-
sim, o team coaching é o processo 
com maior capacidade de transfor-
mação de equipas e organizações. 
Este livro aborda práticas de team 
coaching efetivas e inovadoras, 
operacionalizadas e testadas pelos 
autores em equipas em contextos 
organizacionais diversificados e 
altamente competitivos, nacionais 
e internacionais. Desta forma, dis-
ponibiliza 40 ferramentas, incluin-
do as clássicas, complementas por 
contributos de oito especialistas. 
Destinado a profissionais de 
coaching, líderes de equipas, es-
pecialistas em capital humano e 
gestão de talentos, psicólogos, 

treinadores, estudantes e todos 
os interessados no desenvolvi-
mento de equipas, a obra inclui 
contributos de especialistas inter-
nacionais nesta área, como Aida 
Chamiça, Ann Deaton, Catherine 
Tanneau, Damien Goldvarg, Gas-
tón Fau, Gu Bin, Lisa Bloom, John 
Raymond e Saima Butt. 
Mestre em coaching, João Alberto 
Catalão é coach e mentor coach, 
docente a nível nacional e interna-
cional, mentor de incubadoras de 
ideias e empresas, speaker inter-
nacional e autor de várias obras. 
Igualmente mestre em coaching e 
em psicologia, Ana Teresa Penim é 
psicóloga social e das organizações, 
consultora certificada, docente do 
ensino superior, speaker internacio-
nal e autora de várias obras. 

A engenharia está presente na água 
que bebemos, nas pontes que atra-
vessamos, nas casas que habitamos, 
no modo como comunicamos, na 
maneira como a nossa saúde é pre-
servada, na música que escutamos 
e na roupa que vestimos, ou seja, 
em todas as facetas da nossa vida. 
Esta situação requer, por parte dos 
engenheiros, um vigoroso sentido 
de responsabilidade ética.
A obra, destinada a engenheiros 
com funções técnicas ou de lide-
rança e estudantes de engenha-
ria, inclui dezenas de casos práti-
cos e códigos de ética e deonto-
lógicos de diversas especialidades 
e países. Como complemento, 
sugere ainda livros, revistas e re-
cursos da web para um maior 
aprofundamento da temática. 
Nesta edição, são inseridos novos 

casos: Volkswagen, GM, Toyota e 
Edward Snowden. 
Arménio Rego é professor univer-
sitário, autor de diversos livros nas 
áreas da liderança, gestão das pes-
soas e ética, e ainda, formador e 
consultor nas mesmas áreas. Entre 
2002 e 2007, foi ainda correspon-
sável pelos cursos de ética e deon-
tologia profissional da Região Sul 
da Ordem dos Engenheiros. 
Engenheiro Eletrotécnico pelo 
Instituto Superior Técnico, Jor-
ge Braga foi dirigente da Ordem 
dos Engenheiros de 1976 a 2004 
e corresponsável pelos cursos de 
ética e deontologia profissional 
da região Sul da mesma ordem, 
desde o seu lançamento em 1998 
até 2004. Além disso, exerceu di-
versos cargos de direção e admi-
nistração em várias empresas. 
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