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Destaco nesta edição 
a entrevista que o 
comissário europeu, 
Carlos Moedas, con-
cedeu à Portugalglo-
bal. Responsável pelas 
áreas da Investigação, 

Ciência e Inovação, o comissário português 
faz o balanço da aplicação do programa Ho-
rizonte 2020 em Portugal, e fala-nos, entre 
outros temas, da necessidade das empresas 
se adequarem à nova realidade digital.

Portugal vai ser anfitrião, em abril, de mais 
um grande evento a nível internacional, des-
ta feita na área da saúde. A cidade eleita é 
Coimbra. O evento de âmbito internacio-
nal é o Encontro Regional da World Health 
Summit (WHS), da M8 Alliance (M8A), que 
reunirá o meio académico e universitário, os 
profissionais de saúde, os decisores políticos 
e económicos de 18 países, com vista a pro-
porcionar um amplo debate dos grandes te-
mas sobre o futuro da saúde global, da coo-
peração e do desenvolvimento, com especial 
enfoque neste encontro para a saúde nos 
países africanos.

Fernando Regateiro, presidente do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, e cor-
responsável do consórcio Coimbra Health 
que, este ano, preside à M8A, aponta, em 
entrevista, a importância deste evento para 
o reconhecimento de Coimbra como polo de 
referência no setor da saúde a nível nacional 
e internacional e para a dinamização da parti-
cipação de investigadores e médicos em pro-
jetos internacionais de grande envergadura.

A Suíça, uma das economias mais desenvol-
vidas a nível mundial, marcada por elevada 
estabilidade social, política e económica e 
um sistema tributário competitivo, é o mer-
cado em análise. A comunidade portuguesa 
presente neste mercado é a segunda maior 
na Europa e a presença de investimento suí-
ço em Portugal é relevante, tendo a relação 
económica bilateral registado um assinalável 
crescimento nos últimos anos.

Por estes e outros motivos, devemos olhar 
para este país como um mercado de aposta, 
um desafio ao alcance das nossas empresas

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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FILEIRA DA SAÚDE 
CRESCENTE RECONHECIMENTO 

INTERNACIONAL 
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O setor da saúde em Portugal conheceu uma forte evolução nas duas últimas 
décadas. Qualidade, segurança, modernidade, inovação e competitividade são 
palavras-chaves de um setor em rápida evolução e que tem na investigação e 

desenvolvimento (I&D) uma forte aposta.

A internacionalização do setor e a captação de investimento estrangeiro são 
alguns dos desafios que se colocam à fileira. Portugal tem boas infraestruturas na 
área de I&D, tem empresas internacionais inovadoras, tem talento e profissionais 

altamente qualificados, e custos operacionais competitivos. E as empresas 
portuguesas do setor são reconhecidas internacionalmente como fornecedores 

de alta qualidade de produtos e serviços de saúde, como produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e outras tecnologias. 

A realização de cimeiras internacionais como o Encontro Regional da World Health 
Summit (WHS), da M8 Alliance, que terá lugar em Coimbra, no próximo mês 

de abril, vem reforçar o posicionamento de Portugal, designadamente a região 
Centro, no panorama internacional.

A contratação de serviços de I&D, a realização de testes clínicos, a produção 
farmacêutica e a instalação de centros de serviços partilhados são áreas de 

oportunidade para o investimento em Portugal. 

Nas exportações, e apesar da balança comercial do setor ser claramente deficitária 
para Portugal, sobressaem as vendas das preparações farmacêuticas, mas assinala-
se um crescimento importante na exportação de produtos farmacêuticos de base e 

de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutica.

Com 1.169 empresas* e 11.838 tra-
balhadores, o setor da saúde respon-
dia por 1,7 por cento das unidades 
produtivas e dos postos de trabalho 
da indústria transformadora em 2016. 
O seu peso relativo quer na produção 
quer no volume de negócios atingia, 
respetivamente, 1,8 por cento e 1,9 
por cento e 2,8 por cento no VAB (Va-
lor Acrescentado Bruto).

Em cinco anos (2012-2016) o núme-
ro de empresas passou de 1.063 para 
1.169, a produção manteve-se relati-
vamente estável (menos 18 milhões 
de euros), e aumentaram o emprego 

(mais 1.120 trabalhadores), o volume 
de negócios (mais 96 milhões de eu-
ros), o VAB (mais 59 milhões de euros) 
e a Formação Bruta de Capital Fixo 
(mais 104 milhões de euros).

No que respeita à dimensão das em-
presas do setor, é de referir que esta 
é muito variável consoante a área de 
atividade a que se dedicam. Num total 
de 1.169 empresas do setor, 1.049 têm 
menos de 10 trabalhadores e apenas 
11 têm 250 ou mais pessoas ao serviço 
(em 2016). E destas 11 grandes empre-
sas, apenas sete operam na fabricação 
de produtos farmacêuticos de base e 

de preparações farmacêuticas num to-
tal de 141 empresas deste subsetor. 

A grande maioria das empresas 
situa-se, porém, no subsetor da fa-
bricação de instrumentos e mate-
rial médico-cirúrgico, num total de 
1.028 empresas, sendo que 959 têm 
10 ou menos colaboradores, 56 em-
presas têm entre 10 a 49 pessoas, 
nove têm entre 50 e 249 e apenas 
quatro têm 250 ou mais trabalha-
dores (duas fabricam material ótico 
oftálmico e outras duas material or-
topédico e próteses e instrumentos 
médico-cirúrgicos). 

*Exceto fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutico.
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Exportações e mercados
As exportações do setor da saúde as-
cenderam a perto de 1.400 milhões de 
euros em 2017, aumentando 7,8 por 
cento face a 2013, mas diminuindo 1,3 
por cento em relação ao ano anterior. O 
saldo da balança comercial é largamen-
te desfavorável a Portugal, fixando-se 
em 1.975 milhões de euros em 2017.

As preparações farmacêuticas são 
responsáveis pela maior fatia das 
exportações – 71,7 por cento do to-
tal –, seguindo-se os instrumentos e 
material médico-cirúrgico (20,7 por 
cento), os produtos farmacêuticos 

de base (6,6 por cento) e os equi-
pamentos de radiação, electrome-
dicina e eletroterapêutica (1,0 por 
cento). De salientar o aumento das 
exportações de produtos farmacêu-
ticos de base e de equipamentos de 
radiação, electromedicina e eletrote-
rapêutica em 2017, face ao ano an-
terior, de, respetivamente, 18,1 por 
cento e 42,8 por cento.

Por geografias, os principais mercados 
de destino das nossas vendas do setor 
ao exterior são os Estados Unidos da 
América, com quase 200 milhões de 
euros, a Alemanha (cerca de 172 mi-

lhões de euros), o Reino Unido (160 
milhões de euros), Espanha (perto de 
120 milhões de euros), França (104,8 
milhões de euros) e Angola (103,4 mi-
lhões de euros). Irlanda, Holanda, Bél-
gica, Itália, Canadá e Suíça são outros 
mercados para onde exportamos.

No que respeita aos principais forne-
cedores do setor, com as importações 
a ascenderem a 3,38 mil milhões de 
euros em 2017, a Alemanha surge em 
primeiro lugar com cerca de 615 mi-
lhões de euros, seguindo-se Espanha, 
Holanda, França, Bélgica, Itália, Reino 
Unido, Irlanda, Suíça, entre outros. 

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DO SETOR DA SAÚDE (MILHARES DE EUROS)

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

Exportações 1.045.404 1.169.497 1.215.407 1.416.794 1.397.775 7,8 -1,3

Importações 2.816.697 2.899.668 3.220.038 3.332.304 3.373.772 4,7 1,2

Saldo -1.771.293 -1.730.170 -2.004.631 -1.915.510 -1.975.997 -- --

Coef. Cob. 37,1 40,3 37,7 42,5 41,4 -- --

Fonte: INE, CIP

Equipamentos de radiação, electromedicina 
e eletroterapêutica 
Total exportado = 92,587 milhões de euros

Produtos farmacêuticos de base
Total exportado = 92,587 milhões de euros

Instrumentos e material médico-cirúrgico
Total exportado = 288,942 milhões de euros

Preparações farmacêuticas
Total exportado = 1.001,861 milhões de euros
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A AICEP E A PROMOÇÃO  
DA FILEIRA DA SAÚDE

No âmbito do Plano Estratégico da AICEP estabelecido para o triénio 2017/2019,em 
que um novo conjunto de medidas foram estabelecidos visando aproximar a 

agência às empresas através da prestação de novos serviços, novos produtos e novos 
mecanismos de apoio, tem vindo a desenvolver-se um trabalho de articulação com 

as associações setoriais, apoiando-as na organização de ações prioritárias e na 
participação em ações relevantes para o cumprimento da missão da AICEP.

Com um enquadramento de fileiras 
setoriais, pretende-se manter uma es-
treita articulação com as associações 
empresariais, às quais cabe a promo-
ção de âmbito setorial, e focar a ati-
vidade comercial da AICEP em ações 
com impacto transversal.

A AICEP tem acompanhado a filei-
ra da Saúde com especial atenção, 
promovendo um trabalho de estreita 
colaboração com as entidades rele-
vantes do setor como são o caso do 
Ministério da Saúde, do Infarmed, da 
APIFARMA - Associação Portuguesa 
da Indústria Farmacêutica, do Health 
Cluster de Portugal, da PBio- Associa-
ção Portuguesa de Bioindústrias e da 
APORMED - Associação Portuguesa 
das Empresas dos Dispositivos Médi-
cos, a par com as empresas dos diver-
sos setores que integram a fileira da 
Saúde. Estamos a falar não só da in-
dústria farmacêutica mas também dos 
dispositivos médicos, da biotecnologia 

> POR RENATA SILVA GOMES, 
ESPECIALISTA DA FILEIRA, AICEP
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e ainda na área dos serviços de saú-
de, o e-health, os hospitais e serviços 
de aplicação hospitalar, a construção 
hospitalar, a I&D e ensaios clínicos, a 
cosmética e o Turismo Médico.

A fileira da Saúde em Portugal inte-
gra setores de excelência com um 
conjunto de múltiplas valências que 
é composto por mais de 200 entida-
des, entre universidades, empresas, 
instituições de investigação e desen-
volvimento, parques tecnológicos, 
serviços, distribuição e tecnologias de 
informação, entre outros.

Estes setores têm apresentado, nos 
últimos anos, resultados económicos 

“Apoiar as empresas 
na superação das 
suas dificuldades, 
nomeadamente 

em questões 
regulamentares 
específicas que 

dificultam o acesso 
aos mercados 

externos, é também 
um dos serviços que 
as empresas podem 

beneficiar.”

muito positivos, com taxas de cresci-
mento das exportações de produtos 
farmacêuticos significativas, o que re-
presenta um crescimento das poten-
cialidades desta indústria e uma qua-
lidade que lhes permite afirmar-se em 
qualquer geografia no mundo.

O apoio ao desenvolvimento destes se-
tores resulta numa abordagem muito 
próxima das empresas, no conhecimen-
to dos seus planos estratégicos interna-

cionais e ainda na captação de investi-
mento estrangeiro, principalmente em 
áreas complementares às competências 
já existentes no nosso país e que colma-
tem as falhas da cadeia de valor.

Apoiar as empresas na superação das 
suas dificuldades, nomeadamente em 
questões regulamentares específicas 
que dificultam o acesso aos mercados 
externos, é também um dos serviços 
que as empresas podem beneficiar.

A abordagem setorial tem permitido 
reforçar a cooperação das empresas 
e identificar complementaridades que 
consolidam a diversidade de compe-
tências dos diversos setores. 

Promover diálogos e encontrar siner-
gias entre empresas produtoras de 
medicamentos, de dispositivos médi-
cos ou de serviços, reforça a compe-
tência global da fileira e enriquece as 
possibilidades da oferta nacional. O 
envolvimento de todos tem permiti-
do encontrar denominadores comuns 
que reforçam a imagem de Portugal 
como um país dinâmico e competitivo 
na área da Saúde.

A fileira da Saúde tem beneficiado de 
um ecossistema favorável e propício 
à dinamização dos respetivos setores 
através das parcerias que se criaram 
nos últimos anos entre as entidades 
públicas e o setor privado. Por um 
lado, o contributo das empresas tem 
sido essencial na identificação dos 
mercados prioritários de internacio-
nalização. Por outro lado, o enqua-
dramento político e institucional da 
Saúde, mediante a participação do 
Ministério da Saúde que tem vindo 
a colaborar com a AICEP em todo o 
processo, também tem sido relevante.

Finalmente, o envolvimento das Embai-
xadas de Portugal no exterior e da Rede 
Externa da AICEP tem sido fundamental 
pelo conhecimento que detêm dos mer-
cados externos, o que tem permitido a 
definição e organização de programas 
institucionais e empresariais. 

A colaboração de todos traz consigo 
novas oportunidades que se vão re-
velando e replicando, pelo reconhe-
cimento dos diversos players. Ainda 
assim, continua a existir uma grande 
margem de trabalho que se con-
substancia no apoio à internaciona-
lização dos setores que integram a 
fileira da Saúde. 

renata.s.gomes@portugalglobal.pt

mailto:renata.s.gomes@portugalglobal.pt
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“Made in Portugal” significa qualidade, 
fiabilidade e competitividade. As empre-
sas portuguesas são internacionalmente 
reconhecidas pela elevada qualidade dos 
seus produtos e serviços – por exemplo, 
produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e outras tecnologias médicas – 
e pela sua capacidade para desenvolver, 
fabricar e fornecer uma vasta gama de 

PORTUGAL: O SÍTIO CERTO PARA INVESTIR 
E CONSTRUIR PARCERIAS EM SAÚDE

A Saúde é um setor proeminente e em rápido desenvolvimento em Portugal, 
tendo registado uma evolução notável ao longo das últimas duas décadas.

soluções, com uma elevada flexibilidade. 
Existe também em Portugal uma oferta 
consistente ao nível das chamadas Con-
tract Development and Manufacturing 
Organizations e produtores de substân-
cias ativas farmacêuticas.

A indústria portuguesa das áreas da 
farmacêutica e dos dispositivos médicos 
tem crescido acima da média nacional 
nos últimos anos, registando um au-
mento considerável nas exportações 
para países como EUA, Alemanha, Rei-
no Unido, Espanha e França. Em 2017, 
o valor das exportações portuguesas de 
bens de saúde foi de 1.398 milhões de 
euros, representando um crescimento 
de 125 por cento comparativamente 
a 2008. Este valor inclui a exportação 
de preparações farmacêuticas (1.002 
milhões de euros), produtos farmacêu-
ticos de base (93 milhões de euros), ins-

> POR SALVADOR DE MELLO, 
PRESIDENTE DO HEALTH 
CLUSTER PORTUGAL

trumentos e material médico-cirúrgico 
(289 milhões de euros) e equipamentos 
de radiação, eletromedicina e eletrote-
rapêutico (14 milhões de euros), não 
incluindo as vendas de empresas por-
tuguesas sedeadas no estrangeiro, as 
soluções de e-Health e os serviços.

Portugal tem um ecossistema de Inves-
tigação & Desenvolvimento vibrante e 
inovador, caracterizado pela presença 
de instituições e de cientistas de reno-
me mundial – painéis de peritos inter-
nacionais classificaram 13 das 24 Uni-
dades de I&D portuguesas da área das 
ciências da vida ou da saúde com Exce-
cional, Excelente ou Muito Bom –, em 
áreas como as neurociências, o cancro, 
a imunologia, a medicina regenerativa e 
a nanomedicina (www.scienceportugal.
com). A produção científica portuguesa 
nas áreas das ciências médicas e da saú-

http://www.scienceportugal.com
http://www.scienceportugal.com
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de (medicina clínica, medicina básica e 
ciências da saúde), ciências da vida e en-
genharia médica cresceu 88 por cento 
entre 2008 e 2014, atingindo um valor 
de 8.158 publicações – 42 por cento da 
produção científica total do país.

Na sua base está um sistema de en-
sino superior de elevada qualidade, 
responsável pela formação, todos 
os anos, de milhares de profissionais 
qualificados em áreas como a medi-
cina, enfermagem, terapia e reabi-
litação, tecnologias de diagnóstico 
e terapêutica, ciências biomédicas e 
ciências farmacêuticas, entre outras. 
Anualmente, são mais de 600 os estu-
dantes que concluem doutoramentos 
nas áreas das ciências da vida, médicas 
e da saúde, e da engenharia médica.

Portugal tem também um sistema de 
saúde de elevada qualidade, com ex-
celentes profissionais e equipamentos 
modernos. Esta qualidade é regular-
mente avaliada por uma entidade re-
guladora nacional independente, e há 
um número crescente de hospitais a 
obter a acreditação internacional. A 
derradeira evidência da qualidade do 
sistema de saúde português consiste 
nos indicadores de saúde francamente 
positivos do país – Portugal tem hoje 

uma das mais baixas taxas de morta-
lidade infantil do mundo, e está no 
grupo da frente dos países com maior 
esperança média de vida à nascença.

Rússia revela 
elevado potencial  
no mercado  
do Turismo Médico

O Health Cluster Portugal (HCP) 

realizou, entre 13 e 16 de março, 

uma missão exploratória à Rússia 

com vista à avaliação do potencial 

daquele país, em particular da re-

gião de Moscovo, enquanto emis-

sor no âmbito do Turismo Médico. 

Contou nesta deslocação com a 

participação de três grupos nacio-

nais de referência na prestação de 

cuidados médicos: José de Mello 

Saúde, Luz Saúde e Lusíadas Saúde.

Esta iniciativa, que teve a colabo-

ração da AICEP, passou por visi-

tas e reuniões com altos respon-

sáveis e dirigentes de hospitais e 

clínicas, de companhias de segu-

ros e de agências locais de turis-

mo médico e pela visita a duas 

feiras especializadas no tema, a 

Intermed e a MedShow.

De acordo com o diretor executi-

vo do HCP, Joaquim Cunha, “os 

resultados desses encontros fo-

ram muito positivos e permitiram 

confirmar aquele mercado como 

de elevado potencial. Permitiram 

ainda abrir um conjunto de pers-

petivas como a assinatura de con-

tratos, a que os três grupos darão 

agora o devido seguimento atra-

vés dos seus departamentos dedi-

cados à receção e acolhimento de 

clientes estrangeiros”.

Ainda na perspetiva do HCP foi 

boa a aceitação do posicionamen-

to estratégico adotado, assente 

numa oferta de elevada quali-

dade, orientada para o doente e 

para o seu conforto e bem-estar.

“A indústria 
portuguesa das áreas 
da farmacêutica e dos 
dispositivos médicos 
tem crescido acima 
da média nacional 
nos últimos anos, 

registando um aumento 
considerável nas 

exportações para países 
como EUA, Alemanha, 
Reino Unido, Espanha  

e França.”

Para além da sua qualidade, que é 
acompanhada pela segurança e pela 
inovação, a oferta portuguesa na área 
dos cuidados de saúde destaca-se tam-
bém pela competitividade de custos 
em diversos segmentos de mercado. 
Se consideradas em conjunto com fa-
tores como a localização geográfica do 
país, o seu clima, a sua oferta turística, 
cultural e de lazer, e a hospitalidade 
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das pessoas, por exemplo, estas carac-
terísticas fazem de Portugal um desti-
no de eleição para o turismo de saúde 
(www.medicaltourisminportugal.com). 

Dada a qualidade das instituições de 
I&D e dos hospitais portugueses, in-
cluindo os seus recursos humanos e 
as infraestruturas e equipamentos, o 
país posiciona-se como um parceiro 
competitivo ao nível dos serviços cien-
tíficos/tecnológicos/analíticos especiali-
zados, bem como um destino atrativo 
para a realização de ensaios clínicos – o 
número de pedidos de autorização de 
ensaios clínicos submetidos à autorida-
de nacional competente aumentou 61 
por cento entre 2011 e 2016. De desta-
car o caso da “TRIS-HCP | Translational 
and Clinical Research Infrastructures 
Specialisation Platform – Health Cluster 
Portugal”, que integra o Roteiro Nacio-
nal de Infraestruturas de Investigação, 
e que reúne muitas das mais reputadas 
instituições de I&D, hospitais e centros 
académicos de medicina portugueses. 
A TRIS-HCP pode ajudar investigadores 
e empresas (nacionais ou estrangeiras) 
a encontrar os parceiros certos para os 
seus projetos de I&D, uma vez que dis-
ponibiliza, através dos seus membros, 
uma vasta gama de recursos, serviços e 

competências nos domínios da investi-
gação clínica e de translação.

Face à qualidade da cadeia de valor da 
saúde portuguesa, a par de um clima 
de investimento favorável, destacadas 
empresas globais escolheram já Portu-
gal para estabelecer unidades produti-
vas e/ou centros de I&D.

Dando corpo a uma missão comum de 
tornar Portugal num player cada vez 
mais competitivo no mercado global 
da Saúde, o Health Cluster Portugal 
(HCP), uma associação privada sem fins 
lucrativos, reúne atualmente mais de 
170 associados, incluindo instituições 
de I&D, universidades, hospitais, orga-
nizações da sociedade civil e empresas 

Encontros com a Inovação em Saúde

O Health Cluster Portugal (HCP) vai realizar, no dia 4 de abril, no Mercado 
Ferreira Borges (Hard Club), no Porto, os Encontros com a Inovação em 
Saúde, subordinados ao tema “Novas agendas de investigação e inovação 
para a Saúde do futuro“.

Trata-se de mais uma iniciativa no âmbito das atividades de reflexão do polo, 
de networking, divulgação e partilha de informação que, além dos associados 
do HCP, é alargado a um conjunto de personalidades com papel e opinião 
relevantes nestas temáticas.

Em paralelo, decorrerá o “Mercado de Inovação Aberta em Saúde”, numa 
organização conjunta com a ANI – Agência Nacional de Inovação e com a 
Enterprise Europe Network.

Consulte aqui o programa.

das áreas da farmacêutica, biotecno-

logia, tecnologias médicas e serviços 

(www.healthportugal-directory.com). 

Juntamente com os seus associados, 

o HCP dinamiza projetos inovadores 

em áreas como a investigação clínica 

e de translação, envelhecimento ativo 

e saudável, turismo de saúde e eHeal-

th, tendo em vista a transformação do 

conhecimento em novas soluções que 

contribuam para a melhoria da saúde 

e bem-estar humanos. E, também jun-

tos, o HCP e os seus associados traba-

lham para fazer de Portugal, cada vez 

mais, o sítio certo para investir e cons-

truir parcerias em Saúde. 

www.healthportugal.com

http://www.medicaltourisminportugal.com
http://healthportugal.com/noticias/encontros-com-a-inovacao-em-saude-novas-agendas-de
http://healthportugal.com/noticias/encontros-com-a-inovacao-em-saude-novas-agendas-de
http://www.healthportugal-directory.com
http://www.healthportugal.com/
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O contributo das empresas para a or-
ganização das sociedades modernas 
é indiscutível. As empresas são agen-
tes pró-activos ao serviço do investi-
mento, da inovação e da valorização 
dos recursos humanos. As empresas 
cuidam da economia ao criar empre-
go e gerar riqueza.

A par desta realidade, as empresas 
da área da Saúde, para além dos 
contributos evidentes para o bem-
-estar e aumento da longevidade das 
populações, contribuem de forma 
destacada para o progresso econó-
mico e social dos cidadãos.

Quando analisamos o perfil da indús-
tria farmacêutica na Europa constata-

INVESTIR NAS EMPRESAS DA SAÚDE 
PARA RELANÇAR PORTUGAL

mos a dimensão avassaladora dos nú-

meros. Na União Europeia a produção 

farmacêutica atinge 250 mil milhões 

de euros, registando um crescimento 

de 96 por cento entre 2010 e 2016.

Esta actividade económica emprega 
cerca de 745 mil pessoas na Europa 
das quais 115 mil são colaboradores 
altamente especializados, alocados a 
actividades de Investigação & Desen-
volvimento (I&D). O investimento anual 
das farmacêuticas europeias em I&D 
supera os 35 mil milhões de euros.

Refira-se ainda que na Europa o mer-
cado farmacêutico atinge, em valor, os 
200 mil milhões de euros e as expor-
tações totalizam uns impressionantes 
375 mil milhões de euros.

A Saúde em Portugal contribui, de 
igual modo, para o reforço da com-
petitividade e da performance econó-
mica e social do país. Falamos de um 

> POR JOÃO ALMEIDA LOPES*, 
PRESIDENTE DA APIFARMA,  
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
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Sete empresas farmacêuticas na-

cionais, através da PharmaPortugal, 

vão marcar presença pela primeira 

vez na CPhI North America 2018 - 

Convenção Internacional da Indús-

tria Farmacêutica, que decorre de 

24 a 26 de Abril em Filadélfia, nos 

Estados Unidos. A edição de 2018 

do evento conta com um stand ins-

titucional da PharmaPortugal, parti-

lhado pela Medinfar, Basi, Azevedos 

e Genibet. Também as farmacêuti-

cas BIAL, Bluepharma e Sidefarma 

estarão presentes no evento.

A internacionalização e a exporta-

ção têm sido dois dos grandes de-

safios da indústria farmacêutica de 

base produtiva nacional, nos últimos 

anos. Neste sentido, os EUA assu-

mem-se como um mercado prioritá-

rio, pelo facto de ser o maior merca-

do mundial, com enorme potencial e 

com a particularidade de, no âmbito 

do Acordo de Reconhecimento Mú-

tuo (MRA) assinado entre os Estados 

Unidos da América e a União Euro-

peia, permitir a aceitação, pela FDA, 

das Good Manufacturing Practices 

(GMP) Europeias, a partir de 2019. 

Com mais de 630 expositores e 43 

países representados, a CPhI North 

America é uma plataforma de ex-

celência para a promoção da inter-

nacionalização das empresas portu-

guesas, permitindo-lhes divulgarem 

as suas competências tecnológicas e 

a sua capacidade exportadora, bem 

como de contactarem diretamente 

com potenciais clientes.

Durante o evento, o stand Pharma-

Portugal irá receber a visita de uma 

delegação portuguesa composta pelo 

secretário de Estado da Internacio-

nalização, Eurico Brilhante Dias, pela 

presidente do Infarmed, Maria do 

Céu Machado, pelo presidente da 

APIFARMA, João Almeida Lopes, pelo 

delegado da AICEP nos EUA, Manuel 

Couto Miranda, entre outros.

mercado com um valor superior a 2,9 
mil milhões de euros e cujas exporta-
ções superam os 1,1 milhões de euros.

As empresas farmacêuticas em Portugal, 
no seu conjunto, geram oito mil empre-
gos diretos. Destes, mais de seis mil em-
pregam pessoas ligadas ao I&D de ino-
vação, das quais três mil são doutoradas.

O investimento em I&D realizado pela 
indústria farmacêutica em Portugal 
supera os 75 milhões de euros e a 
produção farmacêutica totaliza cerca 
de 1,7 mil milhões de euros.

A área da Saúde utiliza tecnologia 
avançada, promove emprego alta-
mente qualificado, contribui para o in-
vestimento em inovação, estimula as 
exportações e gera, no seu conjunto, 
externalidades positivas em diversas 
áreas da sociedade.

Os números da indústria farmacêuti-
ca em Portugal ilustram a dimensão 
e importância desta área e, sobretu-
do, colocam em evidência as inúme-
ras oportunidades de crescimento do 
nosso país na Saúde.

Para isso é essencial fomentar a cria-
ção de um ambiente favorável ao in-
vestimento nesta área. A Saúde é um 
poderoso motor de sustentação e de 
crescimento económico e mais vita-
lidade nesta área é um interesse co-
mum a toda a sociedade portuguesa.

A indústria farmacêutica de base 
produtiva nacional tem feito grandes 
investimentos de modernização nas 
suas unidades de produção e existem 
avanços de destaque internacional no 
I&D de novos fármacos e nos números 
das exportações nacionais, factos que 
provam a resiliência dos agentes eco-
nómicos da Saúde.

Adicionalmente, desde 2005 que as 
empresas farmacêuticas de base na-
cional, que produzem e exportam a 
partir de Portugal, o Infarmed (auto-
ridade reguladora) e a AICEP (Agên-

Farmacêuticas portuguesas representam  
o setor em Filadélfia
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cia para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal) se associaram no 

projecto PharmaPortugal.

Esta parceria tem como principais ob-

jectivos dar a conhecer a capacidade de 

inovação e investigação das farmacêuti-

cas portuguesas, veicular a sua imagem 

de qualidade europeia no mundo e fo-

mentar a cooperação entre empresas 

farmacêuticas em Portugal e no estran-

geiro, incentivando, consequentemen-

enfrentado vários desafios legislativos e 

económicos que obrigaram a desafios 

acrescidos, hoje as empresas farmacêu-

ticas estão claramente comprometidas 

com as estratégias de I&D, o que atesta 

o seu perfil inovador, e contribuem de-

cisivamente para o relançamento e sus-

tentabilidade da economia nacional.

Por um lado, existe trabalho que merece 

ser aprofundado relativamente à inter-

nacionalização das empresas farmacêu-

do país. Para isso é necessário ante-
cipar e preparar o caminho do futuro.

Portugal é uma excelente plataforma 
para negócios e comércio, especialmen-
te para a indústria farmacêutica. Diver-
sos factores comprovam essa afirmação: 
a posição geoestratégica do país, os 
profissionais altamente qualificados, a 
abertura ao investimento e a sectores 
altamente especializados e tecnológicos.

A vantagem geoestratégica de Por-
tugal é reforçada pela nossa relação 
com os países onde o português é a 
língua oficial e pela proximidade no 
sector da Saúde, nas questões sociais, 
legais e regulatórias.

A par da urgência da promoção da 
Saúde como área económica – dada 
a sua capacidade de gerar emprego, 
exportações e investimento em ino-
vação em Portugal –, uma política es-
tratégica de fomento do investimento 
e de modernização e simplificação 
administrativa pode contribuir ampla-
mente para a criação de um ambiente 
propício à inovação e ao investimento.

Para isso é necessário adoptar medidas 
concretas como a redução de custos de 
contexto, reforçar os apoios para pro-
mover a competitividade da indústria 
farmacêutica nacional e para fomentar 
a penetração das empresas que produ-
zem em Portugal em novos mercados e 
investir na criação de linhas de crédito 
para consolidar mercados ou ultrapassar 
desafios conjunturais.

A participação de sete empresas far-
macêuticas nacionais, através da Phar-
maPortugal, pela primeira vez na CPhI 
North America 2018, que decorre em 
Abril em Filadélfia, reforça o compro-
misso das empresas portuguesas com 
a ambição de reforçar os projectos de 
internacionalização, com o investi-
mento em I&D e com a competência 
tecnológica de Portugal. 

*  O autor escreve de acordo com a antiga grafia.

te, a exportação de produtos e serviços 
de Saúde tecnologicamente evoluídos.

Os indicadores relativos às exporta-
ções das empresas associadas no pro-
jecto PharmaPortugal, nos últimos 6 
anos, são demonstrativos dos bons re-
sultados que têm vindo a ser alcança-
dos através da cooperação construtiva 
entre as entidades e os operadores 
económicos na área da saúde.

Se é verdade que, nos últimos anos, a 
indústria farmacêutica portuguesa tem 

ticas nacionais, de modo a incentivar a 
inovação e competitividade em Portu-
gal. Por outro, essa experiência acumu-
lada permite identificar linhas de acção 
concretas para promover o crescimento, 
a sustentabilidade e a competitividade 
da indústria farmacêutica nacional.

Em suma, com as condições adequa-
das, a área da Saúde pode dar uma 
resposta mais completa às necessida-
des dos portugueses e ser um forte 
contributo para a modernização da 
economia e para o desenvolvimento 
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World Health Summit Regional Meeting 2018
COIMBRA É PALCO DE CIMEIRA 

INTERNACIONAL DA SAÚDE POTENCIANDO 
O INVESTIMENTO NA REGIÃO

Coimbra recebe, nos dias 19 e 20 de abril, no Centro 
de Congressos do Convento de S. Francisco, o 

Encontro Regional da World Health Summit (WHS), 
da M8 Alliance (M8A) que deverá reunir cerca de 600 
a 700 participantes, nacionais e estrangeiros. Em foco 
estará a Saúde Global, com destaque para a saúde nos 

países africanos.

Portugal estará representado pelo Coimbra Health, 
um consórcio que integra a Universidade de 

Coimbra (UC) e o Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC), admitido na M8A em 2015. A 
M8 Alliance é uma rede colaborativa de centros 

médicos académicos, universidades e academias de 
relevo mundial, integrando, atualmente, 25 membros 

oriundos de 18 países.

Fernando Regateiro, presidente do Conselho de 
Administração do CHUC – Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, e João Gabriel Silva, reitor 
da Universidade de Coimbra, são corresponsáveis do 

consórcio Coimbra Health que, este ano, preside à M8A, 
por inerência à realização do Encontro Regional do WHS.

A Portugalglobal entrevistou o professor Fernando 
Regateiro, que aponta a importância deste evento para 
o reconhecimento de Coimbra como polo de referência 

no setor da saúde a nível nacional e internacional.

ver, neste ano de 2018, o seu nome 
no roteiro de locais em que se desen-
rola esta relevante iniciativa do WHS.

Este Encontro, à semelhança dos an-
teriores, vai seguramente ser de mui-
to alto nível, pelo facto de o WHS ser 
a base em que assenta a organização 
do Encontro.

A imagem positiva de Coimbra na 
área da saúde e a expressão do co-
nhecimento e da capacidade instalada 
para organizar eventos da dimensão 
deste Encontro sairão também refor-
çados a nível nacional e internacional.

Refira-se que a M8A tem como missão 
principal a procura de soluções para a 
melhoria da saúde global, a cooperação 
e o desenvolvimento. Emite recomenda-
ções de alcance global na área da saú-
de, desenhadas para serem contributos 
relevantes para a definição da Agenda 
Mundial de Saúde. Trabalha com deci-
sores políticos e económicos, investiga-
dores, académicos e médicos dos mais 
diferenciados e experientes, e tem tido 

Que importância atribui à realiza-
ção em Coimbra da World Health 
Summit Regional Meeting 2018, 
em abril? Como decorreu o proces-
so de seleção de Coimbra?

A WHS é o fórum anual de diálogo 
da M8A. Realiza-se em Berlim desde 
2009, e, também anualmente, orga-
niza um Encontro Regional, tendo as 

anteriores edições decorrido no Brasil, 
no Japão, na Suíça e no Canadá. Logo 
no ano seguinte à sua admissão, em 
2016, a Comissão Executiva da M8A 
decidiu, por unanimidade, atribuir a 
organização do Encontro Regional de 
2018 da WHS, ao consórcio Coimbra 
Health e a sua realização em Coimbra. 
Assim, Coimbra e Portugal vão inscre-
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o alto patrocínio da chanceler alemã e 
do presidente da União Europeia.

O que destacaria do programa 
proposto, sabendo que o tema em 
foco é a Saúde Global, em particu-
lar em África? Como potenciar o 
relacionamento de Portugal com 
os Países Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa neste domínio?

A escolha dos temas estratégicos do 
Encontro tem, na sua base, o rela-
cionamento intenso e de proximida-
de que Coimbra e Portugal mantêm, 
desde longa data, com os PALOP, uma 
relação que desejam fortalecer com o 
reforço do investimento e potencian-
do abordagens diferenciadoras, envol-
vendo parceiros oriundos dos PALOP e 
de outros países. Foi, aliás, a evidência 
desta capacidade relacional de Portu-
gal com África que esteve na génese 
da atribuição da organização do En-
contro Regional de 2018 da WHS a 
Coimbra. Foi também este desígnio 
de aprofundamento da relação com 
África que determinou, em grande 
parte, a elaboração do programa que 
irá ser cumprido no Encontro de abril, 
bem como a escolha dos convidados 
que irão alimentar e motivar a refle-
xão e os debates.

O Encontro Regional de Coimbra da 
WHS incidirá sobre quatro temas prin-
cipais da Saúde Global, com especial 
foco em África: gestão de doenças 

infeciosas nos países de baixa e mé-
dia renda, governação para a equi-
dade em saúde em países de baixa e 
média renda, oportunidades e desa-
fios na translação da inovação para 
a prestação de cuidados de saúde, e 
educação biomédica num mundo em 
mudança. Como exemplo e pelo seu 

Que resultados espera obter des-
ta Cimeira, especialmente no que 
respeita à internacionalização do 
setor da Saúde e ao seu posiciona-
mento no mercado internacional?

Atrair investimento nacional e interna-
cional, favorecer a criação e fixação de 
“startups” da área da saúde na região 
Centro de Portugal, dinamizar a par-
ticipação de investigadores e médicos 
em projectos internacionais de grande 
envergadura, juntamente com parcei-
ros da M8A e outras organizações pre-
sentes no Encontro de Coimbra. 

Como nasceu o consórcio Coimbra 
Health e o que se lhe oferece di-
zer sobre a sua integração na M8 
Alliance? Que vantagens poderá 
esta participação trazer ao setor 
nacional da Saúde?

A formação do consórcio Coimbra Heal-
th radica no facto de a UC e o CHUC (e 
antes da constituição do CHUC, os hos-
pitais que lhe deram origem, por fusão) 
manterem uma relação multissecular de 
colaboração habitual. Neste conspecto, 
o consórcio foi um desenvolvimento na-
tural. Com a constituição do consórcio 
esperamos consolidar ainda mais esta 
relação e, sobretudo, materializá-la atra-
vés de mais ações concretas, como seja 
o desenvolvimento de soluções que in-
corporem a lógica de “patient centered 
system”. E, partindo do conhecimento 
gerado na UC e das conclusões de es-
tudos conjuntos, proceder à sua transla-

“A imagem positiva 
de Coimbra na área da 

saúde e a expressão 
do conhecimento e da 
capacidade instalada 

para organizar 
eventos da dimensão 

deste Encontro 
sairão reforçados 
a nível nacional e 
internacional.”

simbolismo, cito o “workshop” nº 5, 

inserido no tema “governação para 

a equidade”, em que irão ser apre-

sentadas experiências e desenvolvida 

reflexão dirigidas para a “redução 

da mortalidade materna e infantil”. 

Mas poderia citar o “workshop” para 

trabalhar abordagens destinadas a 

“reverter a disseminação da malária 

e doenças tropicais negligenciadas”, 

este dentro do tópico “gestão de 

doenças infeciosas”. 
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Nota biográfica

Fernando de Jesus Regateiro é médico e professor catedrático da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) desde maio de 2004. É aca-
démico titular da cadeira XL, da Academia Portuguesa de Medicina. Possui 
a “competência em gestão de serviços de saúde” pela Ordem dos Médicos. 

É também o Coordenador Nacional para a Reforma do SNS na área dos Cuidados 
de Saúde Hospitalares (desde setembro de 2016) e preside ao Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, desde maio de 2017.

ção para a “cama do doente”, através 
de soluções inovadoras que propiciem 
ganhos assistenciais e de qualidade, 
a par de maior eficiência, e que sejam 
contributos para a sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

A inclusão do Coimbra Health na M8A 
oferece novas oportunidades para 
a consolidação do consórcio como 
“player” nacional e internacional de 
relevo na área da saúde. O consórcio, 
ao levar para o seio da M8A, a expe-
riência portuguesa de séculos de re-
lacionamento com os países da CPLP, 
vai permitir à M8A ter uma visão mais 
estruturada e mais aguda sobre os pro-
blemas da saúde no continente africa-
no e em Timor. Pela sua parte, o CHUC 
vai poder interagir, ainda mais inten-
samente, com os PALOP, com Timor e 
com o Brasil, na busca de soluções des-
tinadas a melhorar a saúde em África 
e em Timor. O reforço da capacidade 
de apoio do consórcio e de Portugal 
aos PALOP e a Timor, através da mo-
bilização de vontades e apoios inter-
nacionais vocacionados para a área da 
saúde, será uma consequência natural. 

De um modo também natural, espera-
mos um incremento da transformação 
de conhecimento gerado em Coimbra 
e no país em valor e em produtos e 
serviços da área da saúde.

Quais, na sua opinião, são os pon-
tos fortes da oferta portuguesa do 
setor em termos de mercado in-
ternacional e que ações poderá o 
Coimbra Health desenvolver para 
potenciar a sua visibilidade e reco-
nhecimento no exterior?

Relevo alguns pontos fortes da oferta 
portuguesa: a qualidade do SNS reco-
nhecida nacional e internacionalmen-
te, o elevado rigor e competência da 
educação médica e biomédica, e a ro-
bustez e nível avançado da formação 
médica especializada.

Com a inclusão do consórcio Coimbra 
Health na M8A, antecipo um aumento 

saudável da visibilidade e do reconheci-
mento externo, o que terá de ser conso-
lidado com o fomento e a real constitui-
ção de grupos de trabalho plurinacionais 
dedicados ao estudo de temas do âm-
bito da saúde global, a integração em 
mais redes internacionais de investiga-
ção, o aprofundamento de boas práti-
cas assistenciais e de investigação, o uso 
deste espaço alargado para obtenção de 
mais financiamentos internacionais para 
projectos de mérito e para a divulgação 
de resultados e soluções comprovadas.   

Há alguma área específica onde o 
CHUC apresente vantagens com-
petitivas e que queira destacar? O 
CHUC tem parcerias com entidades 
de outros países? Quais?

Sim, temos diversas áreas que eviden-
ciam vantagens competitivas, como 
sejam a transplantação renal, hepática 
e cardíaca, a oftalmologia e, em parti-
cular, a oncooftalmologia ou a cirurgia 
cardiotorácica. De referir ainda a exis-
tência de 18* Centros de Referência, 
sendo o hospital do país com o maior 
número destes Centros. 

Como exemplos de parcerias, pode-
mos referir o acordo com Caixas de 
Saúde da Alemanha e o Acordo com 
a Europe Assistance (uma seguradora 
global com mais de 800.000 segura-
dos, presente em 40 países).

Que retrato pode traçar, em linhas 
gerais, do setor da Saúde no Centro 
do país em termos de competitivi-
dade face a outros polos da saúde 
em Portugal e no mercado externo? 

Coimbra caracteriza-se por uma ofer-
ta de cuidados de saúde hospitalares 
robusta e consolidada, que merece a 
confiança dos doentes e atrai utentes 
de todo o país e do estrangeiro. 

Tem uma estrutura de oferta con-
centrada num único e grande Centro 
Hospitalar Universitário - CHUC (exce-
ção feita para o IPO de Coimbra). 

O CHUC é, no país, o hospital que re-
gista o maior número de doentes-pa-
drão. Responde a praticamente todas 
as necessidades de tratamento hospi-
talar de doentes adultos e em idade 
pediátrica, com elevada diferenciação 
e competência dos seus recursos hu-
manos. Disponibiliza a totalidade das 
especialidades hospitalares.

No CHUC, a oferta de cuidados de saú-
de está desenhada para resolver não só 
problemas de saúde comuns, mas tam-
bém problemas de saúde de elevada 
complexidade, neste caso recorrendo 
ao conhecimento médico e científico 
mais avançado e aos mais modernos 
procedimentos e tecnologias. 

www.chuc.min-saude.pt

*(Cardiologia de intervenção estrutural, cardiopa-
tias congénitas, coagulopatias congénitas, doenças 
hereditárias do metabolismo, epilepsia refratária, 
fibrose quística, implantes cocleares, neurorradiolo-
gia de intervenção na doença cerebrovascular, on-
cologia de adultos-cancro do esófago, oncologia de 
adultos-cancro do reto, oncologia de adultos-cancro 
do testículo, oncologia de adultos-cancro hepatobi-
lio/pancreático, oncologia de adultos-sarcomas das 
partes moles e ósseos, oncologia pediátrica, onco-
-oftalmologia - retinoblastoma e melanoma ocular -, 
transplante de coração, transplante hepático, trans-
plante rim adultos).

http://www.chuc.min-saude.pt/
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Constituída em 1989, a AIBILI - 
Associação para Investigação Biomédica 
e Inovação em Luz e Imagem, é uma 
organização privada sem fins lucrati-
vos que conta com o impulso do seu 
fundador o Prof. Doutor José Cunha-
Vaz. É uma instituição de interface 
tecnológica, de utilidade pública e de 
relevância científica e tecnológica para 
o desenvolvimento do país. A sua prin-
cipal estratégia é a inovação e a inter-
nacionalização, apoiando a realização 
de investigação clínica da iniciativa do 
investigador ou da indústria.

A associação presta serviços mul-
tidisciplinares aos investigadores e 

AIBILI 
Uma estratégia para a inovação  

e internacionalização

A AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem 
destaca-se na investigação clínica europeia na área do medicamento  

e dispositivos médicos com particular relevo para a investigação em oftalmologia. 
O principal objetivo é a transferência de tecnologia na área da saúde através  

da investigação translacional.

à indústria farmacêutica, desde o 
apoio ao desenvolvimento do pro-
tocolo de estudo, à sua execução 

e coordenação, desenvolvimento 
de bases de dados e sua gestão, à 
publicação de resultados, no acesso 
ao mercado de novas tecnologias de 
saúde, sejam medicamentos ou dis-
positivos médicos, e monitorização 
de segurança de medicamentos.

A AIBILI encontra-se reconhecida 
como um Centro Interface Tecnológico 
(CIT) por despacho do ministro da 
Economia, que identifica a capacidade 
da AIBILI como centro de transferência 
de tecnologia na área da saúde e a sua 
experiência na articulação entre as ins-
tituições científicas e as empresas e em 
trazer novos produtos para o mercado. 

> POR DANIEL SANCHES 
FERNANDES, GESTOR DE 
PROJETOS E TRANSFERÊNCIA  
DE TECNOLOGIA
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A AIBILI é a sede e o centro coorde-
nador da Rede Europeia de Centros 
de Ensaios Clínicos em Oftalmologia, 
EVICR.net - European Vision Institute 
Clinical Research Network, que reúne 
102 centros de 15 países europeus. 
Esta rede constitui uma infraestrutu-
ra única na Europa e desempenha um 
papel fundamental no apoio logístico 
à realização de estudos clínicos mul-
tinacionais em oftalmologia tanto da 
iniciativa do investigador como da in-
dústria farmacêutica.

Em termos de normas de qualida-
de a AIBILI está certificada pela ISO 
9001 desde 2004 e possui atual-
mente certificação para as atividades 
de: realização de estudos clínicos; 
planeamento, coordenação e moni-
torização de atividades de investiga-
ção clínica; avaliação de tecnologias 
em saúde; classificação de exames 
oftalmológicos; investigação e de-
senvolvimento em novas tecnologias 
para a medicina nas áreas da ima-
gem, ótica e fotobiologia; estudos 
pré-clínicos de novas moléculas de 
potencial aplicação médica; e ati-
vidades de data centre. O Sistema 
de Gestão da Qualidade da AIBILI 
cumpre, deste modo, com a Norma 
ISO 9001, atualmente em processo 
de transição para a nova versão ISO 
9001:2015, com as Boas Práticas 
Clínicas (ICH–GCP Guidelines) na 
realização de estudos clínicos e com 
os requisitos do ECRIN - European 
Clinical Research Infrastructures 
Network, para as atividades de data 
centre, sendo o único na Península 
Ibérica com esta certificação. 

No que respeita à participação em 
redes internacionais, a AIBILI é a úni-
ca instituição europeia reconhecida 
como C-TRACER - Champalimaud 
Translational Centre for Eye Research 
pela Fundação Champalimaud. A 
rede de C-TRACERs tem como ob-
jetivo apoiar investigação de ponta 
na área da visão e pretende contri-
buir ativamente para a prevenção e 
erradicação das doenças oculares 

no mundo. É formada apenas por 
três centros de excelência a nível 
mundial: o LV Prasad Eye Institute 
em Hyderabad na Índia, a AIBILI e 
o Instituto de Visão da Universidade 
Federal de S. Paulo no Brasil.

A AIBILI, sendo um Centro Interface 
Tecnológico, privilegia as parcerias, in-
tegrando em rede vários atores do se-
tor da Saúde com o objetivo de compe-
tir a nível internacional e evidenciar as 
capacidades na área de oftalmologia 
e imagem. Disso são exemplo os pro-
tocolos com a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra, o Centro 
Hospitalar Universitário de Coimbra, o 
INFARMED, assim como as colabora-
ções existentes com várias empresas.

Em articulação com a USF CelaSaúde, 
unidade de cuidados de saúde primá-
rios, a AIBILI tem a decorrer um rastreio 

Centro. Através de contrato com o 
INFARMED – Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, a 
AIBILI é a Unidade de Farmacovigilância 
de Coimbra no âmbito do Sistema 
Nacional de Farmacovigilância.

A AIBILI, como associada do Health 
Cluster Portugal, integra o subcluster 
de Oftalmologia que reúne entida-
des hospitalares públicas e privadas, 
clínicas e a indústria, para desenvol-
ver uma rede de investigação clínica 
em oftalmologia, com o objetivo de 
aumentar a participação portuguesa 
em parcerias internacionais, atrair in-
vestimento nacional e estrangeiro na 
área da saúde e transformar Portugal 
num parceiro importante em ni-
chos de mercado muito específicos 
e, ainda, implementar outcomes do 
ICHOM - International Consortium 
for Health Outcomes Measurement, 
como medida de valor na prestação 
de cuidados de saúde.

A parceria com a PME Retmarker, 
S.A. permite a valorização e comer-
cialização de produtos e tecnologias 
desenvolvidas na AIBILI, tais como 
o software RetmarkerÒ. Este soft-
ware, patenteado pela AIBILI e em 
comercialização a nível mundial, 
constitui uma ferramenta de apoio 
ao diagnóstico, especialmente dirigi-
da a oftalmologistas e técnicos que 
efetuam diagnóstico e avaliação da 
evolução da Retinopatia Diabética e 
outras patologias da retina em con-
texto clínico.

Resultado de investigação desenvolvida 
na AIBILI, está em curso a apresentação 
de um pedido de patente nos Estados 
Unidos da América e na Europa para 
a tecnologia OCT-Leakage, que per-
mite identificar de forma não-invasiva 
alterações do espaço extra-celular da 
retina usando o OCT (Tomografia de 
Coerência Ótica) e permite subsitiuir a 
angiografia fluoresceínica. 

www.aibili.pt 

“A AIBILI, sendo um 
Centro Interface 

Tecnológico, 
privilegia as parcerias, 
integrando em rede 

vários atores do 
setor da Saúde com o 
objetivo de competir 
a nível internacional 

e evidenciar as 
capacidades na área 
de oftalmologia e 

imagem.”

oftalmológico a utentes com idade su-
perior a 65 anos e a utentes diabéti-
cos que, constituindo um diagnóstico 
precoce, permitirá o tratamento atem-
pado de doenças oftalmológicas, com 
vantagens para os doentes e diminui-
ção de custos para os sistemas de saú-
de. A AIBILI é o Centro de classificação 
de imagens do Rastreio de Retinopatia 
Diabética da Região Centro para a 
Administração Regional de Saúde do 

http://www.aibili.pt
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Afiliado à Universidade de Coimbra 
(UC), o CNC foi o primeiro Laborató-
rio Associado em Portugal, tendo sido 
consistentemente avaliado como “Ex-
celente” nos exercícios de avaliação das 
instituições de I&D nacionais conduzidos 
pela FCT. O CNC reúne investigadores 
das faculdades/áreas de Medicina, Far-
mácia, Ciências da Vida e Ciências Na-
turais, bem como clínicos das Unidades 
de Saúde locais e colaboradores da in-
dústria farmacêutica e biotecnológica. 

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS  
E BIOLOGIA CELULAR

Excelência na investigação e na translação  
e transferência de conhecimento

 

>POR JOÃO RAMALHO-SANTOS, PRESIDENTE DO CNC, CARLOS FARO, VICE-PRESIDENTE DO CNC  
E ANA CATARINA GOMES, DIRETORA EXECUTIVA

Fundado em 1990, o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) é um 
centro de I&D com a missão de fomentar e realizar investigação de excelência 

em Biomedicina e Biotecnologia e promover o desenvolvimento de capital 
humano altamente qualificado. Desta forma, contribuímos para o aumento 

da competitividade e da visibilidade da Ciência Portuguesa, bem como para o 
desenvolvimento económico em áreas de elevado valor acrescentado.

Hoje conta com uma equipa de 381 
colaboradores, dos quais 208 são Inves-
tigadores Doutorados, tornando-o no 
centro de maior massa crítica da Região 
Centro em Biomedicina e Biotecnologia. 
O CNC é responsável por uma produção 
científica de alto nível, incluindo paten-
tes, teses de Doutoramento e artigos 
em revistas científicas. De realçar que a 
nossa investigação é verdadeiramente 
internacional, tal como aferido no eleva-
do número de projetos financiados por 

programas internacionais – nomeada-
mente H2020, ERA-Nets, NIH, e o pro-
grama Marie Curie, bem como pelo fac-
to de cerca de 50 por cento das nossas 
publicações incluírem colaborações com 
grupos de investigação internacionais. 

As linhas principais de investigação do 
CNC são i) Neurociências e Doenças 
do Cérebro, ii) Metabolismo, Enve-
lhecimento e Doença, iii) Estratégias 
Terapêuticas Avançadas, e iv) Biotec-
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nologia, distinguindo-se no estudo dos 
processos degenerativos e mecanismos 
de proteção e regeneração a eles asso-
ciados, bem como no desenvolvimento 
de novas estratégias terapêuticas. 

Além de um forte investimento na in-
vestigação básica, a estreita ligação ao 
Centro Hospitalar Universitário de Coim-
bra (CHUC) e ao BIOCANT Park – de 
que o CNC é parceiro fundador – con-
cede ao CNC valências únicas no âm-
bito da investigação clínica translacional 
e de transferência de conhecimento e 
bioempreendedorismo. A experiência 
clínica existente nos CHUC, bem como 
o acesso a doentes, tem permitido aos 
investigadores do CNC evoluir no sen-
tido de transformar descobertas cientí-
ficas em novas técnicas de diagnóstico 
e terapêuticas. Em paralelo, o CNC tem 
feito um grande esforço no sentido de 
transformar inovações científicas em 
propriedade intelectual que possa po-
tenciar a transferência de tecnologia e 
a criação de valor económico acrescen-
tado. Conta para isso com a parceria 
estratégica e experiência do BIOCANT 
e das empresas de biotecnologia nele 
instaladas (cerca de um terço das em-
presas do setor em Portugal), e mantém 
uma relação direta com empresas que 
intervêm na área da Biomedicina (e.g., 
Siemens, Janssen, Bial). 

Para além do BIOCANT, o CNC é tam-
bém parceiro fundador do Health 
Cluster Portugal num claro estímulo 
à transferência de tecnologia e à cria-
ção de novas empresas biomédicas e 
biotecnológicas; são disso exemplo a 
Matera, a Treat-U, a BSIM2 e a Exo-
Genus, que nasceram do trabalho de 
investigação de grupos do CNC.

O CNC situa-se assim no centro de 
uma rede organizada de valências de 
alto nível, que vão da investigação bá-
sica à investigação clínica translacional 
e à criação de valor acrescentado, com 
uma forte componente de formação 
avançada. Ambiciona, pois, ser um 
polo de desenvolvimento regional e, 
sobretudo, um Centro de Investigação 

de referência internacional nas suas 
áreas de intervenção.

Três polos  
de investigação
O CNC distribui-se por três polos de 
investigação: o polo central (Pólo I 
da UC) onde se concentra muita da 
sua investigação fundamental, o polo 
das ciências da saúde (Pólo III da UC), 
onde, em parceria com o CHUC, se 
fomenta a investigação translacional, 
e o polo da biotecnologia – localizado 
no BIOCANT (edifício CNC/UC-Biote-
ch) – o que privilegia a investigação 
aplicada em biotecnologia e a transfe-
rência de conhecimento. 

Composto por investigadores com um 
know-how abrangente que vai desde 
estudos moleculares até à imagiologia 
do cérebro humano, a linha das “Neu-
rociências e Doenças do Cérebro” tem 
por objetivo compreender os funda-
mentos do funcionamento cerebral a 
nível molecular e celular, bem como 
identificar os circuitos cerebrais envolvi-
dos no comportamento e nas doenças 
do cérebro. Considerando vários níveis, 
aqui os investigadores abordam ques-
tões fundamentais do funcionamento 
e deterioração do cérebro, focando-se 
muito particularmente nas falhas dos 
processos sinápticos e no metabolismo 
do cérebro, de modo a identificar mar-
cadores para o diagnóstico precoce, 
desvendar os mecanismos de proteção 

e regeneração, e estabelecer estraté-
gias terapêuticas eficazes.

Por sua vez, a linha de “Metabolismo, 
Envelhecimento e Doença” estuda as 
bases celulares de disfunção metabóli-
ca (com destaque para a função mito-
condrial e stresse oxidativo) e de que 
modo influenciam a evolução da dia-
betes, doenças neurodegenerativas, 
infertilidade e efeitos associados ao 
envelhecimento, sugerindo novas es-
tratégias terapêuticas e possibilidades 
de diagnóstico precoce não invasivo. 

A linha das “Estratégias Terapêuticas 
Avançadas” dedica-se à investigação 
e ao desenvolvimento de terapias 
avançadas transversais para doenças 
neurodegenerativas, cardiovascula-
res e infeciosas, assim como para o 
cancro. Os investigadores desta linha 
estão a tirar partido das células esta-
minais e das abordagens de terapia 
génica (molecular) para i) estabelecer 
modelos de doença e estudar os me-
canismos moleculares das doenças, 
ii) investigar abordagens terapêuticas 
inovadoras baseadas em ácidos nuclei-
cos e vetores de entrega virais e não vi-
rais, iii) conceber terapias baseadas em 
células estaminais para o tratamento 
da isquémia e de feridas crónicas (me-
dicina regenerativa) iv) desenvolver 
novos métodos para reprogramação 
celular e modulação/ diferenciação de 
células estaminais e v) criação de pla-
taformas/ensaios com base em células 
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estaminais para rastreio de fármacos e 
abordagens in silico.

Por último, a linha estratégica “Bio-
tecnologia” visa a criação de conhe-
cimento científico e tecnológico para 
reforçar as competências da UC-Biote-
ch e as suas ligações com as empresas 
de base biotecnológica, quer as loca-
lizadas no BIOCANT, quer no exterior. 
Nesta linha de I&D o enfoque está em 
i) células estaminais & engenharia de 
tecidos, e ii) anti-infeciosos.

Muita da I&DT desenvolvida pelos gru-
pos de investigação é-o em colabora-
ção com empresas, nomeadamente 
as da indústria farmacêutica. Paralela-
mente, o CNC, disponibiliza um con-
junto de serviços altamente especiali-
zados ao nível de plataformas tecno-
lógicas – de difícil acesso no mercado 
– e dispõe de equipamento de ponta e 
técnicos altamente qualificados. 

O CNC oferece ainda um programa 
doutoral em Biologia Experimental e 
Biomedicina (PDBEB) e é parceiro no 
programa internacional de formação 
avançada MIT Portugal. Empenha-
do em preparar jovens investigado-
res para o mercado de trabalho, tem 
também integrado redes Europeias 
de formação avançada (MCA-ITN) 
que envolvem parceiros empresariais, 
a exemplo, as ações FP7 TreatPolyQ 
(com a AC IMMUNE e a Siena Biotech) 
e NanoDrug (com a Sanofi).
Adicionalmente, a instituição está for-

temente comprometida no envolvi-
mento da sociedade na investigação 
e conhecimento científicos através da 
entusiástica participação dos seus cien-
tistas em projetos de comunicação de 
ciência, tanto em ligação com os ca-
nais de comunicação social como com 
iniciativas educativas e científicas em 
interação com diferentes atores sociais.

Translação  
e transferência  
de tecnologia
O CNC conta com uma equipa multi-
disciplinar, focada no estudo dos me-
canismos moleculares de um signifi-
cativo número de doenças, tais como 
neurodegenerativas, cardiovasculares, 
reprodutivas, oncológicas e infeciosas. 
A presença no Polo III da Universida-
de de Coimbra, aliada à proximidade 
do Centro Hospitalar e Universitário 

pela sua forte aposta na translação e 

transferência dos seus resultados para 

a economia, com um forte enfoque 

na Biotecnologia, da qual a surge o 

BIOCANT que se constituiu como um 

centro de transferência de tecnolo-

gia, especializado em Biotecnologia. 

Com o decorrer da atividade do CNC 

e do próprio BIOCANT, e do amadu-

recimento do setor biotecnológico 

em Portugal, o CNC reforçou a sua 

aposta na valorização da tecnologia 

resultante dos resultados dos projetos 

dos seus investigadores, no apoio ao 

amadurecimento das tecnologias de-

senvolvidas, evitando a sua entrada 

prematura no mercado, e desta forma 

promovendo uma efetiva transferên-

cia de tecnologia para mercados for-

temente competitivos e de elevado 

valor acrescentado. 

Desta aposta, surge o CNC/UC - Bio-

tech, unidade do CNC no próprio BIO-

CANT que se constitui como o polo 

para I&D&I em Biotecnologia da Uni-

versidade de Coimbra, que iniciou ati-

vidade em 2013, e para onde o CNC 

transferiu toda a investigação funda-

mental da área de Biotecnologia. 

Desta forma, ao estabelecer as pontes 

com os ecossistemas Clínico e Empre-

sarial, o CNC garante a cobertura da 

totalidade da cadeia de valor, assegu-

rando as melhores respostas para as 

mais diversas tecnologias desenvolvi-

das pelos seus investigadores: desde a 

promoção de ensaios clínicos por ini-

ciativa do investigador, a projetos em-

presariais dos seus investigadores. O 

CNC promove, assim, uma mais célere 

translação e transferência do conhe-

cimento gerado, bem como uma efe-

tiva transferência para o mercado de 

trabalho dos seus colaboradores, do 

qual resulta um inequívoco reforço da 

economia regional e nacional por via 

de uma aposta estratégica nas áreas 

da Biomedicina e a Biotecnologia. 

www.cnbc.pt

de Coimbra, é um fator determinan-
te para o desenvolvimento da investi-
gação em Biomedicina, por permitir o 
acesso a pacientes com historial clínico 
detalhadamente caracterizado, bio-
bancos de amostras, bem como bases 
de dados clínicas. O CNC está assim 
integrado num ecossistema que conta 
ainda com diversos centros de investi-
gação Biomédica. A estreita ligação ao 
CHUC e seu Centro Académico Clínico 
confere valências únicas no âmbito da 
investigação clínica translacional que 
permitirão aos investigadores transfor-
mar descobertas científicas em novas 
técnicas de diagnóstico e terapêuticas.
Paralelamente, o CNC diferencia-se 

http://www.cnbc.pt
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O IPN atua em três frentes que se 
complementam, como sejam, a inves-
tigação & desenvolvimento tecnológi-
co aplicado, a formação especializada 
e a incubação e aceleração de ideias e 
empresas inovadoras. 

O IPN tem contribuído para o despon-
tar na região de Coimbra de uma nova 
tipologia de empresas com intensida-
de tecnológica, maior relacionamento 
com o meio universitário e geradora 
de emprego qualificado.

Desde o lançamento da incubado-
ra em dezembro de 1995, o IPN já 
apoiou a criação mais de 290 em-
presas, com uma taxa de sobrevi-
vência de 75 por cento, que geram 

INSTITUTO PEDRO NUNES (IPN)
A transformação do conhecimento em inovação

Criado por iniciativa da Universidade de Coimbra em 1991, o IPN visa promover 
a inovação e a transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o 

meio científico e tecnológico e o tecido produtivo, contando com cerca de 40 
entidades associadas.

empregam mais de 2.200 profissio-
nais qualificados.

Na incubadora as empresas dispõem 
de fácil acesso ao sistema científico e 
tecnológico, e de apoio em proprie-
dade industrial, gestão, marketing, 
financiamento e internacionalização. 
No domínio da cooperação interna-
cional, foi selecionada pelas platafor-
mas europeias FIWARE (future inter-
net) e EIT ICT Labs, para acolher o seu 
Internet Innovation Hub em Portugal. 
Foi diversas vezes distinguida como 
uma das melhores incubadoras de 
base científica do mundo. Em finais 
de fevereiro deste ano foi reconhecida 
como a 5ª melhor Incubadora de base 
Universitária do mundo!

“O IPN tem contribuído 
para o despontar na 
região de Coimbra 

de uma nova 
tipologia de empresas 

com intensidade 
tecnológica, maior 

relacionamento com 
o meio universitário e 
geradora de emprego 

qualificado.”

um volume de negócios anual supe-
rior a 165 milhões de euros, 60 por 
cento dos quais em exportações, e 
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Ainda de referir que na IPN Incubadora 
nasceram algumas das empresas tecno-
lógicas mais importantes de Portugal, 
como por exemplo: Critical Software, 
Wit Software, Crioestaminal, Active Spa-
ce Tecnhologies, Doganedis e Feedzai.

Mais recentemente, em 2015, foi cria-
da a Aceleradora de empresas que 
conta atualmente com 23 empresas, 
mais de 650 postos de trabalho, um 
volume de negócios de cerca de 65 
milhões de euros, 75 por cento dos 
quais em exportações. 

O IPN é, também, o gestor nacional 
do ESA BIC Portugal - Centro de In-
cubação da ESA (Agência Espacial Eu-
ropeia) que tem como objetivo apoiar 
startups que usam tecnologia espacial 
para utilizações industriais e comer-
ciais não espaciais. 

A área da saúde, nas vertentes de 
Sistemas de Informação, Digital 

das mais dinâmicas na Incubadora 
do IPN, tendo dado origem a em-
presas de referência no panorama 

nacional como a Crioestaminal, 

Medicine One, Take The Wind, HIS, 

MedsimLab, todas elas com forte 

componente exportadora. Algumas 

das maiores promessas atuais, ainda 

na incubadora, são empresas como 

a Perceive3D, BSIM2, Chem4pharm, 

LaserLeap, doDOC, também for-

temente orientadas para a área da 

saúde e biotech/farma.

O IPN forma parte da Comunidade 

de Inovação e Conhecimento Eu-

ropeia para a área da saúde (KIC 

EIT Health), uma organização que 

junta cerca de 150 parceiros a ní-

vel do continente. Esta iniciativa, 

apoiada pela Comissão Europeia e 

pelo Instituto Europeu de Inovação 

e Tecnologia (EIT) – é uma das mais 

abrangentes e importantes iniciati-

vas mundiais na área dos cuidados 

de saúde. Tem como objetivo, a 

promoção de um estilo de vida mais 

saudável associado ao bem-estar de 

todos os europeus.

O EIT Health possui um orçamento 

de dois mil milhões de euros para in-

vestir nos melhores talentos empre-

sariais e mentes criativas da Europa, 

fomentando o desenvolvimento e a 

comercialização de produtos e solu-

ções inteligentes no sector de saúde e 

abordando os desafios impostos pelas 

alterações demográficas e o envelhe-

cimento das populações.

Entre os seus associados estão as mais 

importantes empresas farmacêuticas 

e da área dos cuidados de saúde, as 

mais destacadas universidades das 

ciências da vida e conceituadas insti-

tuições de investigação europeias.

Para além desta rede internacional, 

o IPN é também membro fundador e 

ativo do Health Cluster Portugal, de 

cuja comissão instaladora e primeira 

direção fez parte. 

www.ipn.pt

“A área da saúde tem 
sido historicamente 

uma das mais dinâmicas 
na Incubadora do IPN, 
tendo dado origem a 

empresas de referência 
no panorama nacional 
como a Crioestaminal, 
Medicine One, Take 

The Wind, HIS, 
MedsimLab, todas elas 
com forte componente 

exportadora.”

Health, Medical Devices, Ambiente 
Assisted Living e Pharma/Biotecno-
logia tem sido historicamente uma 

http://www.ipn.pt


www.millenniumbcp.pt

O MUNDO É O SEU 
NOVO MERCADO
TRADE SOLUTIONS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS  E SERVIÇOS DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

A Exportação e Importação, bem como a Internacionalização da sua Empresa, exigem 
conhecimento aprofundado dos processos financeiros, fiscais, da legislação e do mercado local.

O Millennium Trade Solutions é um serviço abrangente de apoio, informação e 
acompanhamento para Empresas em processo de Internacionalização ou que pretendem 
desenvolver atividade exportadora ou importadora.

Informe-se junto do seu Gestor ou em www.miillenniumbcp.pt.

http://www.millennium.pt
http://www.millennium.pt
http://www.millennium.pt
http://www.millennium.pt
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Comissário Europeu  
para a Investigação, Ciência e Inovação

CARLOS 
MOEDAS

“Sem ciência e sem inovação 
não há crescimento nem emprego” 
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O Horizonte 2020, com um orçamento de 80 milhões de euros para o período 
2014-2020, é o maior programa-quadro para a investigação e inovação de que há 
memória na União Europeia. Carlos Moedas que, foi secretário de Estado adjunto 

do primeiro-ministro entre 2011 e 2014, e é atualmente o comissário europeu 
para as áreas da Investigação, Ciência e Inovação, faz o balanço da aplicação 

deste programa em Portugal, e fala-nos, entre outros temas, da necessidade das 
empresas se adequarem à nova realidade digital.

Como comissário europeu respon-
sável pelo programa Horizonte 
2020 que balanço faz da aplicação 
do mesmo, em particular, a Portu-
gal? Quais os setores que se têm 
destacado?

O Horizonte 2020 é o maior programa 
internacional de apoio à investigação, 
ciência e inovação. Sinto uma grande 
responsabilidade gerir um programa 
europeu desta natureza e dimensão. 
O programa tem tido um nível de 
participação sem precedentes, o que 
cria uma grande concorrência entre os 
participantes. Ou seja, é um programa 
altamente competitivo e podemos di-
zer que temos sido vítimas do nosso 
sucesso. Como instrumento aberto a 
todos, apenas beneficia os melhores 
dos melhores, a excelência.

No geral, a participação de Portugal tem 
sido positiva. Até à data, Portugal já re-
cebeu do Horizonte 2020 mais de 500 
milhões de euros. Em apenas quatro 
anos, Portugal já superou o que tinha 
recebido nos sete anos do programa an-
terior. A manter este ritmo, tudo indica 
que no final do programa, em 2020, o 
balanço será claramente positivo. Por-
tugal tem-se destacado sobretudo em 
termos de investigação fundamental, 
em particular com 53 bolsas do Conse-
lho Europeu de Investigação, que ape-
lido carinhosamente de “mini-Nobel”. 
Recordo que estas bolsas são atribuídas 
meramente com base num critério de 
excelência e não por nenhum equilíbrio 
geográfico. Na participação das em-
presas, penso que Portugal tem ainda 
uma grande margem para melhorar o 

tura de integração destas inovações no 
mercado e na vida das pessoas. Só de 
forma muito relativa. Na área da saú-
de, dos transportes ou da energia, ain-
da existe tanto progresso por alcançar 
com resultados concretos a reverter a 
favor da melhoria do nosso bem-estar 
quotidiano. Esta revolução tecnológica 
obriga-nos a repensar modelos econó-
micos, procedimentos e metodologia. 
Questiona os fundamentos de muito 
do que fizemos até hoje. E não vale a 
pena fazer como se essa evolução não 
existisse. Não se para a corrente de um 
rio com a mão. Num cenário global 
muito competitivo, o continente euro-
peu já está a crescer com valores ante-
riores à crise. Mas há escolhas políticas 
a fazer: investir hoje na ciência e inova-
ção é investir no futuro. E sabemos que 
o contexto mundial é cada vez mais 
competitivo, sobretudo com os Estados 
Unidos da América e a China. Neste 
momento, é necessário que a Europa e 
os governos europeus intensifiquem o 
investimento em investigação e inova-
ção, de forma a maximizar o impacto 
na economia e na qualidade de vida.

Que medidas devem ser adotadas 
para incentivar as empresas portu-
guesas a utilizar os resultados da 
investigação para enfrentar os de-
safios da globalização, criar mais 
emprego de qualidade e contribuir 
para o crescimento sustentável da 
economia europeia e em particular 
portuguesa?

A Europa foi pioneira na indústria, es-
tando na origem de várias revoluções 
industriais e invenções que alteraram 

a evoluir para uma economia e socieda-

de modernas e dinâmicas, que apostam 

na investigação e na inovação. 

De que forma é que a tecnologia 

está a mudar a economia?

Sou um tecno-otimista e, apesar de ter 

alterado bastante o nosso dia-a-dia, 

costumo dizer que ainda não vimos o 

verdadeiro impacto das novas tecnolo-

gias que ainda agora começou. Com 

efeito, apesar de existirem grandes 

avanços em diferentes áreas da ciência 

e inovação, ainda não existe uma cul-

“É necessário que as 
indústrias europeias, 
em todos os setores e 
independentemente 

da dimensão das 
empresas, aproveitem 

plenamente as 
oportunidades digitais 

para poderem ser 
competitivas a nível 

mundial.”

desempenho, tanto a nível das grandes 
empresas como das PME, mesmo se já 
se verificam resultados animadores a 
nível das startups. Em termos de ino-
vação, os nossos indicadores apontam 
tendências positivas como, por exem-
plo, em matéria de ecossistema para a 
inovação e a atratividade dos sistemas 
de investigação ou dos recursos huma-
nos. Diria que Portugal está claramente 
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mais resistiram. A transformação digi-
tal tem dois extremos, se por um lado 
temos visto um crescimento naquilo 
que é chamada a inovação incremen-
tal, onde existe a melhoria e adição de 
elementos a produtos ou processos já 
existentes, por outro lado existe ainda 
muito pouca inovação disruptiva. Sen-
do que a última é o tipo de inovação 
que cria novos mercados e crescimento 
económico de forma mais acentuada. 

Tendo isto em consideração, áreas 
como a saúde, ensino, cultura, am-
biente, etc., ainda terão espaço para 
crescer naquilo que é a inovação di-
gital incremental. Enquanto outras 
áreas, nas quais se poderão ou não in-
cluir a energia, computação quântica, 
etc., dependerão dos inovadores e de 
ideias e projetos que provavelmente 
ainda não existem. 

Para responder aos desafios do futuro, e 
assim proteger e servir a população eu-
ropeia, é fundamental apostar no inves-
timento, algo que a Comissão Europeia 

profundamente a sociedade em que 
vivemos e geraram bem-estar e pros-
peridade. Hoje, a indústria continua a 
ter um peso significativo na economia 
europeia, tanto em termos de rique-
za como de crescimento económico, 
criação de emprego, investimento pri-
vado e inovação. Neste setor inserem-
-se as grandes empresas mas também 
milhares de dinâmicas PME e startups, 
verdadeira coluna vertebral da econo-
mia europeia e da inovação. A indús-
tria europeia continua assim competi-
tiva e líder mundial em setores impor-
tantes, mesmo quando confrontada 
com uma concorrência mundial cada 
vez mais forte por parte dos principais 
parceiros internacionais, como os Es-
tados Unidos ou a Ásia. 

Nos nossos dias, a indústria depara-se 
com desafios à escala global e atra-
vessa uma verdadeira mutação que 
alguns apelidam já de nova revolução 
industrial: a digitalização da indústria. 
Estudos recentes estimam que a digita-
lização dos produtos e serviços permi-
tirá gerar um aumento anual de mais 
de 110 mil milhões de euros de receitas 
para a indústria da Europa nos próxi-
mos cinco anos. Esta revolução digital 
não só obriga a uma profunda trans-
formação da indústria como cria novos 
padrões de consumo nos mercados e 
confere aos consumidores/utilizadores 
um papel mais ativo. Coloca-se assim 
a questão de saber como é que o con-
tinente europeu será capaz de manter 
a sua liderança industrial nesse novo 
contexto em que a economia digital 
se funde com a economia real. Ape-
sar das tecnologias e processos digitais 
terem sido rapidamente adotados em 
muitos setores da economia, é neces-
sário que as indústrias europeias, em 
todos os setores e independentemen-
te da dimensão das empresas, apro-
veitem plenamente as oportunidades 
digitais para poderem ser competitivas 
a nível mundial. Vários foram os países 
que já aprovaram planos nacionais es-
tratégicos tal como o “Indústria 4.0” 
na Alemanha, “Fábricas do Futuro” 
em França e “Indústria inteligente” 

nos Países Baixos destinados a apoiar 
a digitalização da indústria, tanto na 
cadeia de produção como nos próprios 
modelos de negócio. Acredito que Por-
tugal tem a capacidade de aproveitar 
todas as potencialidades da era digital, 
se formos rápidos na digitalização da 
nossa indústria. Com uma indústria 
europeia pujante, incentivos ao inves-
timento público e privado e um quadro 
regulatório inteligente, estão criadas as 
condições para que as empresas sejam 
competitivas e liderem no seu setor.

E o que deve ser feito pelos agen-
tes económicos portugueses para 
adequarem esta nova realidade às 
suas empresas? 

Entramos numa fase em que a trans-
formação digital começa a ser vista 
como um imperativo para o sucesso 
das empresas e eficiência dos servi-
ços/produtos. Isto significa que existe 
potencial para crescimento a nível de 
transformação digital em quase todas 
as áreas, mesmo nos setores mais tra-
dicionais que, até à data, foram os que 
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tem vindo a apoiar. Primeiro, o Fundo 

Europeu para os Investimentos Estra-

tégicos, conhecido como “Plano Jun-

cker”, tem estimulado o investimento, 

emprego e crescimento no nosso país. 

Por um lado, através de apoio num total 

de 800 milhões de euros que já benefi-

ciaram mais de 2.000 PME portuguesas. 

Por outro lado, através de investimentos 

em 17 projetos de infraestruturas que 

ascendem a 1,1 mil milhões de euros. 

Portugal é, de momento, o quarto maior 

beneficiário deste fundo entre os seus 

parceiros europeus. Segundo, através da 

criação de um “fundo de fundos” de ca-

pital de risco no qual estamos a trabalhar 

para atrair o financiamento privado. E o 

capital paciente. O capital de risco mo-

bilizou cinco vezes menos na Europa do 

que nos Estados Unidos. O fundo médio 

na Europa é cerca de metade do fundo 

médio nos EUA. E o capital de risco era 

14 por cento público em 2008 e 35 por 

competitivos e à troca de experiências 
entre empresas portuguesas e euro-
peias. Há ainda um trabalho que tem 
de ser intensificado para valorizar os 
casos de sucesso nacionais e que sir-
vam de exemplo para desafiar outros 
potenciais interessados a concorrer.

Como é percecionado Portugal, 
enquanto país que saiu do procedi-
mento por défice excessivo (PDE)?

Na gestão da crise económica e finan-
ceira, Portugal era visto com um bom 
aluno. Com a saída da Troika, Portu-
gal é visto como um exemplo a seguir. 
Estou certo que Portugal continuará a 
ser esse bom aluno cumpridor das re-
gras. Foi, é e será esta atitude que per-
mite recuperar a credibilidade exter-
na. No caso das sanções e da saída do 
PDE que refere na sua pergunta, senti 
que tinha obrigação de intervir. Senti 
que a minha experiência com a Troika 

Participou nas duas edições das 
“Innovation Sessions” promovidas 
pela AICEP, em colaboração com a 
Confederação Empresarial de Por-
tugal, a Agência Nacional de Ino-
vação e a Eupportunity. Como ava-
lia esses eventos e o impacto que 
podem ter nos nossos parceiros 
europeus relativamente às compe-
tências portuguesas?

Desde a sua adesão, Portugal tem 
recebido fundos estruturais e agríco-
las que ajudaram o país a crescer e a 
convergir com os seus parceiros. Esses 
fundos europeus são geridos em Por-
tugal, ao contrário do Horizonte 2020 
em que as universidades e empresas 
se candidatam diretamente a Bruxe-
las, sem obrigação de passar por enti-
dades nacionais. Essa é uma das expli-
cações possíveis para perceber que as 
empresas ainda não estão muito habi-
tuadas a programas mais inovadores 

cento hoje. Por isso, este fundo de fun-
dos – embora não chegue para colma-
tar a lacuna com os Estados Unidos – irá 
pelo menos estimular o financiamento 
da inovação. Decidimos assim avançar 
com um fundo europeu que congregue 
fundos de investimentos privados, que 
tenha uma dimensão em pelo menos 
cinco países. Para cada um euro que a 
UE meta nesse fundo, os gestores do 
fundo europeu devem ir buscar três eu-
ros a fundos de investimentos privados. 
Conseguimos libertar 400 milhões de 
euros de verbas europeias, o que signifi-
ca na prática que o fundo de fundos terá 
até 1,6 mil milhões.

“Para responder aos 
desafios do futuro, e 

assim proteger e servir 
a população europeia, é 
fundamental apostar no 
investimento, algo que 
a Comissão Europeia 
tem vindo a apoiar.”

como o Horizonte 2020 ou o “Plano 
Juncker”. Por isso mesmo, eventos 
como as “Innovation sessions” são 
fundamentais para fazer esse trabalho 
de pedagogia necessária com vista ao 
aumento da participação das empre-
sas portuguesas em programas mais 

em Portugal dava-me legitimidade e 
credibilidade para convencer os meus 
colegas do colégio de comissários a 
não aplicar sanções a Portugal. Fiz isso 
porque acredito de forma convicta 
que tais sanções seriam contraprodu-
centes e profundamente injustas por 
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ignorar o esforço descomunal feito 
pelos portugueses que permitiu uma 
redução do défice superior a 10 por 
cento para menos de três por cento 
num espaço de tempo recorde. Sem-
pre defendi que o mais importante era 
uma execução orçamental irrepreensí-
vel, única via para manter a confiança 
e sair do procedimento de défice ex-
cessivo para recuperar a flexibilidade 
necessária. Esse objetivo foi atingido 
numa lógica de diálogo com Bruxelas 
e não de confronto. Em termos de 
défice público, a situação está agora 
bastante positiva. Tal como o governo 
anterior, este governo cumpriu rigoro-
samente com as metas a que se tinha 
comprometido. Foi esta atitude por 
parte de Portugal, independentemen-
te da cor dos governos, que permitiu 
a saída da Troika, a saída do procedi-
mento de défice excessivo, evitar as 
sanções e a recuperação inicial do rat-
ing. Isso não se fez com gritos, murros 
da mesa ou ameaças aos credores.

Participou, em janeiro deste ano, 
no Fórum Económico Mundial que 
se realizou em Davos. Que resulta-
dos para a Europa? Defende que os 
empresários portugueses devem ter 
presença assídua nestes Fóruns?

Há vários anos que participo no Fó-
rum Económico Mundial, e este, sem 

dúvida alguma, que foi diferente. 
Presenciei o enaltecer de uma Europa 
renascida, representada por líderes 
de Estados-membros europeus como 
Emmanuel Macron. A Europa mos-
trou que está de volta, não só como 
ator global na área da investigação e 
da inovação, mas também de estra-
tégia política e potência económica, 
com capacidade para fazer frente 
aos gigantes mundiais, China e EUA. 
A União Europeia entrou numa fase 

Em França, tivemos Emmanuel Ma-
cron a ser eleito com sucesso assente 
numa agenda pró-europeia. Duran-
te o Fórum Económico Mundial, tive 
também a oportunidade de entregar 
o relatório daquele que é o futuro 
da inovação na Europa, o Conselho 
Europeu de Inovação, ao presidente 
francês, que tem sido um elemento 
chave na concretização deste proje-
to. A presença neste evento tanto a 
nível europeu como a nível nacional 
é fundamental. Nomeadamente para 
Portugal, é crucial participar com ini-
ciativas que facilitem o contacto com 
empresários e atores globais, onde se 
possa passar a mensagem de que Por-
tugal é um país onde se deve investir 
e que este é o momento para o fazer.

Mencionou o Conselho Europeu 
de Inovação (CEI). O que é e que 
objetivos pretende alcançar?

No caso da inovação, defendo que 
devemos mudar a forma como a UE 
apoia as empresas. Para isso estamos a 
desenvolver um Conselho Europeu de 
Inovação que tem como objetivo apoiar 
inovadores, empreendedores, PME e 
investigadores com ideias brilhantes e 
ambição de crescimento internacional. 
Reúne os diferentes instrumentos que 
promovem projetos de elevado risco, 
importantes descobertas na área da in-
vestigação e ainda inovação criadora de 
mercados (inovação disruptiva). A for-
ma de aplicação aos diferentes financia-
mentos também é de formato inovador 
uma vez que as candidaturas são feitas 
sem tema pré-definido, abrindo portas 
à inovação que ainda não foi pensada 
– isto é, bottom up, em que serão os 
inovadores a apresentar os projetos que 
querem candidatar a financiamento, 
em vez de sermos nós a impor áreas em 
que têm forçosamente que ser apresen-
tados. Por definição, se um projeto é 
inovador, nós ainda não pensámos nele. 
De momento, já desenvolvemos uma 
fase piloto do CEI, financiado pelo Ho-
rizonte 2020 (2,7 mil milhões de euros). 
Com o próximo programa-quadro, este 
instrumento vai oferecer, num só sítio, 
condições para financiamento, opor-

“Precisamos da ajuda 
de todos para ligar 
a ciência às pessoas. 

Precisamos de 
mobilizar e motivar 
os europeus para 

enfrentar os principais 
desafios da nossa era.”

positiva de saída de crise, com cresci-
mento económico, descida de desem-
prego, controlo dos défices e dívidas 
públicas. Os efeitos positivos já são 
tangíveis. O crescimento do radicalis-
mo e extremismo, movimentos que 
são uma ameaça ao projeto europeu, 
foram contidos nas recentes eleições 
nos Países Baixos, França e Alemanha. 
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tunidades de networking, orientação, 
coaching e aconselhamento estratégi-
co. O objetivo é claramente aumentar 
a capacidade de competição da Europa 
no mundo da inovação, impulsionando 
inovações disruptivas e transforma-las 
em oportunidades, negócios e postos 
de trabalho. Não duvido que este tipo 
de inovação poderá colocar a UE na li-
derança da economia mundial nos pró-
ximos 20 anos.

Que futuro perspetiva para a Euro-
pa no domínio da inovação e ciên-
cia e, em particular, para Portugal?

Se olharmos para as três ondas da In-
ternet de Steve Case, a Europa teve 
claramente desempenhos diferentes. 
A primeira onda foi sobre a construção 
da infraestrutura. Essa, foi liderada por 
nós: Tim Bernard-Lee, Nokia, Ericsson, 
e outros. A segunda onda focou-se na 
construção sobre a infraestrutura, foi o 
surgimento das aplicações. Foi o digital 
a ser melhor que o físico e nós eramos 
demasiado físicos. Foi sobre o Google, 
o Facebook, Uber e outras ferramentas 
digitais importantes. A terceira onda 
será totalmente diferente e acredito 
que é uma ótima oportunidade para a 
Europa e para os portugueses. A tercei-

ra onda será, na minha opinião, sobre 
três coisas: o retorno da inovação às 
suas raízes científicas e tecnológicas (AI, 
Omics e Blockchain); maior custo de ca-
pital e necessidade de perseverança no 
investimento; e maior complexidade 
regulatória, uma vez que o digital irá 
finalmente progredir para áreas essen-
ciais e altamente reguladas da nossa 
economia, como a saúde e a energia. 
Portugal deve agarrar a transformação 
digital. Perder as oportunidades da ter-
ceira vaga da internet não é uma opção 
nem para a Europa nem para Portugal. 
Precisamos da ajuda de todos para li-
gar a ciência às pessoas. Precisamos de 
mobilizar e motivar os europeus para 
enfrentar os principais desafios da nos-
sa era. É necessário inspirar a Europa 
em políticas de investigação e inovação 
orientadas por missões.

De que forma é que o Brexit e os 
últimos acontecimentos ocorridos 
em Espanha podem afetar a eco-
nomia europeia? 

Ainda hoje me custa imensa aceitar o 
Brexit. Continuo a pensar que apesar de 
democrática, foi uma decisão precipita-
da, mal explicada e motivada por argu-
mentos de política doméstica. Respeito 

a decisão, obviamente, mas não deixo 

de pensar que ambas as partes vão per-

der. Se me perguntar se a UE vai ser di-

ferente a 27? Sem dúvida. Mas acredito 

que possa sair reforçada, se tiver mais 

coesão, mais união entre os seus. Será 

importante para a UE manter-se unida a 

27 e não abrir brechas nas negociações. 

Relativamente à situação da Catalunha, 

a Comissão Europeia tem uma posição 

muito clara sobre o tema, que se ba-

seia no pleno respeito da Constituição 

espanhola. Trata-se de um problema 

espanhol e a esse nível deve ser resolvi-

do. Dito isto, tem obviamente incidên-

cias europeias. Numa altura em que as 

ameaças e os problemas exigem uma 

dimensão global, movimento regiona-

listas ou independentistas como a Cata-

lunha ou o Brexit vão no sentido contrá-

rio da História. Qualquer solução viável 

com futuro passará obrigatoriamente 

por uma solução negociada com base 

no diálogo e não no uso da força. Nem 

Espanha nem a Catalunha tiram vanta-

gens de uma divisão. Preocupa-me cada 

vez mais ver uma deriva antieuropeia na 

extrema-esquerda portuguesa, que faz 

de Bruxelas o bode expiatório de todos 

os problemas, da forma demagógica. 
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A Suíça tem um mercado doméstico de oito milhões de consumidores, 
geograficamente dispersos, com elevado poder de compra e exigentes com a 
marca e o serviço. É um mercado plataforma, fornecedor de grandes marcas 
sedeadas na Suíça. As oportunidades estão, por um lado, numa estratégia de 

abordagem direta, por marca, no canal online. Por outro, na subcontratação de 
algumas marcas suíças que procuram Portugal pela qualidade, flexibilidade e 

quantidade de encomendas. Como setores de oportunidades salientamos, entre 
outros, o agroalimentar e a restauração, a moda e o calçado, o design, o mobiliário 

e decoração, a mobilidade elétrica, a saúde e a aeronáutica.

António Ricoca Freire, embaixador de Portugal na Suíça, e Miguel Ferreira Crespo, 
delegado da AICEP naquele país, falam-nos, respetivamente, da promoção e 
consolidação da marca Portugal e das particularidades e oportunidades do 

mercado suíço

SUÍÇA
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> POR ANTÓNIO RICOCA 
FREIRE, EMBAIXADOR  
DE PORTUGAL EM BERNA

posições de 36.º cliente e 41.º forne-

cedor da Suíça.

Com lugar de destaque na economia 

mundial, considerada pelo Fórum Eco-

nómico Mundial como a “economia 

mais competitiva” do mundo, a Suíça 

é, por certo, um mercado atraente e 

seguro que tem vindo a suscitar o in-

teresse crescente dos agentes econó-

micos portugueses, como bem revela 

a taxa de crescimento médio (7,6 por 

cento) das nossas exportações. 

É verdade que a Suíça pode ser – e 

é tantas vezes – um mercado difícil, 

Deram também expressão à coopera-
ção muito positiva no domínio multi-
lateral, em diversos organismos e ins-
tâncias do sistema das Nações Unidas 
– pilar importante da política externa 
de ambos os países –, designadamente 
nas áreas da paz e segurança, da pro-
moção e defesa dos direitos humanos 
e do combate ao tráfico de drogas. 

Por outro lado, as visitas de Estado re-
fletiram, e contribuíram para reforçar, 
o crescente reconhecimento e apreço 
da Suíça pelos progressos científicos e 
tecnológicos realizados por Portugal, 
designadamente nas áreas das tecno-
logias de informação e comunicação 
(TIC), das energias renováveis e da 
investigação médica e laboratorial, 
abrindo novas perspetivas e criando 
oportunidades de intercâmbio e coo-
peração entre os dois países.

Apesar de as trocas comerciais terem 
vindo a crescer significativamente e de 
forma sustentada nos últimos anos, 
com um saldo da balança de bens e 
serviços que nos é francamente fa-
vorável, julgo importante reconhecer, 
com realismo e com sentido de futuro, 
que há ainda um caminho a percorrer 
no sentido de dar às nossas relações 
económicas e comerciais uma rele-
vância maior e mais consentânea com 
o relacionamento no plano político. 

RELAÇÕES LUSO-SUÍÇAS: PROMOVER  
E CONSOLIDAR A MARCA PORTUGAL

As recentes visitas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Suíça, em outubro de 
2016, e da Presidente Doris Leuthard a Portugal, em novembro de 2017, marcaram 
bem, e ao mais alto nível, a solidez de um relacionamento político-diplomático que 

remonta à criação da Confederação Helvética em 1848.

Com efeito, a Suíça é apenas o 14.º 
cliente e o 31.º fornecedor no comér-
cio internacional português de bens, 
enquanto Portugal ocupa as modestas 
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pouco acessível e sujeito a medidas 
e regulamentos protecionistas que 
chegam a variar de cantão para can-
tão, mas importa sobretudo ter bem 
presente que a Suíça é, sobretudo, 
um mercado de grande rigor e exi-
gência em termos de qualidade do 
produto, de inovação e de garantia 
da marca e é aí que me parece dever 
incidir a aposta estratégica do expor-
tador português. 

Se é incontestável que o interesse e o 
apreço por Portugal têm vindo a cres-
cer na Suíça, a vários níveis e pelas mais 
diversas razões – como bem atesta o 
aumento médio das receitas no setor 
do turismo ao longo dos últimos anos 
–, também é certo que importa ainda 
prosseguir no sentido de promover e 
de consolidar a imagem de qualidade 
e excelência de muitos dos nossos pro-
dutos, marcas e serviços. 

Por último, gostaria de referir o impor-
tante papel que, em matéria de rela-
cionamento bilateral Portugal-Suíça, 
está reservado à comunidade portu-

guesa, a 2.º maior na Europa e o 3.º 
maior grupo estrangeiro neste país. 

Mais do que pela sua dimensão, a 
nossa comunidade impõe-se pela 
boa reputação de que goza, em ra-

neiro, os mais de 270.000 portugue-

ses radicados na Suíça são a “com-
ponente humana do nosso relacio-
namento bilateral”. 

Sejam quais forem as funções que 

exercem ou a atividade a que se dedi-

cam, como altos quadros de grandes 

sociedades, como empresários nas 

áreas da construção civil, distribuição 

alimentar e restauração, como acadé-

micos ou investigadores científicos, 

todos os portugueses estabelecidos 

na Suíça têm um papel a desempe-

nhar na criação, promoção e/ou con-

solidação da imagem de Portugal. 

Este processo, em curso e nunca ter-

minado, é obra de todos nós: executi-

vos, peritos, agentes económicos, ins-

tituições e representantes do Estado 

português na Suíça. Com o apoio da 

minha equipa na Embaixada em Ber-

na e dos Cônsules-gerais em Genebra 

e Zurique, terei gosto em trabalhar 

com todos neste desafio. 

sconsular.berna@mne.pt

“Mercado atraente 
e seguro que tem 
vindo a suscitar o 

interesse crescente dos 
agentes económicos 
portugueses, como 

bem revela a taxa de 
crescimento médio (7,6 
por cento) das nossas 

exportações.”

zão do seu grande contributo para 
a economia, a ordem social e o pro-
gresso da Suíça. Conforme me refe-
riu o Presidente da Confederação, 
Alain Berset, quando lhe apresentei 
credenciais no passado dia 16 de ja-

mailto:sconsular.berna@mne.pt


MERCADOSmarço 2018 37

Sem porto, e sem pertencer à União 
Europeia, é ainda assim o nosso 10.º 
parceiro comercial em termos de ex-
portações, cada vez de maior valor 
acrescentado. É também a origem de 
uma importante fatia do investimento 
estrangeiro que Portugal tem vindo a 
atrair. Conquistar a Suíça é como con-

SUÍÇA
Um país sério, seguro, sigiloso  

e cheio de saúde

Estes adjetivos, que poderiam constar num anúncio classificado, adequam-se ao 
retrato da Suíça e ao relacionamento económico com Portugal. Um pequeno 

território dos Alpes, com uma geografia adversa, que os suíços ao longo do último 
século souberam transformar num palco cimeiro do conhecimento, da diplomacia 

e dos negócios, atraindo talento e capital à escala global.

quistar os Alpes: um desafio ao pla-
neamento e perseverança, ao alcance 
das nossas melhores empresas.

A Suíça é um país de 8,1 milhões de 
habitantes e com uma área de 41.227 
quilómetros quadrados, o que equiva-
le a menos de metade da superfície de 
Portugal. Os seus habitantes concen-
tram-se no terço do território a norte 
dos Alpes, num arco entre Genebra, 
Basileia, Berna e Zurique. O país, si-
tuado no coração da Europa, faz fron-
teira com a França, Itália, Alemanha, 
Áustria e Liechtenstein. 

A Suíça figura entre as economias mais 
desenvolvidas a nível mundial, mar-
cada por elevada estabilidade social, 
política e económica. Trata-se de um 
país com uma riqueza cultural assina-

lável, idiossincraticamente reforçada, 
ao longo de séculos, nos seus traços 
de convivência frutuosa entre idiomas 
e religiões diversos. De acordo com os 
dados do Banco Mundial, relativos a 
2016, a Suíça é a 19.ª economia mun-
dial em termos produto interno bruto 
(PIB em dólares) e a 2.ª em termos de 
PIB per capita, com 80.837 dólares 
(FMI - Fundo Monetário Internacio-
nal), apenas atrás do Luxemburgo. 
Este indicador é não só quatro vezes 
maior do que Portugal, mas também 
1,8 vezes maior do que na vizinha Ale-
manha ou 2,1 vezes maior do que em 
França, pelo que uma extrapolação 
direta subestima o poder de compra 
substancialmente superior.

Ainda que 72 por cento do PIB suíço 
tenha origem no sector dos serviços, 

> POR MIGUEL FERREIRA 
CRESPO, DELEGADO  
DA AICEP EM BERNA
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a indústria assume, também, uma po-
sição de relevo na economia do país, 
contribuindo para 27 por cento do 
PIB. Até o setor agrícola é significati-
vo, apesar de representar apenas um 
por cento do PIB, contribuindo para o 
ordenamento do território com PME 
eficientes, parcialmente protegidas da 
concorrência externa. 

País historicamente neutral e internacio-
nalista, numa perspetiva de política ex-
terna, o que, desde logo, permitiu a fi-
xação de um número invulgar de sedes 
de organismos internacionais (46 no 
total), entre eles, o Comité Internacio-
nal da Cruz Vermelha Internacional (em 
Genebra); a OMC - Organização Mun-
dial do Comércio (em Genebra); a OIT 
- Organização Internacional do Trabalho 
(em Genebra); a OMPI - Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual (em 
Genebra); a sede das Nações Unidas na 
Europa (em Genebra); a FIFA-Federação 
Internacional de Futebol (em Zurique); 
o BIS-Banco de Pagamentos Internacio-
nais (em Basileia); a ISO - Organização 
Internacional de Normalização (em Ge-
nebra), ou os headquarters europeus 
de empresas multinacionais, como a Ri-
chemont; Philip Morris; Cargill; Procter 
& Gamble; Noble Group; Gazprom; TE 
Connectivity; e ainda do setor farma-
cêutico, entre outras.

Economia
A Suíça revela uma economia muito 
próspera de matriz liberal, em que ao 
longo da história se afirmou com um 
conjunto de empresas de destaque 
mundial, nomeadamente, nas áreas 
das finanças, saúde, agroalimentar, 
farmacêutica, indústrias de ponta, 
turismo e serviços de alto valor acres-
centado (Nestlé, Glencore, Schindler, 
Holcim, Geberit, Sika, Swatch, SGS, 
Adecco, ABB, Novartis, Roche, Syn-
genta, Logitech, Schindler, etc.).

A visibilidade internacional da Suíça é 
muito forte, o que em muito se deve à 
capacidade de atrair capital e talento. 
A Suíça ainda é conotada como paraí-

so fiscal e refúgio de fortunas, mesmo 
considerando os progressos verificados 
em matéria de transparência, por pres-
são dos seus maiores parceiros, Euro-
pa e EUA. Tal não invalida que a Suíça 

muito competitivas. Também as hol-
dings familiares de muitas das maiores 
fortunas mundiais estão sedeadas na 
Suíça, de onde controlam impérios em-
presariais (como por exemplo o IKEA, a 
Kühne & Nagel, e a Ambev). Por último, 
os quadros internacionais de topo, que 
dirigem estas empresas, beneficiam, na 
Suíça, duma fiscalidade muito mais be-
névola sobre os seus elevados salários. 
A conjugação imbatível destes três pila-
res de atração, num contexto de segu-
rança e sigilo, é a receita perfeita para 
concentrar na Suíça a plataforma global 
de serviços ou de tecnologia de ponta 
com capital em abundância. 

A Suíça é mundialmente famosa pelo 
seu sistema bancário e pela sua históri-
ca tradição de sigilo, codificado numa 
lei de 1934, e que proíbe que se reve-
lem os dados do titular de uma conta. 
Este estatuto, associado à distinção 
que a lei suíça fazia entre evasão fis-
cal (não declaração de rendimentos) e 
fraude fiscal (ocultação ativa de ren-
dimentos, em que só esta última era 
passível de cooperação internacional), 
fez da Suíça não só um dos paraísos 
fiscais mais concorridos do globo, mas 

prossiga uma estratégia global, exem-
plarmente executada, em que uma 
fiscalidade muito baixa se aplica a uma 
base fiscal que se estende sobre todo 
o globo. Significa que, em muitos dos 
casos, os lucros das sociedades são con-
solidados na Suíça, onde as sedes estão 
sujeitas a taxas de IRC (Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas) 

“De acordo com 
os dados do Banco 
Mundial, relativos a 
2016, a Suíça é a 19.ª 

economia mundial em 
termos produto interno 
bruto (PIB em dólares) e 
a 2.ª em termos de PIB 
per capita, com 80.837 

dólares.”

Sede das principais 
empresas suíças

Fonte: AICEP Zurique
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também um dos mais criticados, sendo 

os bancos suíços acusados de servirem 

para ocultar a riqueza indevida.

Cultura e sociedade
Uma cultura caracterizada por forte sen-

tido de estabilidade, independência, res-

ponsabilidade e pertença coletiva, per-

mite à Suíça desafiar em muitos aspetos 

as ideias pré-concebidas de centralida-

de, escala ou sacrifício de setores menos 

sofisticados. Na verdade, a Suíça está 

repartida por 26 cantões com elevada 

delegação de poderes, com quatro idio-

mas oficiais (alemão, francês, italiano e 

romanche) e coexistência de culturas lu-

terana e católica. A paisagem campestre 

está marcada por vacas, e, no entanto, 

nunca sofreu da “dutch disease”, lo-
grando preservar um tecido económico 
bem diversificado, com pleno emprego, 
num mercado laboral flexível e com uma 
mão-de-obra altamente qualificada.
A Suíça dispõe de estabilidade política 
e económica, de um sistema jurídico 
transparente, de infraestruturas ex-
cecionais, de um mercado de capitais 
eficiente, de legislação laboral flexível, 
e de baixo nível de impostos, posicio-
nando-se como a economia mais com-
petitiva do globo (1.º lugar no Global 
Competitiveness Index 2016-17).

A sociedade suíça tem como forte de-
nominador comum uma classe média 
com elevado poder aquisitivo, mesmo 
quando a frugalidade de matriz lute-
rana continua a ser um traço distintivo. 
Não surpreende, por isso que as cidades 
de Zurique e Genebra figurem sempre 
entre as cinco mais caras do mundo.

ra e segunda geração. A emigração 

mais recente já regista um fluxo de 

portugueses de maior diferenciação, 

nomeadamente, de quadros superio-

res, no que contrasta com o perfil indi-

ferenciado da emigração mais antiga.

Relacionamento  
com Portugal
A relação económica entre Portugal e 

a Suíça não tem parado de crescer, ba-

tendo recordes sucessivos. Seja no co-

mércio, no turismo ou no investimento. 

Assinale-se desde logo o desempenho 

das nossas exportações, que atingiram 

1.700 milhões em 2017, com um cres-

cimento de 1,5 por cento, repartidas 

entre um terço em exportação de bens 

e dois terços em prestação de serviços. 

O rácio de cobertura é-nos favorável 

por um fator de 2,7 para os bens, e de 

2,1 para bens e serviços. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A SUÍÇA

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

Exportações 1.265,4 1.573,7 1.468,9 1.541,9 1.704,3 8,3 10,5

Importações 615,4 660,6 642,6 666,9 792,6 6,8 18,9

Saldo 649,9 913,1 826,3 875,0 911,7 -- --

Coef. Cob. 205,6 238,2 228,6 231,2 215,0 -- --

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
           Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma
           [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

Cerca de 25 por cento dos 8,1 milhões 
de habitantes da Suíça são estrangei-
ros. Destes dois milhões de habitantes, 
300.000 serão portugueses de primei-

O crescimento já não vem tanto do se-
tor agroalimentar que, não crescendo 
ao ritmo dos demais, vai perdendo o 
seu peso historicamente dominante. 
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Em 2017 representou 14,7 por cen-
to, em 2016 eram 15,8 por cento. E 
aqui cabe referir que embora as nossas 
exportações de vinho aumentem num 
mercado globalmente em retração, es-
tão quase a ser atingidas em valor pela 
exportação de cervejas, feito apenas 
por dois grupos nacionais. Na verdade 
são os setores de maior valor-acrescen-
tado que registam maior crescimento, 
tal como a saúde, veículos, bens de 
equipamento e maquinaria pesada. 

A balança dos serviços, por seu lado 
é ainda mais importante, repartida de 
forma equitativa entre receitas do tu-
rismo, logística e transportes, e serviços 
de alto valor acrescentado, repartidos 
entre investigação e desenvolvimen-
to, consultoria de gestão, projetos de 
engenharia e arquitetura. Num setor 
como o da saúde, as exportações de 
Portugal para a Suíça já se repartem 
de forma equitativa entre bens e servi-
ços. Há centros de diagnóstico médico 
instalados em Portugal que faturam à 
casa-mãe as análises que fazem para 
toda a Europa. O mesmo se passa com 
algumas empresas que exportam para 
a Suíça investigação e desenvolvimento 
dentro do setor farmacêutico.  
Estes são factos que não se verificam 
possivelmente com nenhum país da 
OCDE, e muito menos em países mais 

desenvolvidos que Portugal. Significa 
isto que o potencial de entrada esta-
rá esgotado? Longe disso, porque a 
Suíça não pode nunca ser olhada uni-
camente como mercado destino, mas 
sim como mercado plataforma para 

contentores. E desde há dois anos que 
“veio para terra”, comprando a CP 
Carga e apostando em fazer dela uma 
referência no transporte por via férrea 
na Península Ibérica. A Nestlé tem pre-
sença histórica com quatro unidades 
industriais, inclusive nos Açores. O 
setor farmacêutico, para além de uni-
dades produtivas, desenvolve em Por-
tugal investigação e desenvolvimento 
para o resto do mundo. E mesmo o 
setor relojoeiro incorpora a partir de 
Portugal atividades de metalomecânica 
de precisão e de marroquinaria. 

Por alguma razão um país pequeno 
apenas em aparência justifica a exis-
tência de uma dinâmica Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Suíça, que 
ao longo de mais de uma década tem 
prestado um excelente auxílio às em-
presas com interesses cruzados em 
ambos os países. A lista de associados 
é ilustrativa dos interesses suíços em 
Portugal. A AICEP tem identificado 
cerca de 90 empresas suíças com ope-
rações em Portugal e com um cresci-
mento assinalável nos últimos anos. 

Perspetivas  
macroeconómicas
A economia suíça é marcada pela pre-
visibilidade e robustez para aguentar 

A Suíça revela uma 
economia muito 

próspera de matriz 
liberal, em que ao 
longo da história 

se afirmou com um 
conjunto de empresas 
de destaque mundial.”

alcançar destinos terceiros. Fazer ne-

gócio com a Nestlé, com a Novartis, 

com a SGS ou com a Logitech, para ci-

tar apenas algumas empresas, é fazer 

negócio para todo o mundo. 

As empresas suíças dos setores mais 

proeminentes não só conhecem Por-

tugal, como têm historicamente uma 

presença no nosso país que não se cin-

ge à mera cobertura comercial de mer-

cado. A Mediterranean Shipping Com-

pany foi o primeiro grupo de shipping 

a apostar em Sines para transporte de 

Principais clusters na Suíça:
distribuição geográfica

Fonte: AICEP Zurique
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choques externos, agindo a sua moe-
da como moeda de refúgio em tem-
pos de incerteza. O franco suíço tem 
vindo a recuperar ligeiramente face 
ao euro, devolvendo algum estímulo a 
um quadro, já de si saudável. O pleno 
emprego, a taxa de inflação controla-
da, os vetores de crescimento virtuosos 
através do investimento produtivo, as 
exportações e o consumo privado.

Recentemente o governador do Ban-
co Central suíço destacou cinco desa-
fios que a economia enfrenta:

•  Economia pequena, rodeada pela 
União Europeia, mas com estatuto 
de economia refúgio à escala global, 
com toda a pressão cambial inerente;

•  Taxas nominais negativas, com toda a 
implicação para o equilíbrio do siste-
ma financeiro. São esperadas subidas 

das taxas diretoras, em sintonia com 
o Banco Central Europeu (BCE);

•  Receio de bolha no setor imobiliário, 
mesmo com taxas de ocupação em 
ligeiro recuo;

•  Mudanças cíclicas e estruturais no mix 
de exportações: as exportações para 
fora da Europa já ultrapassam 50 por 
cento, e o setor farmacêutico domina 
com mais de 40 por cento, tendo du-
plicado nas últimas duas décadas;

•  Moeda digital: impacto transformador 
ainda mal conhecido, com riscos tanto 
nas criptomoedas privadas, como em 
possíveis moedas digitais com chance-
la da autoridade monetária.

A estes cinco desafios entendemos 
que acresce um sexto desafio, que fi-
gurará de forma escondida antes do 
primeiro. Até quando continuará a 

Suíça fora da União Europeia? Os suí-
ços seguem com particular atenção o 
processo do Brexit, porque doravante 
o relacionamento com a União Euro-
peia tenderá a ser escrutinado em pa-
ridade com as regras que vierem a ser 
acordadas entre a UE e o Reino Unido. 
Apesar de todas as resistências iden-
titárias que sempre condicionaram a 
adesão da Suíça à UE, é cada vez me-
nos de excluir que na próxima geração 
o homo economicus suíço prevaleça 
sobre o homo politicus.

Tendo em conta a capacidade de pla-
nificar e buscar consensos nas solu-
ções, consideramos que a Suíça con-
tinua a oferecer um quadro de saúde 
económica invejável. Em conclusão, 
a Suíça deverá manter a fórmula de 
economia liberal, atraindo capital e ta-
lento e libertando atividades de valor 
acrescentado intermédio. A relação 
com a União Europeia deverá também 
continuar a ser habilmente explorada 
em proveito próprio, de acesso não in-
tegralmente recíproco.

AICEP Suíça:  
uma presença  
em consolidação
A AICEP reabriu escritório na Suíça em 
agosto de 2015, e comprovou-se de 
então para cá que o potencial de es-
treitamento de relações estava longe 

PREVISÕES MACROECONÓMICAS

2017 2018 2019

PIB 1,0 2,3 1,9

Consumo privado 1,2 1,4 1,5

Consumo público 1,3 0,7 0,5

Construção 1,2 1,1 0,3

Bens de equipamento 2,8 3,7 3,2

Exportações 3,4 4,5 4,1

Importações 2,6 3,9 3,8

IPC 0,5 0,3 0,7

Taxa de desemprego 3,2 2,9 2,8

Fonte: Previsões do Banco Central Suíço, dezembro 2017

“A emigração mais 
recente já regista um 
fluxo de portugueses 

de maior diferenciação, 
nomeadamente, de 

quadros superiores, no 
que contrasta com o 

perfil indiferenciado da 
emigração mais antiga.”

de estar esgotado e que, construindo 
sobre a sólida base preexistente, era 
possível dar especial atenção a dois 
vetores de força.
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Em primeiro lugar, ajudando a posicio-

nar a oferta portuguesa num patamar 

de maior valor acrescentado e reco-

nhecimento. Temos vindo a apoiar 

as empresas na afirmação da oferta 

portuguesa nos canais suíços mais exi-

gentes, seja no B2C por marcas nacio-

nais fortes, seja no B2B em soluções 

portuguesas internacionalmente tes-

tadas. É gratificante entender que, en-

tre processos de nearshoring e melho-

ria continuada da perceção das nossas 

empresas, vamos assistindo à entrada 

de novas marcas de produtos, algu-

mas delas também no canal online, ou 

a novas parcerias tecnológicas.

Quem diria que a Globus, principal ca-
deia de department stores suíça, dedi-
caria um mês a Portugal, destacando 
o lifestyle que as próprias dinâmicas 
do turismo têm vindo a transmitir? 

Quem pensaria que laboratórios de 
hospitais, universidades ou farma-
cêuticas têm o design, mobiliário e 
equipamento português? Quem ima-
ginaria que na Internet of Things uma 
empresa portuguesa é o parceiro tec-
nológico de uma empresa industrial 
suíça da domótica e instrumentação? 

Em segundo lugar, e sem prejuízo da 
tradição histórica de investimento suíço 

em Portugal, era chegada a altura de 
Portugal demonstrar os seus argumen-
tos de competitividade, procurando 
atrair investimento de outros grupos 

empresariais suíços, nomeadamente em 
setores económicos de ponta, tais como 
a saúde, as tecnologias de informação, 
a mecânica de precisão, as fintechs ou 
do luxo. Para já não falar de centros de 
serviços partilhados. E o facto é que, à 
medida que a conjuntura económica 
e rating do país foram melhorando, 
começaram a surgir manifestações de 
interesse, muitas delas entretanto con-
cretizadas em projetos de investimento. 

Noutros casos, de forma mais acelera-
da, através de aquisições de empresas 
portuguesas de forte componente tec-
nológica, como sejam os laboratórios 
de genética (CGC genetics, comprada 
pela Unilabs), ou de biologia molecu-
lar (Biopremier deu origem à SGS Mo-
lecular, baseada em Portugal). A inje-
ção de capital associada à partilha de 
uma extensa rede de comercialização 
internacional permite o crescimento 
de recursos humanos altamente quali-
ficados a partir de Portugal. 

O sigilo e discrição não são um exclu-
sivo do setor financeiro na suíça, pelo 
que o trabalho da AICEP é por defini-
ção discreto, com a conquista gradual 
de confiança num meio empresarial 
que sabemos ser estreito e bem in-
terconectado. Nesse sentido, é gra-
tificante entender que da Suíça ale-

“As empresas 
suíças dos setores 

mais proeminentes 
não só conhecem 

Portugal, como têm 
historicamente presença 

no nosso país que 
não se cinge à mera 

cobertura comercial de 
mercado.”

1

2

1. E 2. IMAGENS DO CATÁLOGO VIRTUAL DA GLOBUS
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mã, até agora quase só voltada para 
os países germânicos ou do Leste da 
Europa, começam a surgir operações 
industriais ou centros de tecnologias 
de informação, naquilo que pode ser 
apenas um começo. Damos conta de 
um desses casos com a Beck-Auto-
mation que, desde 2017, produz em 
Braga robots para injeção de plástico. 

Em terceiro e último lugar acresce refe-
rir o apoio aos empresários da diáspora, 
por um lado fortalecendo a sua ligação 
com Portugal e, por outro, incentivan-
do-os a posicionar o nosso país para lá 
do mercado da saudade, junto do con-
sumidor suíço. Por exemplo, no domínio 
da restauração, procurando aproveitar 
a “boleia” oferecida pelo excelente de-
sempenho do turismo em Portugal. 

Em 2017 lançámos o primeiro concur-
so de gastronomia portuguesa aberto a 
todos os mais de cem estabelecimentos 
identificados, com o patrocínio de mar-
cas portuguesas estabelecidas na Suíça 
e com o propósito de dar a conhecer os 
nossos restaurantes através das plata-
formas online, abrindo-os a novos pú-
blicos e incentivando a melhoria contí-
nua. É um desafio para continuar, e que 
permite fortalecer as nossas marcas do 
agroalimentar junto do consumidor suí-
ço. De salientar que 40 por cento dos 
restaurantes na Suíça são italianos, e 
20 por cento asiáticos, o que contrasta 
com uma visibilidade praticamente ine-
xistente de espaços portugueses. Talvez 
por isso quase todo o azeite à venda nos 
supermercados seja de marca italiana, 
e haja mais “noodles” à venda do que 
pastéis de bacalhau. Contamos, a prazo, 
alterar essa perceção e, neste sentido, 
vimos com particular agrado a abertura 
do spark, um restaurante trendy em Ba-
sileia, mesmo ao lado dos escritórios da 
cadeia de supermercados COOP. 

Mas as oportunidades estão longe de se 
esgotar na restauração e no agroalimen-
tar. No domínio da construção, onde a 
comunidade portuguesa está também 
muito presente, assistimos a um nú-
mero crescente de parcerias comerciais 
e acordos de representação de marcas 

portuguesas de materiais, como é o 
caso de mobiliário e cozinhas, torneiras 
e material inox, ou divisórias e portas. E, 
neste caso, o produto ou serviço presta-
do na Suíça já não se confina apenas ao 
cliente com ligações a Portugal. 

Foi recentemente criada em Genebra 
a Câmara de Comércio, Indústria e 
Serviços Suíça-Portugal (CCISSP). Es-
tamos esperançados que, entre ou-
tros desafios, possa contribuir para 
“federar” os agentes económicos da 
diáspora portuguesa espalhados pelo 
território suíço, potenciando a sua 
afirmação no mercado.

Conselhos práticos  
de abordagem  
ao mercado
Dois aspetos a ter em conta na aborda-
gem estratégia à Suíça. Interessa às em-
presas portuguesas apostar num merca-
do maior, que é o germânico, mas cujo 
acesso raramente é possível através de 
uma empresa da suíça francófona. Pou-
cas PME suíças têm cobertura nacional 
e a barreira linguística é barreira ao ne-
gócio. Por outro lado, a Suíça alemã é 
mais fechada, com padrões de exigên-
cia muito altos, e tem um bias em favor 
dos países de leste, com os quais comu-
nica em alemão. Daí que seja altamente 
recomendável integrar a abordagem à 
suíça alemã num contexto de estratégia 
comercial para os países germânicos, 

estendendo-se à Alemanha e à Áustria. 
E com um mindset nada mediterrâneo. 
No bloco D-A-CH (que é a soma das 
matrículas dos países germânicos e quer 
dizer telhado), existe um entendimento 
enraizado de que o mass market fala 
inglês e que a qualidade fala alemão. 
Um website, um catálogo ou fichas de 
especificação técnica em alemão sinali-
zam um compromisso com o mercado 
completamente diferente. E voltando 
ao mesmo, este é um mercado que 
paga bem, mas exige uma garantia de 
qualidade de serviço.

Para muitas empresas portuguesas a 
abordagem à Suíça ainda é entendida 
como um prolongamento da aborda-
gem aos vizinhos maiores, o que por 
si só é um erro, porque o cliente suíço 
corresponde ao segmento de topo, 
caracterizando-se por privilegiar a qua-
lidade/serviço/garantia por oposição a 
volume/preço. E esse trinómio de clien-
te premium desperta desde há muito a 
atenção dedicada dos melhores players, 
pelo que dificilmente a proposta dos 
nossos melhores produtos ou soluções 
encontra terreno virgem de concorren-
tes diretos alemães, italianos, franceses 
ou espanhóis. Chegámos quando pu-
demos, mas a nossa proposta de valor 
tem de ser claramente diferenciada face 
às demais. A barreira linguística existe, e 
só as empresas globais aceitam o inglês 
como língua de trabalho. 
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A abordagem comercial ainda tem de 
derrubar alguns preconceitos, mais 
que tudo de perceção de imagem de 
qualidade ou sofisticação, em certa 
medida também reflexo de uma co-
munidade emigrante tida como traba-
lhadora, mas pouco diferenciada.

E o decisor suíço é por natureza frio 
e pragmático. Pedidos de reunião só 
são aceites quando bem fundamenta-
dos, e quando entende que há uma 
necessidade concreta. Uma reunião 
de 30 minutos pode demorar dois a 
três meses a ser conseguida, pelo que 
o sales pitch tem de ser conciso e tec-
nicamente convincente.

Não fazendo parte da União Europeia, 
o mercado tem barreiras à entrada de 
produtos e de mão-de-obra que há 
que ter em conta, pelo que os preços 
praticados na Suíça não significam 
que o nosso exportador possa vender 
mais caro do que para outros merca-
dos. Deve orientar-se para vender o 
segmento de topo da sua gama de 
produtos, porque é isso que o consu-
midor suíço pode pagar.

“Swiss quality”:  
o primado das marcas
A Suíça, com apenas seis milhões de 
nacionais, soube construir a mais valio-
sa marca-país em menos de um século. 
É, destacadamente, o país menos po-
puloso entre os 20 primeiros (Brandfi-
nance, 2017), sem a demografia, sem 
guerras nem conquistas e sem mar. É 
uma marca-país gerida sem falha para 
transmitir a sensação de qualidade, 
eficiência, sigilo, discrição, ausência de 
risco, natureza e simplicidade. 

Habituámo-nos a pensar que com um 
suíço um segredo fica bem guardado, 
os capitais prudentemente geridos, 
da mesma maneira que o objeto suí-
ço é suposto ser eterno: dura para lá 
de uma geração, como sabiamente o 
promove uma das mais prestigiosas 
marcas suíças de alta-relojoaria. A pre-
servação desta imagem é gerida com 
enorme profissionalismo e descrição, 
tratando de conter os casos mais in-

cómodos, tais como o da falência da 
Swissair, os escândalos na gestão de 
organismos desportivos, ou a dualida-
de entre eficiência, fuga e fraude fiscal.

A Suíça é o paraíso para gerir as mar-
cas mais nobres a nível mundial, com 
uma moldura fiscal muito vantajosa 
para brands empresariais e para for-
tunas globais. Mas para além disso, 
a Suíça exibe uma constelação de 
marcas mundiais de origem suíça, 
sempre conotadas com a excelência 
no respetivo domínio (www.ranking-
thebrands.com/The-Brand-Rankings.
aspx?rankingID=252).

Comprar uma marca suíça, correspon-
de a comprar um produto ou um ser-
viço que tem associada uma garantia 
de fiabilidade, de robustez, de moder-
nidade ou de prestígio. E essa realida-
de está patente no dia-a-dia do suíço 
a vários níveis:

•  O decisor da empresa, por exemplo 
o responsável de IT, que não hesita 
em comprar a solução ERP mais cara 
no mercado, porque o orçamento 
que tem ao seu dispor será 10 vezes 
maior do que aquele que terá um 
responsável de uma empresa por-
tuguesa de tamanho idêntico. Não 
será recompensado por optar por 
um ERP de uma empresa menos co-
nhecida e que lhe custe metade do 
preço. Em contrapartida, ninguém 
lhe perdoará se houver uma falha 
técnica que paralise a empresa;

•  O consumidor suíço confia nas mar-
cas que são referência mundial de 
inovação, tendo a predisposição para 
ser early-adopter de tudo o que é 
novo e tecnologicamente avançado. 
A Apple usa a Suíça como test-bed 
para novos lançamentos, e a Tesla 
regista na Suíça uma das mais altas 
taxas de entrada no mercado. O mes-
mo se passa na medicina, ou na mo-
bilidade elétrica, em que empresas 
suíças são uma referência mundial;

•  O consumidor, que genericamente 
tem aversão ao low-cost, mesmo 
quando não gosta e de ostentar a 
marca. Só a IKEA parece vingar….

Caso 1:  
o capitalismo 
mutualista –  
um caso especial que é 
património da UNESCO
A Migros, o maior grupo de retalho na 
Suíça, está presente em todos os tipos 
de negócio ao consumo. Em 2017, terá 
faturado aproximadamente 25 mil mi-
lhões de euros, quase exclusivamente 
na Suíça, entre o comércio alimentar, 
retalho especializado, banco, academias 
de formação, agências de viagem e até 
restaurantes de rua. Opera numa eco-
nomia de mercado, com os mais altos 
padrões de qualidade (e preço). O que 
o torna invulgar é o facto de, num país 
de oito milhões de habitantes, a Migros 
contar com dois milhões de acionistas, 
entre eles o “Sr. José Luís P.”.

O capitalismo popular, enraizado em 
mútuas e cooperativas, é um carácter 
distintivo da cultura germânica, reco-
nhecido em 2016 como património 
imaterial pela UNESCO. No caso da 
Suíça, remonta à Idade Média, com 
a partilha, e não com a coletivização, 
de meios de produção, nomeada-
mente nas empresas de laticínios ou 
de exploração florestal. Nos dias que 
correm, muitas das maiores empresas 
voltadas para o consumidor assentam 
nesta fórmula de capitalismo de base 
ampla. Em duopólio com a Migros 
opera também a COOP. A elas se jun-
ta a Landi, que associa o mundo rural. 
Para além disso, o grémio bancário 
Raiffeisen, 3.º maior grupo bancário 
suíço, ou a seguradora Mobiliar.

O que os torna diferentes? Não distri-
buem dividendos, estando obrigados a 
reinvestir nos seus negócios ou em ini-
ciativas de retorno social à comunidade 
local. São altamente capitalizados, têm 
um horizonte de investimento de mui-
to longo prazo, habitualmente circuns-
crito à Suíça. Gozam de enorme fideli-
zação junto do consumidor suíço que, 
nem sempre conscientemente, paga 
muito mais, porque valoriza o retorno 
indireto, nomeadamente em obra so-

https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=252
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=252
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=252
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cial, apoio à cultura e ao desporto. O 
lado adverso deste modelo, é o facto 
de impedir a livre concorrência, blin-
dando o acesso ao mercado a tercei-
ros. Seria um modelo quase impossível 
de sustentar se a Suíça estivesse dentro 
da União Europeia.

Caso 2: quem disse  
que não há riscos?
Algumas empresas portuguesas, no-
meadamente do agroalimentar ou da 
construção têm feito maus negócios 
com a Suíça. Com a Suíça? Não, com 
empresários estabelecidos na Suíça, 
com escasso histórico de credibilidade 
que, a coberto da elevada perceção 
de qualidade de risco do país, enga-
nam o empresário português. 

Setor agroalimentar: ao longo de 2017, 
foram frequentes os casos de incum-

primento com agentes no mercado da 
saudade, da típica “empresa de vão-
-de-escada”, em negócios muitas das 
vezes fechados em Portugal. Para além 
de, na maioria dos casos, degradar a 
imagem da marca portuguesa pelo 
posicionamento errado do produto, é 
depois oneroso recuperar os créditos, 
sendo necessário procedimento legal.

Setor dos serviços-construção e enge-
nharia: outra armadilha mais complexa, 
porque tem consequência penal, é a da 
transferência de trabalhadores. A Suíça 
não integra a União Europeia, pelo que 
há livre circulação de pessoas, mas não 
de trabalhadores. A empresa portugue-
sa não pode destacar um trabalhador 
para a Suíça sem notificação prévia, e 
os encargos totais suportados serão 
certamente maiores do que o equiva-
lente na contratação feita localmente. 

A Suíça tem um protecionismo muito 
bem armado, que impede que haja 
dumping salarial dos países circundan-
tes, entre eles a Alemanha. A mão-de-
-obra na Suíça ganha duas a três vezes 
o que ganha um trabalhador alemão ou 
francês, pelo que não é possível legal-
mente trabalhar na Suíça com salário 
alemão ou português. Para além disso, 
nos casos de manifesta necessidade, o 
prazo máximo anual autorizado são 90 
dias. Qualquer período mais extenso re-
comenda que se recorra a contratação 
local ou à criação de empresa. Qualquer 
contravenção pode ser crime com inibi-
ção de poder operar na Suíça por um 
período de cinco anos. 

Caso 3: “less is more” - 
como em nenhum  
outro lado
Recentemente, Leonard Lauder, chair-
man da Estée Lauder, resumia o perfil 
do consumidor suíço da seguinte ma-
neira: “enquanto a mulher americana 
desembolsa 2.000 dólares por um ca-
saco se com ele ostentar um valor de 
4.000 dólares, a mulher suíça pagará 
de bom grado 4.000 dólares se o casa-
co passar despercebido como se tives-
se custado não mais de 2.000 dólares”. 

Pouco mas o melhor parece ser o 
lema, nas estantes dos supermerca-
dos, no mobiliário de um hotel, no 
interior dos armários de casa…

A frugalidade impera em quase tudo, 
a par com uma elevada cultura cívica, 
moldadas pela reforma protestante. 
Há quem designe a Suíça como o 
país de Bauern und Bänker, i.e. cam-
poneses e banqueiros, numa ética de 
trabalho, por vezes mais crua que os 
vizinhos germânicos, e um sigilo que 
perpassa toda a sociedade.

Ao contrário da vizinha Alemanha, 
que conjuntamente com a Suécia in-
ventou o conceito low-cost (Ikea, Lidl, 
H&M, MEdiamarkt, etc.), na Suíça 
aplica-se o money for value.  

1. CAMPANHA DA MIGROS 
DE ANGARIAÇÃO DE NOVOS 
ACIONISTAS, BERN, 2018
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Após 30 anos de atividade, a CCISP 
trabalha com empresas de diversas 
dimensões, oriundas dos dois países. 
Apesar das oscilações económicas, a 
Câmara continua a prosseguir a sua 
missão principal, que consiste em pro-
mover e facilitar as trocas comerciais 
bilaterais entre Portugal e a Suíça. 

A administração da CCISP é maiori-
tariamente composta por represen-
tantes de grandes empresas suíças 
em Portugal. É reconhecida pelas en-
tidades públicas de ambos os países, 
nomeadamente a AICEP e a sua or-
ganização homóloga na Suíça, a S-GE 
(Switzerland Global Enterprise). 

Os investimentos suíços verificam-se 
numa grande variedade de setores da 
economia portuguesa. Alguns exem-
plos desses investimentos, realizados 
por associados da Câmara, foram efe-

A Câmara de Comércio e Indústria Suíça Portugal (CCISP) foi constituída em 1987 
por representantes de grandes empresas suíças em Portugal, que tiveram o intuito 

de criar uma plataforma comum de negócios entre os dois países.

CCISP - CÂMARA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA SUÍÇA EM PORTUGAL
Três décadas a promover uma plataforma 

comum de negócios

tuados nos seguintes setores de ativi-
dade: alimentar (Nestlé e diversas em-
presas produtoras de vinho e de azeite); 
serviços (Adecco, AdNovum, Bâloise, 
Profidata Group, SGS e Zurich Segu-
ros); saúde (Roche e Novartis); constru-
ção (ABB, Geobrugg, Hilti, Schindler e 
Sika); no turismo (Interhome, Martinhal 
e Hapimag); indústria (Bradco, Calçada 
SA, Endress+Hauser, ISA/Jerisa, Komax, 
Müller Martini, Strellson); energia (Ener-
getus, EKZ e Vapor Ilhas); e logística 
(MSC – Mediterranen Shipping Com-
pany), para além de muitas outras em-
presas presentes em Portugal. 

Ao longo da sua existência, a CCISP 
apoiou inúmeros projetos de empre-
sas suíças em Portugal. Nos primór-
dios da atividade da Câmara, estes 

investimentos verificavam-se mais 
nos setores tradicionais da economia 
portuguesa. Hoje em dia surge um 
interesse exponencialmente crescente 
noutros setores, nomeadamente no 
domínio das tecnologias de informa-
ção e comunicação. 

Normalmente as empresas dirigem-se 
à Câmara para uma primeira aborda-
gem sobre as condições de mercado 
em Portugal, para perceber as dificul-
dades que podem eventualmente sur-
gir, por exemplo com um projeto de 
implantação de uma sucursal em Por-
tugal. A função principal da CCISP é a 
de dar confiança, mostrar que é possí-
vel executar os planos de investimento 
delineados, e se necessário apresentar 
soluções para os mesmos.

> POR GREGOR ZEMP, 
SECRETÁRIO-GERAL DA CCISP 
- CÂMARA DE COMÉRCIO E 
INDUSTRIA SUÍÇA EM PORTUGAL
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Consciente de que estamos, de certa 
forma, a competir com muitos ou-
tros países, com os quais Portugal é 
comparado, o nosso objetivo é sem-
pre ganhar esta concorrência a outros 
países, beneficiando Portugal. 

Identificamos como vantagens de Portu-
gal, com toda a experiência desta pres-
tação de serviços, os seguintes aspetos: 

•  Proximidade: cerca de 2,5 horas de 
voo é o tempo despendido numa 
viagem de Portugal para a Suíça e 
vice-versa. Muitos gestores de proje-
tos vêm e voltam no mesmo dia, ou 
seja, ter uma sucursal em Portugal 
não significa grandes perturbações 
na vida familiar ou profissional;

•  Mentalidade: a mesma base cultural 
e o facto de sermos ambos países 
pequenos no panorama europeu re-
sultam numa mentalidade parecida: 
com modéstia, pouco extravagante e 
barulhenta, mas muito trabalhadores;

•  Competências: boa formação dos 
colaboradores portugueses quer a 
nível técnico, quer linguístico; 

•  Lealdade: os portugueses possuem 
uma grande lealdade para com a 
empresa, algo que é muito valoriza-
do por empresas suíças. 

As maiores dificuldades são o “ca-
samento” da maior criatividade por-
tuguesa com a maior precisão suíça. 
Mas quando esta aliança é consegui-
da, os resultados são fantásticos. 

Para além da prestação de serviços, a 
Câmara tem sido uma plataforma de 
negócios estável e consistente, organi-
zando todos os anos inúmeros eventos 
para o networking dos seus associados. 

No futuro, com um número de pedidos 
crescente da parte de PME suíças e por-
tuguesas, a CCISP quer reforçar a sua 
capacidade de resposta, trabalhando 
passo a passo para aumentar os recur-
sos disponíveis para este fim. 

www.camsuica.com

CCISSP - CÂMARA DE 
COMÉRCIO, DE INDÚSTRIA 

E SERVIÇOS SUÍÇA – 
PORTUGAL

Preparar o futuro na 
aproximação Suíça-Portugal

Com sede em Genebra, a Câmara de Comércio, de 
Indústria e Serviços Suíça - Portugal (CCISSP) tem 

como objetivo informar os empresários – membros 
das pequenas, médias e grandes empresas –, sobre a 
existência de potenciais oportunidades económicas e 
comerciais em ambos os mercados. Para esse efeito, 

disponibiliza as ferramentas e o aconselhamento para 
uma abordagem empresarial bem-sucedida.

Criada em 2017, a CCISSP é cons-

tituída por empresários e políticos 

com relevância e experiência no pa-

norama económico suíço. A impor-

tância do trabalho que tem vindo a 

ser efetuado pela câmara é confir-

mada pela sua inclusão na Rede de 

Câmaras de Comércio Portuguesas. 

A Câmara foi igualmente reconhe-

cida e referida no portal oficial do 

governo suíço, o que lhe conferiu a 

confiança a credibilidade dos empre-

sários e investidores suíços.

> POR MARINA PRÉVOST-
MÜRIER, PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE COMÉRCIO, DE 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS SUÍÇA – 
PORTUGAL

http://www.camsuica.com
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A Câmara veio colmatar a necessidade 
de informação e apoio por parte de em-
presários e investidores, tendo para esse 
efeito promovido vários eventos e dispo-
nibilizado informações de cariz econó-
mico e comercial com vista a ajudar no 
processo de internacionalização das em-
presas, na captação de investimento e 
na divulgação de potenciais oportunida-
des a empresas de ambos os mercados.

De referir que para o investidor suíço 
interessa, sobretudo, saber onde e 
quais são as reais oportunidades de 
negócio, a legislação laboral aplicável 

pela intervenção em diversos seminá-
rios temáticos. A Câmara tem vindo 
igualmente a formalizar diversos acor-
dos de cooperação e parceria, na Suí-
ça e em Portugal, com universidades, 
câmaras municipais, associações em-
presariais, escritórios de advogados, 
fiduciárias e business centers.

Com vista a afirmar o seu papel de di-
namizador do intercâmbio económico 
e comercial entre a Suíça e Portugal, a 
câmara vai estreitar a colaboração com 
o Instituto Camões; coorganizar com a 
CCIFP-Câmara de Comércio e Indústria 

e o impacto ecológico dos seus proje-
tos. Sendo que os empresários-sócios 
que residem em Portugal pretendem, 
principalmente, a internacionalização 
do seu negócio, o agendamento de 
reuniões e a organização de eventos 
para a promoção dos seus produtos e 
serviços, bem como a preparação de 
visitas empresariais ao mercado suíço.

A CCISSP tem consolidado a sua exis-
tência através da participação em 
eventos e roadshows, nomeadamente 
o “Portugal Exportador”, na concreti-
zação e promoção do voo Síon-Porto; 
na presença de Portugal, pela primei-
ra vez após de 48 anos de ausência, 
no St. Gallen Symposium, assim como 

Franco Portuguesa o Salão do Turismo 

e Imobiliário; organizar Almoços-debate 

com a presença de várias entidades lo-

cais, e realizar a Gala Troféu para entre-

“A câmara veio colmatar 
a necessidade de 

informação e apoio por 
parte de empresários e 

investidores, tendo para 
esse efeito promovido 

vários eventos e 
disponibilizado 

informações de cariz 
económico e comercial.”

“Portugal só agora 
começa a ser encarado 

pela Suíça como um 
país moderno e aberto 
à inovação, sendo que 
os suíços desconhecem 

quais os trâmites a 
seguir e o verdadeiro 

potencial de Portugal.”

A Suíça é um mercado atraente e de 
eleição para empresas que apostam 
na qualidade. As empresas suíças são 
uma referência a nível mundial. Por-
tugal só agora começa a ser encarado 
pela Suíça como um país moderno e 
aberto à inovação, sendo que os suí-
ços desconhecem quais os trâmites 
a seguir e o verdadeiro potencial de 
Portugal. A Câmara tem o know-how 
para apoiar os empresários nos seus 
negócios em termos jurídicos, fiscais, 
linguísticos e culturais e a capacida-
de de criar as ligações necessárias 
para acompanhar acordos comerciais 
bem-sucedidos. 

www.ccissp.ch

ga do prémio de mérito a empresa que 
se destaque na área da inovação.

http://www.ccissp.ch
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No setor da distribuição e direciona-
da unicamente para o mercado suíço, 
foi criada a AMD Swiss vocacionada 
para a distribuição de produtos ali-
mentares portugueses para as gran-
des superfícies, direta ou através de 
parcerias, com entre outros: o Aligro; 
a Coop; o Denner; o Lidl; o Mannor; 
a Migros; e o Otto’s.

Desde 2017 que o grupo tem vindo 
a dedicar maior presença ao “mer-
cado da saudade” de produtos 
portugueses, mantendo uma forte 
ligação com os fornecedores e par-
ceiros suíços e portugueses. Repre-
sentam desde 2018 a marca Luso e 
pretendem colocar um máximo de 
máquinas de pressão Sagres na res-
tauração. Vão continuar a investir na 
automatização de processos, tanto 
internos como externos.

Abriram um novo armazém na zona 
de Zurique, mantendo a sede em  
Attalens (desde 2009). Trata-se de 
um espaço com uma capacidade para 
2.500 paletes em ambiente seco, 400 
em frio positivo e 250 para congela-
dos Para fazer face ao aumento do 
volume de negócio no mercado da 
saudade fizeram mais investimentos 
na área dos transportes de forma a 
melhor servir os seus clientes.

Não obstante, têm tido algumas di-
ficuldades com o mercado informal 
que existe na Suíça e com os valores 

AMD HOLDING
Em crescendo nos mercados  

suíço e português

A criação do grupo AMD Holding ocorreu em 2007, após o empresário Hélio Júlio 
ter adquirido várias de empresas na Suíça e posteriormente em Portugal, nas áreas 
médica, laboratorial, esterilização, alimentar e de distribuição, passando também 

pela criação de uma central de compras no nosso país.

das taxas alfandegárias praticados 
nas importações de determinados 
bens alimentares.

Em Portugal, o grupo foi diversifican-
do os seus investimentos por diversas 
áreas. Atualmente integra a Estereo-
bato, que detém um laboratório de 
ensaios acreditado e uma central de 
esterilização EO; o Monte da Barra-
gem, que atua na área do turismo e 
na produção de pera rocha em Mon-
targil; a Medirm, que fabrica dispo-
sitivos médicos e a AMD Imobiliária, 
Lda., no segmento imobiliário.

Pretendem continuar a investir em 
Portugal aumentando a capacidade 

de alojamento rural já existente e pro-

movendo novas ofertas de alojamento 

local, assim como aumentar a capaci-

dade da central de esterilização de 

8.000 para 21.000 paletes.

O desenvolvimento e crescimento 

nos últimos três anos que levou à 

duplicação do volume de negócio do 

grupo só foram possíveis, de acordo 

com Hélio Júlio, administrador do 

grupo, graças às pessoas que com 

ele colaboram e se empenham neste 

projeto tanto quanto ele próprio quer 

na Suíça quer em Portugal. 

www.amd-holding.com/pt 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.amd-holding.com/pt&c=E,1,hfIMlkUxivEp2IDFtoCe5SDtSDaFkImgtKmzVMeFmVIR-7FgEw6iFXVU6orsE_Q6DwzxG7ttyqahIL9IwThZOR30xAhG1t0jB7IDaB1hakuWF5JNAisdZgrk&typo=1
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Para esta empresa suíça, a instalação 
em Portugal oferece um melhor aces-
so à Europa e América do Sul, e abre 
portas a novos mercados internacio-
nais, atraindo novos clientes e em-
presas de subcontratação. De forma 
a fazer a ponte entre os dois países, 
Nando Spalinger trocou a Suíça por 
Portugal e preparou toda a imple-
mentação e os assuntos inerentes à 
mesma, tendo agora como objetivo a 
formação dos funcionários e o segui-
mento dos projetos em curso. 

A Beck Automation AG tem uma im-
portante rede de representantes em 
quase todos os continentes e procura 

BECK AUTOMATION AG
Crescimento contínuo  

da Robobeck em Portugal

A Beck Automation AG é uma empresa global com sede em Oberengstringen, 
próximo de Zurique, especializada em robots de remoção de alta velocidade que 
produzem “IML” - Etiquetagem em Molde. A Beck Automation AG abriu a sua 

primeira instalação de fabrico em Barcelos, com o nome Robobeck Unipessoal, Lda.

estar sempre presente nas principais 
feiras internacionais ligadas ao setor 
da indústria de plásticos. Não obstante, 
providencia os seus serviços e assistên-
cia técnica a partir de seis países diferen-
tes: Suíça, EUA, Malásia, China, Chile e 
Brasil. Toda a coordenação é organizada 
a partir da Suíça para o resto do mundo. 

De acordo com fonte da empresa, Por-
tugal, neste momento, reúne excelen-
tes condições para serem fornecedores. 
Para além das empresas terem melhora-
do muito a sua competitividade nos úl-
timos anos, têm eficiência, custos infe-
riores com o pessoal, proximidade com 
os países da Europa Central e o facto de 

estarem integrados na União Europeia, 
vantagens que contribuem para o inte-
resse de trabalhar com e em Portugal. 

A fonte refere, por outro lado, que “há 
sempre aspetos a melhorar, relativa-
mente aos fornecedores existentes e 
aos que vão surgindo, mas o mais im-
portante é que temos que perceber o 
seu potencial, as lacunas e prepará-los 
de forma a adaptarem-se às nossas ne-
cessidades de negócio, uma vez que es-
peramos garantia de qualidade, e prin-
cipalmente cumprimento de prazos”. 
E acrescenta: “por exemplo, o espaço 
para erros é praticamente impossível, 
pois é aqui que entra o fator distância 
como uma desvantagem: ao enviar-
mos um produto com defeito, já não 
conseguiríamos cumprir o prazo inicial-
mente estipulado. Temos planos a cur-
to prazo e a longo prazo, sendo que, 
pretendemos investir desde já ao nível 
da mão-de-obra qualificada e profissio-
nalizada, nas áreas da engenharia de 
‘design’, administração e montagem”. 

Ao nível das relações comerciais a em-
presa pretende encontrar novos for-
necedores nas áreas de produção de 
componentes e da soldadura. Após 
quase dois anos de Robobeck Uni-
pessoal, Lda., e tendo em conta que 
os resultados têm sido positivos, tem 
como objetivo principal o crescimento 
contínuo da empresa. 

www.beck-automation.com

http://www.beck-automation.com
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A “polissage” é, como o nome suge-
re, a atividade de polimento final das 
peças de relojoaria, capaz de pôr em 
evidência a beleza e o rigor técnico 
da execução. Diariamente entram na 
Calçada Polissage os habitáculos e 
pulseiras em bruto, que regressam ao 
cliente relojoeiro para montagem do 
mecanismo e saída para o mercado. 

Paulo Calçada começou sozinho, mas, 
quando em 2005 se muda de La Chaux-
-de-Fonds para a vizinha Le Locle, eram 
16 os seus colaboradores, e desde en-
tão não para de crescer. Fechou o ano 
de 2017 com 85 colaboradores na sua 
unidade suíça (76 dos quais são portu-
gueses), cada vez mais qualificados. 

Em 2010, por altura do dia 10 de ju-
nho, participou numa iniciativa da  

CALÇADA POLISSAGE
Um parceiro 

da alta relojoaria suíça

A Calçada Polissage foi fundada em 2000, em La 
Chaux-de-Fonds, por Paulo Calçada, depois de mais de 

dez anos de aprendizagem daquele ofício na Suíça. 
Como é apanágio da economia suíça, esta empresa 

rege-se por princípios do mais estrito sigilo profissional, 
trabalhando para mais de cinco das marcas de topo 

na relojoaria suíça, em relógios cujo preço final oscila 
entre os 3.000 euros e os 300.000 euros.

COTEC, presidida pelo Presidente da 
República e aceitou o desafio de expan-
dir a sua atividade para Portugal. O cha-
mamento da terra de origem fez com 
que o Paulo Calçada abrisse em setem-
bro desse mesmo ano uma nova oficina 
em Louredo, Santa Maria da Feira, e 
que tem registado um crescimento con-
tínuo superando em toda a linha as ex-
pectativas traçadas. Esta unidade conta 
atualmente com 70 colaboradores, 
dedicados às séries de produção cujas 
marcas têm vindo a repatriar da Ásia. 
Há uma especialização dos colaborado-
res de acordo com critérios geográficos 
e de eficiência logística. 

Apesar do impacto disruptivo de no-
vos conceitos de smart-watches, a alta 
relojoaria acompanha o desafio desta 
empresa, tanto na resposta tecnológi-

ca, como pela diferenciação pelo luxo 
técnico e dos acabamentos. A uma 
peça saída da região de La Chaux-de-
-Fonds e Le Locle, berço indiscutível 
da alta relojoaria, já não basta dar as 
horas. É única, numerada, intemporal, 
e ainda assim as perspectivas para o 
negócio são promissoras.

A Calçada Polissage tem a produção 
tomada até 2022, e prevê duplicar a ca-
pacidade em ambas as localizações. Em 
cima da mesa a possibilidade de expan-
dir cada vez mais o polimento para no-
vos clientes, desta feita da alta joalharia. 

Nos planos imediatos, para além de gerir 
a expansão da produção, existe  a pos-
sibilidade de investir em máquinas CNC 
de preparação das peças, capazes de ga-
rantir o rigor em “microns” de precisão. 
A indústria assim o exige, em padrões de 
qualidade cada vez mais elevados.

Para Paulo Calçada é gratificante sen-
tir que valeu a pena a expansão para 
Portugal, que contribuiu para que mais 
uma mão-cheia de outros players suí-
ços do setor relojoeiro se tenha fixado 
em Portugal para produzir braceletes 
de luxo, caixas de relógios, fivelas e 
fechos, para além do polimento. 

Em conjunto, foram cerca de 500 pos-
tos de trabalho criados no setor ma-
nufatureiro de precisão, que provavel-
mente abrirá portas a empresas suíças 
de setores conexos. 

http://calcada.ch/site/pt-pt/

http://calcada.ch/site/pt-pt/
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A Fairfruit comercializa principalmente 
alperces, nectarinas, pêssegos, amei-
xas e cerejas, mas pretende expandir a 
sua área de negócio com outras frutas 
e também vegetais. O grupo chega a 
Portugal em 2009, através de uma par-
ceria com produtores de fruta biológica. 
Em 2016 é feita a primeira plantação de 
fruta de caroço convencional em Beja. 

Em 2017, os parceiros do grupo fize-
ram a sua primeira colheita de alper-
ces, nectarinas e pêssegos portugue-
ses, na zona de Beja. Neste momento 
temos já mais de 150 hectares plan-
tados. Estamos também a desenvolver 
outras culturas como os espargos. 

A Fairfruit Group escolheu Portugal para 
criar uma filial porque, além de ser um 
país com um bom clima e bons terrenos 
agrícolas, oferece as condições neces-
sárias para a exportação de produtos 
em cadeia dos campos para os super-
mercados. Esta localização proporciona 
também a supervisão dos processos de 
produção, da gestão da qualidade e 
da comercialização de todos os frutos 
produzidos pelos parceiros nesse terri-
tório. Existem algumas dificuldades no 
que toca à falta de infraestruturas em 
Beja como sejam: a debilidade da linha 
férrea, a autoestrada não concluída, e o 
uso do aeroporto.

Estão criadas as condições para a cons-
trução de uma unidade agroindustrial 

FAIRFRUIT GROUP
Pick it fair. Get it fresh. 

>POR JOÃO SERRANO, CEO FAIRFRUIT PORTUGAL, LDA.

A Fairfruit Group é uma empresa multinacional que se dedica à produção, 
embalamento e comercialização de fruta de caroço. O grupo Fairfruit foi criado 

em 2013, com o objetivo de reunir diferentes empresas e locais de produção 
sob o mesmo nome, a fim de promover uma estratégia unificada. O grupo está 

presente em sete países na Europa: com sede na Suíça, ativos comerciais em França, 
produção em Portugal, Espanha, Hungria e Áustria, e novos projetos na Alemanha.

de transformação e embalamento de 
fruta em Beja, sob o nome “Assunto 
Silvestre”, que irá processar cerca de 
20.000 toneladas de fruta por ano. A 
criação de uma nova unidade da Fair-
fruit Portugal no Alentejo é considerada 
um investimento prioritário pela criação 
de emprego e pelo impulso à economia 
local que este traz. O investimento para 
esta nova unidade agroindustrial em 
Portugal é de 14 milhões de euros. 

Por sua vez, a Câmara Municipal de 
Beja cedeu um espaço de 10.400 me-
tros quadrados na zona de acolhimen-
to empresarial da Horta de São Miguel, 
através de um protocolo assinado en-
tre as duas entidades. O objetivo é dei-

xar o valor acrescentado do produto na 
região, criando postos de trabalho. 

Neste momento, o grupo emprega 
cerca de 50 pessoas em Portugal e 
propõe-se criar cerca de 90 postos de 
trabalho diretos e anuais, mais de 200 
indiretos e mais de 600 sazonais (cam-
po e unidade agroindustrial).

Em Beja, o grupo conta também com 
um olival que permite a comercialização 
e exportação de azeite sob a marca do 
grupo “O’zeite”, desenvolvida em par-
ceria com o chef Henrique Sá Pessoa, 
premiado com uma estrela Michelin. 

http://fairfruitgroup.com

http://fairfruitgroup.com/pt-pt/
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Com presença em quatro continen-
tes, através de filiais, agentes ou par-
cerias, a empresa tem um número 
significativo de clientes de referência 
mundial e uma notável carteira de 
obras executadas, nos mais diversos 
segmentos. Tem um sistema de ges-
tão integrado – Qualidade (ISO 9001), 
Ambiente (ISO 14001) e Inovação (EN 
4457) – reunindo, assim, face à con-
corrência, um enquadramento singu-
lar neste setor de atividade, tanto em 
Portugal como na Europa.

LABORIAL
Fiabilidade e rigor na resposta ao cliente

>POR JOSÉ BRANCO, ADMINISTRADOR

A Laborial – Laboratory Solutions é uma empresa multinacional com cerca de 20 
anos de existência. Produz, desenvolve e comercializa soluções para laboratórios 

e ambientes críticos, tendo no seu portefólio de produtos e serviços linhas de 
mobiliário técnico para laboratórios/hospitais e ‘hottes’ de química, projetos 

chave-na-mão, bem como um conjunto de soluções para laboratórios inteligentes, 
espelhando a importância dada à inovação e aos novos paradigmas de conceção, 

designadamente à IoT – Internet of Things.

Disponibiliza aos seus clientes um ex-
periente departamento de projetos 
integrados, permitindo uma oferta de 
produtos e soluções chave-na-mão, 
desde a definição do programa à con-
ceção espacial, dos projetos e coorde-
nação à obra e à implementação dos 
espaços, com particular enfoque nas 
“Salas Limpas”. 

Aposta fortemente no conhecimento e 
na qualificação do seu quadro de recur-
sos humanos, agregando uma equipa 

multidisciplinar de elevado valor acres-
centado constituída por engenheiros, 
arquitetos, designers industriais, quími-
cos e outros técnicos disponibilizando, 
a cada cliente e em cada projeto, uma 
proposta de valor específica.

Estratégia  
de abordagem  
ao mercado suíço
A Laborial implantou-se na Suíça em 
2012 e constituiu a sua filial helvéti-
ca em Lausanne, no ano de 2013. O 
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principal objetivo foi o de entrar num 
mercado altamente competitivo, de 
elevada diferenciação, onde as boas 
práticas e as exigências de mercado 
do sector laboratorial pudessem, por 
um lado valorizar a aposta singular da 
empresa em produtos inovadores sob 
o lema dos ‘Laboratórios Inteligentes’ 
e, por outro, trazer valor acrescentado 
e know-how à empresa.

Esta foi uma das principais metas de-
finidas, mas também uma das princi-
pais dificuldades. De facto, desde os 

dos preços praticados até então. Esta 
bipolarização do mercado era senti-
da também por parte dos clientes, 
permanentemente confrontados por 
parte deste grupo de empresas, com 
uma nula maleabilidade ou mesmo 
com uma imposição de soluções pré-
-definidas, independentemente das 
suas necessidades particulares. 

Esta situação foi entendida pela La-
borial como uma oportunidade, en-
quadrando um posicionamento que 
se destacasse da concorrência neste 
ponto e que nos impusesse como um 
player do setor no mercado suíço. As-
sumindo o conhecimento como pilar 
da atividade e com uma forte capa-
cidade de desenvolvimento de solu-
ções, adaptação às exigências e ne-
cessidades de cada um dos clientes, 
e, em paralelo, apostando na utiliza-
ção de ferramentas atrativas de mo-
delação, visualização e comunicação 
das propostas, a Laborial encontrou 
o seu próprio espaço neste mercado, 
onde se insere hoje, de modo cres-
centemente consistente.

Uma das vantagens distintivas do 
mercado helvético é a grande ca-
pacidade de planeamento e o rigor 

Outra das características a assinalar é 
a necessidade de persistência ao lon-
go do tempo, de modo a ganhar a 
confiança dos clientes e a obter, len-
ta mas gradualmente, o retorno do 
investimento feito, ao conseguir um 
posicionamento no mercado de acor-
do com os objetivos definidos.

A desvantagem prende-se com o 
elevado custo do mercado helvéti-
co – desde o custo de vida, ao cus-
to de logística e culminando com as 
exigências à adequação salarial dos 
técnicos estrangeiros em missão. Por 
este motivo, o planeamento das ope-
rações é tão crucial para o sucesso 
de qualquer ação, que qualquer erro, 
falha ou incumprimento tem custos 
elevados, designadamente na repu-
tação da empresa e na imagem da 
marca no mercado.

O papel principal das empresas que 
apostam no mercado helvético é agir 
enquanto interface na adequação das 
práticas, tantas vezes distintas, do 
mercado português face às exigências 
e tendências suíças. Neste sentido, é 
fundamental a importância do investi-
mento no processo de aprendizagem e 
na otimização dos aspetos básicos da 
operação (logísticos e de montagem). 
Em suma, quanto melhor implementa-
da for esta adequação, maiores serão 
as possibilidades de sucesso.

A Laborial entende, hoje e à luz dos 
anos de experiência no mercado, que 
a fiabilidade e o rigor na resposta, face 
aos compromissos assumidos, são os 
aspetos mais valorizados pelos clien-
tes – o cumprimento de prazos e do 
planeamento delineado e o contacto 
regular e franco com o cliente, articu-
lando todas as possíveis contrariedades 
que surjam ao longo do processo. 

Planear a entrada! Deve ser este o prin-
cipal foco de dispêndio de recursos e 
energias. 

www.laborial.com

“A Laborial investiu 
substancialmente na 

aceleração do seu 
processo de adaptação, 

tendo que adequar 
parte dos produtos da 

sua oferta às exigências 
e necessidades 

específicas do mercado.”

“O papel principal das 
empresas que apostam 
no mercado helvético 

é agir enquanto 
interface na adequação 

das práticas, tantas 
vezes distintas, do 

mercado português 
face às exigências e 
tendências suíças.”

primeiros contactos com o mercado, 
que a Laborial investiu substancial-
mente na aceleração do seu proces-
so de adaptação, tendo que adequar 
parte dos produtos da sua oferta às 
exigências e necessidades específicas 
do mercado. Este facto exigiu esfor-
ço redobrado no desenvolvimento de 
soluções e consequente incremento 
nos custos de produção e logística.

Vantagens, 
desvantagens  
e conselhos  
aos empresários
Desde os primeiros contactos que 
constatámos a existência de um 
quase oligopólio, onde apenas duas 
empresas do nosso setor partilhavam 
o mercado. A entrada da Laborial 
foi, neste sentido, hostilizada pela 
concorrência, tendo inclusivamen-
te sido alvo de processos judiciais e 
consequente substancial alteração 

no cumprimento dos compromissos. 
É raro – pese embora não inédito – 
assistirmos a atrasos sine die ou à 
anulação de projetos divulgados. O 
mercado tem uma dinâmica que se 
mantém muito estável e programada. 

http://www.laborial.pt
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NESTLÉ: 95 ANOS  
A INVESTIR EM PORTUGAL

De uma empresa inicialmente focada em lacticínios, com uma só fábrica (Avanca) a 
produzir farinha láctea, leite em pó e manteigas, a Nestlé Portugal é hoje, 95 anos 

passados da sua fundação, uma referência para o fabrico de produtos à base de 
cereais e para o fabrico de produtos a base de café.

Em Portugal temos hoje três fábri-
cas: Cafés Torrados no Porto, mul-
tiprodutos à base de cereais em 
Avanca e leite em pó em Lagoa, 
São Miguel, nos Açores. No total, 
o Grupo Nestlé tem hoje mais de 
1.900 colaboradores repartidos 
pelas fábricas, pela sede em Linda-
-a-Velha, pelo Centro de Distribui-
ção de Avanca, e pelas cinco dele-
gações comerciais espalhadas pelo 
continente e ilhas.

Ao longo dos últimos anos a Nes-
tlé tem feito investimentos a uma 
média de 15 milhões de euros por 
ano. São investimentos realizados 
não apenas na melhoria contínua 
da nossa estrutura fabril e de ne-
gócio, mas também investimen-
tos capazes de atrair para o país 
a produção de novas marcas que 
reconhecem e reforçam a nossa 
expertise em cereais e cafés. Te-
mos como exemplos mais recentes 
o pioneirismo na produção de café 

torrado sob a marca Nescafé, uma 

das mais icónicas do Grupo, mas 

temos também a produção de fari-

nhas lácteas infantis, o alargamen-

to do nosso portefólio de cereais 

de pequeno-almoço com produtos 

que vão ao encontro da diversifica-

ção nutricional dos portugueses ou 

o recente investimento no alarga-

mento e modernização do Centro 

de Distribuição de Avanca. 

Ao longo destes 95 anos de pre-

sença em Portugal a Nestlé orgu-

lha-se de ter sido, e continuar a 

ser, capaz de criar e partilhar valor 

com o país, com os portugueses 

e com as diversas comunidades 

onde estamos instalados, tendo 

como farol a nutrição, a saúde e 

o bem-estar. 

O resultado deste trabalho de vá-

rias gerações é a enorme reputação 

que temos junto dos consumidores 

em todo o país. Para uma empresa 

como a Nestlé, investir é o cami-

nho natural e nesse caminho temos 

contado com o apoio do Estado e 

das autarquias, que nos têm ajuda-

do a transformar dificuldades em 

oportunidades. Trabalhando em 

conjunto, conseguimos dar corpo 

ao nosso propósito de melhorar a 

qualidade de vida e contribuir para 

um futuro mais saudável! 

www.empresa.nestle.pt

> POR PAOLO FAGNONI, 
DIRETOR-GERAL NESTLÉ 
PORTUGAL, SA

http://www.empresa.nestle.pt/
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Tendo iniciado a sua atividade em 
2001, desde cedo a preocupação da 
empresa assentou em manufaturar 
um produto diferenciador, de máxima 
segurança e de qualidade impar. Pa-
ralelamente, desenvolveu capacidades 
e know-how para controlar todo o 
processo, do desenvolvimento à pro-
dução, passando pela prototipagem, 
testes, etc. Estas características fazem 
com que o controlo seja efetuado in-
ternamente e exista maior flexibilidade 
na resposta aos diferentes mercados.

A empresa tem investido de uma for-
ma sistemática em R&D, utilizando a 
mais recente tecnologia empregue na 
fabricação destes produtos. Ao nível 

NEXXPRO
Participação num certame:  

uma porta de entrada no mercado suíço
>POR PEDRO GONÇALVES, DIRECTOR FOR BUSINESS DEVELOPMENT

A NEXXPRO, S.A. é uma empresa de capitais 100 por cento portugueses que 
produz e comercializa capacetes para motos e, de acordo com sua origem, mantém 
a produção integralmente em Portugal, facto de que muito se orgulha. Participou 

pela primeira vez na Swiss Moto, que se realizou em Zurique de 21 a 24 de 
fevereiro deste ano, como forma de entrar no mercado suíço.

operacional apoiou-se nas filosofias de 

produção do sistema Kaizen, obtendo 

ganhos de produtividade significativos. 

Todos os produtos são minuciosamen-

te controlados, seguindo a norma NP 
EN ISO9001:2015, existindo uma forte 
preocupação com o serviço pós-venda. 
O foco no cliente é absoluto.

O mercado nacional é uma priorida-
de lógica para a NEXX, onde ganhou 
uma posição de destaque. A exporta-
ção está na génese da empresa, tendo 
hoje uma presença mundial, nos mais 
diversos mercados e geografias.

O processo de internacionalização 
surgiu naturalmente, atendendo que 
todos os requisitos de qualidade e ino-
vação pedidos pelos diferentes merca-
dos, e especificamente no mercado 
germânico que são uma grande apos-

“A decisão de 
participar na Swiss 

Moto Foi uma 
oportunidade única 

de, por um lado, sentir 
o consumidor pela 
proximidade e, por 

outro, de impulsionar 
a escolha dos nossos 

clientes.”
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ta da empresa e onde tem uma pre-
sença bem vincada, são garantidos.

Em termos de distribuição ocorreu 
uma mudança estratégica por parte 
da empresa: passou do tradicional dis-
tribuidor/importador para o mercado 
direto, ou seja, neste momento pauta-
-se pela presença direta em loja, exis-
tindo desta forma um contacto mais 
próximo com o cliente/mercado.

No caso específico da Suíça, a empresa 
percebeu que estrategicamente é um 
mercado onde pode crescer, tirando par-
tido não só da grande comunidade de 
portugueses existente, mas também do 
elevado grau de exigência que o consu-
midor suíço tem e que a NEXXPRO está 
preparada para garantir.

A decisão de participar na Swiss Moto, 
certame suíço dedicado ao motociclis-
mo, em que o foco vai desde o lança-
mento de novos modelos e marcas à 
inovação nos acessórios e vestuário, 
surgiu da vontade de entrar no merca-
do suíço. Foi uma oportunidade única 
de, por um lado, sentir o consumidor 
pela proximidade e, por outro, de im-
pulsionar a escolha dos nossos clientes.

O balanço foi extremamente positi-
vo, tendo superado as expectativas 
em termos de número de contactos, 
que incidiram maioritariamente no 
público/consumidor, obtendo-se um 
feedback e uma oportunidade únicos 
de sentir as suas necessidades, ouvir 
as suas opiniões, tão importantes que 
são para o desenvolvimento da mar-
ca. Foram transmitidos muitos elogios 
pelo nosso produto e imagem, mas 
também pelo simples facto de estar-
mos presentes neste certame.

Atualmente existem já clientes e lojas 
especialistas em motos, nos diferentes 
cantões suíços, estando a operação a 
ganhar força, esperando-se bons re-
sultados num curto espaço de tempo. 

Suíça? Voltaremos seguramente! 

www.nexx-helmets.com

http://www.nexx-helmets.com
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A experiência em desenvolvimento 
de software e de proximidade com os 
nossos utilizadores finais durante mais 
de 30 anos de atividade, reflete-se 
em soluções que otimizam a gestão 
de bancas de investimento, gestão de 
ativos, escritórios familiares, fundos 
de pensões e seguradoras.

Com sede na Suíça (em Urdorf, Zuri-
que), o grupo tem escritórios na Ale-
manha, no Luxemburgo e em Singa-
pura onde providencia serviços aos 
clientes quer da solução de gestão de 
investimentos XENTIS, quer da solu-
ção de gestão de património e-AMIS. 
O desenvolvimento das soluções en-
contra-se distribuído pela sede, pelos 
escritórios na Roménia e em Portugal. 
Serviços adicionais de software e con-
sultadoria são oferecidos pelas empre-
sas ItechX e Abraxas que se encontram 
instaladas em Saarbrücken, Alemanha.

Fundada há seis anos, a sucursal 
em Portugal nasceu com uma es-
trutura de apoio às diversas equi-

GRUPO PROFIDATA
Um mercado de oportunidades

Fundado em 1985, o grupo Profidata é suíço e detido em 100 por cento por 
capitais privados. Com 180 empregados em sete localizações na Europa e na Ásia, 
fornece soluções de software e serviços para a indústria de gestão de património  

e de ativos financeiros.

pas de desenvolvimento da solução  
XENTIS. Posteriormente, o grupo de-
cidiu consolidar esforços e criar uma 
equipa efetiva com liderança local e 
foco numa área da solução. A equipa 
em Lisboa conseguiu assim adquirir e 
criar conhecimento único em certas 
áreas funcionais do XENTIS, enquanto 
continuamente executam e entregam 
trabalho de alta qualidade e com um 
grande sentido de responsabilidade.

A equipa de engenheiros de software 
é formada por especialistas altamente 
qualificados, focados no desenvolvi-
mento da aplicação cliente da solução 
XENTIS em JAVA, bem como nos seus 
componentes web e alguns compo-
nentes de negócio da aplicação.

O modo de trabalho da equipa com 
portugueses e suíços tornou-se dentro 
do grupo, um exemplo de ambiente de 

trabalho remoto com equipas interna-
cionais em múltiplas localizações.

Com base na mais-valia de conhecimen-
tos e experiências das suas localizações 
e culturas, a Profidata irá transformar as 
suas soluções únicas de software, tanto 
técnica como funcionalmente, indo ao 
encontro das necessidades atuais e fu-
turas dos nossos clientes.

Os desafios dos mercados financeiros, 
tais como o aumento da regulação obri-
gatória, a pressão crescente nas mar-
gens e a falta de recursos, irão requerer 
uma maior automação, otimização, sub-
contratação e consolidação dos serviços. 

Prevemos grandes oportunidades para 
empresas de soluções de software e 
serviços como a Profidata. 

www.profidatagroup.com

> POR JOÃO REBELO,  
LISBON DEPARTMENT HEAD

http://www.profidatagroup.com/
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SPARK
Paixão por produtos 

portugueses e orgulho  
em ser português

>POR PEDRO FERREIRA E JOSÉ VIDEIRA,  
PROPRIETÁRIOS DO SPARK WINE AND COFFEE BAR

É um novo conceito gastronómico que tem por 
objetivo levar para a Suíça os pontos fortes que tornam 

Portugal um país tão distinto, como sejam a elevada 
qualidade dos produtos alimentares e vinhos nacionais, 
assim como o ‘design’ do espaço e ambiente, e a forma 

como só nós, portugueses, sabemos receber. A nossa 
missão é criar momentos especiais!

O spark Wine & Coffee Bar iniciou a 
sua atividade no final de agosto de 
2017, com a abertura do primeiro es-
paço comercial em Basileia, na Suíça. 
A ideia de trazer este conceito para a 
Suíça foi de dois portugueses com in-
teresse e paixão por vinhos e por pro-
dutos nacionais de elevada qualidade. 
A cidade foi escolhida pela sua diversi-
dade cultural, ambiente internacional e 
abertura para receber novos conceitos. 

Os produtos e fornecedores foram 
cuidadosamente selecionados com 
base na qualidade e exclusividade. 
Trata-se essencialmente de produtos 
tradicionais com identidade inovadora 
que não se encontram massificados. 
Em alguns casos o spark é o primeiro 
parceiro além-fronteiras de alguns dos 
nossos fornecedores. 

Os nossos produtos incluem o pastel 
de nata, o vinho do Porto, passando 
pela cerveja artesanal do Minho e o 
vinho do Pico, do arquipélago dos 
Açores. Estes produtos podem ser 
combinados com pratos de queijos e 
enchidos, prego no bolo do caco, pe-
tiscos típicos e conservas portuguesas.

Este espaço é igualmente caracteri-
zado pelo seu serviço, simpático e 
caloroso, que tão bem representa a 
cultura portuguesa. A equipa é jovem 
e internacional e tem em comum a 
paixão pelos produtos portugueses e 
por desenvolver e oferecer uma nova 
experiencia gastronómica. 

O ambiente tem detalhes únicos e 
especiais. No jardim é possível reco-
nhecer as cadeiras tradicionais das 
esplanadas portuguesas que tem his-
tória desde os anos 30 e que são ins-
piradas no estilo Bahaus e Art Deco. 
No interior pode reconhecer as ce-
râmicas que se encontram expostas 
em harmonia com os produtos, assim 
como o chão de azulejo. 

Bem-vindo ao spark! 

www.facebook.com/sparkwi-
neandcoffeebar

https://www.facebook.com/sparkwineandcoffeebar/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/sparkwineandcoffeebar/?ref=bookmarks
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Área: 41.227 km2

População: 8,5 milhões de habitantes 
(previsões EIU para 2018)

Densidade populacional: 212 hab./km2 
(estimativa Banco Mundial)

Designação oficial: Confederação Suíça

Forma de Estado: República Federal

Presidente Federal: Alain Berset; por 
tradição, o cargo é exercido num sistema 
de rotatividade anual entre os membros do 
Conselho Federal

Vice-presidente Federal e ministro dos 
Transportes, Comunicações e Energia: 
Johann Schneider-Ammann 

Religião: Católica (38%), Protestante (27%), 

Muçulmana (5%), Evangélica (6%), outras 

(3%); 21% da população não professa 

qualquer culto religioso.

Língua: A Suíça tem quatro línguas oficiais: 

alemão (falado por 65% da população), francês 

(23%), italiano (8%) e reto-romanche (1%)

Unidade monetária: Franco suíço (CHF) 

1 EUR = 1,1542 CHF (câmbio médio em 

fevereiro 2018, BdP)

Risco País:

Risco geral - AA

Risco de estrutura económica - AA

Risco político - AA

(AAA = risco menor; D = risco maior)

Risco de crédito: País “não classificado” 

na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o 

sistema de prémios mínimos

Ambiente de Negócios

Competitividade: 1º 

(Rank no Global Competitiveness Index 2017-18)

Transparência: 3º  

(Rank no Corruption Perceptions Index 2017)              

Facilidade Negócios: 33º  

(Rank no Doing Business Report 2018) 

Ranking Global: 9º (EIU, entre 82 países)                                         

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Embaixada da Suíça  
em Portugal
Travessa do Jardim, 17
1350-185 Lisboa
Tel.: +351 213 944 090
Fax: +351 213 955 945
lis.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lisbon

Embaixada de Portugal  
na Suíça
Weltpoststrasse, 20
CH – 3015 Berna – Suíça
Tel.: +41 313 528 602
Fax: +41 313 514 432
embpt.berna@scber.dgaccp.pt

AICEP Berna
Weltpoststrasse 20
3015 Berna - Suíça
Tel.:  +41 313 511 741 

+41 796 677 700
aicep.bern@portugalglobal.pt 

Endereços úteis

Suíça em ficha

Data da atual Constituição: 2000 (última 
revisão em 2014)

Principais partidos políticos: SVP - Partido 
Popular Suíço; SP – Partido Social Democrata; 
FDP - Partido Radical Democrático – Liberais; CVP 
- Partido Democrata Cristão; Partido Verde da 
Suíça; BDP - Partido Conservador Democrático; 
GL - Liberais Verdes. As últimas eleições federais 
ocorreram em outubro de 2015 e as próximas 
terão lugar em outubro de 2019.

Capital: Berna (406 mil habitantes, área 
metropolitana)

Outras cidades importantes: Zurique 
(1,334 milhões de hab.), Genebra (579 mil), 
Basileia (486 mil), Lausane (317 mil)

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

file:///Users/rodrigo/Desktop/Portugalglobal%20n107/textos/javascript:go('mailto:lis.vertretung@eda.admin.ch')
http://www.eda.admin.ch/lisbon
mailto:embpt.berna@scber.dgaccp.pt
mailto:aicep.bern@portugalglobal.pt
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Para Salv J. Stellini, Embaixador de malta, “o objectivo de ter embaixadas em vários 

países da união Europeia tem a ver com proteger ou promover interesses nacionais. no 

nosso caso não temos embaixadas em todos os países, porque isso é muito dispendio-

so. aliás, em relação a recursos humanos, ter diplomatas pressupõe bastante tempo em 

formação e preparação, bem como um alto nível de educação. um pequeno país como 

o nosso não dispõe assim de tantos recursos humanos adequados ao desempenho 

desta função; por isso, temos que racionalizar o número de embaixadas: só em catorze 

Estados-membros, como a Grã-Bretanha, Dinamarca, itália, alemanha, Grécia... neste 

momento, Bruxelas, embora não lhe chamemos capital federal, é onde se encontra a 

maioria das instituições da união Europeia”. malta tem cinquenta diplomatas na embaixa-

da em Bruxelas, a maior do ministério dos negócios Estrangeiros, dado que se trata do 

centro da uE, onde se debatem assuntos de grande importância para o futuro do país no 

seio da Europa. no entanto, para Salv J. Stellini é possível que daqui a muitos anos, se a 

Europa se transformar em “Estados unidos da Europa”, haja uma capital federal como a 

dos Eua em Washington com o seu corpo diplomático específico. mas... isso só daqui a 

muitos anos! n

Salv J. Stellini 
Embaixador de Malta

Dossier

Tratado de Lisboa

"É possível que daqui a muitos 

anos haja uma capital federal 

da União Europeia como a dos 

EUA em Washington"
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Dossier

Segundo o Embaixador da lituânia, algimantas Rimkunas, o tratado de 

lisboa prevê a criação de uma Europa de Relações Externas, para ac-

ções concretas, que de acordo com o tratado “trabalhará em cooperação 

com os serviços diplomáticos dos Estados-membros”. pensamos que as 

“embaixadas nacionais” permanecerão e encontrarão de maneira racio-

nal uma forma de cooperação com um serviço diplomático da uE.

a Embaixada da lituânia em portugal estabeleceu-se em lisboa há 10 

anos – 1998. trata de todo o espectro de relações bilaterais entre os dois 

países: políticas económicas, culturais, etc. no trabalho da Embaixada 

todas as áreas são igualmente importantes. ambos, lituânia e portugal, 

são membros da união Europeia e da nato, e este facto prova a im-

portância do aspecto político do nosso trabalho. a elevada importância 

da área económica é evidente: o comércio e os investimentos bilaterais 

enriquecem países e nações. por último mas não menos importantes são 

as relações culturais, que tornam as pessoas da lituânia e portugal mais 

próximas. n

Algimantas Rimkunas
Embaixador da Lituânia

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

"As 'embaixadas nacionais' 

permanecerão e encontrarão 

de maneira racional uma 

forma de cooperação com um 

serviço diplomático da UE"
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S
egundo Samuel ossa Dietsch, Encarregado 

de negócios e 1º Secretário da Embaixada 

do chile, “portugal tem com a américa latina 

um vínculo muito especial. não somente está a rela-

ção com o Brasil, mas também a relação com outros 

países e especialmente com o meu. na Venezuela e 

na argentina há uma numerosa colónia portuguesa 

residente. com respeito ao chile podemos constatar 

como, desde o regresso à democracia em 1990, os 

vínculos estreitaram-se de tal maneira que todos 

os presidentes portugueses efectuaram visitas ao 

chile, e os presidentes chilenos também visitaram 

portugal. Esperamos que a presidente michelle Ba-

chellet também o faça num futuro próximo. partilha-

mos ideais e objectivos. pertencemos à mesma co-

munidade ibero-americana. para nós, portugal tem 

sido um interlocutor privilegiado na nossa relação 

com a união Europeia. Esta relação tão estreita não 

se pode manobrar desde Bruxelas. São relações 

bilaterais privilegiadas directas, sem intermediários 

e daí que esse contacto seja insubstituível e assim 

continuará a ser”.

Samuel Ossa Dietsch
Encarregado de Negócios 
e 1º Secretário da Embaixada do Chile

Quanto à importância da Embaixada do chile em 

portugal, diz-nos Samuel ossa Dietsch: “as relações 

chileno-portuguesas alcançaram um nível de exce-

lência e entendimento que se destaca pela notável 

densidade do conjunto dos vínculos, com coincidên-

cias estratégicas e critérios partilhados que criam 

uma comunidade de interesses, tanto no bilateral 

como no multilateral. o chile, num diálogo político 

permanente e fluído, está a trabalhar para criar uma 

rede de cooperação e aprendizagem recíproca com 

países afins, “like minded countries”, como portugal, 

que em 20 anos conseguiram o desenvolvimento 

com o bem-estar para a sua população e alto pres-

tígio nos organismos multilaterais, e que hoje cons-

tituem uma referência a observar". constata-se uma 

notória coincidência de posições frente à reforma 

das nações unidas e um sem-número de apoios em 

diversas votações no âmbito multilateral.

“a ausência de contenciosos e a afinidade existen-

te entre ambos os países conduz a que a relação 

bilateral seja fluída e propícia a acordos numa 

ampla gama de assuntos. Destacam-se os esforços 

de ambos os governos por alcançar um alto grau 

de empatia à volta dos interesses de maior relevo 

da contraparte. uma série de importantes acordos 

confirmam a relevância da relação bilateral. Entre 

eles, o convénio sobre Segurança Social, que se 

encontra em vigência desde 1999; o acordo sobre 

protecção Recíproca de investimentos, vigente 

desde 1995; e o convénio para Evitar a Dupla tri-

butação internacional, que se encontra em proces-

so de ratificação em ambos os países e que fôra 

assinado por ocasião da visita de Estado do presi-

dente Jorge Sampaio ao chile, em Julho de 2005. 

“nos aspectos comerciais, o facto mais relevante 

nesta esfera foi a vigência plena do acordo de 

associação entre o chile e a união Europeia, que 

co-ajuda ao esforço". n

Dossier

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos
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Luzmila Zanabria Ishikawa
Embaixadora do Perú

Para a Embaixadora do perú, luzmila Zanabria ishikawa, “embora os 

países da união Europeia constituam uma unidade política, ainda que 

dentro de um esquema de integração e tenham interesses específi-

cos, terão cada um deles necessidade de manter uma representação 

diplomática própria para alcançarem os seus objectivos. a tendência 

universal face à globalização é o desenvolvimento de uma sociedade 

de informação que, de uma forma ou de outra, está a redefinir alguns 

papéis desempenhados pelas Embaixadas perante o actual processo 

de globalização, sem impedir no entanto que, enquanto existirem os 

Estados-nação, existirão as Embaixadas, pois são elas que  por ex-

celência têm a função de os representar, negociar e defender os seus 

interesses no panorama internacional”.

Entre o peru e a República portuguesa as relações existentes podem 

ser descritas como cordiais, existindo entre ambos os países um enten-

dimento mútuo e uma vizinhança baseados na história, bem como na 

pertença à comunidade de países ibero-americanos. apesar da distân-

cia geográfica, os vínculos com portugal são frutíferos, pois através ➤

Dossier

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos
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➤ a solução. É algo de pesso-

al. Quando casamos com um 

diplomata, sabemos que temos 

de abandonar a vida que levá-

vamos até então. privilegiamos 

a família, o marido e seguimos 

a carreira do marido. isso exige 

sacrifício. 

NT: Sabes que eu não segui 

desde o princípio a carreira 

do meu marido. O meu primei-

ro posto, se assim se pode 

chamar, foi o regresso à Tur-

quia, dado que eu vivia então 

em Paris. Tu  começaste na 

vida diplomática muito jovem 

ainda, enquanto que eu tinha 

já os meus próprios hábi-

tos, uma vida completamente 

diferente atrás de mim. E no 

que respeita à minha carreira, 

sinto como que um constran-

gimento a face “mundana” 

desta vida de esposa de um 

diplomata...

EG: É verdade que essa face 

superficial da vida de diploma-

ta é algumas vezes um pouco 

pesada. tu sentes isso tanto 

como eu. mas eu tive a sorte 

de, na altura em que comecei, 

ter de me relacionar com espo-

sas dos secretários diplomáti-

cos, dos conselheiros comer-

ciais... e podia sempre, quando 

regressasse a França, voltar à 

minha carreira na magistratura. 

patrick percebeu bem que eu 

tinha a minha própria carreira. 

tínhamos um compromisso e 

estivemos em França o tempo 

suficiente para que eu pudesse 

continuar a trabalhar. E quando 

o acompanhava nas suas mis-

sões no estrangeiro, eu ficava 

feliz porque tinha necessidade 

de respirar. a magistratura é 

um ofício muito fechado. nunca 

parti para o estrangeiro cons-

trangida ou forçada, antes pelo 

contrário. 

NT: Portugal, conhecias este 

país antes de vires para cá?

EG: patrick conhecia-o muito 

bem porque vinha cá passar as 

férias quando era jovem, nos 

anos 60. o pai dele trabalha-

va em portugal, ele conhecia 

a língua e teve o seu primeiro 

amor em portugal. Fizemos 

aqui a nossa viagem de lua-de-

mel. Durante um mês corremos 

o país de norte a sul. portan-

to, quando cheguei já cá tinha 

estado durante um mês. patrick 

tinha preparado muito bem essa 

viagem e eu pude conhecer e 

admirar todos os seus encan-

tos. conheci os seus amigos em 

portugal, eles acolheram-nos, 

deram-nos presentes... Encon-

trei um país muito acolhedor, 

muito aberto.

NT: E depois, como Senhora 

Embaixatriz?

EG: Depois, verifiquei que não 

era tão simples como isso. creio 

que aos portugueses é preciso ➤ 

"Pianista ou comediante 

seriam duas profissões 

que eu gostaria de ter 

seguido – as de transmi-

tir alegria ou infortúnio".

Embaixatrizes da Turquia e França
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➤ Bruxelas, teve como principais 

promotores os espanhóis e os 

italianos. nessa altura a maioria 

das pessoas que trabalhavam na 

comissão Europeia nas questões 

euro-mediterrânicas eram espa-

nhóis. há um maior interesse neste 

espaço para a Espanha, não só 

pelo factor meridional e por ser um 

país mediterrânico mas também 

porque tem um grande interesse na 

questão do médio oriente.

inicialmente, a ideia de criar este 

espaço comum não interessou 

muito aos países europeus mais 

distantes – os mittel-europeus e os 

nórdicos. mas com o tempo tam-

bém eles aceitaram a ideia, porque 

começaram a perceber os perigos 

para a sua segurança e estabili-

dade que poderiam originar-se no 

mediterrâneo Sul. E o projecto foi 

assumido como euro-mediterrâni-

co. o que é que sucedeu depois? 

aconteceu que os pressupostos 

eram bons, mas o facto de ser um 

projecto da união Europeia, com 

os seus planos e verbas de coo-

peração, não chega. os vizinhos e 

parceiros do Sul não estão ainda 

preparados para interagir, não só 

connosco, mas entre eles. os pro-

jectos de desenvolvimento regional 

por vezes não conseguem avançar 

porque esses países não possuem 

pactos de cooperação e têm pro-

blemas políticos, de maneira que o 

voluntarismo europeu muitas vezes 

tem sido chumbado pela realidade 

mediterrânica. 

Quando o novo presidente francês 

aparece agora com a sua ideia, 

inicialmente, tratava-se talvez 

de substituir tudo aquilo que nós 

tínhamos desenvolvido nos últimos 

vinte anos por uma nova ideia que 

poderia corresponder às aspirações 

de alguns países que integram a 

Europa. nós não achamos que o 

projecto euro-mediterrânico estives-

se pronto para ser deitado na gave-

ta. tivemos resultados, com ideias 

boas e bons princípios. portanto, 

não vamos renegociar o que temos 

feito, só porque apareceu uma nova 

ideia. Felizmente, o projecto de Sa-

rkozy aceita a realidade do espaço 

euro-mediterrânico e talvez consi-

gamos algumas melhorias.

Turquia na União Europeia: sim 

ou não?

o meu Governo é claramente 

favorável e estamos convictos que 

a turquia tem que ter um lugar 

na Europa. temos que encontrar 

uma fórmula que permita a turquia 

ganhar o seu espaço na união 

Europeia. 

Uma mensagem aos leitores.

parabéns pela iniciativa da cria-

ção desta nova revista. parece-me 

evidente que a opinião pública 

portuguesa, como a opinião 

pública espanhola, têm cada vez 

mais interesse no que se passa 

lá fora. as nossas realidades 

nacionais já não chegam para a 

gente perceber o futuro e estão 

condicionadas pelo que acontece 

no mundo inteiro. E uma revista 

de informação internacional e di-

plomática é um instrumento para 

mostrar que os governos na-

cionais têm também uma lógica 

além-fronteiras. n

Embaixador de Espanha em Portugal
Enrique Panes Calpe

"temos que encontrar uma fórmula que permita a turquia ganhar o seu espaço na uE"
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Dossier

Segundo o Embaixador da lituânia, algimantas Rimkunas, o tratado de 

lisboa prevê a criação de uma Europa de Relações Externas, para ac-

ções concretas, que de acordo com o tratado “trabalhará em cooperação 

com os serviços diplomáticos dos Estados-membros”. pensamos que as 

“embaixadas nacionais” permanecerão e encontrarão de maneira racio-

nal uma forma de cooperação com um serviço diplomático da uE.

a Embaixada da lituânia em portugal estabeleceu-se em lisboa há 10 

anos – 1998. trata de todo o espectro de relações bilaterais entre os dois 

países: políticas económicas, culturais, etc. no trabalho da Embaixada 

todas as áreas são igualmente importantes. ambos, lituânia e portugal, 

são membros da união Europeia e da nato, e este facto prova a im-

portância do aspecto político do nosso trabalho. a elevada importância 

da área económica é evidente: o comércio e os investimentos bilaterais 

enriquecem países e nações. por último mas não menos importantes são 

as relações culturais, que tornam as pessoas da lituânia e portugal mais 

próximas. n

Algimantas Rimkunas
Embaixador da Lituânia

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

"As 'embaixadas nacionais' 

permanecerão e encontrarão 

de maneira racional uma 

forma de cooperação com um 

serviço diplomático da UE"
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➤ Quando surgiu a Liberty em 

Portugal?

Em portugal, a liberty surge em 

2003, através da compra de uma 

companhia chamada Europeia, que 

pertencia ao grupo crédit Suisse. 

Estamos a cumprir o quinto ani-

versário em portugal.

Quantas agências há em todo o 

mundo, já que estão presentes 

em tantos locais e tantos conti-

nentes?

a liberty tem mais de vinte mil 

colaboradores a nível mundial, 

distribuídos por mais de novecentos 

escritórios e está presente em lar-

guíssimas centenas de cidades com 

delegações próprias. Em portugal, 

temos quarenta delegações e são 

já algumas centenas os escritórios 

de agentes com imagem da nossa 

companhia.

Uma vez que a Liberty é uma 

marca multinacional, como se 

estabelecem as relações entre 

as várias agências por todo o 

mundo?

Em princípio, não há um relaciona-

mento entre as várias agências. 

a liberty Seguros em portugal é 

responsável por este mercado e 

existem contactos com os nossos 

colegas sempre que há alguma con-

ferência internacional para tratar de 

um tema específico, mas no nosso 

dia-a-dia nós somos essencial-

mente responsáveis pelo mercado e 

tratamos de fazer o nosso trabalho 

localmente, não havendo grande 

contacto com os outros países.

E na vertente diplomática?

todos os anos, levamos um grupo 

dos nossos principais agentes, em 

função do cumprimento de objec-

tivos, a um passeio. Desde que 

chegámos a portugal, fomos à 

argentina, ao chile e ao méxico e, 

quando levo um grupo de duzentas 

ou trezentas pessoas a cada um 

desses países, o que tenho feito 

é pedir ao meu amigo pessoal, o 

Embaixador Francisco Knopfli, que 

me estabeleça contacto com cole-

gas dele nesses países e convida-

mos o Embaixador português para 

o nosso jantar de gala e de entrega 

dos prémios. pedimos-lhe que diga 

aos nossos compatriotas portu-

gueses qual o relacionamento que 

existe entre portugal e esse país 

que nos está a acolher e que fale 

um pouquinho sobre o mercado. 

ou seja, sempre que levo um grupo 

de portugueses a um determinado 

mercado, eu procuro envolver a 

nossa Embaixada de maneira a que 

se possa perceber qual o tipo de re-

lacionamento que temos com esse 

país que estamos a visitar.

Então a Liberty tem uma relação 

estreita, por assim dizer, com 

várias embaixadas...

não é a liberty que tem.

É o Senhor Director...

Exacto, sou eu que estabeleço esse 

contacto, precisamente porque acho 

importante. as pessoas quando vão 

a um país, em vez de conhecerem 

apenas a vertente lúdica, as praias, 

os monumentos, devem saber que 

estão ali como representantes de 

portugal nesses países e o que é 

que o Senhor Embaixador nos pode 

dar de informação em relação ao 

tipo de relacionamento económico, 

social, político e cultural entre 

os dois países. ou seja, é uma 

vertente que nos interessa saber, 

sempre que levamos um grupo de 

portugueses a visitar um país.

Costuma ter contactos permanen-

tes com o Embaixador dos EUA 

em Portugal?

costumo ter contactos através 

da Fundação luso-americana e 

costumo vê-lo lá, sempre que ele 

vai aos almoços e os contactos são 

a nível mais pessoal. institucional-

mente não temos grande necessi-

dade de contacto. Às vezes através 

da Fundação fornecem bolsas de 

estudo para alunos, mas isso são 

colaborações que nos pedem pon-

tualmente para determinados casos. 

contactos a nível da Embaixada 

não, porque eles que eu saiba, não 

têm intervenção na economia, eles 

estão mais voltados para a área 

diplomática.

O que distingue a Liberty dos 

seus concorrentes?

Se eu lhe disser isso, os outros 

vão-nos copiar. Eu acho que es-

sencialmente aquilo que a liberty 

tem conseguido é ser excelente 

a fazer o básico. Em seguros, há 

muito pouco por inventar, o seguro 

de automóvel e o seguro do lar são 

coberturas praticamente idênticas 

entre a maioria das companhias. 

há pouca diferenciação de produ-

tos, e essa diferenciação, aliás, é 

uma coisa que não é sustentável no 

tempo. Eu acho que aquilo que real-

mente nos diferencia é na vertente 

de serviços e nós procuramos obter 

a excelência no básico, e o básico 

é quando os clientes têm algum 

precalço e precisam de nós, e nós 

temos que estar lá para responder, 

dar uma resposta célere e ser muito 

bons e eficientes a atender os nos-

sos clientes.

E isso passa pelo quê, exacta-

mente?

passa por ter serviços internos de 

backoffice muito bem organizados, 

estruturados, e investir em sistemas 

modernos, investir em sistemas de 

informação, e sobretudo também ter 

os recursos humanos adequados, 

bem treinados, incentivados e mo-

tivados para fazerem o trabalho. o 

que também nos diferencia é o facto 

de termos conseguido criar uma 

cultura de trabalho em equipa, ou 

seja, quando chegámos aqui, o que 

verificámos é que havia grandes 

tensões em vários departamentos 

e toda a gente procurava passar as 

culpas de um lado para o outro dos 

erros que aconteciam e aquilo que 

nós conseguimos, hoje em dia, é ➤ 

71a Diplomática

➤ constante com os vários ministé-

rios para trabalharmos a imigração 

e a integração. Só em conjunto é 

que se resolve, porque falamos de 

imigrantes, falamos de habitação, 

educação, saúde, formação profis-

sional, de tudo, e precisamos de 

ter os vários ministérios sensíveis 

a isso.

Promover o diálogo entre as 

várias culturas e etnias é uma 

das competências deste institu-

to. Na prática, como é que isso 

se faz?

na prática, é ajudar a conhecer 

aquilo que cada comunidade tem 

de bom, de rico, porque, para que 

o diálogo exista, as pessoas têm 

que estar abertas a isso. Grande 

parte dos conflitos que aconte-

cem no mundo têm muito a ver 

com esta falta de conhecimento 

ou com quebras na comunicação 

e tendencialmente, quando não 

conhecemos, fechamo-nos. o 

trabalho do aciDi é dar a co-

nhecer, através dos meios de 

comunicação social, e promover 

também momentos de convívio. 

obviamente que todo este traba-

lho só é possível fazer através 

das associações de imigrantes, 

que são parceiros fundamentais. 

a melhor forma de chegarmos 

aos imigrantes é sempre através 

das associações de imigrantes. 

São elas próprias que promovem 

várias iniciativas ao longo do ano, 

com conhecimento do aciDi. 

Sendo este o ano Europeu do 

Diálogo intercultural há propostas 

mais concretas de diálogo. neste 

momento, temos um musical que 

está a decorrer no teatro Fer-

nando pessa, em lisboa, que é 

o “Gira mundos”, que tenta falar 

da multiculturalidade existente em 

portugal e da capacidade de abrir 

o nosso coração ao outro, além 

de muitas outras iniciativas. a 

própria sociedade civil tem previs-

tas mais de quinhentas iniciativas 

no âmbito deste ano, e o aciDi 

está a apoiar algumas delas e a 

promover algumas iniciativas que 

mostrem este país, este “portugal 

plural”, de Fernando pessoa. 

Como é que o ACIDI apoia as 

iniciativas que decorrem pelo 

País? Financiando?

muito poucas, porque o finan-

ciamento não foi muito elevado. 

mas, dentro do possível, algumas 

iniciativas foram financiadas pelo 

aciDi, outras pela própria comu-

nidade, a sociedade civil, esco-

las, etc. Eles próprios propõem 

a iniciativa e nós ajudamos na 

divulgação. Queremos que este 

ano Europeu seja de festa, de ce-

lebração do diálogo intercultural e 

aqui as Embaixadas têm também 

um papel a desempenhar, porque 

podem ser actores-chave em dar a 

conhecer a sua realidade, as suas 

características, estando presentes 

nas iniciativas.

Quantas associações de imi-

grantes existem em Portugal?

Reconhecidas pelo aciDi são 108, 

embora estejam neste momento 

cerca de 50 a pedir reconhecimen-

to, e há outras associações que 

ainda não o pediram mas que vão 

fazendo o seu trabalho.

Qual o papel das Embaixadas 

perante o associativismo e o 

diálogo intercultural?

as Embaixadas entram desde 

já com o contacto que têm com 

as próprias associações do seu 

país. há Embaixadas que têm um 

papel próximo, outras nem tanto, 

depende dos países, da proxi-

midade, mas nos eventos onde 

tenho estado, é muito agradável 

ver o Embaixador ou alguém da 

Embaixada a participar, porque 

acho importante esta vontade 

de estar no terreno, porque vai 

potenciar as iniciativas das asso-

ciações.

Aliás, um dos objectivos das 

Embaixadas é dar a conhecer a 

cultura do seu país...

nesse aspecto, o aciDi vai 

trabalhando com algumas Embai-

xadas, não tem protocolos con-

cretos, mas vai trabalhando. há 

Embaixadas que têm um contacto 

mais próximo, que são as das 

comunidades maiores, seja Brasil, 

cabo Verde ou ucrânia, porque 

são grandes comunidades, mas 

também há outras Embaixadas 

com as quais o instituto trabalha 

em parceria. a título de curiosi-

dade, têm aumentado os contac-

tos das Embaixadas dos países 

da união Europeia (uE), porque 

quando falamos de políticas de 

imigração, recordemos que portu-

gal num estudo que foi feito o ano 

passado em 27 países, ficou em 

segundo lugar a seguir à Suécia, 

ao nível das políticas de integra-

ção. portanto, muitas Embaixadas 

dos países da uE estão a visitar 

o aciDi, nomeadamente o centro 

nacional de apoio ao imigrante 

(cnai), para ver o que nós faze-

mos e para tentarem reproduzir o 

modelo. 

Acha que esse contacto poderá 

vir ainda a melhorar?

Espero que sim. Quando temos 

iniciativas convidamos e vamos 

continuar a convidar os Embai-

xadores, porque acho importante 

que participem, que estejam pre-

sentes. Reconheço que há muitas 

Embaixadas que têm muito pou-

cos emigrantes dos seus países 

em portugal, mas, ainda assim, 

o facto de estarem presentes é, 

para nós, um conforto, é mais um 

elemento que fortalece o diálogo e 

é extremamente importante esse 

diálogo entre o aciDi e as Embai-

xadas.

Quantos imigrantes vivem actu-

almente em Portugal?

Estamos a aguardar os dados ➤
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AGORA SYSTEMS 
SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA 

INOVADORAS À ESCALA 
INTERNACIONAL

Nos últimos anos, a AGORA Systems tem vindo a 
consolidar o seu processo de internacionalização, 

exportando cerca de metade da sua faturação. 
Atualmente tem operação comercial em Portugal, 

Espanha e no Reino Unido. Além disso, conta ainda 
com representantes nos mercados do Brasil, África 

do Sul e Polónia. 

Com um número crescente de clientes fora de 
Portugal, a empresa conta no seu portefólio com 
clientes como a Scottish Power no Reino Unido 
e o Grupo Puig em Espanha, que confirmam o 

reconhecimento internacional nas soluções criadas 
por esta empresa portuguesa.

sido instalado, na altura, um dos maio-
res arquivos de vídeo digital de CCTV 
em Portugal. Seguiram-se como rol de 
clientes em Portugal, o Banco de Portu-
gal, a Brisa e as Forças Armadas Portu-
guesas, nomeadamente a Força Aérea 
e a Marinha. Esta experiência permitiu 
perspetivar o futuro com clientes fora 
do nosso país.

A aposta nos mercados 
internacionais 
Em 2014, a empresa voltou a sua aten-
ção para os mercados internacionais, 
com um software altamente inovador, 
designado “AGORA”, que pode ser 
implementado nas mais variadas or-
ganizações em todo o mundo. 

“A AGORA Systems tem atualmente 
operação comercial em Portugal, Es-
panha e no Reino Unido, para além de 
parcerias com empresas que a repre-
sentam nos mercados do Brasil, Áfri-
ca do Sul e Polónia”, revela Bernardo 
Motta, o cofundador e atual Interna-
tional Business Developer da empresa.

“Hoje em dia, mais de 60 clientes em 
mais de dez países já usufruem deste 
software, entre os quais bancos, esco-
las, monumentos, tribunais, centros 
comerciais, centros logísticos e em-
presas de segurança”, menciona ain-
da o cofundador da empresa. 

A AGORA Systems, que desenvolve 
soluções tecnológicas avançadas e 
inovadoras para o setor da segurança, 
foi fundada em 2001, com o nome 
Observit, por Pedro Soares e Bernardo 
Motta, ambos engenheiros formados 
no Instituto Superior Técnico. 

O primeiro grande projeto de segu-
rança da empresa, ainda enquanto 
Observit, foi o centro comercial Alma-
da Fórum. A sua tecnologia permitiu 
a substituição do arquivo em cassetes 
de vídeo por um moderno sistema de 
gravação em suporte digital, tendo 
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Entre os seus clientes constam organiza-
ções como a energética escocesa Scot-
tish Power, do Grupo Iberdrola; o Gru-
po Puig, empresa centenária espanhola 
que produz roupas e perfumes para 
marcas reconhecidas à escala global, 
como Prada, Carolina Herrera, Paco Ra-
banne, Jean Paul Gaultier e Agatha Ruiz 
de la Prada; a Universidade de Leicester, 
no Reino Unido; a Catedral de Toledo, 
em Espanha; ou o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, na metrópole brasi-
leira de Porto Alegre.

Para promover as capacidades do 
“AGORA” junto de potenciais clientes 
e parceiros, a AGORA Systems apos-
ta anualmente na presença em algu-
mas das maiores feiras de segurança 
à escala global, como a “IFSEC Inter-
national”, em Londres; a “SICUR”, 
em Madrid; o “Security Forum”, em 
Barcelona; e o “AUCSO”, evento es-
pecificamente dedicado aos diretores 
de segurança das Universidades, em 
Gante, na Bélgica.

Além disso, as mais-valias deste pro-
grama são também divulgadas em 
publicações internacionais ligadas ao 
setor, como as revistas “Seguritecnia” 
(Espanha), “Digital Security” (Brasil) e 
“Hi-Tech Security Solutions” (África 
do Sul), ou os portais britânicos “Pro-
fessional Security” e “IFSEC Global”.

Software inovador 
“AGORA”
O “AGORA” é um software para a 
gestão operacional da segurança das 
organizações, que tem como objeti-
vo suportar a tomada de decisão das 
equipas de segurança, seja em situa-
ções rotineiras ou durante emergên-
cias. Com este sistema, os responsá-
veis de segurança podem facilmente 
auditar e extrair relatórios de ocorrên-
cias, bem como medir os níveis de de-
sempenho da sua equipa. 

O “AGORA” disponibiliza, aos opera-
dores de segurança, instruções passo 
a passo para saber como reagir às 

mais diferentes ocorrências, quer seja 
como receber uma chave, abrir uma 
porta remotamente, um incêndio ou 
um alarme de intrusão que possa levar 
à evacuação do edifício. Assim, reduz 
o erro humano e a exposição das or-
ganizações aos riscos inerentes a más 
decisões ou omissões.

Além disso, oferece ainda, aos direto-
res de segurança, informação valiosa 
sobre as suas operações, através de 
ferramentas de “Business Intelligen-
ce”, que permitem medir níveis de de-
sempenho e entender onde estão os 
gastos desnecessários de tempo e re-
cursos. Outros aspetos valorizados são 
agilizar o reporte e a resolução de pro-
blemas técnicos, fazer a identificação 
de equipamentos avariados e reduzir 
o tempo de preparação de relatórios. 
Este amplo conjunto de vantagens 
torna o “AGORA” bastante apreciado 
pelos diferentes escalões hierárquicos 
das equipas de segurança. 

Posto isto, o investimento no software 
traduz-se numa redução do risco, 
num aumento da segurança e numa 
redução dos custos operacionais para 

médias e grandes organizações públi-
cas ou privadas.

A Agora Systems democratizou o acesso 
a uma ferramenta de gestão integrada 
de segurança, oferecendo ao mercado 
uma tecnologia que apenas estava aces-
sível a grandes organizações, como ae-
roportos ou centrais nucleares. 

www.agorasystems.com

Participação em feiras internacionais
• “IFSEC International”, em Londres (Reino Unido)

• “SICUR”, em Madrid (Espanha)

• “Security Forum”, em Barcelona (Espanha)

• “AUCSO”, em Gante (Bélgica)

Principais  
clientes nacionais  
e internacionais
•  Securitas (Portugal, Espanha 

e Costa Rica)

•  Crédito Agrícola (Portugal)

•  Ministério da Educação 
(Portugal)

•  Grupo Puig (Espanha)

•  Águas de Llobregat (Espanha)

• Catedral de Toledo (Espanha)

•  Scottish Power (Reino Unido)

•  Tribunal de Justiça de Rio 
Grande do Sul (Brasil)

http://www.agorasystems.com
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LUÍS ONOFRE
SAPATOS DE LUXO PORTUGUESES SÃO UMA 

REFERÊNCIA NA MODA INTERNACIONAL 

Especializada em sapatos e marroquinaria de luxo, a marca Luís Onofre conquistou, 
com a excelência dos seus produtos, vários mercados internacionais nos cinco 
continentes, como Espanha, França, Itália, Holanda, Rússia, Estados Unidos da 

América, China, entre muitos outros.

A relação de Luís Onofre com o mundo 

do calçado teve origem na sua genética 

familiar, uma vez que pertence à tercei-

ra geração de uma família que sempre 

esteve ligada à produção de calçado, 

tendo, desde 1990, dirigido a empresa 

da sua família: Conceição Rosa Pereira.

Depois de se distinguir pela excelência do 

design e de trabalhar com reconhecidas 

marcas internacionais, como a Cacharel, 

a Daniel Hechter e a Kenzo, Luís Onofre 

criou a sua própria marca em 1999.

Com 50 colaboradores nos dias de 

hoje, a marca Luís Onofre produz sa-

patos e acessórios de marroquinaria de 

luxo (malas, clutchs e carteiras) para 

a sua própria marca, bem como para 

muitas outras marcas internacionais.

Luís Onofre sempre teve a certeza de 

que o sucesso da sua marca depen-

dia de uma escala internacional, uma 

vez que Portugal não tem dimensão 

suficiente de mercado para comportar 

uma marca de acessórios de luxo. 

Em 2017, o volume de negócios da 

marca ultrapassou os dois milhões e 

meio de euros, tendo exportado cerca 
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de 80 por cento da sua produção para 

os cinco continentes, nomeadamente 

para Espanha, França, Itália, Holanda, 

Rússia, Estados Unidos da América, 

China, Bélgica, Alemanha, Suíça, Du-

bai, Canadá, Angola, Nigéria, Brasil, 

Mongólia, entre muitos outros. 

A estratégia de internacionalização da 
marca combina a participação regu-
lar nas principais feiras internacionais 
do setor, com o desenvolvimento co-
mercial estratégico adequado a cada 
mercado, através de representantes e 
agentes comerciais locais.

Em Portugal, para além das lojas pró-
prias e das vendas online, a marca 
Luís Onofre está também presente no 
El Corte Inglês. A nível internacional, 
está disponível nas seguintes lojas: 
Hijos de Francisco (Las Palmas, Caná-
rias), Mercedeh (Mónaco) e Calzados 
Kanala (Bilbao).

Após a abertura de lojas próprias em 
Lisboa e no Porto, a marca preten-
de ainda abrir uma loja própria num 
mercado internacional, sendo que os 
Estados Unidos da América e a Ásia 
são mercados essenciais para esta ex-
pansão internacional. 

A marca Luís Onofre já calçou estrelas 

internacionais como Penélope Cruz, 

Naomi Watts, Paris Hilton e Geno-

veva Casanova, bem como Michelle 

Obama e as princesas Kate Middlet-

ton de Inglaterra, Letizia Ortiz de  

Espanha e Victoria da Suécia.

Luís Onofre, fundador da marca, 

afirma que “Cada sapato Luis Ono-

fre alia tradição, paixão e emoção. 

Queremos que cada mulher que 

calça um sapato Luís Onofre sinta a 

emoção e a confiança que deposita-

mos ao longo de todo o processo. 

Matérias-primas de alta qualidade 

e uma combinação perfeita entre a 

tradição manual e a tecnologia são 

as chaves do sucesso”. 

www.luisonofre.com

http://www.luisonofre.com
http://www.mobinteg.com
http://www.mobinteg.com
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“OECD Interim 
Economic Outlook” – 
OCDE, março de 2018
As últimas projeções da OCDE sobre a 
economia mundial são mais otimistas 
que as anteriores, apontando para um 
crescimento de 3,9 por cento em 2018 
e em 2019, em linha com o aumento 
do consumo e do investimento priva-
do. Contudo, existem alguns riscos 
que podem ameaçar o crescimento a 
médio prazo, como sejam as vulnera-
bilidades do sistema financeiro e um 
aumento de medidas protecionistas.

CONSULTAR

“The Inclusive Internet 
Index” – The Economist 
Intelligence Unit, 
fevereiro 2018
De acordo com o recente Índice publi-
cado pela Economist Intelligence Unit, 
o acesso à internet, a nível global, 
aumentou 8,3 por cento em 2017. O 
Inclusive Internet Index classifica 86 
países em termos de disponibilidade, 
acessibilidade, relevância e rapidez do 
serviço de internet, sendo as primeiras 
posições ocupadas pela Suécia, Singa-
pura, EUA, Dinamarca e Coreia do Sul. 
Portugal ocupa o 18º lugar. 

CONSULTAR

“Ocean Energy Systems 
– Annual Report 
2017” - The Executive 
Committee of Ocean 
Energy Systems
Embora ainda reduzida, a capacidade 
de produção de energia elétrica oceâ-
nica duplicou entre 2016 e 2017. Este 
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relatório faz o ponto de situação do 
setor e identifica os desenvolvimentos 
mais importantes ocorridos ao longo 
do último ano num leque alargado de 
países, incluindo Portugal.

CONSULTAR

“Report on the fruit 
and vegetables 
distribution in Europe” 
- Centre for the 
Promotion of Imports 
from developing 
countries, Netherlands, 
janeiro 2018
Este estudo sinaliza o peso dos super-
mercados no mercado europeu de dis-
tribuição de frutas e vegetais frescos. 
Em função do produto ou do país, as 
grandes superfícies respondem por 60 
a 90 por cento das vendas destes pro-
dutos, sendo que a quota de mercado 
dos supermercados tende a ser maior 
no noroeste do que no sul da Europa.

CONSULTAR

“How to reach  
Chinese e-consumers:  
A practical guide  
for small businesses” 
- International Trade 
Centre, fevereiro  
de 2018
Este relatório ajuda as pequenas empre-
sas a explorar o mercado chinês de co-
mércio eletrónico, o maior do mundo e 
recomenda o comércio eletrónico trans-
fronteiriço, disponibilizando instruções 
sistemáticas sobre o processo, incluindo 
logística e pagamentos.

CONSULTAR

“Overview of FTA 
and Other Trade 
Negotiations” - 
Updated March 2018, 
European Commission 
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

Angola - Criação 
da Agência para o 
Investimento Privado 
e Promoção das 
Exportações -14 March 
2018, Macauhub
De acordo com informação da Ma-
cauhub, a Agência de Investimento 
Privado e Promoção das Exportações 
(Aipex) foi formalmente criada a 13 
de março de 2018, com a assinatu-
ra de um Decreto Presidencial, que 
extingue em simultâneo a Unidade 
Técnica para o Investimento Privado 
(UTIP), a Agência para a Promoção 
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de Investimento de Exportações de 
Angola (Apiex) e as Unidades Téc-
nicas de Apoio ao Investimento 
Privado (UTAIP). Esta alteração visa 
facilitar e tornar mais ágil o procedi-
mento de aprovação dos projetos de 
investimento estrangeiro no país e 
de promover com maior dinamismo 
e eficácia as exportações e os negó-
cios internacionais angolanos.

CONSULTAR

África do Sul - Subida 
da Taxa de IVA para 
15 por cento - 7 March 
2018, Mondaq
De acordo com a revisão do Orça-
mento para 2018, o Tesouro Nacional 

Desbloqueada 
a Interdição de 
Exportação de Carne 
Bovina para o Qatar -  
5 de março, DGAV
No seu site, a Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária (DGAV) infor-
ma que foi desbloqueada a interdição 
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bens no consumo, sendo obrigatória 
a utilização do Selo de Controlo na 
produção nacional e importação de 
bebidas alcoólicas e tabaco manu-
faturado. As taxas (de natureza ad 
valorem ou específicas) constam da 
Tabela Anexa ao Código. O referido 
diploma entrou em vigor a 1 de ja-
neiro de 2018.

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas  
de bens aumentam  
9,6 por cento em 
janeiro de 2018
De acordo com dados do INE, em 
janeiro de 2018, as exportações 
de bens registaram taxas de varia-
ção nominais de 9,6 por cento em 
termos homólogos (tvh) e de 17,4 
por cento face a dezembro de 2017 
(variação em cadeia), atingindo 
4.760 milhões de euros, em valor 
absoluto. Quanto às Importações, 
observaram, no mesmo período, 
um crescimento homólogo nominal 
de 12,4 por cento, e um aumento 
de 10,1 por cento relativamente ao 
mês anterior. O défice da balança 
comercial de bens foi de 1.249 mi-
lhões de euros em janeiro de 2018, 
o que representa um agravamento 
de 245 milhões de euros comparati-
vamente ao mês homólogo de 2017 
e uma melhoria de 155 milhões de 
euros face ao mês anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

anunciou, com efeitos a partir de 1 de 
abril de 2018, o acréscimo da taxa de 
IVA na África do Sul de 14 por cen-
to para 15 por cento. Este artigo da 
Mondaq visa disponibilizar uma visão 
genérica sobre os desafios que se po-
dem colocar em resultado desta mu-
dança fiscal. 

CONSULTAR

de exportação de carne de bovino im-
posta pelo Qatar a Portugal, estando 
o nosso país novamente autorizado a 
exportar carne e produtos cárneos de 
bovino para aquele país.

CONSULTAR

Moçambique - Código 
do Imposto sobre 
Consumos Específicos 
- Boletim da República 
de Moçambique
A Lei 17/2017, de 28 de dezem-
bro (6.º Suplemento) aprova o Có-
digo do Imposto sobre Consumos 
Específicos (ICE) que incide sobre: 
álcool, cerveja com álcool, vinho e 
demais bebidas alcoólicas; tabaco 
manufaturado e seus sucedâneos; 
assim como os veículos automóveis. 
O Imposto é exigível no momento 
em que se verifica a introdução dos 
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 Fileira Casa  
promove-se em Milão 
com o apoio da AICEP
Milão, no período de 17 a 22 de abril, 
vai ser palco de vários eventos interna-
cionais de setores da fileira casa que 
colocam a cidade italiana no radar de 
interesse mundial, motivando a visita de 
um vasto público, entre compradores, 
designers, decoradores e arquitetos.

Numa ação de cooperação associati-
va entre a APIMA e a AIMMP, junta-
mente com a AICEP, Portugal far-se-á 

representar, numa das cidades mais 
consideradas no mundo no que à 
afirmação de tendências diz respeito, 
com cerca de 100 empresas dos vários 
setores que compõem a fileira casa: 
mobiliário, têxteis-lar, utilidades do-
mésticas e iluminação.

Sendo Milão foco de atenção de um 
público orientado para a fileira casa, 
considerou a AICEP ser uma excelen-
te oportunidade para promover o que 
de melhor se faz em Portugal, aten-
dendo igualmente aos eventos que as 
associações realizam naquele período. 

notícias 
AICEP

NOTÍCIAS AICEP Portugalglobal nº10768

Tendo como ponto de partida a ne-
cessidade de promover os têxteis-lar 
nacionais, a proposta promocional da 
AICEP foi acolhida com entusiamo pe-
las empresas que compõem este setor.

Assim, a Milano Fashion Library, con-
siderada a melhor biblioteca de moda 
da Europa, acolhe a exposição “Portu-
guese Home”, da responsabilidade da 
AICEP, que decorre de 18 a 20 de abril 
e conta com a participação de 12 em-
presas, maioritariamente de têxtil-lar, 
mas também de cerâmica, mobiliário, 
iluminação e utilidades domésticas.

Na isaloni, e numa organização con-
junta da presença nacional da respon-
sabilidade da APIMA - Associação Por-
tuguesa das Indústrias de Mobiliário e 
Afins, deverão participar cerca de 70 
empresas do setor de mobiliário. 

A “Milan Design Week 2018: the Fuo-
risalone”, no coração do Brera Design 
District, vai receber uma exposição 
com foco no design nacional, com 
peças de mobiliário, iluminação e ob-
jetos de arte, da responsabilidade da 
AIMMP - Associação das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário de Portugal. 

Estes eventos, devidamente articulados, 
confirmam a importância das parce-
rias e da colaboração entre os diversos 
agentes para alavancar a imagem de 
Portugal de uma forma mais eficaz, ga-
rantindo com sucesso a permanência do 
nosso país no panorama internacional.

Portugal  
ganha Prémios  
na Casa Decor 2018
O espaço de Portugal na Casa Decor 
ganhou dois prémios: “Prémio de 
Espaço mais votado pelo Público” e 
a “Menção Honrosa de Melhor De-
senho Original” para a "Ilha da Co-
zinha". Os prémios foram atribuídos 
no dia 22 de março, em Madrid, no 
decurso da “Gala dos VI Premios a 
la Decoración y el Interiorismo Casa 



março 2018 69NOTÍCIAS AICEP

cluster aeronáutico em Portugal, um 
dos mais competitivos a nível mundial. 

Encontro de Negócios 
Ibero-Americano
A AICEP e a Fundação AIP organiza-
ram o “Encontro de Negócios Ibero-
-Americano”, a 19 de março, na 
Fundação AIP, em Lisboa. Este evento 
contou com a presença de Luís Castro 
Henriques, presidente da AICEP, e de 
Rebeca Grynspan, secretária geral Ibe-
ro-Americana e ex-vice-presidente da 
Costa Rica. Foram abordados temáti-
cas relacionadas com a situação eco-
nómica dos países da América Latina e 
as relações económicas com Portugal.

Intercâmbio  
Portugal - China
Por ocasião da visita a Portugal de 
uma delegação empresarial da região 
do Pan Delta do Rio das Pérolas (Chi-
na), a AICEP, em conjunto com o IPIM 
- Instituto de Promoção do Comércio 
e Investimento de Macau e a Direção 
dos Serviços de Proteção Ambiental 
do Governo da Região Administrati-
va Especial de Macau, organizou em 
Lisboa, a 16 de março, um jantar de 
intercâmbio no domínio da proteção 
ambiental entre empresários e re-
presentantes dos governos daquela 
região e de Portugal. A proteção am-
biental apresenta elevado potencial 
de cooperação entre empresas portu-
guesas e chinesas.

AICEP visita Braga  
e Guimarães
O presidente da AICEP deslocou-se 
no dia 15 de março aos concelhos de 
Braga e Guimarães. Em Braga visitou a 
InvestBraga e a Startup Braga, as ins-
talações dos centros de competências 
e de tecnologia da Fujitsu, da Accen-
ture, e a ITEC que se dedica ao comér-
cio de equipamentos e serviços para 
a indústria eletrónica e automóvel e 

é um dos fornecedores nacionais da 
Bosch Car Multimedia. 

Decor 2018”. A AICEP organizou, 
pelo terceiro ano consecutivo, a par-
ticipação de Portugal na Casa Decor, 
que decorreu de 15 de fevereiro a 
25 de março. Sob o lema Portugal 
es tu casa, a exposição contou com 
produtos de cerca de três dezenas 
de empresas portuguesas da Filei-
ra Casa, dos setores do mobiliário, 
utilidades domésticas, iluminação, 
têxtil-lar, e materiais de construção, e 
também com 12 empresas da fileira 
agroalimentar. Com um peso de 4,5 
por cento nas exportações nacionais 
totais, a Fileira Casa portuguesa gera 
um volume de negócios anual de 3 
mil milhões de euros, dos quais 2,26 
mil milhões são provenientes da ex-
portação de produtos para 173 paí-
ses (dados de 2016). 

Centenário OGMA
O presidente da AICEP participou na 
Conferência do Centenário OGMA, 
onde assegurou a abertura do Painel 1 
- “A Indústria Aeronáutica Portuguesa 
Hoje. I&D, Tecnologia e Mercados”. A 
OGMA - Indústria Aeronáutica de Por-
tugal, S.A., que celebrou a 21 de mar-
ço o seu centenário, desempenha um 
papel fundamental no crescimento do 

Em Guimarães Luís Castro Henriques 
visitou as fábricas Têxteis Penedo e 
Sampedro, com os representantes 
da ANIT-LAR - Associação Nacional 
das Indústrias de Têxteis-Lar. Trata-se 
de um setor tradicional que recorre 
atualmente às tecnologias têxteis mais 
avançadas e que tem contribuído para 
o aumento das exportações nacionais. 

“Road to USA”:  
APICCAPS e ANIVEC
A conferência “Road to USA” – o mer-
cado dos EUA na internacionalização 
da moda portuguesa – teve lugar no dia 

15 de março, no Crowne Plaza, no Por-
to. Tratou-se de uma ação conjunta da 
APICCAPS - Associação dos Industriais 
de Calçado e da ANIVEC - Associação 
dos Industriais de Vestuário e Confeção 
na abordagem ao mercado norte-ame-
ricano, com vista ao aumento das ex-



portações destes setores. Estão previstas 
outras iniciativas conjuntas, como sejam 
a promoção de missões empresariais ao 
mercado, visitas de importadores a Por-
tugal, ações de comunicação e imagem 
e ainda a presença nacional em certa-
mes locais. Em 2017, a APICCAPS e a 
ANIVEC promoveram ações em Paris e 
em Londres, onde realizaram em con-
junto a primeira campanha de calçado 
e vestuário profissional nacionais. Atual-
mente desenvolvem em parceria uma 
campanha de calçado de criança.
O presidente da AICEP participou nes-
ta conferência.

Feira Marocotel 2018
A AICEP participou com um stand ins-
titucional na feira Marocotel 2018, que 
se realizou de 14 a 17 de março, em 
Casablanca. O objetivo da participação 
portuguesa foi dar a conhecer a oferta 
nacional nos setores da fileira casa e fa-
bricantes de produtos dirigidos ao se-
tor hotelaria (decoração) em resposta 
às novas necessidades deste setor em 
Marrocos. No decurso deste certame 

Oportunidades  
das multilaterais  
no setor TIC 
A AICEP, o GPEARI - Gabinete de 

Planeamento, Estratégia, Avaliação 

e Relações Internacionais do Minis-

tério das Finanças, em parceria com 

a ANETIE - Associação Nacional Em-

presas das Tecnologias de Informação 

e Eletrónica e a ANJE - Associação 

Nacional de Jovens Empresários, or-
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Security Operations 
Center da Claranet
Luís Castro Henriques, presidente da 
AICEP, esteve presente, a 12 de março, 
na inauguração do Security Operations 
Center (SOC) da Claranet, que ofere-
ce serviços na área da cibersegurança. 
Com um investimento de um milhão 
de euros, o SOC surge na sequência 
da aquisição da ITEN Solutions, a maior 
operação de M&A realizada em 2017 
na área das TIC em Portugal. 

AICEP recebe 
mestrandos da 
University of North 
Carolina at Charlotte  
e da Université  
Paris-Sorbonne
A AICEP recebeu, nos dias 8 e 12 de 
março, alunos do mestrado de Ma-
rketing Internacional da University of 
North Carolina at Charlotte, e alunos 
do mestrado em Estudos Ibéricos e 
Latino-americanos da Université Paris-
-Sorbonne. Esta ação fez parte da for-
mação ministrada pelas universidades 
que reconhecem a AICEP como uma 
das mais dinâmicas agências de pro-
moção da exportações e captação de 
investimento estrangeiro.

foi distribuída documentação e exibi-
dos filmes de 23 empresas, bem como 
um flyer promocional sobre o sector 
elaborado pela AICEP. Cerca de 66 em-
presas marroquinas efetuaram pedidos 
diversos sobre a oferta portuguesa.

ganizaram o workshop “As oportu-
nidades do mercado das multilaterais 
para o setor das TIC”, a 14 de março 
na ANJE, no Porto. O principal obje-
tivo foi promover a participação de 
empresas nacionais deste setor nas 
oportunidades do mercado das mul-
tilaterais, nomeadamente, das insti-
tuições financeiras internacionais e 
dos bancos de desenvolvimento da 
União Europeia e das Nações Unidas.

The Lisbon  
Summit 2018
O “The Economist Events” organizou 
o “The Lisbon Summit 2018”, que 
decorreu nos dias 13 e 14 de março, 
em Cascais, no Hotel Miragem, com 
o tema central “Disrupt and Grow”. 
Luís Castro Henriques, presidente da 
agência, participou no evento com 
uma intervenção sobre “Keeping pace 
with technological disruption”. Foram 
ainda debatidos temáticas como a 
saúde, a macroeconomia, a educação, 
as finanças e o ambiente de negócios 
em Portugal.

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b392E277F-FA4D-4FC2-912C-2ED392DB2C19%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
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Laboratório  
“Knowledge  
Management  
and Diffusion”
A AICEP e a NOVA Information Mana-
gement School, da Universidade Nova 
de Lisboa assinaram, a 5 de março, um 
protocolo de parceria com vista a criar 
o laboratório “Knowledge Manage-
ment and Diffusion”, para desenvolver 
produtos de informação de maior valor 
acrescentado para as empresas que pre-
tendam internacionalizar a sua atividade 
e para potenciais investidores estrangei-
ros. Este protocolo faz parte do processo 
de transformação digital que a AICEP 
está a desenvolver de forma a incorporar 
nos seus processos de negócio soluções 
inovadoras em termos científico-tecno-
lógicos com recurso a ferramentas de 
inteligência artificial, data mining e de 
business intelligence. A agência preten-
de ainda, com esta iniciativa, aproximar 
os meios académicos e empresarial e 
servir de elo de ligação entre as universi-
dades e as empresas. O laboratório fun-
cionará nas instalações da NOVA IMS. 

II Fórum Empresarial 
do Atlântico
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, esteve presente no en-
cerramento do II Fórum Empresa-
rial do Atlântico, a 1 de março, na 
Culturgest em Lisboa. Este evento 
foi organizado pelo Instituto para a 
Promoção da América Latina e Ca-
raíbas (IPDAL) com o apoio da Caixa 
Geral de Depósitos, da COSEC e da 
Uría Menéndez – Proença de Carva-
lho. Participaram os embaixadores 
residentes em Lisboa e, através de 
videoconferência, os embaixadores 
de Portugal no estrangeiro acompa-
nhados dos delegados da AICEP nos 
respetivos mercados. Foram apresen-
tados case studies de empresas por-
tuguesas com sucesso na América 
Latina em vários setores de atividade, 
designadamente no agronegócio, 
nos serviços e no turismo.

Fórum empresarial 
Portugal - Turquia
No âmbito da realização da JETCO 
– 3.ª Comissão Conjunta Económi-
ca e Comercial Portugal-Turquia, a  
AICEP organizou o Fórum Empresarial  
Portugal - Turquia, a 8 de março, em 
Lisboa. Estiveram presentes, entre ou-
tras entidades, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos Silva; o 
ministro da Economia turco, Nihat Zey-
bekci; o secretário de Estado da interna-
cionalização, o presidente da AICEP e o 
presidente da DEIK – Foreign Economic 
Relations. Tiveram lugar reuniões B2B 
entre a delegação empresarial turca e 
os empresários portugueses.

Centro de excelência 
da Natixis
O presidente da AICEP marcou presença 
na inauguração do centro de compe-
tências em tecnologias de informação 
da Natixis no dia 7 de março, no Porto, 

entre outras individualidades do meio 
político e empresarial. A Natixis atua nas 
áreas da gestão de ativos e património, 
banca empresarial e de investimento, 
seguros e serviços financeiros especiali-
zados em 38 países. O centro de exce-
lência está a operar para todo o universo 
da empresa a nível internacional.

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b072BBD59-4952-4DDD-BA8B-89AB5E897647%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b072BBD59-4952-4DDD-BA8B-89AB5E897647%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
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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.



ANÁLISE DE RISCO-PAÍSmarço 2018 73

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 nº10774

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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PIB (tvh %, real) -4,0% -1,1% 0,9% 1,8% 1,6% 2,7%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 37,7% 39,5% 40,1% 40,4% 40,1% 43,1%

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

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 43.184 44.044 45.142 52.434 53.103 50.843 -2.260

ID do Exterior em Portugal (IDE) 86.818 90.690 99.024 108.454 110.633 119.768 9.135

Saldo -43.634 -46.646 -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -11.395

Construção -126 -384 -258 -74 187 261

Eletricidade, gás e água 1.208 -2.226 -3.434 469 19 -450

Indústrias transformadoras 142 191 49 434 -555 -989

Serviços 1.198 232 -966 3.615 5.048 1.433

Outros setores de atividade 34 50 17 1.260 1.464 204

PIB 1,6% 2,7% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,2%

Consumo Privado 2,1% 2,2% 2,0% 1,7% 1,6% 2,1% 1,9%

Consumo Público 0,6% 0,1% 0,2% -0,6% 0,5% 0,5% -0,6%

Investimento 0,8% 8,4% 8,1% 5,3% 5,3% 6,5% 5,9%

Exportações de Bens e Serviços 4,4% 7,9% 6,6% 4,9% 7,3% 7,2% 5,4%

Importações de Bens e Serviços 4,2% 7,9% 7,0% 4,3% 7,2% 7,7% 5,2%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,6% 0,2% 0,2% -0,3% 0,2% 2,1% 0,1%

Taxa de Desemprego (%) 11,1% 8,9% 7,8% 8,2% 8,3% 7,3% 8,6%

Taxa de Inflação (%) 0,6% 1,6% 1,5% 1,1% 1,6% 1,4% 1,4%

Dívida Pública (% PIB) 129,9% 125,7% 121,7% 123,5% 124,1% n,d, 123,1%

Saldo Sector Público (% PIB) -2,0% -3,0% -1,1% -1,0% -1,4% n,d, -1,1%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Siglas: M€ - Milhões de euros        n,d, - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra

Espanha 1.226 1.342 116

Brasil 310 146 -164

Moçambique -15 73 87

Reino Unido 136 63 -73

Cabo Verde 12 54 42

União Europeia 28 1.940 -2.444 -4.383

Extra UE28 516 306 -209

Luxemburgo 1.609 2.822 1.213

França 322 773 451

Reino Unido 144 758 614

Áustria -359 719 1.078

Itália -83 578 662

União Europeia 3.822 3.208 -614

Extra UE 1.882 2.955 1.073

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR (FLUXOS) 2016  
jan/dez

vh M€ 16/15 
jan/dez

2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

vh M€ 17/16 
jan/dez

vh M€ 17/16 
dez/dez

vc M€ 17/17 
dez/nov

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR (STOCK) 2012 dez 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez vh M€ 17/17 
dez/nov

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2016 2017 2018 (P)

INE 02/18 INE 02/18 FMI 02/18 OCDE 11/17 CE 11/17 BP 03/18 MF 10/17

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2016  
jan/dez

2017  
jan/dez

vh M€ 17/16 
jan/dez IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2016  

jan/dez
2017  

jan/dez
vh M€ 17/16 

jan/dez

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2016 dez 2017 dez vh M€ 17/16 2016 dez 2017 dez vh M€ 17/16
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 55.079 10,1% 4.344 4.760 9,6% 9,6% 17,4%

Exportações bens UE 40.790 8,6% 3.292 3.634 10,4% 10,4% 24,4%

Exportações bens Extra UE 14.290 14,8% 1.053 1.125 6,9% 6,9% -0,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 68.922 12,5% 5.348 6.008 12,4% 12,4% 10,1%

Importações bens UE 52.547 10,3% 3.960 4.499 13,6% 13,6% 6,0%

Importações bens Extra UE 16.375 20,3% 1.388 1.509 8,7% 8,7% 24,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 74,1% -- 75,8% 76,4% -- -- --

Exportações bens Extra UE 25,9% -- 24,2% 23,6% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,2% -- 74,0% 74,9% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,8% -- 26,0% 25,1% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 janeiro 2018 janeiro tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jan/jan
tvc % 18/17 

jan/dez

BENS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 janeiro 2018 janeiro tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jan/jan
tvc % 18/17 

jan/dez

Espanha 26,0% 24,3%

França 12,7% 13,4%

Alemanha 12,0% 11,4%

Reino Unido 6,8% 6,6%

EUA 5,1% 4,6%

Itália 3,4% 3,9%

Países Baixos 4,0% 3,7%

Veículos e Outro Material de Transporte 25,2% 7,2%

Máquinas, Aparelhos 12,5% 9,0%

Metais Comuns 11,3% 7,0%

Plásticos, Borracha 6,6% 3,4%

Combustíveis Minerais 5,2% 15,5%

Espanha 30,8% 31,6%

Alemanha 13,7% 14,1%

França 7,6% 7,4%

Países Baixos 5,1% 5,2%

Itália 5,1% 5,1%

China 3,0% 3,2%

Bélgica 2,6% 2,7%

Máquinas, Aparelhos 17,4% 18,5%

Combustíveis Minerais 13,7% 10,3%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,4% 15,1%

Agrícolas 10,1% 10,8%

Químicos 9,8% 9,3%

França 86 2,0

Brasil 53 1,2

Itália 38 0,9

Tunísia 30 0,7

Espanha 29 0,7

Áustria 27 0,6

Gibraltar -32 -0,7

Espanha 250 4,7

Alemanha 114 2,1

Guiné Equatorial 55 1,0

Argélia 40 0,7

França 39 0,7

Países Baixos 36 0,7

Brasil 35 0,7

Máquinas, Aparelhos 163 3,0

Veículos, Out. Mat. Transporte 105 2,0

Combustíveis Minerais 77 1,4

Plásticos, Borracha 60 1,1

Agrícolas 59 1,1

Exp. Bens - Clientes 2018 (jan) % Total tvh % 18/17

Exp. Bens - Produtos 2018 (jan) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Fornecedores 2018 (jan) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan) % Total tvh 17/16

Exp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Veículos, Out. Mat. Transporte 256 5,9

Agrícolas 59 1,4

Minerais, Minérios 29 0,7

Plásticos, Borracha 28 0,6

Combustíveis Minerais -35 -0,8

Exp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações bens 30.270 13,3% 1.882 2.017 7,2% 7,2% -15,6%

Exportações bens UE 21.581 12,4% 1.272 1.400 10,0% 10,0% -15,4%

Exportações bens Extra UE 8.689 15,5% 610 617 1,2% 1,2% -16,1%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 14.651 10,5% 1.228 1.278 4,1% 4,1% 1,4%

Importações bens UE 9.697 8,3% 807 871 7,9% 7,9% 7,6%

Importações bens Extra UE 4.954 15,0% 421 407 -3,3% -3,3% -9,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 71,3% -- 67,6% 69,4% -- -- --

Exportações bens Extra UE 28,7% -- 32,4% 30,6% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 66,2% -- 65,7% 68,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,8% -- 34,3% 31,8% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 janeiro 2018 janeiro tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jan/jan
tvc % 18/17 

jan/dez

SERVIÇOS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 janeiro 2018 janeiro tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jan/jan
tvc % 18/17 

jan/dez

França 15,5% 12,6%

Reino Unido 13,1% 1,5%

Espanha 12,5% 8,9%

Alemanha 9,7% 17,5%

Brasil 6,7% 18,2%

EUA 5,3% -1,1%

Suíça 4,4% 5,7%

Viagens e Turismo 39,1% 14,9%

Transportes 28,7% 13,8%

Outros Serviços Fornecidos por Empresas 17,0% -3,1%

Telecomunicações, Informação e Informática 5,9% 6,0%

Manutenção e Reparação 1,9% -1,4%

Espanha 19,9% 16,6%

Reino Unido 10,1% 2,7%

França 10,1% 14,4%

Alemanha 8,9% 1,1%

EUA 6,0% -5,5%

Países Baixos 4,7% 9,9%

Suíça 3,9% -23,1%

Viagens e Turismo 26,4% 5,5%

Transportes 24,7% 12,9%

Outros Serviços Fornecidos por Empresas 23,5% -1,0%

Direitos de Utilização 7,6% -11,0%

Telecomunicações, Informação e Informática 7,0% 4,7%

França 35 1,9

Alemanha 29 1,5

Brasil 21 1,1

Espanha 21 1,1

Países Baixos 15 0,8

Itália 7 0,4

Angola -54 -2,9

Espanha 36 2,9

França 16 1,3

Irlanda 7 0,6

Países Baixos 5 0,4

Brasil -6 -0,5

Angola -10 -0,8

Suíça -15 -1,2

Transportes 36 2,9

Viagens e Turismo 17 1,4

Manutenção e Reparação 5 0,4

Seguros e Pensões 4 0,3

Direitos de Utilização -12 -1,0

Exp. Serviços - Clientes 2018 (jan) % Total tvh 18/17

Exp. Serviços - Tipo 2018 (jan) % Total tvh 18/17

Imp. Serviços - Fornecedores 2018 (jan) % Total tvh 18/17

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan) % Total tvh 18/17

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

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16) M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16) M€ Cont. p. p.

Viagens e Turismo 102 5,4

Transportes 70 3,7

Telecom., Inform. e Informática 7 0,4

Outros Serv. Forn. por Empresas -11 -0,6

Construção -22 -1,2

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

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal



S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Bogotá

Nova Iorque

Havana

Dinamarca

Finlândia

Berlim

Haia

Bruxelas
Irlanda

Londres

Paris

Milão

Barcelona

Praia

Rabat

São Paulo

Peru

Rio de Janeiro

Santiago do Chile

Buenos Aires Uruguai

Luanda

São Tomé

Guiné Equatorial

Bissau

Senegal

Maputo

Pretória
Botswana

Namíbia

Argel Tunes

Abu
Dhabi

Estocolmo

Berna

Moscovo

Varsóvia

República Checa

Noruega

Budapeste
Áustria

Eslováquia

Roménia

Azerbaijão
Pequim

Nova Deli

Xangai

Tóquio

Seul

Macau Hong Kong

Jacarta

Dili

Madrid
Atenas

Caracas

Panamá

Equador

Líbia

Riade
Doha

Teerão

Kuwait

Ancara

Kuala Lumpur

Banguecoque

Cambodja

Vietname

LaosMyanmar

Singapura

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

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

José Junqueiro
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

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

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão
ALEMANHA
aicep.berlin@portugalglobal.pt

João Renano Henriques
CUBA
joao.henriques@portugalglobal.pt

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

REDE 
EXTERNA

AO SERVIÇO  
DAS EMPRESAS

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

Daniel Pontes
QATAR
daniel.pontes@portugalglobal.pt

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

Álvaro Cunha
MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

Afonso Duarte
ARÁBIA SAUDITA
aicep.riyadh@portugalglobal.pt

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria João Bonifácio
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Carlos Pacheco
AUSTRÁLIA
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

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

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

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

Alexandra Ferreira Leite
CHINA
aicep.beijin@portugalglobal.pt

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

ÍNDIA
aicep.newdelhi@portugalglobal.pt

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

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

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Rui Cordovil
MARROCOS
aicep.rabat@portugalglobal.pt

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

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU
aicep.bissau@portugalglobal.pt

João Falardo 
ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
SUIÇA
miguel.crespo@portugalglobal.pt

Paulo Borges
COLÔMBIA
aicep.bogota@portugalglobal.pt

Ana Rosas
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

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

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

Manuel Couto Miranda
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

Rui Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

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

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

Carlos Pinto
POLÓNIA
aicep.warsaw@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
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O livro “ISO 9001:2015 – Guia Prá-
tico” tem como objetivo apoiar, de 
forma simples e pragmática, as or-
ganizações nos processos de imple-
mentação e adaptação dos seus sis-
temas de gestão de qualidade, em 
conformidade com a mais recente 
versão da norma ISO 9001.
A qualidade dos produtos e servi-
ços disponibilizados pelas empresas 
é fundamental para o seu sucesso 
no mercado, sendo, por isso, im-
portante o investimento em tecno-
logias de sistemas de organização e 
gestão, bem como a sua utilização 
de forma eficaz e eficiente. 
As normas ISO têm como fina-
lidade a uniformização dos pro-
cedimentos de gestão a nível 
mundial, facilitando o comércio 
internacional. Por sua vez, a nor-
ma ISO 9001 define os requisitos 
dos sistemas de gestão de quali-

dade que garantem a capacidade 
da organização na satisfação do 
cliente. A gestão de qualidade 
gera um conjunto de benefícios, 
como a melhoria da qualidade dos 
produtos e serviços, a satisfação e 
fidelização do cliente, o aumento 
da produtividade, a redução de 
custos e o aumento do lucro.
Destinada a profissionais e estu-
dantes das áreas de gestão, eco-
nomia, qualidade e engenharia, 
a obra conta ainda com inúmeros 
exemplos ajustados à realidade das 
mais diversas organizações, contri-
buindo para o cariz prático do livro. 
Abel Pinto é formador, auditor e 
consultor de qualidade, ambiente, 
segurança e saúde no trabalho em 
várias empresas e instituições. Além 
disso, é investigador e autor de vá-
rias obras nas áreas da segurança 
no trabalho e sistemas de gestão.

Hoje em dia, vivemos tempos de 
mudança a uma velocidade, inten-
sidade e ritmos nunca antes assisti-
dos. Enquanto a rádio necessitou de 
38 anos para alcançar 50 milhões 
de pessoas, a televisão só precisou 
de 13 anos, a internet de quatro, 
o Facebook de dois e a Google+ 
apenas de um ano. Em 1997, em 
Portugal, havia cerca de 88.670 as-
sinantes da internet. Em 2014, esse 
número já era de 2.732.700. 
Como a globalização representa 
uma mudança gradual nas nossas 
formas de vida, esta obra pretende 
assim facilitar a compreensão da 
gestão das pessoas e das diferenças 
culturais num mundo cada vez mais 
complexo e global. 
Este livro é de leitura aconselhável 
no estudo da globalização e da 

gestão do fator humano no plano 
internacional e intercultural, dirigin-
do-se particularmente aos gestores, 
quadros internacionais, empresários 
e estudantes que pretendam com-
preender as diferenças culturais e o 
seu impacto na gestão.
Doutorado em Ciências Sociais e do 
Comportamento pela ULHT - Uni-
versidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologias, pós-graduado 
em Gestão e Política Internacional 
pelo ISCTE-IUL e Licenciado em So-
ciologia também pelo ISCTE-IUL, 
Paulo Finuras é investigador na área 
da Biosociologia e da Psicologia 
Evolucionista e investigador integra-
do do CICPRIS (Centro de Investiga-
ção em Ciência Política, Relações In-
ternacionais e Segurança) da Facul-
dade de Ciências Sociais da ULHT. 
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