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EDITORIAL Portugalglobal nº1084

Motivados (diria até 
que inspirados) pelas 
distinções que o espa-
ço de Portugal na Casa 
Decor em Madrid rece-
beu recentemente, de-
cidimos abordar, nesta 

edição da revista, a fileira Casa de maneira di-
ferente, apostando num dos segmentos onde 
as empresas portuguesas oferecem design e 
qualidade, assegurando na íntegra a conceção 
e produção de uma cozinha.

Efetivamente, a oferta portuguesa é completa 
neste domínio – iluminação; louça metálica, 
cerâmica e decorativa; mobiliário; torneiras, 
têxteis-lar, pedras ornamentais, cutelaria, vidro, 
revestimentos e eletrodomésticos –, e as em-
presas destes setores são verdadeiros casos de 
sucesso, com uma clara vocação para a expor-
tação, contribuindo, dessa forma, para o cres-
cimento da economia nacional e promovendo 
o reconhecimento internacional do nosso país.

Fortemente exportadora é também a Bosch 
Portugal, que há mais de 100 anos decidiu 

investir em Portugal e é hoje uma das maio-

res empregadoras e exportadoras do país. 

Em entrevista à Portugalglobal, Carlos Ribas, 

representante do grupo alemão em Portugal, 

fala-nos da atividade da Bosch no nosso país, 

onde está presente em Aveiro, Braga, Lisboa 

e Ovar, e confirma o interesse da empresa em 

continuar a procurar novas oportunidades de 

negócio com o objetivo de aumentar a compe-

titividade global da Bosch Portugal.

Nos mercados, a nossa escolha foi para o Ja-

pão, um país onde Portugal e os seus produtos 

são reconhecidos, sustentados por uma forte 

relação histórica e institucional bilateral. O Ja-

pão é, também, um grande investidor em Por-

tugal, com cerca de 70 empresas aqui presen-

tes, e cujo interesse pelo nosso país tem vindo 

a aumentar.

Estas são as nossas propostas para uma leitura 

que desejo que vos seja útil.

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Abrimos
portas a quem 
exporta.
No NOVO BANCO os clientes sabem que podem contar

com o conhecimento e a competência de uma equipa de 

gestores dedicados a levar a sua empresa ainda mais longe. 

Fale connosco e conheça os mercados estratégicos e os

instrumentos mais adequados à exportação da sua empresa.

Saiba mais em novobanco.pt/empresas

Para mais informações, contacte a nossa 
rede de agências ou:

Do estrangeiro: +351 218 557 753
MEO: 965 999 910
Vodafone: 912 200 560
NOS: 935 500 010

www.novobanco.pt/empresas
empresas@novobanco.pt

707 200 300
Horário de atendimento personalizado: 
7 dias por semana das 8h às 24h
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UMA COZINHA À MEDIDA  
DE CADA UM

DESIGN, INOVAÇÃO E QUALIDADE NUM 
SETOR CLARAMENTE EXPORTADOR
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Dos acessórios de cozinha, à pedra e mármore, à cutelaria, à louça metálica, passando 
pela cerâmica, pelo têxtil-lar, sem esquecer o mobiliário e os eletrodomésticos, Portugal 

tem uma vasta oferta, e de qualidade, para construir uma cozinha à medida de cada 
um, num espaço personalizado que é cada vez mais procurado pelo consumidor.
As empresas do setor apostam na inovação para criar a cozinha perfeita, com 

materiais e produtos diferenciados que exportam para os mais diversos mercados.

Com uma quota de 2,71 por cento 
no total das exportações portuguesas 
de bens, em 2017, e que em valor 
ascenderam a perto de 1.500 milhões 
de euros, os subsetores* da fileira casa 
respeitantes à conceção e equipamento 
de uma cozinha englobam cerca de 
4.850 empresas, empregam perto de 
42 mil pessoas e geraram um volume 
de negócios de aproximadamente 2,8 
mil milhões de euros em 2015 (últimos 
dados disponíveis para este indicador 
devido a segredo estatístico).

O saldo da balança comercial é 
claramente favorável às exportações 
nacionais destes subsetores (cerca de 
920 milhões de euros em 2017) e, em 
valor, verificaram-se aumentos das 
vendas ao exterior em 6,1 por cento 
em 2017 face ao ano anterior e um 
crescimento médio anual de 5,4 por 
cento no período de 2013-2017. 

Nas exportações dos subsetores da 
fileira Casa envolvidos na construção 
de uma cozinha, por tipo de produto, 
as pedras e mármores (ver nota) 
surgem no primeiro lugar, com 
uma quota 23,1 por cento do total 
exportado, seguindo-se a cerâmica 
(18,5 por cento), os têxteis-lar (14,9 por 
cento), as torneiras (14,6 por cento), 
os eletrodomésticos (12,2 por cento), 
o vidro (6 por cento), o mobiliário (5,2 
por cento), a louça metálica (3,6 por 
cento) e a cutelaria (1,8 por cento). 

As empresas da fileira exportam para 
um conjunto alargado de mercados 
(177 em 2017), destacando-se no 
top 10 os seguintes: Alemanha (22,2 
por cento do total), França (15,1 por 
cento), Espanha (13,7 por cento), 

Estados Unidos (8,9 por cento), Reino 

Unido (5,7 por cento), Países Baixos 

(4,1 por cento), Itália (3,3 por cento), 

China (3,1 por cento), Suíça (2,9 por 

cento) e Angola (2,1 por cento). 

*  Os dados relativos às rochas ornamen-
tais e torneiras referem-se a estes subse-
tores na sua totalidade. Nos têxteis-lar 
está também incluída a roupa de banho 
e no mobiliário estão considerados 
os valores dos móveis de cozinha com 
exceção dos assentos.

Setor Exportações 2017 crescimento médio 
anual 2013 - 2017 Principais mercados

Pedras e 
mármores 345,1 4,7%

França - 19,7%
China - 12,3%
Espanha - 9,7%
Reino Unido - 6,9%
EUA - 6,1%

Cerâmica 276,6 8,5%

EUA - 19,1%
França - 13,2%
Alemanha - 11 %
Espanha - 10,5%
Países Baixos - 10%

Têxteis-lar 223,3  2,6%

França - 22 por cento
Espanha - 20,3%
EUA - 8,9%
Reino Unido - 7,4%
Alemanha - 7,2%

Torneiras  217,9 7%

Alemanha - 67,5%
Espanha - 17,3%
França - 4,3%
EUA - 1,8%
Reino Unido - 1,5%

Eletrodomésticos 182,8 12,1%

Alemanha - 53,3%
Suíça - 10,6%
Espanha - 9,2%
França - 5,8%
Angola - 4,9%

Vidro  89,7 8,9%

Espanha - 22%
Países Baixos - 16,6% 
França - 11,4%
Alemanha - 9,6%
EUA - 8,4%

Mobiliário 77,6 24,5%

França - 38,6%
EUA - 24,7%
Espanha  - 9,3%
Reino Unido - 6%
Alemanha - 5,9%

Louça metálica 54,2 15,2%

França - 18,6%
Espanha - 17,5%
EUA - 11,8%
Alemanha - 10,3%
Reino Unido - 7,9%

Cutelaria 27 7%

Espanha - 24,3%
EUA - 6,8%
Japão - 6,8%
França - 5,9%
Alemanha - 5,7%

Unidade: milhões de euros         Fonte: INE
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Esta nova moda alterou o conceito de 
pensar a casa: a cozinha tornou-se a 
nova sala de estar, o ponto de encon-
tro, o local de convívio. Tornou-se a 
protagonista da casa e é o local onde 
tudo acontece, pelo que nada mais 
natural que o ambiente se exiba no 

É UMA COZINHA PORTUGUESA, COM CERTEZA! 
Cozinhar tornou-se hoje quase uma obrigação social. Ter conhecimentos sobre 
gastronomia, trocar opiniões sobre menus e degustações, apresenta-se como a 
nova forma de conviver e pensar o espaço da casa. Estamos out se não tivermos 

uma opinião sobre este assunto que nos entra pela casa dentro através de 
inúmeros programas de TV.

Cozinhar e conviver é, pois, a nova tendência social!

seu melhor, trazendo personalidade a 
todos os cantos.

As cozinhas em série estão a perder 
para as personalizadas. Agora é um 
local onde nos mostramos tal como 
somos. Onde nos é possível afirmar 
como como estando in nesta nova 
tendência gastronómica.

O antigo tornou-se o clássico com 
estilo! 

O ambiente asséptico, em muito ba-
seado em linhas direitas com grande 
aposta na cor branca, que tem como 
missão definir a ideia de limpeza, está 
com os dias contados.

Charme e personalização é o cami-
nho a seguir! Isto é possível com 

aplicação de cor, com coragem para 
misturar materiais, com apontamen-
tos de luz, apostando em produtos 
diferentes e modernos. A cozinha 
é uma montra da nossa personali-
dade. Pode ser irreverente, calma, 
apaixonada, moderna, tradicionalis-
ta… basta ter imaginação!

Interessante – e muitas vezes não nos 
lembramos disso – mas, mesmo nas 
cozinhas mais tradicionais, a tecnolo-
gia assume um papel muito importan-
te. Além de que, cada vez mais, a re-
dução de espaços obriga a aproveitar 
cada canto, cada espaço, e este não 
pode ser desleixado.

Existem programas que nos permitem 
olhar o espaço de uma forma racional, 
a definir a utilidade de cada canto, de 

>  POR ISABEL QUINTAS, 
ESPECIALISTA DA FILEIRA  
CASA NA AICEP
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É UMA COZINHA PORTUGUESA, COM CERTEZA! 
forma a usufruir em pleno da sua mul-
tifuncionalidade, um local para traba-
lhar, para comer e para conviver. 

A recordação nestes espaços é o 
mote de partida. Além de ser um re-
flexo da nossa personalidade, a co-
zinha assume um papel fundamental 
na criação de memórias, quer pelo 
passado, quer pelo futuro. No pas-
sado pela garantia de conforto, tem-
po e disponibilidade; no futuro pela 
necessidade de tomar consciência 
de que o tempo é fundamental para 
criar segurança e confiança.

Assim, a procura por elementos na-
turais, formas orgânicas e objetos 
que trazem à consciência memórias 
do passado é, atualmente, a grande 
tendência. A mistura de materiais, de 
texturas e de cores permite um dina-
mismo gráfico que, além de organi-
zar o ambiente, também o decora, 
criando um local sofisticado, adapta-
do a cada utilizador.

Tudo concorre para decorar. Não só os 
móveis têm um papel fundamental, 

como os revestimentos, os têxteis, os 
acessórios e os eletrodomésticos. To-
dos têm lugar especial para criar am-
bientes charmosos e únicos.

A elegância dos acessórios básicos, 
com a robustez da madeira, da pe-
dra, conjugado com a sensibilidade 
dos têxteis e a funcionalidade dos ele-
trodomésticos coloridos e com estilo, 
permite criar locais especiais que bri-
lham pela aplicação delicada de uma 
luz bem orientada que reflete as cores 
no seu melhor.

Tudo é possível, a oferta é grande, to-
dos os gostos podem ser satisfeitos.

As empresas que integram os setores 
que contribuem para que uma co-
zinha seja perfeita são um excelente 
exemplo da nossa capacidade de ino-
var e alcançar resultados de excelên-
cia. Estes setores têm uma dimensão 
reduzida no que diz respeito ao nú-
mero de empresas, logo uma repre-
sentatividade nacional menos visível. 
Contudo, estes são setores que com-
provam que o mercado é de todos e 

para todos. São empresas que, na-
turalmente, têm que trabalhar mais, 
inovar mais, promover mais. Mas o 
“mais” é o que lhes permite encontrar 
o lugar no mercado e aí manterem-se 
com sucesso.

Poderíamos dar alguns exemplos de 
empresas com relevo internacional, 
mas cairíamos num erro, pois peca-
ríamos pela insuficiência. Com mais 
ou menos números, são empresas 
que marcam pela diferença e pela 
postura internacional.

Do vidro ao cristal, da pedra à cerâ-
mica, da cutelaria à loiça metálica, da 
tapeçaria aos têxteis de cozinha, da 
madeira à cortiça, da iluminação aos 
eletrodomésticos, estes são materiais 
que concorrem para criar ambientes 
diferentes, acolhedores e acima de 
tudo versáteis à procura.

Estas empresas surpreendem. Distin-
guem-se pela sua tenacidade e vontade 
de elevar a marca Made In Portugal. 

isabel.quintas@portugalglobal.pt

mailto:isabel.quintas@portugalglobal.pt
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Com mais de 20 anos de experiência 
na produção de cerâmica decorativa de 
alta qualidade, a Arfai Ceramics Portu-
gal conta com uma capacidade de pro-
dução anual superior a meio milhão de 
peças. Em 2017, esta empresa registou 
um volume de negócios de aproxima-
damente 2,4 milhões de euros, tendo 
exportado 95 por cento do mesmo 
para diversos mercados externos. 

Ao longo dos últimos anos, a empresa 
definiu como um dos objetivos prioritá-
rios a diversificação de mercados. Assim, 
a sua estratégia passa por consolidar a 
sua presença nos mercados onde já está 
presente, ao mesmo tempo que procura 
explorar novos mercados para crescer.

Os seus principais clientes são, por 
um lado, marcas próprias com quem 
trabalha a nível de projetos exclusivos, 

ARFAI CERAMICS PORTUGAL
Cerâmica decorativa portuguesa de alta qualidade

Especializada no fabrico de cerâmica decorativa de alta qualidade, a Arfai Ceramics 
Portugal exporta para diversos mercados em todo o mundo, dos quais se destacam 

o Reino Unido e a Dinamarca na Europa, os Estados Unidos da América  
e os Emirados Árabes Unidos. 

bem como retalhistas e department 
stores, junto dos quais a coleção da 
empresa é customizada como marca 
do cliente. Mantendo esta dinâmica, 
o principal projeto da empresa passa 
por reforçar a sua marca própria.

Para se diferenciar junto de retalhistas, 
importadores, department stores, mar-
cas de acessórios e design de interiores, 
segmento que constitui o seu grupo de 
clientes direto, a Arfai Ceramics Portu-
gal aposta na qualidade e excelência 
dos seus produtos e serviços, quer seja 
através do desenvolvimento de uma 
coleção contemporânea de acessórios 
de decoração ou da produção de arti-
gos de cerâmica à medida, na modali-
dade de private label. 

Com cerca de 80 colaboradores, a Ar-
fai conta com uma equipa interna e 

multidisciplinar dedicada ao desenvol-
vimento e conceção de novos produ-
tos, sendo que a coleção Arfai se ca-
racteriza por ter uma forte orientação 
para o design e adequação às princi-
pais tendências de consumo do setor 
em todo o mundo. Tendo a qualidade 
como característica inerente, a Arfai 
oferece uma gama de produtos bas-
tante vasta e altamente versátil, per-
mitindo uma segmentação adequada 
aos gostos e necessidades de diversos 
locais no globo. 

A Arfai acredita também que uma 
das suas características diferenciado-
ras é, para além do produto, o servi-
ço de fabrico de projetos exclusivos 
para o private label, que assenta nas 
competências técnicas e know-how 
da empresa, bem como o serviço ao 
nível de resposta ao cliente, que se 
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caracteriza por um sentido de com-

promisso para com o mesmo.

No subsetor da cerâmica decorativa 

não se verifica uma significativa in-

corporação tecnológica nos principais 

processos de produção, especialmen-

te porque um dos fatores diferencia-

dores do produto prende-se precisa-

mente com o caráter de fabrico ma-

nual que lhes está inerente. 

Ainda assim, e como forma de res-

ponder à crescente procura e à escas-

sez de recursos humanos qualificados 

em áreas específicas, como a modela-

ção, a empresa tem apostado na mo-

delação 3D, seja adquirindo serviços a 

centros especializados, nomeadamen-

te CTCV, ou promovendo a utilização 

desta ferramenta junto de clientes de 

projetos exclusivos. Esta é uma forma 

de responder rapidamente, num mun-

do onde a rapidez é fundamental para 

que a empresa se destaque dos con-

correntes mundiais. 

Neste cenário, a inovação acontece 

essencialmente para além da tecno-

logia, assentando em novas e inova-

doras formas de trabalhar. Por exem-

plo, no desenvolvimento constante e 

orientado para o consumidor final, 

na pesquisa e experimentação de 

novas decorações e acabamentos de 

modo a criar produtos diferenciado-

res e na aposta de novas formas de 

trabalhar. Além disso, integra ainda 

áreas como o marketing e a comu-

nicação, com o intuito de desenvol-

ver ações de branding e storytelling, 

tanto para a marca da empresa, 

como para o próprio cliente. 

Crescer com a marca Arfai é uma estra-

tégia de longo prazo, através da qual a 

empresa pretende reforçar o seu perfil 

competitivo, subindo na cadeia de va-

lor e tornando-se assim menos suscetí-

vel às volatilidades do mercado. 

www.arfaiceramics.com

Fundada em 1982 por Eduardo Gon-
çalves, atual sócio gerente, a ASM TAPS 
é uma empresa portuguesa de cariz 
familiar especializada na produção de 
torneiras. Assim, cria coleções inspira-
das em elementos da natureza, design, 
moda e arquitetura, apresentando sem-
pre produtos de alta qualidade.

Os produtos da empresa, que incor-
poram alta tecnologia informática ro-
botizada, são produzidos a partir de 
barra de latão maciço, o que os torna 
uma mais-valia no mercado nacional 
e internacional. Além disso, a ASM 
TAPS utiliza elementos de alta qua-
lidade nas suas torneiras, como por 
exemplo, cartuchos e distribuidores 
fabricados em Itália, flexíveis produzi-
dos em Espanha e Portugal e perlato-
res confecionados na Alemanha. 

Com cerca de 42 colaboradores, a ASM 
TAPS prevê que no ano de 2018 as suas 
exportações representem cerca de 30 
por cento da sua faturação global.

ASM TAPS
Torneiras portuguesas 
conquistam o mundo

A ASM TAPS, empresa portuguesa que produz 
torneiras de alta qualidade, exporta os seus produtos 
para vários mercados externos, como Espanha, França, 
Bélgica, Alemanha, Itália, Malta, Inglaterra, Marrocos, 

Tunísia, Roménia e Suíça.

Desta forma, exporta os seus produtos 
para vários mercados externos, como 
Espanha, França, Bélgica, Alemanha, 
Itália, Malta, Inglaterra, Marrocos, Tu-
nísia, Roménia e Suíça. Atualmente 
prevê ainda entrar em novos merca-
dos, como a Rússia, a Ucrânia, a Argé-
lia e os países da ex-Jugoslávia.

Além disso, aposta constantemente 
na presença em feiras internacionais 
do setor, como a “CEVISAMA”, que 
se realiza em Valência, Espanha. 

Os principais clientes da empresa vão 
desde as grandes superfícies até aos 
pequenos gabinetes de arquitetura. 
No mercado espanhol tem um acordo 
com a IBERWASSER S.L., que distribui 
os seus produtos a nível nacional e nas 
ilhas, com a exceção da Galiza, cujo 
representante é a empresa JF BANOS 
S.XXI S.L. Nos outros mercados dispõe 
de agentes e clientes diretos. 

www.asmtaps.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.arfaiceramics.com/&c=E,1,qqZYGxJfQksZDbhwe0qatNWVVys5C18EUF4oLmCM0--v6jYS94_BC3v5iR9bT0rWYHu-_lgFBfxulW_XLbsG98yShUDBnTPZrflbEKAcawQOzA,,&typo=1
http://www.asmtaps.com
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Especialista em trabalhar vidro e espelho 
para decoração, a Biselarte focou-se, 
nos últimos anos, sobretudo na área do 
banho, mas, mais recentemente, tem 
vindo a apostar no desenvolvimento de 
diversos produtos para a área da cozi-
nha e decoração da casa em geral. 

Em termos de internacionalização, 
a Biselarte tem vindo a diversificar 
mercados e segmentos de mercado 
em cada país, traduzindo-se numa 
mudança estrutural e cultural da em-
presa que irá proporcionar elevadas 

BISELARTE
Diversificação de mercados é aposta estratégica

Fundada em 1993, a Biselarte trabalha vidro e espelho para o setor da decoração, 
designadamente na área do banho, cozinha e decoração em geral. A empresa de 
Oiã, Oliveira do Bairro, está presente em mercados como França, Espanha, Reino 
Unido e países Benelux, mas pretende, nos próximos anos, entrar nos mercados 

escandinavos, Canadá e Colômbia, entre outros. No primeiro trimestre deste ano, 
77 por cento da faturação da empresa correspondeu à exportação direta e indireta 

dos seus produtos.

taxas de crescimento nos próximos 
anos com a consolidação e o cresci-
mento de cada mercado. Aponta An-
tónio Rodrigues, diretor comercial da 
empresa, que a estrutura da Biselarte 
cresceu cerca de 30 por cento nos 
últimos cinco anos, contando atual-
mente com 65 colaboradores.

Esta mudança foi acompanhada pela 
constituição de uma equipa dedicada 
à conceção e desenvolvimento de no-
vos produtos com integração de novas 
tecnologias de produção e novos com-

ponentes eletrónicos, onde o design e 
a inovação estão sempre presentes. 

“Os nossos produtos têm como maté-
ria-prima o vidro e espelho, que trans-
formamos com a tecnologia de ponta 
atual e incorporamos valor através de 
componentes eletrónicos (sensores, 
‘bluetooth’, televisão) e iluminação 
LED, bem como diferentes acabamen-
tos com tecnologia laser e impressão di-
gital que, aliados ao nosso ‘know-how’ 
e flexibilidade de desenvolvimento e 
produção, nos permitem apresentar 
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produtos e soluções inovadoras”, rela-
ta o responsável comercial da Biselar-
te, António Rodrigues, acrescentando 
que esses são “os grandes fatores de 
diferenciação dos nossos produtos, em 
que a mais-valia reside no serviço que 
prestamos aos nossos clientes, com a 
adaptação dos produtos às necessida-
des de cada mercado e o desenvolvi-
mento à medida de cada projeto em 
conjunto como os clientes”. 

Muito dependente de um cliente e 
de um mercado, França, cerca de 80 
por cento em 2012, a empresa apos-
tou numa estratégia de diversificação 
e conseguiu, em cinco anos, reduzir 
a dependência desse cliente para 38 
por cento e do mercado francês para 
50 por cento e chegar a novos países. 
A Biselarte desenvolveu, nesse senti-
do, uma estratégia de internacionali-
zação alicerçada num grande investi-
mento ao nível produtivo e ao nível do 
desenvolvimento de produtos, com 
elevada flexibilidade e adaptação às 
necessidades dos clientes, para poder 
entrar em mercados maduros de alto 
valor acrescentado, bem como em 
alguns mercados emergentes com o 
objetivo de diversificar as regiões de 
atuação. Para alcançar esse objetivo, 
definiu quatro segmentos de merca-
do: grande distribuição (DIY) onde 
já tinha muita experiencia; grandes 
fabricantes de móveis de banho e de 
louça cerâmica; distribuição para o 
setor retalhista tradicional com marca 
própria; e projetos de hotelaria.

Atualmente a empresa está presente 
em França, Espanha, Reino Unido e paí-
ses Benelux, onde prevê crescer a dois 
dígitos já este ano em cada um destes 
países. Para os próximos dois/três anos, 
a estratégia da empresa aponta para a 
entrada nos mercados de língua ger-
mânica e nos países da Escandinávia, 
bem como no Canadá, com enfoque 
nos segmentos de distribuição com 
marca própria e projetos, visando subir 
na cadeia de valor nos próximos anos. 
Nos mercados da América Latina, a Bi-
selarte aposta na Colômbia com um 

parceiro que irá começar a trabalhar o 
mercado este ano.

“Nos próximos três anos pretendemos 
consolidar os mercados onde estamos 
a trabalhar e entrar nos mercados 
definidos. Nos próximos cinco anos 
pretendemos consolidar os mercados 
europeus de maior valor acrescentado 
e desenvolver parcerias de médio e 
longo prazo nos mercados emergen-
tes onde se perspetiva maior estabili-
dade politica e económica com taxas 
de crescimento relevantes”, conclui o 
mesmo responsável.

Os principais clientes da Biselarte são 
as grandes cadeias de distribuição e os 

grandes fabricantes de móveis de ba-
nho e de sanitários nos países referidos.

Quanto a resultados, a empresa cres-
ceu 4,3 por cento no ano passado 
face a 2016, em que 75 por cento da 
faturação correspondeu a exportação 
direta e indireta. Em 2018, a empresa 
prevê obter um crescimento superior 
a 15 por cento, essencialmente nos 
mercados externos. De referir ainda 
que no primeiro trimestre deste ano 
registou um crescimento superior a 
20 por cento, em que 77 por cento da 
faturação correspondeu à exportação 
direta e indireta dos seus produtos. 

www.biselarte.com

http://www.biselarte.com
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Fundada em 1960, a Vaz da Costa é 
uma empresa familiar que presta ser-
viços na área dos acabamentos têx-
teis e na produção de bordados de 
grande escala. Ao longo dos últimos 
anos, tem vindo a consolidar a sua 
liderança no mercado. Graças à sua 
larga experiência e elevados padrões 
de qualidade, exporta os seus serviços 
para vários países europeus, como a 
Alemanha, Bélgica, Espanha e França.

Com o intuito de alcançar o mercado 
médio-alto, a empresa criou a marca 
BOVI, especializada na produção de arti-
gos têxteis, que primam pela simplicida-
de e sofisticação, para a cama, banho, 
mesa e acessórios têxteis para a casa.

No mercado nacional, o volume de 
negócios da marca tem superado as 
expectativas inicias. Por sua vez, no 
mercado internacional, a BOVI tem re-
gistado um interessante crescimento 
na Ásia, estando já presente nos mais 
conceituados “department stores” da 
Coreia do Sul. Além disso, tem conso-
lidado a sua presença na Rússia e no 
México, bem como nos tradicionais 
mercados da Europa Central.

Em 2017, a BOVI abriu o seu próprio 
showroom nos Estados Unidos da Amé-
rica, mais precisamente em Atlanta, a 
partir do qual vende as suas coleções 
para lojas selecionadas na Geórgia, Te-
xas, Florida, Carolina do Norte e Tennes-
see. A marca pretende assim continuar 
alargar a sua presença para outros esta-
dos norte-americanos. Este projeto está 
a ser desenvolvido em parceria com a 

BOVI
Têxteis-lar portugueses espalhados pelo mundo

A BOVI, marca portuguesa de têxteis-lar de alta qualidade, está disponivel em  
diversas lojas em mais de 35 mercados externos, nomedamente na Coreia do Sul, 

Rússia, México, Estados Unidos da América e Europa Central.

marca Graccioza, da Sorema, empresa 
nacional de referência no segmento de 
tapetes e toalhas de banho. 

A BOVI encontra-se também a dina-
mizar o segmento private label, che-
gando a novos clientes nos Estados 
Unidos da América e na Europa.

Com uma equipa de 200 colabora-
dores, a Vaz da Costa terminou o 

ano de 2017 com uma faturação de 
19,8 milhões de euros. Para o ano de 
2018, a empresa pretende continuar 
a apostar na internacionalização 
do serviço de acabamentos têxteis, 
acompanhando a vertente maiorita-
riamente internacional dos restantes 
setores da empresa – private label e 
marca BOVI. 

www.bovi.pt

http://www.bovi.pt
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Com 40 anos de atividade e um vo-
lume de vendas de dez milhões de 
euros, a Climar tem vindo a assen-
tar os seus esforços de marketing 
e comerciais em mercados que lhe 
permitam alcançar o crescimento 
referido, tais como França, Alema-
nha, Reino Unido, Emirados Árabes 
Unidos, Arábia Saudita, Angola, Mo-
çambique e Canadá.

Os setores de atividade mais impor-
tantes para a empresa são os hotéis, 
museus, centros comerciais, hipermer-
cados, edifícios de escritório, escolas e 
ainda iluminação específica para hos-
pitais, estações de metro, iluminação 
industrial e residencial.

Atualmente, a Climar conta com 
uma equipa multidisciplinar de 150 
colaboradores, sendo que cerca de 
30 têm formação superior. As insta-
lações industriais estão situadas em 
Águeda onde dispõe de duas áreas, 
uma com cerca de 28.000 metros 
quadrados, dos quais 12.000 metros 
quadrados são de área coberta, onde 
se localiza a sede e está toda a sua 
produção, armazéns e área técnica 
de conceção e desenvolvimento. A 
outra, com cerca de 4.000 metros 
quadrados, dos quais 1.500 metros 
quadrados são de área coberta, é 
destinada exclusivamente à conceção 
e desenvolvimento de produtos de 
iluminação com assinatura de autor.

Ao nível da conceção e desenvolvi-
mento, a empresa tem a sua própria 
equipa de design e engenharia, bem 
como uma bolsa de criativos externos, 
tais como designers, light designers, 
arquitetos e decoradores de interiores, 
como o arquiteto Álvaro Siza Vieira, o 
designer Marco Sousa Santos, o light 
designer escocês Beau McClellan, a 
designer belga Pascale De Backer e o 
escultor Albino Miranda. 

www.climarlighting.com

CLIMAR LIGHTING
Consolidar presença  

nos mercados internacionais

Especializada na conceção, desenvolvimento e 
produção de iluminação para interiores, a Climar 
exporta cerca de 40 por cento da sua produção 

para um conjunto alargado de mercados. A 
empresa pretende continuar a consolidar o seu 
posicionamento nos mercados internacionais, 

apostando nos segmentos profissional, alto e de 
luxo, tendo como objetivo alcançar mais de 55 por 

cento em exportação até 2020.

http://www.climarlighting.com
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A Flama foi fundada em 1979 e tem 
sede em Oliveira de Azeméis, numa 
área total superior a 12 mil metros 
quadrados, contando com uma equi-
pa de mais de 300 colaboradores. 

Com uma vasta gama de 100 referên-
cias, a Flama é a terceira marca mais 
vendida em Portugal e líder do mer-
cado no segmento dos grelhadores, 
segundo dados do Gfk 2017. 

Além da marca própria, a Flama pro-
duz em regime OEM (Original Equi-
pment Manufacturer) para grandes 
marcas internacionais como a Philips, a 
Rowenta e a Tefal. Em 2017, a exporta-

FLAMA
Pequenos eletrodomésticos  
de reconhecida qualidade

A Flama dedica-se à produção e comercialização de pequenos eletrodomésticos e 
peças metálicas. Com uma vasta gama de 100 referências, a Flama é hoje a terceira 
marca mais vendida em Portugal, apostando na boa relação qualidade/preço dos 

seus produtos e investindo no apoio ao consumidor. A exportação representa mais 
de 56 por cento das vendas totais da empresa.

ção representou mais de 56 por cento 
do volume de vendas total da empresa. 

A boa relação qualidade/preço e o 
apoio ao consumidor em todos os 
momentos, desde o aconselhamento 
na compra ao acompanhamento pós-
-venda, são o que diferencia a marca 
Flama nos mercados onde atua. 

Com filial em Espanha, dedicada à 
expansão da sua área de atuação, a 
Flama criou, também, a Flama BV na 
Holanda, dedicada ao desenvolvimen-
to de novos produtos.

A Flama procura responder às necessi-
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FORMAS DE PEDRA
Equipamentos com design  

a partir de desperdícios  
dos mármores

O design de equipamento tem sido o principal desafio 
da Formas de Pedra, uma empresa do setor das pedras 
naturais, que ainda recentemente viu o seu trabalho 

distinguido na Casa Decor em Madrid, ao receber 
uma menção honrosa de “melhor desenho original” 

atribuída à “Ilha da Cozinha”, uma peça em mármore 
de Vila Viçosa produzida pela empresa.

A Formas de Pedra foi fundada em 
2008, tendo como objeto a extração 
e comercialização de pedras naturais, 
nomeadamente mármores. A empresa 
extrai em duas áreas, situadas em Par-
dais, dois tipos de mármore: o “Bran-
co Cinza Pardais”, de cor branca, com 
veios com gradação de cinzentos, e o 
“Branco Venado Pardais”, de cor bran-
ca/bege com veios castanhos-claros ou, 
por vezes, cinzentos ou avermelhados.

Após a extração, o mármore é comer-
cializado em bloco ou como produto 
acabado, em parceria com empresas de 

transformação da região de Pêro Pinhei-
ro, onde a empresa tem o seu escritório.

O mármore que não possua nem di-
mensionamento, nem a forma ne-
cessária à comercialização em bloco, 
correspondendo a excedentes da ex-
tração, não utilizados no âmbito da ati-
vidade principal da empresa, constitui 
matéria-prima para a concretização de 
um projeto de design de equipamento.

O projeto é desenvolvido na empresa 
e produzido em empresas parceiras, 
de acordo com os processos tecno-

dades dos consumidores identificadas 

nos vários mercados, apresentando 

produtos modernos e de elevada qua-

lidade. A estratégia de internacionali-

zação da empresa passa sempre por 

um estudo exaustivo dos mercados 

dos concorrentes e dos hábitos de 

consumo por forma a identificar as 

oportunidades de negócio. Além dis-

so, a Flama conta com parceiros locais 

fortes para desenvolver os negócios 

nos mercados externos. A empresa 

marca também presença, todos os 

anos, na feira internacional IFA Berlim.

A estratégia para 2018 está focada na 

expansão da marca Flama em merca-

dos europeus como Espanha e Poló-

nia. A abordagem aos mercados asiá-

ticos será iniciada no final de 2018. 

Relativamente ao desenvolvimento 

de novos produtos, a Flama conta au-

mentar a gama de grelhadores e de 

máquinas de café criando novas opor-

tunidades de crescimento. 

De referir que a máquina de cozinhar, 

lançada em 2015, é um dos produtos 

mais tecnológicos e inovadores da mar-

ca, que continua a apostar em áreas 

com forte potencial de crescimento. 

www.flama.pt

http://flama.pt/historia/
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lógicos adequados à concretização 
do produto final, destinando-se es-
sencialmente a espaços de habitação, 
integrando projetos de arquitetura de 
interiores e exteriores.

Tendo como objetivo a inovação na 
área dos revestimentos, foi desenvol-
vido um novo tipo de acabamento do 
mármore a que chamou “Veinstone”. 
O acabamento “Veinstone” traduz-
-se, pela intervenção na superfície do 
mármore, criando uma textura em 
baixo relevo, de acordo com o seu pa-
drão natural, ou seja, a sulcagem do 
mármore é executada, minimizando 
ou fazendo sobressair uma determi-
nada coloração. 

Este conceito foi desenvolvido no seio 
da empresa e o processo de produção 
foi projetado com a assistência de um 
laboratório de materiais, utilizando 
técnicas informáticas e mecânicas. O 
design do novo acabamento foi obje-
to de registo a nível comunitário en-
quanto desenho industrial.

Sendo a comercialização dos blocos de 
mármore a atividade mais representati-
va no volume de faturação da Formas 
de Pedra, o design de equipamento tem 
constituído o maior desafio da empresa. 

Este projeto foi iniciado em 2014 e 
teve um grande impulso depois de 
ter sido reconhecido e recompensado 
com participação na “EXCON 2014”, 
em Lima, no Peru. 

Em 2015, a empresa participou no 
“Natural Stone Show”, no Reino 
Unido, mostrando os seus produtos 
vocacionados para a construção civil, 
dando também relevância à sustenta-
bilidade da extração com a mostra de 
peças de equipamento.

Em 2016 e 2017, o mármore e a sua 
potencialidade estiveram expostos 
na Casa Decor Madrid, onde aver-
bou um expressivo sucesso, tendo, 
na edição deste ano, que decorreu 
de 15 de fevereiro a 25 de março úl-

timos, visto a sua peça em mármore 
para a “Ilha de Cozinha” receber o 
devido reconhecimento.

Em 2017, a Formas de Pedra esteve 
presente no projeto “Primeira Pedra”, 
promovido pela Experimenta Design e 
pela ASSIMAGRA, com o objetivo de 
valorizar a pedra natural portuguesa, 
através da sua associação a alguns dos 
maiores designers internacionais. 

De salientar a produção de peças con-
cebidas pelos designers Michael Anas-
tassiades e Jasper Morrison, expostas 
em São Paulo, Londres e Nova Iorque. 

Este ano, além da presença no espaço 
de Portugal na Casa Decor, a Formas 
de Pedra tem confirmada a sua partici-
pação no evento “3 Days of Design”, 
a decorrer em Copenhaga no mês de 
maio, no qual irá, de novo, apresentar 
design de produto, de autoria e pro-
dução interna.

Quanto a projetos para o futuro, e a 
nível do design de equipamento, a 
empresa pretende reforçar e expandir 
a sua presença no mercado europeu 
de interiores e exteriores, com vista à 
captação de clientes interessados em 
produtos de gama alta e à obtenção 
de canais de distribuição para a co-
mercialização dos seus produtos. 

Outros mercados europeus, como Fran-
ça e Itália, e países do Médio Oriente 
são os mercados-alvo onde a empresa 
pretende estar presente no âmbito do 
seu processo de internacionalização.

De referir ainda que o mármore da 
Formas de Pedra se encontra certifi-
cado em conformidade com as nor-
mas comunitárias, tendo-lhe ainda 
sido atribuído a certificação Marca  
StonePT promovida pela associação 
representativa do setor da indústria da 
pedra natural, a ASSIMAGRA, e verifi-
cada pela APCER. 

https://formasdepedra.net

https://formasdepedra.net/
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Sediada em Vagos, a empresa aposta 
num conceito original de qualidade, 
durabilidade e design exclusivo, usan-
do os melhores recursos naturais em 
Portugal e as mais recentes tecnolo-
gias, numa fórmula exclusiva de ele-
vada temperatura.

Os seus produtos de alta qualidade 
em grés fino e vitrificados estão po-
sicionados num segmento médio/alto 
tanto no mercado doméstico como no 
profissional (hotéis e restaurantes). 

A empresa desenvolve a sua atividade 
em duas grandes áreas de negócio: pri-
vate label, onde produz à medida, maio-

GRESTEL
Uma empresa fortemente 

voltada para a 
internacionalização

Fundada em 1998, a 
Grestel dedica-se à 

produção de artigos 
de mesa, forno e 

acessórios de servir 
em grés fino. Cerca de 

98 por cento da sua 
produção é exportada, 

especialmente para 
os mercados norte-

americano e europeu. 

ritariamente com design interno, para 
clientes de prestígio como Ralph Lauren, 
Crate&Barrel, Williams-Sonoma, John 
Lewis, entre outros; e marcas próprias, 
com destaque para a marca Costa Nova. 

Nos últimos anos, a Grestel tem inves-
tido fortemente na expansão e pro-
moção da sua marca, com o objetivo 
de se consolidar nos principais merca-
dos internacionais como uma empresa 
de referência no setor, diversificando 
igualmente o negócio em novas áreas 
geográficas e em nichos de mercado 
de valor acrescentado. 

A Grestel exporta 98 por cento da sua 
produção, com destaque para os mer-
cados norte-americano, que represen-
ta mais de 50 por cento do volume de 
negócios da empresa, e europeu, que 
representa 22 por cento. 

Nos Estados Unidos da América, a em-
presa possui uma estrutura comercial 
e logística própria, que possibilita uma 
distribuição para o retalho e venda 
online da marca própria. Em Portugal, 
a empresa prepara a construção de 
uma nova plataforma logística, junto 
às suas instalações em Vagos, sendo 

este um dos projetos estratégicos para 
o ano de 2018.

A aposta da Grestel passa por consoli-
dar a presença sobretudo nestes mer-
cados, que se caracterizam por uma 
maior maturidade e apetência pelos 
seus produtos e marcas.

No entanto, existem outros mercados 
em forte crescimento, sobretudo no 
que diz respeito à marca Costa Nova. 
Esta marca, que é a principal da empre-
sa, está presente atualmente em mais 
de 40 países em todo o mundo, regis-
tando um forte crescimento e impacto 
nos mercados asiáticos. Para além dis-
so, é vendida diretamente ao consumi-
dor final em 18 países, através de uma 
plataforma de vendas online.

O sucesso alcançado pela Grestel re-
sulta de um posicionamento estratégi-
co assente numa base de know-how, 
qualidade e constante capacidade de 
inovação, com o objetivo de oferecer 
produtos de valor acrescentado. É 
também uma aposta continuada em 
I&D que tem mantido a empresa na 
vanguarda da produção de grés fino 
de alta qualidade. 

Para tal, a empresa conta com uma 
equipa motivada e qualificada, gera-
dora de valor, atualmente com mais 
de 600 trabalhadores e três unidades 
industriais.

A Grestel apostou recentemente na 
construção de uma nova unidade indus-
trial, a Grestel 3. Esta unidade, com 11 
mil metros quadrados, conta com tec-
nologia portuguesa e alemã, bem como 
com vários equipamentos inovadores, 
que resultaram da colaboração do de-
partamento técnico da empresa com os 
seus fornecedores. Esta nova unidade, 
a operar desde 2017, teve um custo 
de cerca de nove milhões de euros, au-
mentando a capacidade de produção 
da empresa em 60 por cento. 

www.grestel.pt

http://www.grestel.pt
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A Herdmar, um dos maiores e mais 
antigos produtores de cutelaria de 
mesa do mundo, nasceu em 1911, no 
concelho de Guimarães, pela mão do 
avô dos atuais administradores. A em-
presa exporta hoje para 72 países cer-
ca de 90 por cento da sua produção, 
fruto de uma dinâmica implementada 
desde a década de 1950 quando fo-

HERDMAR
Qualidade e filosofia de “design 
democrático” garantem sucesso 

nos mercados internacionais

A Herdmar é um dos maiores e mais antigos 
produtores de cutelaria de mesa do mundo, 

exportando cerca de 90 por cento da sua produção 
para 72 países. O design e a ergonomia, aliados à 
qualidade, são os elementos diferenciadores dos 

produtos da empresa de Guimarães.

ram dados os primeiros passos para 
internacionalização.

Atualmente com 126 colaboradores, 
a Herdmar tem no horizonte a con-
solidação da evolução conseguida 
nos últimos 20 anos, no seguimento 
de um forte investimento na sua uni-
dade fabril que muniu a empresa de 

ferramentas que lhe permitem, no li-
mite, produzir mais de 100 mil peças 
por dia e responder adequadamente a 
uma procura cada vez mais exigente.

Com presença assegurada em 72 mer-
cados de forma direta, a estratégia de 
internacionalização da empresa passa 
essencialmente por efetivar uma posi-
ção em cada um dos mercados através 
do estabelecimento de parcerias comer-
ciais com, pelo menos, um distribuidor 
em cada um deles. Explica fonte da em-
presa que todo este processo é inicia-
do com a presença anual em certames 
internacionais da área, bem como pela 
participação em missões empresariais 
com visitas aos países dos clientes/po-
tenciais clientes para um contacto mais 
concreto com a realidade.

Em termos de produto, os talheres da 
Herdmar assumem, acima de tudo, um 
papel de elemento de valor acrescen-
tado para a mesa, onde características 
como o design e a ergonomia funcio-
nam como elemento diferenciador. Para 
isto em muito contribuiu a aposta no de-
senvolvimento de diferentes possibilida-
des de acabamentos como a tecnologia 
de PVD (revestimento de titânio, através 
de vaporização física), que permite que 
qualquer talher em aço inoxidável possa 
ter diferentes cores, possibilitando uma 
perfeita adaptação às diferentes exigên-
cias/necessidades de cada mercado ou 
evento. Os talheres da Herdmar assu-
mem hoje o posicionamento de “vestir 
a sua mesa”, apoiando-se na filosofia 
de “design democrático” defendida 
pela empresa, com o objetivo de estan-
dardizar a associação de um preço aces-
sível ao design e à qualidade que já é 
reconhecida aos seus produtos. 

O principal cliente da Herdmar é a Zara 
Home, que juntamente com mais qua-
tro ou cinco clientes representam cerca 
de 20 por cento de produção em private 
label que tem em mãos anualmente. 

Em termos comerciais, a empresa am-
biciona manter a posição em todos os 
locais onde o produto já é distribuí-
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Fundada em 1945, a ICEL – Indústria de 
Cutelarias da Estremadura, S.A. é uma 
empresa de cutelarias 100 por cento na-
cional, que aposta na produção de pro-
dutos de qualidade para os mercados 
nacional e internacional, garantindo um 
produto de qualidade, a preços compe-
titivos e prazos de entrega de acordo 
com as expectativas dos clientes. 

A empresa iniciou a exportação em 
1972 para exigentes mercados externos 
como Austrália, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos da América e Suécia.
 
Presentemente a ICEL exporta 80 por 
cento da sua produção para cerca de 90 
países espalhados pelos cinco continen-
tes, sendo os seus principais mercados 
de exportação Alemanha, Argélia, Ca-
nadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados 
Unidos da América, Grécia e Holanda.

A estratégia de internacionalização da 
empresa passa por marcar presença no 
maior e mais diverso número de paí-
ses, aliando-se aos melhores parceiros. 
O facto de produzir a sua própria mar-
ca é uma vantagem tanto no mercado 
nacional, como nos externos, uma vez 
que reforça a sua notoriedade e facilita 
o processo de expansão. 

ICEL
Cutelarias portuguesas 

reconhecidas internacionalmente

A ICEL, empresa portuguesa de cutelarias com cerca 
de 200 colaboradores, exporta 80 por cento da sua 
produção para vários mercados externos tais como 

Alemanha, Argélia, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, 
Estados Unidos da América, Grécia e Holanda.

Em 2017 a ICEL registou um crescimen-
to significativo no mercado nacional, 
onde é líder nos segmentos doméstico 
e profissional, e também nos mercados 
externos, que representaram cerca de 
75 por cento da sua facturação anual.

Este sucesso deve-se à capacidade de 
avaliar e responder eficazmente às 
exigências dos vários mercados, atra-
vés do desenvolvimento de uma cultu-
ra de inovação ao nível dos produtos 
e dos materiais, bem como de uma 
grande flexibilidade produtiva, que só 
é possível com a modernização dos 
processos tecnológicos. 

A ICEL produz em Portugal e disponi-
biliza uma gama variada de cutelarias, 
desenvolvidas com tecnologia de ponta 
e através dos mais modernos processos, 
sendo alguns únicos pois foram/são 
desenvolvidos internamente por cola-
boradores especializados respondendo 
assim às suas necessidades específicas.

Atualmente, a empresa encontra-se a 
desenvolver novos projectos alguns com 
aço especial, de modo a dar resposta aos 
mercados cada vez mais exigentes. 

www.icel.pt

do, o que, por si só, representa “um 
grande esforço, pois falamos de uma 
abrangência global enorme que acar-
reta uma grande capacidade de adap-
tação e rapidez de resposta”, como 
adianta a mesma fonte. 

Do ponto de vista produtivo, a Her-
dmar assume como objetivo o lança-
mento de, pelo menos, dois produtos 
novos por ano, e tem também vindo a 
colaborar com um parceiro de negó-
cio na obtenção de acabamentos ino-
vadores e procurados no mercado. Por 
exemplo, em 2018, a empresa apre-
sentou já um talher com cabos em 
cortiça natural injetada, fruto de um 
desenvolvimento levado a cabo nos 
últimos cinco anos, e que irá ser a sua 
“coqueluche” nos próximos eventos. 

Em termos de resultados, e tratando-
-se a Herdmar de uma empresa virada 
para a exportação (apenas 10 por cen-
to da produção se destina a Portugal), 
2017 foi um ano “francamente posi-
tivo” apesar da instabilidade política 
vivida nos Estados Unidos e no Reino 
Unido, que são, respetivamente, o 4º 
e 5º mercados mais importantes para 
a empresa, o que se refletiu num de-
créscimo de cerca de 10 por cento 
do volume de negócios face a 2016. 
Contudo, mercados como o México e 
Irão acabaram por revelar um grande 
índice de crescimento, fator que fez a 
empresa focar-se nestas latitudes. 

As expectativas para 2018 são “cau-
telosas, tendo contudo o primeiro 
semestre de produção já assegurada, 
e sentindo efetivamente que o 2º se-
mestre pode na realidade catapultar 
a Herdmar para números de 2016”, 
acrescenta a mesma fonte. 

www.herdmar.com

http://www.icel.pt
http://www.herdmar.com/pt/
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Especializada no fabrico de cutelarias 
para uso profissional e doméstico, a 
Ivo Cutelarias combina várias formas 
de produção artesanais com as mais 
recentes tecnologias, garantido um 
produto de qualidade superior, desde 

IVO CUTELARIAS
Facas portuguesas  

conceituadas mundialmente

Com cerca de 180 colaboradores, a Ivo Cutelarias é uma 
das mais conceituadas empresas a nível mundial no fa-

brico de facas. Atualmente, está presente em vários paí-
ses do mundo, como a Alemanha, o Canadá, os Estados 

Unidos da América e a Austrália.

a seleção rigorosa dos melhores aços, 
ao controlo de qualidade em cada 
etapa de fabrico. 

A empresa iniciou o seu processo de 
internacionalização em 2000, com a 

abertura de um escritório no Canadá. 
Nos últimos anos, tem sido reconhe-
cida internacionalmente pela quali-
dade, variedade e design distinto dos 
seus produtos. Assim, está hoje em 
dia presente em mais de 76 países.

Com o objetivo de ser líder mundial 
no mercado de cutelarias e de promo-
ver a sua marca e os seus produtos em 
todo o mundo, a Ivo Cutelarias aposta 
constantemente na participação em 
certames internacionais de referên-
cia em inúmeros mercados externos, 
como a Alemanha (Frankfurt), Itália 
(Milão), França (Paris), Rússia, Poló-
nia, China, Estados Unidos da Amé-
rica (Chicago), Espanha (Barcelona), 
Singapura e Emirados Árabes Unidos 
(Dubai). Esta aposta tem permitido 
obter uma carteira de clientes diver-
sificada, derivado à oferta de uma 
gama de produtos capaz de dar res-
posta às necessidades específicas de 
cada cliente e mercado. 

Além disso, tem sido distinguida interna-
cionalmente pela qualidade e design das 
suas facas. Até hoje, conta com os se-
guintes prémios: “Core Design” (Suécia, 
2001); “Diseño” (Cuba, 2005); “Design 
Plus” (Alemanha, 2012); e “German  
Design Award” (Alemanha, 2013).

O principal desafio da empresa é a 
consolidação da internacionaliza-
ção nos diversos mercados mundiais, 
apostando na conquista de novos 
mercados, através de uma oferta di-
ferenciada, aliada à inovação e ao  
design de produtos.

A tradição e a paixão por cutelarias 
de qualidade, acompanhada por uma 
forte atividade de investigação e de-
senvolvimento e uma aposta constante 
no design, posicionam a Ivo Cutelarias 
como uma das principais referências 
mundiais, com o compromisso contí-
nuo de proporcionar ao seu cliente um 
serviço/produto de excelência. 

www.ivocutelarias.com

http://www.ivocutelarias.com
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Com design e produção nacional, a 
marca J.Dias é uma referência no mer-
cado nacional e exporta para vários 
países na Europa, África e América, 
onde se destacam França, Espanha, Lu-
xemburgo, Angola e Estados Unidos. 

A J.Dias possui uma unidade produtiva 
de 10.000 metros quadrados em Van-
doma, no concelho de Paredes, que 
incorpora as mais recentes tecnologias, 
controlando toda a cadeia de produção 
desde a marcenaria, acabamento, pré-
-montagem, corte de pedras e monta-
gem em casa do cliente. Atualmente 
conta com cerca de 65 colaboradores 
distribuídos pela produção, comerciali-
zação e serviços administrativos.

A empresa aposta num produto voca-
cionado para o cliente, personalizan-
do cada cozinha ao espaço e ao estilo 
de vida dos seus clientes. Este produto 
“custom made” e design diferencia-

J.DIAS 
Customização de qualidade  

de olhos postos no mercado externo

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a marca J.Dias é especializada 
na criação e fabrico de mobiliário de cozinha, banho e roupeiros personalizados, 
apostando claramente no design e na qualidade dos seus produtos. A empresa 
prima pela adequação do estilo de vida de cada cliente ao know-how adquirido  

ao longo dos anos.

dor é a grande mais-valia da empresa 
nos mercados para onde exporta. 

De acordo com fonte da J.Dias, 
a empresa sofreu uma evolução 
constante na sua forma de estar no 
mercado ao longo dos anos, ten-
do efetuado um forte investimento 
nas instalações e nos equipamentos 
de fabrico como forma de encarar 
os desafios que se esperavam sem 
nunca esquecer a especialização dos 
seus recursos humanos. 

No âmbito da sua estratégia de in-
ternacionalização, e para aumentar o 
número de clientes no mercado exter-
no, a J.Dias participou este ano, e pela 
segunda vez consecutiva, na mais im-
portante feira de mobiliário do mundo, 
a Eurocucina/Isaloni que teve lugar em 
Milão entre 17 e 22 de abril. A empre-
sa representou Portugal entre as mais 
de 120 marcas internacionais presen-

tes neste certame, que reúne na cidade 
italiana a elite mundial do setor.

Em termos de futuro, a J.Dias projeta 
a alargar a sua atividade para além das 
cozinhas, banho e roupeiros atualmen-
te desenvolvidos, apostando no desen-
volvimento de projetos de interiores 
para toda a casa, a exemplo do que 
tem já efetuado para diversos clientes. 

No ano de 2017 a J.Dias obteve uma 
faturação total de 3,85 milhões de eu-
ros, dos quais 42 por cento foram re-
lativos ao valor exportado. Este ano, a 
empresa pretende aumentar a fatura-
ção anual e consequentemente o valor 
exportado em cerca de 10 por cento. 

Além da fábrica e de uma loja em 
Vandoma, a J.Dias tem lojas em Lis-
boa, Porto e Algarve. 

http://jdias.pt

http://jdias.pt/pt/
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Composta por 175 colaboradores, a 
António Meireles iniciou o seu proces-
so de exportação em 1992, usufruin-
do de uma larga experiência e qua-
dros preparados para os mais variados 
mercados externos. Esta aposta teve 
como objetivo reforçar a presença ati-
va da empresa a nível internacional, 
no sentido de aumentar a sua compe-
titividade e reconhecimento no setor. 

Desta forma, participa ativamente em 
feiras internacionais, nomeadamente 
na “Living Kitchen”, em Colónia, e 
em diversas missões empresariais ao 
exterior. Além disso, envia amostras a 
potenciais clientes e produz catálogos 
de apresentação dos seus produtos. 

O plano de internacionalização da 
empresa visa assim a captação de 
novos clientes internacionais, a diver-
sificação dos mercados externos de 
atuação (França, Reino Unido, Rússia, 
Israel, Brasil, Tailândia e Vietname), o 

MEIRELES
Uma empresa de sucesso nos mercados externos

Fundada em 1931, a empresa portuguesa António Meireles exporta 40 por cento 
da sua faturação para vários mercados externos, como Espanha, Reino Unido, 

Austrália, África do Sul, França, Rússia, Israel, Brasil, Tailândia, Vietname, Emirados 
Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Líbano, Jordânia e Qatar.

reforço da sua presença em Espanha e 
na Arábia Saudita e o fortalecimento 
da marca Meireles a nível mundial. 

No que diz respeito aos mercados inter-
nacionais, 80 por cento dos produtos 
exportados referem-se a fogões domés-
ticos de livre instalação e os restantes 
20 por cento aos produtos de encastre, 
como fornos, placas e exaustores.

Espanha constitui o principal mercado 
externo de atuação, com cerca de 60 
por cento do volume de vendas inter-
nacional, sendo que o Médio Oriente 
(designadamente, os Emirados Árabes 
Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein, o 
Kuwait, o Líbano, a Jordânia e o Qatar) 
e os mercados anglo-saxónicos (Austrá-
lia, África do Sul e Reino Unido) têm as-
sumido uma posição importante na glo-
balidade das exportações da empresa.

Em 2015 e 2017, a António Meire-
les realizou duas missões empresarias 

à América do Sul, o que permitiu a 
abertura de vários mercados, como o 
Brasil, Chile, Bolívia, Equador, Pana-
má e Colômbia. 

Até ao final de 2020, a empresa pre-
tende que as suas exportações repre-
sentem 50 por cento da faturação 
total. Para tal, pretende continuar a 
apostar na conquista de novos merca-
dos, principalmente na Europa, bem 
como no investimento em investiga-
ção e desenvolvimento.

Algumas das principais vantagens 
competitivas da Meireles relacionam-
-se com o fabrico de fogões da gama 
Monza, uma gama de nível superior 
com estética, acabamentos e inovação 
ao mais alto nível, bem como de mo-
delos porta-garrafas a gás, específicos 
para alguns mercados e com muito 
pouca concorrência a nível mundial. 

www.meireles.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.meireles.pt/&c=E,1,MgxBVb7slS-HQnbY7OGzfQZKhUUtM51XWjd5eEl2ZZfVgo9XOZm1WSWiVD-chnrtfRUAfUqJp9LN4cSNuw3f5Tm9KoA6dyPFUX7p2i-yfjLtS7bcHFzplg,,&typo=1
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Com 30 anos de experiência e conheci-
mento na produção de porcelana deco-
rativa e doméstica e mais de 130 cola-
boradores, a Porcel apresenta uma larga 
oferta de produtos e investe constan-
temente no desenvolvimento de novas 
linhas e decorações, indo ao encontro 
das tendências e exigências do mercado.

Os seus procedimentos de produção 
rigorosos, precisos e detalhados, sem-
pre com o objetivo de atingir a perfei-
ção em cada peça, conferem-lhe um 
lugar de destaque na indústria, sendo 
distinguida e reconhecida pelos seus 
esforços no mercado internacional. 

Atualmente, a Porcel exporta para 
mais de 50 países em todo mundo, 
principalmente para o Médio Oriente, 
Extremo Oriente, Estados Unidos da 
América e Escandinávia, sendo, tam-
bém, a Ásia um mercado em constan-
te crescimento para a empresa. 

O retalho é o seu principal canal de dis-
tribuição, que proporciona um maior 
foco de atenção no design e na oferta 
de coleções de catálogo no mercado 
mundial. A porcelana Porcel pode ser 
encontrada em lojas em todo o mundo: 
Oma Living (Índia), TableArt (Egipto), Ti-
bet Mutfak (Turquia), Violet Home (Ar-
ménia), Bloomingdales (Emirados Ára-
bes Unidos) e Royal Home (Azerbaijão).

A Porcel tem tido ainda uma presen-
ça regular na “Maison & Objet” em 
Paris. Na Europa, expõe também em 
Frankfurt, na “Ambiente”. Embora 
estes eventos ocorram na Europa, são 

PORCEL
O sucesso mundial da porcelana fina portuguesa

Fundada em 1987, a Porcel é uma prestigiada marca portuguesa de porcelana fina, 
que combina a tradição manual com a inovação tecnológica no desenvolvimento 
e produção de peças criativas e elegantes de alta qualidade. Atualmente, exporta 
para mais de 50 mercados internacionais, como os Estados Unidos da América, a 

Escandinávia, o Médio Oriente e a Ásia. 

os dois mais relevantes do setor, sendo 
fundamentais para a empresa apresen-
tar as novas coleções e contactar novos 
clientes. Nos Estados Unidos da Amé-
rica, a Porcel marca regularmente pre-
sença no “New York Tabletop Show”, 
onde tem oportunidade de explorar os 
seus contactos americanos.

Embora o processo de produção da Por-
cel seja inovador e cada produto seja 
desenvolvido, moldado e conformado 
de acordo com padrões rigorosos de 
produção, o produto distingue-se essen-
cialmente pela capacidade de incorporar 
a tradição manual no ciclo de produ-
ção. Quando uma peça está finalizada, 
consegue ver-se a dedicação em cada 
detalhe, o que é reconhecido e valoriza-
do pelos clientes. Desta forma, oferece 
assim um considerável número de cole-
ções completamente decoradas à mão.

Além disso, a Porcel revela grande apti-
dão para o desenvolvimento de projetos 

personalizados, devido à sua flexibilida-
de e constante inovação, com foco no 
desenvolvimento de soluções em porce-
lana ajustadas à visão dos seus clientes. 

Por exemplo, a marca foi a escolha de 
Michelle Obama para presentear os 
convidados no seu primeiro almoço 
oficial; produziu também as ofertas 
para a celebração dos 200 anos do  
Citibank, que foram distribuídas em 
mais de 120 países; e entregou ainda 
cerca de 12 mil peças de 120 tamanhos 
diferentes, revestidas com 26 quilos de 
ouro de 24 quilates, para a reconstru-
ção da cúpula do Santuário do Báb, 
em Haifa, Israel, que é considerado de 
“valor excecional” na lista de Patrimó-
nio da Humanidade da UNESCO. Estes 
são apenas alguns exemplos do conhe-
cimento e qualificações da Porcel, que 
lhe permitem responder a pedidos tão 
diferentes e desafiantes. 

www.porcel.com

http://www.porcel.com
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Reconhecida atualmente como uma 
empresa industrial portuguesa de 
referência mundial no fabrico de 
utensílios de cozinha para uso do-
méstico e hotelaria, a notoriedade 
nacional da Silampos remonta, no 
entanto, aos anos 60, com a produ-
ção da primeira panela de pressão 
em Portugal. Posteriormente, nos 
anos 80, especializou-se na pro-

SILAMPOS
Uma referência mundial  
no fabrico de utensílios  

de cozinha

Com cerca de 230 colaboradores, a empresa 
portuguesa Silampos está presente em mais de  

50 mercados externos, nomeadamente em Espanha, 
França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Marrocos, 
Egipto, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Rússia, 

Austrália, Estados Unidos da América, México  
e Colômbia. 

dução de louça de cozinha de aço 
inoxidável e reforçou a sua presença 
nos mercados externos. 

A aposta em produtos que se distin-
guem pela qualidade, inovação, de-
sign e eco-eficiência tem vindo a asse-
gurar a liderança no mercado nacional 
e a fortalecer a presença da Silampos 
nos mercados internacionais. 

Para 2018, a Silampos projeta um 
crescimento de 30 por cento das 
suas exportações. A Europa assume-
-se como o principal destino de ex-
portação, mas os países do sul do 
Mediterrâneo, desde Marrocos até 
ao Egipto, também são destinos im-
portantes, com o mercado argelino 
a sobressair pelo volume de negó-
cios e posicionamento. 

No Golfo Pérsico, com destaque para a 
Arábia Saudita e, mais recentemente, 
os Emirados Árabes Unidos, a Silampos 
concorre com prestigiadas marcas in-
ternacionais nas mais exclusivas e em-
blemáticas áreas comerciais da região.

Nos mercados de desenvolvimen-
to – Rússia e Austrália –, a empresa 
prevê um crescimento nos próximos 
anos, beneficiando de uma imagem 
premium, sustentada pela diferen-
ciação estética e garantia da melhor 
qualidade funcional dos produtos. Por 
sua vez, nos mercados de exploração 
– Estados Unidos da América, México 
e Colômbia –, a empresa encontra um 
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SPAL
Inovação e design  
numa marca com 

reconhecimento internacional

Fundada há 53 anos, perto de Alcobaça, a SPAL 
mantém hoje o perfil inovador e o compromisso de 
apresentar novas e originais criações a diferentes 

consumidores de todo o mundo. Inovação e design 
fazem parte do ADN da empresa de porcelanas, que 

exporta cerca de 60 por cento da produção para perto 
de meia centena de países.

Desde a sua fundação, em 1965, que 
a SPAL desenha, produz e comercializa 
porcelana para uso doméstico e hote-
laria. Para além da capacidade indus-
trial instalada, conta com uma fábrica 
de decalque, um gabinete de design 
interno (SPAL Studio), bem como com 

um departamento de modelação que, 
no seu conjunto, trazem grande fle-
xibilidade e capacidade de resposta à 
organização, aspetos fulcrais quando 
se trabalha com o mercado externo, 
em particular com clientes com exi-
gentes padrões de qualidade.

ambiente muito favorável à concreti-
zação de novos negócios e à amplia-
ção dos existentes.

De referir ainda que a execução de 
programas de investimento orientados 
para a qualificação de competências 
técnicas e tecnológicas tem atraído o 
interesse de marcas globais e viabiliza-
do o estabelecimento de parcerias es-
tratégicas. Estas marcas procuram, na 
Europa, o desenvolvimento e fabrico 
de novos produtos destinados a ala-
vancar as vendas em mercados cada 
vez mais exigentes, como a China, a 
Coreia do Sul e o Japão.

No ano de 2018, a Silampos prevê 
um crescimento de 15 por cento das 
vendas, comparativamente ao ano an-
terior, suportado pelo desenvolvimen-
to tecnológico e pelos acordos com 
players globais, prosseguindo uma 
estratégia que permita o alcance de 
um volume de negócios superior a 17 
milhões de euros. 

www.silampos.pt

http://www.silampos.pt


DESTAQUE Portugalglobal nº10830

Preparada para colocar no mercado cer-
ca de 18 milhões de peças por ano, a 
SPAL conta com cerca de 500 colabo-
radores, integrando, desde março de 
2010, o Grupo CUP & SAUCER, o maior 
fabricante mundial de chávenas de café.

A SPAL tem apostado na inovação 
empresarial e no design das peças 
que coloca no mercado tendo, desde 
muito cedo, evidenciado a sua vo-
cação exportadora. O contacto com 
mercados nos quais o design era um 
valor já bastante enraizado fortaleceu 
a sua aposta, como fator diferencia-
dor da sua presença no mercado. De 
salientar que a SPAL foi a primeira 

empresa da indústria cerâmica a pro-
mover um concurso de design, em 
1970, para descobrir potenciais dese-
nhadores portugueses.

A flexibilidade com que gere projetos 
para os diferentes segmentos e para 
diferentes perfis de clientes é, para 
a SPAL, o seu principal fator de dife-
renciação. Com o seu próprio estúdio 
de design, departamento de modela-
ção e unidades industriais, a empresa 
reúne todas as valências necessárias 
ao desenvolvimento integral de di-
ferentes projetos, que lhe são colo-
cados pelo seu vasto e diversificado 
portefólio de clientes.

A escolha dos seus produtos como par-
te integrante dos principais estudos de 
tendências internacionais e o estabele-
cimento de um longo e sólido relacio-
namento com algumas das mais con-
ceituadas insígnias internacionais são 
o reflexo do reconhecimento que este 
posicionamento tem trazido à marca.

Na abordagem ao mercado externo, a 
estratégia de diversificação de merca-
dos e segmentos permitiu à SPAL ter 
um portefólio muito heterogéneo de 
clientes. Atualmente as vendas para 
o mercado externo representam cerca 
de 60 por cento do total de faturação 
da empresa e abrangem 45 destinos 
diferentes. Os mercados com maior 
representatividade são Estados Uni-
dos, Espanha, Itália, Alemanha, Dina-
marca, Reino Unido, França, Bélgica, 
Coreia do Sul, entre outros. Nestes 
mercados a SPAL desenvolve projetos 
em estreita parceria com prestigiadas 
insígnias como Crate and Barrel, De-
benhams, Ralph Lauren, Homesense, 
Anthropologie, Mikasa, IlllyCaffe, El 
Corte Inglés, Zara Home, Rosendahl, 
Devine Corporation, Woolworths, Ha-
bitat, Côte Table, Bruno Evrard Crea-
tions, Cervera, Jotex, entre outros.

A presença em feiras internacionais é 
igualmente um importante ponto de 
contacto para a empresa, não só na 
captação de novos clientes mas tam-
bém na consolidação do seu relacio-
namento com o portefólio atual.

A marca tem ainda feito uma aposta 
clara no segmento de hotelaria como 
eixo estratégico de crescimento, atra-
vés da aposta na captação de distri-
buidores locais, nomeadamente no 
mercado externo. 

www.spal,pt

UM EXEMPLO DO PERFIL 
EXPORTADOR DA MARCA
COLEÇÃO ÍTACA, DESIGN BY SPAL 
STUDIO, COMERCIALIZADO NOS 
ESTADOS UNIDOS, SUÉCIA, COREIA 
DO SUL, MARROCOS E PORTUGAL, 
ENTRE OUTROS. COM UM DESIGN 
CASUAL, ÍTACA COMBINA GRAFISMOS 
MODERNOS NUM LUMINOSO AZUL 
MEDITERRÂNICO.

http://www.spal,pt
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Nascida em 1977, a Torneiras Roriz 
dedica-se desde sempre à produção de 
torneiras, acumulando um vasto know-
-how técnico. Assim, é uma das únicas 
empresas na Europa capaz de concen-
trar todo o processo de manufatura de 
torneiras e misturadoras nas suas insta-
lações e sob o seu controlo total. 

Embora sempre tenha trabalhado es-
sencialmente para outras marcas, nos 

TORNEIRAS RORIZ
Uma aposta crescente nos 
mercados internacionais

Especialista na produção de torneiras, a Torneiras 
Roriz tem apostado cada vez mais na promoção 
da sua marca nos mercados externos, através da 

participação em diversos certames internacionais e da 
abertura de showrooms em várias cidades espalhadas 

pelo mundo, como Medellín, Casablanca, Teerão, 
Cidade do Panamá e Dubai, entre muitas outras.

últimos anos, a Torneiras Roriz tem 
vindo a apostar na sua própria marca, 
promovendo-a além-fronteiras, com o 
objetivo de diversificar o seu negócio 
e ser totalmente autónoma no contro-
lo do mesmo.

Com uma capacidade instalada de 
produção de cerca de dois milhões de 
peças por ano, esta empresa é uma 
das maiores da Europa, tendo parce-

rias comerciais e representação física 
da sua marca e dos seus produtos nos 
quatro cantos do mundo.

A estratégia de internacionalização da 
empresa passa essencialmente pela 
forte comunicação de uma marca com 
produtos inovadores e de alta qualida-
de, bem como pela procura de parcei-
ros comerciais dispostos a promover e a 
estabelecer a marca nos seus mercados.

Nos últimos dois anos, a Torneiras Roriz 
têm vindo a identificar determinados 
mercados-alvo, onde participa em fei-
ras internacionais e abre showrooms. 
Em 2017, inaugurou showrooms em 
Medellín, Casablanca, Emirados Árabes 
Unidos, Teerão e Panamá. Para 2018, 
prevê a abertura destes espaços em Bei-
rute, Caracas, Cidade do México, Ro-
ménia, Bogotá, Gujarate e Xangai.

Desta forma, é percetível que a estra-
tégia da empresa passa pela aposta 
numa carteira diversificada de clientes 
e mercados, evitando a dependência 
em apenas um ou outro mercado. 
Atualmente, a Torneiras Roriz tem con-
seguido bons resultados em mercados 
como a China, o Médio Oriente, a Eu-
ropa de Leste e a América Central.

Em 2017, o volume de negócios da 
empresa cresceu 16,3 por cento face 
ao ano anterior. Este crescimento da 
faturação deve-se à forte aposta na 
estratégia comercial para a exportação.

A mais-valia da Torneiras Roriz é ser 
produtora na íntegra dos seus produ-
tos, apostando constantemente na 
modernização do seu equipamento de 
produção e de controlo de qualidade, 
numa boa relação entre a qualidade e 
o preço, na produção rápida de produ-
tos específicos para cada mercado, em 
novas formas inovadoras de redução 
do consumo de água e energia e na 
adoção de materiais e componentes 
que garantam os mais elevados pa-
drões e normas sanitárias. 

www.torneiras-roriz.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.torneiras-roriz.pt/&c=E,1,4lvJbDxx3i30U4E6lyVn7e8pXfBTcTxNJN-CCn0Ek4ICGEGs7lTgfzCfz-jgHiLklpvLneCY6tKbcpa6zVC0l0uVfpf9HYYvYCuD57741yfAIqWS4DA,&typo=1
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Responsável da BOSCH Portugal

CARLOS 
RIBAS

“BOSCH Portugal: 
Uma referência 
a nível global” 
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A Bosch Portugal é um dos maiores empregadores e exportadores do país. Com 
cerca de cinco mil colaboradores espalhados por Aveiro, Braga, Lisboa e Ovar, 

exporta 95 por cento da sua produção para mais de 50 países na Europa, América, 
África e Ásia. 

Em entrevista à Revista Portugalglobal, Carlos Ribas confidencia que a Alemanha é 
o principal mercado de exportação da empresa. Contudo, confirma que procuram 
continuamente novas oportunidades de negócio, com o objetivo de aumentar a 

competitividade global da Bosch Portugal.  

Segundo o responsável da Bosch em Portugal, o grupo alemão pretende continuar 
a apostar no nosso país, tal como tem vindo a fazer nos últimos 107 anos. 

Como encara o desafio de liderar 
uma empresa que se caracteriza 
por ser um dos maiores investi-
mentos estrangeiros em Portugal?

Estar envolvido no projeto global da 
Bosch é, antes de mais, um enorme 
desafio, apenas possível quando temos 
paixão e muito respeito pela missão 
que nos confiaram. A própria transfor-
mação que o Grupo atravessa obriga 
a que nos reinventemos constante-
mente. Queremos continuar a liderar 
o mercado, mas agora também com 
soluções para as cidades e casas inte-
ligentes, para a mobilidade e até mes-
mo para a agricultura. Para o Grupo 
Bosch, Portugal é, cada vez mais, um 
país estratégico nesta transformação, o 
que nos dá mais confiança e assegura 
a nossa sustentabilidade no futuro. 

Pode contar-nos um pouco da his-
tória da Bosch Portugal, nomeada-
mente os factos mais marcantes do 
seu crescimento? 

A Bosch está em Portugal desde 1911, 
e é difícil encontrar alguém que não 
relacione a nossa marca com produtos 
e serviços inovadores, de qualidade e 
fiáveis. Mas foi em 1988 que a fábri-
ca da Vulcano em Aveiro passou a ser 
Bosch, e hoje é o centro de compe-

O processo de transformação da Bosch 
em Braga é outro marco na nossa his-
tória. A unidade, inaugurada em 1990, 
começou por ser uma fábrica de autor-
rádios da Blaupunkt e foi, desde sem-
pre, um dos principais empregadores 
da região. Com a venda da marca em 
2009, a empresa focou-se na diversifi-
cação do seu portefólio de produtos e 
na substituição gradual dos autorrádios 
pelos mais modernos sistemas de info-
tainment e instrumentação da indústria 
automóvel. Foi uma mudança exigente, 
mas que se revelou estratégica, e os re-
sultados de hoje refletem positivamente 
a decisão que tomámos na altura. Nos 
últimos anos, recebemos novos projetos 
de I&D e hoje estamos a trabalhar em 
soluções inovadoras para a mobilidade 
conectada e autónoma com uma equi-
pa de mais de 330 engenheiros e que 
continua em crescimento acentuado.

Em 2002, adquirimos o negócio de 
sistemas de segurança da Philips e, 
como parte desta transação, a fábri-
ca de Ovar. Inicialmente focada na 
produção de sistemas de segurança, 
esta é hoje uma das unidades mais 
importantes da divisão de Tecnolo-
gias de Edifícios da Bosch, onde se 
produzem e desenvolvem sistemas de 

tências que investiga e desenvolve so-
luções de aquecimento e água quen-
te residencial para todo o mundo. É 
ainda a única unidade de negócio da 
Bosch gerida a partir do nosso país. 

Em 2015, inaugurámos um segundo 
centro de I&D (investigação e desen-
volvimento) – que conta já com mais 
de 100 engenheiros –, e passámos a 
desenvolver soluções de hardware e 
software para a divisão de Termotecno-
logia e outras divisões do Grupo Bosch. 

“A nossa presença está 
fortemente consolidada 
com três unidades que 

tanto produzem e 
exportam para clientes 

em todo o mundo, 
como apostam cada vez 
mais na investigação e 

desenvolvimento: Bosch 
Termotecnologia, Bosch 
Car Multimedia Portugal 

e Bosch Security 
Systems – Sistemas de 

Segurança.”
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em vários países e depois estes fazem 

a distribuição a retalhistas. No caso 

da Bosch Sistemas de Segurança, em 

Ovar, a diferença é que os produtos são 

enviados para armazéns centrais. Já a 

Bosch Car Multimedia Portugal, em 

Braga, entrega os produtos diretamen-

te aos clientes finais ou armazéns avan-

çados junto de clientes, sendo que, na 

maior parte das situações, o produto é 

recolhido na nossa fábrica pelo clien-

te. Contudo, há outros casos em que é 

responsabilidade da Bosch levar o pro-

duto até ao armazém do cliente.

Quais os resultados de 2017 da 

Bosch Portugal e as suas perspeti-

vas para o ano de 2018?

videovigilância e comunicação, bem 
como sistemas eletrónicos para as di-
visões de Termotecnologia, Ferramen-
tas Elétricas e Eletrodomésticos. Este 
crescimento teve como consequência 
a inauguração de uma nova área de 
produção, em 2017, e a contratação 
de mais de 200 colaboradores.

De referir ainda a aposta da Bosch nas 
parcerias com várias universidades lo-
cais – como a Universidade de Aveiro, 
a Universidade do Minho e, muito em 
breve, a Universidade do Porto –, com 
o objetivo de potenciar a inovação de 
Portugal para o mundo. Hoje, a Bosch 
não é conhecida apenas pelo “Made 
in Portugal” mas também, e cada vez 
mais, pelo “Invented in Portugal”. 

Por fim, o crescimento notório da equi-
pa da Bosch em Lisboa, que duplicou 
nos últimos três anos para cerca de 
220 colaboradores, com os novos ser-
viços partilhados de Recursos Humanos 
para o Grupo Bosch em todo o mundo, 
mostra que temos condições de apos-
tar também, e cada vez mais, na área 
de serviços a partir do nosso país.

Em Portugal, como e em que áreas 
funcionam as várias empresas do 
Grupo Bosch? 

Tendo em conta a dimensão de Por-
tugal, pode-se dizer que a Bosch tem 
uma expressão considerável em todo 
o território. Somos um dos maiores 
empregadores e exportadores do país, 
com mais de cinco mil colaboradores 
em Aveiro, Braga, Lisboa e Ovar. 

A nossa presença está fortemente con-
solidada com três unidades que tanto 
produzem e exportam para clientes em 
todo o mundo, como apostam cada 
vez mais na investigação e desenvolvi-
mento: Bosch Termotecnologia, S.A, em 
Aveiro; Bosch Car Multimedia Portugal, 
S.A, em Braga; e Bosch Security Systems 
– Sistemas de Segurança, S.A, em Ovar. 

As nossas principais atividades pas-
sam pelo desenvolvimento e produ-

ço partilhado de Recursos Humanos 

para todo o mundo Bosch com mais 

de 100 colaboradores dedicados. Em 

Lisboa temos ainda a subsidiária da 

BSH Hausgeräte GmbH que se dedica 

à comercialização e assistência na área 

dos eletrodomésticos. 

Quais os principais mercados de 
exportação da Bosch Portugal?

A partir de Portugal, a Bosch exporta 

cerca de 95 por cento dos seus pro-

dutos para mais de 50 países na Eu-

ropa, América, África e Ásia. O nosso 

principal mercado é a Alemanha, mas 

estamos continuamente à procura de 

oportunidades para aumentar a nossa 

competitividade global.

ção de soluções de aquecimento e 
água quente residencial, multimédia 
e sensores automóvel, e sistemas de 
videovigilância e comunicação. De 
referir ainda as nossas atividades em 
Lisboa, onde podemos encontrar fun-
ções centrais de vendas, formação es-
pecializada, marketing, comunicação 
e contabilidade, bem como um servi-

Como funciona o processo de ex-
portação da Bosch Portugal? Os 
produtos são exportados direta-
mente de Portugal para os dife-
rentes mercados de destino ou são 
enviados para a sede na Alemanha 
e posteriormente reexportados? 

A Bosch Termotecnologia, em Aveiro, 
envia os seus produtos para armazéns 
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Os resultados de 2017 foram muito 
positivos. Registamos um crescimen-
to substancial quer nas vendas, quer 
no número de colaboradores, o que 
nos deixa muito satisfeitos. É um 
reflexo do empenho e comprometi-
mento de todos. 

Em 2018 vamos entrar numa fase de 
consolidação e o crescimento será 
bastante mais moderado. Não seria 
sustentável continuarmos a crescer ao 
ritmo dos últimos anos. Queremos es-
tabilizar as nossas equipas e continuar 
a apostar em atividades estratégicas, 
como as de investigação e o desen-
volvimento que estamos a realizar no 
âmbito da mobilidade e das casas e 
cidades inteligentes.

Com mais de cinco mil colabora-
dores, a Bosch é um dos maiores 
empregadores industriais em Por-
tugal. De que forma pretendem 
continuar a apostar no aumento 
da empregabilidade no país?

O facto de estarmos a atravessar uma 
grande transformação e de nos estar-
mos a posicionar como uma empresa 
líder na Internet das Coisas ou “de to-
das as coisas” (IoT) obriga-nos a cobrir 
necessidades muito específicas.

diferenciador e que nos colocam um 
passo à frente da concorrência. O re-
curso ao know-how proveniente das 
universidades é uma enorme mais-
-valia, mas não é suficiente. Queremos 
continuar a recrutar colaboradores 
altamente especializados de uma for-
ma significativa até ao final do ano, 
de modo a suportar o grande número 
de projetos que estamos a desenvol-
ver. Assim, queremos reforçar a nossa 
aposta nos talentos portugueses. 

A Bosch Portugal faz parte do gru-
po de formação da ATEC – Associa-
ção de Formação para a Indústria. 
O que se pretende com esta asso-
ciação e quais as suas principais 
atividades? 

A aposta na formação de jovens é algo 
que faz parte da nossa identidade. O 
nosso fundador, Robert Bosch, teve, 
desde sempre, aprendizes nas suas 
oficinais, e ainda hoje damos oportu-
nidade a milhares de jovens em todo 
o mundo para aprender e completar a 
formação na nossa empresa. Em Portu-
gal, estivemos envolvidos na fundação 
da ATEC e desde então temos vindo a 
receber os seus alunos nas nossas uni-
dades de produção para que possam 
ser formados a nível técnico. Muitos 

Sabemos que o nosso maior desafio é 
ser parte ativa na transformação que 
o mundo está a viver e levar a conec-
tividade a todas as áreas da vida das 
pessoas. Queremos ligar a mobilida-

“A Bosch tem investido 
de forma continuada 
para consolidar o seu 

negócio no nosso país. 
Entre 2015 e 2017, 
aplicámos cerca de 

345 milhões de euros 
na modernização e na 
expansão das nossas 
unidades em Aveiro, 

Braga, Lisboa e Ovar.”

de, as cidades, as casas e a agricultu-
ra, e para isso temos que continuar a 
apostar na inovação, na investigação 
e no desenvolvimento.

Para alcançarmos estes objetivos temos 
de ter connosco os melhores profissio-
nais das áreas de engenharia, mas não 
só, também necessitamos dos inves-
tigadores mais criativos. São eles que 
capacitam a Bosch com um know-how 
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deles são integrados nas nossas equi-
pas aquando da conclusão do curso.

A Bosch foi uma das primeiras em-
presas estrangeiras a investir em 
Portugal. No total, qual foi o in-
vestimento que a Bosch já realizou 
em Portugal? E que investimentos 
ainda pretende realizar no futuro?

A Bosch tem investido de forma con-
tinuada para consolidar o seu negó-
cio no nosso país. Entre 2015 e 2017, 
aplicámos cerca de 345 milhões de 
euros na modernização e na expan-
são das nossas unidades em Aveiro, 
Braga, Lisboa e Ovar. Estabelecemos 
ainda parcerias de inovação com uni-
versidades locais, entre 2013 e 2018, 
e estas contaram com um investimen-
to de cerca de 93 milhões de euros, o 
que tem permitido potenciar a cultu-
ra de inovação exportada pelo Grupo 
Bosch para o mundo. 

Além disso, podemos dizer claramen-
te que o Grupo Bosch tem investido 
no nosso país ao trazer mais ativida-
des de I&D, novos serviços e mais res-
ponsabilidades para Portugal. A Bosch 
acredita em Portugal e no talento dos 
portugueses, o que nos traz seguran-
ça e confiança para o futuro.

Quais as principais vantagens e de-
safios do investimento estrangeiro 
em Portugal? 

Um dos fatores de diferenciação do 
nosso país é termos pessoas compe-
tentes, dedicadas, eficientes e com-
prometidas com a empresa. Além dis-
so, os nossos profissionais têm bons 
conhecimentos técnicos e formação 
de qualidade acima da média. São as 
nossas equipas que levam a empre-
sa no caminho do sucesso e o nosso 
crescimento nos últimos anos não 
teria sido possível sem elas. Por ou-
tro lado, as leis laborais em Portugal 
ainda conseguem ser menos rígidas 
do que na maior parte dos países eu-
ropeus, o que pode contribuir para 
potenciar a competitividade de inves-
tidores estrangeiros.

Contudo, os governantes portugueses 
devem estar atentos à dependência 
que o nosso país tem da conjuntura 
internacional. Se alguns países euro-
peus espirram, Portugal constipa-se 
logo. Estou curioso para ver qual vai 
ser o impacto do Brexit. 

Além disso, como estamos muito de-
pendentes de alguns mercados euro-
peus, se algo ocorrer nesses países, a 

economia nacional é afetada imediata-
mente. Acredito que a estabilidade das 
leis laborais e fiscais a longo prazo vai 
incutir, a médio prazo, confiança nos in-
vestidores e que isso vai dar um contri-
buto muito positivo na continuidade do 
investimento estrangeiro em Portugal. 

Portugal tem desenvolvido uma 
política ativa de captação de inves-
timento estrangeiro. Qual a impor-
tância, na sua opinião, deste inves-
timento para o nosso país? 

A tendência de crescimento e a pro-
cura cada vez maior por parte de 
empresas estrangeiras em se fixa-
rem em Portugal obrigou a que os 
governos e autarquias trabalhassem 
no desenvolvimento de mecanismos 
de suporte. Portugal tem dado mui-
tas e grandes vantagens às empresas 
estrangeiras, nomeadamente através 
da AICEP, de incentivos à localização 
em determinadas regiões, e também 
pelas facilidades de infraestruturas e 
outros benefícios fiscais que as autar-
quias oferecem. Além disso, o IEFP 
possibilita um bom suporte ao recru-
tamento. Somos hoje um país aberto 
para o mundo e esta disponibilidade 
está bem patente na quantidade de 
empresas de referência que têm pro-
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curado Portugal como localização 
para fixar unidades estratégicas para 
o seu negócio.

A principal vantagem do investimen-
to estrangeiro é, em primeiro lugar, a 
criação de riqueza, contribuindo ativa-
mente para a melhoria das condições 
de vida. Por outro lado, confere maior 
notoriedade ao nosso país. Se empre-
sas como a Bosch investem em Por-
tugal, outras virão a seguir, baseadas 
nos inputs que todos os dias damos ao 
mercado, nomeadamente em relação à 
formação, competência e qualidade dos 
nossos profissionais, assim como às ex-
celentes relações comerciais que temos 
com quase todos os países do mundo.

Esta dinâmica permite que se crie 
um círculo de desenvolvimento em 
variadíssimas áreas. Mais empresas 
levam a mais contratação. Por sua 
vez, a especialização obriga a que as 

universidades formem profissionais 
cada vez mais capazes e em maior 
número, dentro de um vasto espec-
tro de competências. Também criam 
uma maior dinâmica nas zonas onde 
estão localizadas e isto obriga a que 
surjam empresas periféricas de supor-
te. Vejo o investimento em Portugal, 
principalmente o investimento numa 
sociedade de conhecimento e criação 
industrial, como a forma de fazer cres-
cer a economia do país e a qualidade 
de vida das famílias portuguesas. A  
Bosch tem conseguido ser um exem-
plo, o que nos deixa muito orgulho-
sos. Mantemos o nosso compromisso 
de apostar em Portugal, o que temos 
vindo a fazer ao longo dos mais de 
107 anos que estamos no país.

Qual o futuro da Bosch em Portugal?

A Bosch em Portugal já conquistou um 
papel estratégico no Grupo e isso é 
resultado de um trabalho contínuo de 

toda a equipa. Continuaremos o pro-

cesso de transformação e crescimento 

apoiado nas novas tecnologias e no ex-

tenso know-how que a Bosch tem vin-

do a adquirir ao longo dos anos no nos-

so país. Queremos continuar a crescer 

principalmente na área do I&D e esse é, 

provavelmente, um dos objetivos mais 

estratégicos para a Bosch em Portugal. 

O futuro passa pela transformação digi-

tal e pela inclusão da IoT em todos os 

domínios da nossa vida. Estamos convic-

tos que a Bosch em Portugal terá um pa-

pel fundamental neste futuro que já co-

meçou há muito. Os desafios que vamos 

enfrentar, sabendo também que vão ser 

cada vez mais exigentes, dão-nos uma 

motivação adicional. Para isso contamos 

com toda a equipa e com a nossa atitu-

de: a atitude Bosch Portugal. 

www.bosch.pt

http://www.bosch.pt
http://www.mobinteg.com
http://www.mobinteg.com
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Mais de 127 milhões de habitantes com elevado poder de compra e gosto 
sofisticado, fazem do Japão um mercado apetecível e com vastas oportunidades de 

negócio para as empresas portuguesas. 

Portugal e o Japão mantêm uma forte relação histórica e institucional, e a nível 
económico, além do relacionamento comercial bilateral, é de salientar a aposta 

que os empresários nipónicos têm feito em Portugal, com investimento direto em 
cerca de 70 empresas.

As análises do embaixador de Portugal no Japão, Francisco Xavier Esteves, do 
diretor da AICEP em Tóquio, José Joaquim Fernandes, e do FDI Scout da AICEP para 

o mercado nipónico, Miguel Malheiro Garcia.

JAPÃO
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belecimento de parcerias orientadas 
para o espaço lusófono. Nos séculos 
XVI e XVII o centro da gravidade das 
relações entre Portugal e o Japão es-
teve na capacidade de construir opor-
tunidades mutuamente vantajosas de 
relacionamento económico. Apenas 
temos que replicar essa atitude. 

geral@portugal.jp.net

Essa memória ainda perdura, em es-
pecial nas zonas meridionais do arqui-
pélago japonês onde o intercâmbio 
entre os dois povos foi mais intenso. 
Com o mesmo espírito aplicado e 
meticuloso que colocam em todos os 
seus empreendimentos, os japone-
ses continuam a estudar na escola a 
História desse encontro. Daí nascerá 
seguramente a simpatia que os japo-
neses em geral têm por Portugal, para 
onde o fluxo de turistas nipónicos tem 
vindo a crescer nos últimos anos. 

Essa proximidade também encontra 
expressão no nosso relacionamento 
político: Portugal e Japão partilham os 
mesmos valores de defesa da demo-
cracia, liberdade e economias aber-
tas. “Lemos’’ o mundo de maneira 
semelhante e, por isso, estamos fre-
quentemente juntos sobre as grandes 
questões internacionais, combatendo 
pelos mesmos objetivos e defendendo 
os mesmos princípios, o que dá grande 
sintonia ao nosso diálogo institucional.

O desafio que se nos coloca agora é 
o de alicerçar essa amizade e conver-
gência de valores num relacionamento 
económico mais sólido e ambicioso. Es-
tamos a seguir esse caminho: nota-se 
nos últimos anos um renovado interes-
se dos exportadores portugueses pelo 

PORTUGAL E JAPÃO
PROXIMIDADE E SINTONIA  

NO RELACIONAMENTO BILATERAL
>POR FRANCISCO XAVIER ESTEVES, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO JAPÃO

Quando falamos do Japão recordamos sempre os especiais laços históricos 
estabelecidos no encontro entre os dois países nos séculos XVI e XVII: primeiros 

europeus a chegar a este ‘’outro lado do mundo’’, trazendo consigo uma cultura 
e civilização diferentes de que ficou aqui como rastro as várias palavras de origem 

portuguesa que os japoneses continuam a usar no seu quotidiano.

mercado nipónico, que é o mercado da 

terceira economia mundial, sofisticado 

e exigente, mas que premeia com van-

tagem a persistência e a qualidade.

São igualmente também já claros os 

sinais de uma nova atenção das em-

presas japonesas por Portugal, tam-

bém como plataforma de presença 

no espaço europeu ou para o esta-

mailto:geral@portugal.jp.net
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> POR JOSÉ JOAQUIM 
FERNANDES, DIRETOR DA 
AICEP EM TÓQUIO

A economia japonesa é a terceira 
maior do mundo em valor absoluto 
e a segunda mais rica em termos do 

MERCADO EXIGENTE  
E DE OPORTUNIDADES

A economia japonesa é a terceira maior do mundo em valor absoluto e a segunda 
mais rica em termos do poder aquisitivo. Com um elevado poder de compra e nível 
de sofisticação relevante, os 127 milhões de consumidores japoneses concentram-

se maioritariamente na malha urbana das regiões de Tóquio, Nagoia, Quioto, 
Osaka e Kobe.

Os produtos tradicionais portugueses são reconhecidos no Japão, mas o país 
oferece vastas oportunidades a quem aí queira apostar.

poder aquisitivo. O Japão tem uma 
dependência quase a cem por cento 
do exterior em termos energéticos e 
de matérias-primas. Além disso, pos-
sui uma autossuficiência alimentar de 
apenas 43 por cento.

Por isso, o país para além de possuir 
índices de reciclagem dos mais ele-
vados do mundo desenvolvido, que 
assentam no princípio dos três “r”: 
reduzir, reutilizar e reciclar, tem preo-
cupações ambientais profundas.

Depois de duas décadas de deflação, 
é preocupação prioritária do Banco 
Central conseguir uma inflação está-

vel de cerca de 2 por cento, cujo valor 
previsto para o ano em curso é de 1,2 
por cento. Por sua vez, o desemprego 
previsto para 2018 é de 2.8 por cento 
– em termos práticos falamos de ple-
no emprego – e o crescimento econó-
mico é de 1,5 por cento.

Os principais mercados de exportação 
em 2017 (em milhares de milhões de 
dólares) foram os EUA (135 mil mi-
lhões de dólares), China (133), Coreia 
do Sul (53), Taiwan (41) e Hong Kong 
(35). No mesmo período, os princi-
pais mercados de importação foram 
a China (164 mil milhões de dólares), 
os EUA (72), a Austrália (39), a Coreia 
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do Sul (28) e a Arábia Saudita (28). As 
nossas exportações para o mercado 
atingiram 220 milhões de dólares em 
2016 e 240,4 milhões em 2017.

Não parece, assim, haver muitas dú-
vidas de que as perspetivas para a 
evolução da economia nipónica no 
médio prazo são positivas. Tudo pa-
rece indicar que as políticas do atual 
governo para dinamizar a economia 
continuem a garantir um crescimento 
sustentado, apoiado num andamen-
to moderado do consumo interno e 
numa procura externa estável.

Acresce que está em fase de finalização 
o “EU Japan EPA – Economic Partnership 
Agreement”, que se espera venha a en-
trar em vigor em 2019, um acordo que 
abrirá vastas oportunidades comerciais, 
em termos de bens e serviços, em am-
bos os mercados. Os direitos alfandegá-
rios pagos pelos exportadores europeus 
relativamente a uma grande quantidade 
bens de consumo, serão reduzidos ou 
eliminados, como por exemplo os vi-
nhos, alguns tipos de queijo e os deriva-
dos de carne de porco e de bovino.

Consumidores 
sofisticados
Os consumidores nipónicos são sofis-
ticados, cosmopolitas, viajados, bem 
informados, com hábitos de vida cada 

vez mais ocidentalizados e detêm um 

poder aquisitivo que é dos mais eleva-

dos do mundo (produto per capita de 

43.638 dólares/2017).

Cerca de dois terços dos consumido-

res estão concentrados na malha ur-

bana das regiões de Tóquio, Nagoia, 

Quioto, Osaka e Kobe. Portanto, fala-
-se de uma concentração muito inten-
sa, o que facilita o contacto entre o 
distribuidor e o consumidor final.

No entanto, e apesar da população 
japonesa registar a mais alta espe-
rança de vida do mundo (80,98 anos 
para os homens e 87,14 anos para as 
mulheres), ela está a envelhecer e a 
diminuir muito rapidamente (127,7 
milhões em 2016 e 127,5 milhões em 
2017). O índice de fertilidade (de 1,2) 
é um dos mais baixos entre os países 
mais desenvolvidos. 

Considerando uma projecção em ter-
mos de fertilidade média, a população 
é esperada diminuir para 111 milhões 
em 2040, 99 milhões em 2053 e 88 
milhões em 2065.

Com uma concentração étnica fortís-
sima e uma imigração residual (98,5 
por cento de japoneses e apenas 1,5 
por cento de estrangeiros – maiorita-

Análise SWOT

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

•  A oferta nacional tem já o seu 
lugar reconhecido no mercado 
japonês em múltiplos setores. 
Produz “Made in EU” e está pre-
sente nos mercados sofisticados 
mundiais com produtos com uma 
excelente combinação qualidade/
design/preço.

•   São inerentes à oferta nacional 
que não tem ainda o mercado 
japonês como um dos destinos 
prioritários para as suas exporta-
ções. As nossas exportações para 
a terceira maior economia do 
mundo representam apenas cerca 
de 0,4 por cento do total das nos-
sas vendas ao exterior.

• O Japão é um mercado com imen-
sas e excelentes oportunidades co-
merciais para a nossa comunidade 
exportadora, que deve intensificar a 
sua participação em várias feiras do 
circuito comercial local e simultanea-
mente organizar os seus próprios 
eventos promocionais.

•  Certamente que toda a nossa 
concorrência está presente no 
mercado de forma agressiva e 
atuante desde há muitos anos, o 
que significa que levamos algum 
atraso no esforço a fazer para 
aumentar a nossa presença e vi-
sibilidade no Japão.
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riamente chineses, coreanos, brasilei-
ros, vietnamitas e filipinos), o governo 
enfrenta, por isso, um problema sério.

Várias medidas estão a ser implemen-
tadas para tentar inverter esta ten-
dência, nomeadamente para passar 
a permitir que as mulheres se mante-
nham no mercado de trabalho depois 
da maternidade (criação de creches, 
horários flexíveis, trabalho a partir de 
casa, incentivos financeiros e fiscais, 
são alguns exemplos).

De referir que os nossos setores tradi-
cionais, tendo já o seu lugar no Japão, 
têm ainda muito espaço para aumentar 
a sua quota de mercado. A carne de 
porco, o peixe, as conservas, o vinho, 
os derivados do tomate, os têxteis-lar, o 
vestuário, o calçado de couro, os produ-
tos em cortiça e as cerâmicas utilitárias 
e decorativas, são exemplos de setores 
com potencial de crescimento.

Mas há ainda espaço para setores 
que estejam no limite do conheci-

mais depressa e melhor que muitos 
outros mercados.

No mercado nipónico, como referido, 
o return on investment é mais lento 
do que em outros mercados, pelo que 
é necessário criar relações de sadia 
confiança com os agentes económi-
cos locais. A partir daqui, o mercado é 
fiel e fiável. Logo, deve ser trabalhado 
sempre com base numa estratégia de 
médio/longo prazo.

Contudo, o mercado japonês tem, 
sem dúvida, um problema, uma di-
ficuldade inicial. Em boa verdade, os 
japoneses, na sua larga maioria, fa-
lam inglês com muito pouca fluidez 
ou não falam mesmo nada. Contudo, 
quase todos dominam com afoiteza, 
por vezes surpreendente, a língua in-
glesa em termos de leitura e escrita, 
o que garante uma comunicação por 
email sem grandes problemas, mas 
durante os primeiros contactos é in-
contornável a presença de um intér-
prete inglês/japonês.

Neste país, as relações comerciais 
assentam, muito mais do que em 
contratos, fundamentalmente em re-
lações pessoais sólidas e duradoiras, 
que é preciso forjar ao longo do tem-
po, com paciência e perseverança.

É crucial ter em mente que, na grande 
maioria das situações, as exigências e 
os requisitos apresentados pelos agen-
tes económicos japoneses, implicam 
alterações de processos e atitudes que 
se refletem muito positivamente em 
todos os outros mercados.

Ter sucesso no mercado japonês é 
meio caminho andado para conquis-
tar outras praças comerciais asiáticas 
vizinhas, como por exemplo Xangai, 
Seul, Singapura e Taipé. Em boa ver-
dade, o mercado japonês é um trend 
setter e uma excelente referência em 
todos os mercados mundiais. 

aicep.tokyo@portugalglobal.pt 

Oportunidades  
para a oferta nacional
Agilidade, capacidade de adaptação 
do produto e disponibilidade para acei-
tar encomendas pequenas na fase ini-
cial, são características indispensáveis 
para conquistar o mercado japonês.

Naturalmente que a saúde financeira 
das empresas também é requerida, 
uma vez que o return on investment é 
mais longo do que nos outros merca-
dos. Igualmente, uma experiência sóli-
da em outros mercados internacionais 
exigentes, sofisticados e competitivos, 
é, de todo, recomendável.

mento, como as energias limpas, o 

eco negócio, a biotecnologia, o equi-

pamento médico, os produtos quími-

cos e farmacêuticos, os novos mate-

riais, a mobilidade eléctrica, as TIC, 

a Inteligência Artificial, entre outros 

setores onde a inovação e o espírito 

empreendedor são omnipresentes.

Quanto ao mercado em si, com mais 

frequência do que seria desejável, 

ouve-se dizer que o Japão é um mer-

cado difícil. Não é. É sim um mercado 

diferente que, uma vez bem expli-

cado e percebido, é visto como um 

mercado bastante sério, que paga 

mailto:aicep.tokyo@portugalglobal.pt
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Sendo o Japão o quarto maior investidor 
em termos mundiais, destaca-se a sua 
importância no âmbito da estratégia de 

> POR MIGUEL MALHEIRO 
GARCIA, ‘FDI SCOUT’  
DA AICEP EM TÓQUIO

A RELEVÂNCIA  
DO INVESTIMENTO JAPONÊS

seguidos do Reino Unido, China, Ho-

landa e Austrália2. De acordo com o 

último inquérito realizado pelo JBIC3, 

os países identificados pelas empresas 

como mais promissores para investi-

mento direto japonês (IDJ) no médio-

-prazo foram a China, Índia, Vietna-

me, Tailândia e Indonésia.

Em matéria de setores destinatários 

de IDJ destacam-se o automóvel, o de 

equipamento elétrico e eletrónico, os 

produtos químicos, a maquinaria e o 

setor alimentar.

Como critérios de decisão para investi-

captação de investimento estrangeiro 
para Portugal, onde os japoneses já têm 
uma sólida presença, com cerca de 70 
empresas. Portugal foi, aliás, o segundo 
mercado europeu onde a maioria dos 
investidores japoneses reportou resul-
tados operacionais positivos em 2017. 

De acordo com a UNCTAD1 o Japão é 
o 4º maior investidor global (stock em 
2016), devendo, no período de 2017-
2019, ocupar a 5ª posição enquanto 
emissor de IDE (fluxos).

Os principais destinos de investimento 
japonês (stock em 2016) são os EUA, 

INVESTIMENTO DIRETO JAPONÊS NA EUROPA
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mento as empresas japonesas tendem 
a privilegiar a dimensão do mercado; 
os custos laborais, o risco do país, a 
“aglomeração” (ou seja, onde já estão 
instaladas outras empresas nipónicas), 
as infraestruturas; e o IRC aplicável4.

O investimento direto 
japonês na Europa5

Sendo a Europa a 3ª área geográfica 
com maior investimento japonês, tor-
na-se importante, ainda que de forma 
resumida, analisar o IDJ nesta região.

Recorrendo à base de dados do FDI 
Markets, pode-se constatar que o IDJ 
na Europa, no período pós-crise finan-
ceira de 2008, tem vindo a recuperar 
nos últimos três anos no que diz res-
peito ao número de projetos e ao em-

ficadas 1.483 empresas que investi-
ram na Europa, sendo de destacar, 
no top 5, a Toyota (44 projetos), a 
Nissan (40 projetos), a Sony (36 pro-
jetos), a Panasonic (36 projetos) e a 
Fujitsu (29 projetos).

Ainda de acordo com o FDI Markets, 
os setores-alvo do investimento japo-
nês na Europa divergem sensivelmen-
te da tendência global.

Relativamente ao tipo de projecto, 
a produção assume papel relevante 
(1.048 projetos), seguida por proje-
tos de Sales, Marketing & Support 
(908 projetos), Sedes (199 projetos), 
projetos de Logística, Distribuição e 
Transporte (198 projetos) e Business 
Services (177 projetos). 

Mitsubishi Fuso Trucks (Grupo Daim-
ler), Denso, Omron, Showa Denko, 
Metts Corp., Uchiyama, Howa Textile e 
Yazaki Saltano. Destacam-se também 
empresas como a NEMOTO, Shin-Etsu 
Chemical, YKK e, no setor agroalimen-
tar, a Kagome e a Arai Shoji.

Recentemente tem-se assistido a um re-
tomar do interesse das empresas japo-
nesas por Portugal traduzido em inves-
timentos/projetos de relevância, a saber:

•  Uchiyama (em 2016) – Expansão da 
unidade produtiva;

•  METTS (em 2016) – Expansão da 
unidade produtiva;

•  Howa Textile (em 2016) – Nova 
unidade industrial; 

•  Fujitsu (em 2016) – Abertura de 2º 
escritório para Global Delivery Ser-
vices em Braga. Juntamente com a 
operação de Lisboa já ultrapassam 
os 1.300 colaboradores;

•  Kagome (em 2016) – Operação de 
I&D para a produção de tomate;

•  Marubeni – Abriu, em abril de 
2017, um escritório de represen-
tação e tem, entre outros, investi-
mentos significativos nos setores da 
energia (TrustEnergy – renováveis 
e térmica; 22,5 por cento da Galp 
Energia Distribuição de Gás) e das 
infraestruturas de água (AGS);

•  Mitsui (2017) – Aquisição de par-
ticipação na Caetano Buses (15 
por cento);

•  USP Lab – Hub europeu para ex-
pansão do negócio (plataforma IT);

•  NEC (em 2017) – Em colaboração 
com a Kagome foi desenvolvida apli-
cação/software para a otimização 
da produção de tomate. Em parceria 
com a Câmara Municipal de Lisboa, 
a empresa tem em curso um projeto 
(Centro Operacional Integrado) no 
âmbito do Lisbon Smart City Project. 
A NEC tem também uma parceria 
global com a Vision-Box para solu-
ções de segurança para aeroportos;

prego criado. Relativamente ao CAPEX 
(montante do investimento) verifica-se 
que, como consequência da menor 
dimensão dos projetos, este tem tido 
alguma dificuldade em retornar aos va-
lores pré-crise (exceção em 2011).

Os principais destinos de investimen-
to (CAPEX) foram o Reino Unido, Es-
panha, Alemanha, Polónia e Turquia. 
No período em análise foram identi-

O investimento direto 
japonês em Portugal
Operam em Portugal cerca de 70 em-

presas japonesas, a maioria com ope-

rações de Sales, Marketing & Support.

A nível industrial, seguindo a ten-

dência global de IDJ, existe alguma 

concentração de empresas no setor 

automóvel e fornecedores – Toyota,  

IDJ - PRINCIPAIS SETORES 2003-2017
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•  Dentsu (em 2017) – Via aquisição 
da empresa suíça Blue Infinity, a  
Dentsu passou a operar em Portugal. 
A operação em Portugal tem tido um 
crescimento muito apreciável;

•  Fujifilm (em 2017) – Centro de as-
sistência técnica europeia para en-
doscópios instalou-se em Vila Nova 
de Gaia;

•  Everis (NTT Data), (em 2017) – Novo 
projeto ligado à banca na Holanda a 
partir de Portugal;

•  Hitachi Consulting (em 2018) – 
Instalação em Lisboa do Centro Eu-
ropeu de Excelência para a análise 
de imagens;

•  Konica Minolta (em 2018) – Cen-
tro de inovação para “Office of the 
Future”.

Oportunidades  
a explorar
O crescente número de projetos em 
Portugal, se atendermos ao critério 
“aglomeração”, assume grande rele-
vância já que aumenta a visibilidade 
de Portugal no mercado e coloca o 
nosso país no radar de outros poten-
ciais investidores.

O facto de, em 2017, Portugal ter 
sido o 2º mercado europeu onde 
maior percentagem de investidores 
japoneses reportou resultados ope-
racionais positivos (91,7 por cento 
reportaram lucros6), poderá também 
contribuir para uma perceção mais 
positiva do país enquanto destino de 
investimento.

Questões como a recuperação econó-
mica da Europa e de Portugal, a falta de 
recursos humanos qualificados e o rápi-
do crescimento dos custos laborais em 
países da Europa de Leste, instabilidade 
política em alguns países europeus, o 
Brexit, e o trabalho de FDI Scouting efe-
tuado no mercado poderão futuramen-
te levar as empresas nipónicas a explo-
rar novas alternativas para localização 
de projetos de investimento.

Em alguns setores o paradigma mu-
dará radicalmente. Os países que sou-
berem criar as vantagens competitivas 
para a receção desses novos projetos 
terão oportunidade de se reposicionar 
como localizações a considerar pelos 
principais “players” internacionais (ex. 
setor automóvel).

Com a perda significativa de popu-
lação nos próximos 30 anos, muitas 
PME japonesas serão forçadas a in-
ternacionalizar-se e, a médio prazo, 
a considerar investimentos também 
na Europa.

Nos contactos efetuados no mercado 
surgem, por vezes, oportunidades de 
investimento via parceria. A título de 
exemplo, algumas das trading houses 
têm demonstrado interesse em iden-
tificar empresas/projetos (ex. agroali-
mentar) onde possam investir, crescer 

e potencialmente tomar participação 

na empresa numa fase mais adiantada 

da associação. 

miguel.garcia@portugalglobal.pt

1  World Investment Report 2017

 2  JETRO FDI Outward Stock 2016

3   Survey Report on Overseas Business Opera-

tions by Japanese Manufacturing Compa-

nies – Japan Bank for International Coope-

ration – November 2017

4   “Characteristics of Japanese Foreign Direct 

Investment” - Kozo Kiyota – Keio University 

and RIETI – January 2018

5  FDI Markets – Financial Times Ltd.

6   2017 JETRO Survey on Business Conditions 

of Japanese Companies in Europe – Decem-

ber 2017

mailto:miguel.garcia@portugalglobal.pt
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No que respeita ao comércio de bens, 
o Japão ocupou, em 2017, o 39º lugar 
no ranking global de mercados clien-
tes de Portugal (38º no período de 
janeiro/fevereiro de 2018), e a 28ª po-
sição como fornecedor (29ª nos dois 
primeiros meses deste ano).

As exportações portuguesas de bens 
para aquele mercado ascenderam a 
perto de 146 milhões de euros em 
2017, aumentando 1,7 por cento no 
período de 2013-2017, mas este ano, 
no período de janeiro-fevereiro essa 
subida foi de 13,1 por cento face aos 
mesmos meses do ano passado.

No que se refere à estrutura das ex-
portações portuguesas para o Japão, 
os grupos dos produtos alimentares 
e das máquinas e aparelhos repre-
sentaram no seu conjunto 69,4 por 
cento do total de vendas de bens a 
este mercado (39,1 por cento o pri-
meiro grupo e 20,8 por cento o se-
gundo) em 2017. Seguiram-se os 
agrupamentos referentes ao calçado, 
os produtos agrícolas e os produtos 
químicos, mas com uma representa-
tividade muito menor. Esta estrutura 
manteve-se relativamente estável nos 
dois primeiros meses de 2018.

RELACIONAMENTO PORTUGAL – JAPÃO
O mercado do Japão assume uma posição modesta no contexto do comércio 
internacional português de bens e serviços, apresentando a respetiva balança 

comercial um saldo desfavorável a Portugal.

De acordo com dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas que 
exportam produtos para o Japão tem 
vindo a aumentar, passando de 725 
em 2012 para 897 em 2016.

Relativamente às importações portu-
guesas de bens provenientes desse 
mercado, os veículos e outro material 
de transporte ocuparam a primeira 
posição (37,9 por cento do total em 
2017), seguindo-se as máquinas e apa-
relhos (32,6 por cento), os plásticos e 
borracha (11 por cento), os instrumen-
tos de ótica e precisão (5,9 por cento) 

e os metais comuns (2,8 por cento). 

Nos serviços, e segundo dados do Ban-
co de Portugal, a balança comercial 
bilateral é favorável ao nosso país. As 
exportações atingiram 73,2 milhões de 
euros (mais 9,7 por cento face ao ano 
anterior) e as importações cifraram-se 
em 66,7 por cento (mais 7 por cento).

A quota do Japão como cliente de Por-
tugal, em termos de serviços, foi de 
0,24 por cento em 2017. Enquanto 
fornecedor, a quota desse país situou-
-se em 0,46 por cento no último ano. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O JAPÃO

2013 2014 2015 2016 2017 Var % 17/13a 2017 jan/fev 2018 jan/fev Var % 18/17b

Exportações 139,0 124,5 145,4 138,6 145,7 1,7 21,9 24,8 13,1

Importações 238,4 253,1 271,3 299,1 333,1 8,7 53,3 54,9 3,1

Saldo -99,4 -128,5 -125,9 -160,6 -187,4 -- -31,3 -30,1 --

Coef. Cob. 58,3 49,2 53,6 46,3 43,7 -- 41,1 45,1 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017         (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018
(2013 a 2015: resultados definitivos; 2016: resultados provisórios; 2017 e 2018: resultados preliminares)
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BARBEITO MADEIRA
Relações comerciais com o 
Japão há mais de 50 anos

Empresa de cariz familiar fundada em 1946, a 
Barbeito Madeira desde cedo apostou na exportação, 

inicialmente de vinho da Madeira engarrafado e, 
mais tarde, a granel. Em 1991, com a concretização 
da joint-venture com a família japonesa Kinoshita, 

com quem mantinha relações comerciais e de amizade 
desde 1967, a empresa voltou a focar-se no vinho 

engarrafado, apostando na produção de vinhos de 
qualidade e com estilo próprio.

O forte conhecimento do mercado ja-
ponês e a experiência de mais de 50 
anos que os importadores japoneses 
tinham de um produto tão específico 
como o vinho Madeira teve uma in-
fluência muito forte na continuidade e 
fortalecimento na aposta da Barbeito 
Madeira no Japão. 

Segundo Ricardo Diogo Freitas, geren-
te da empresa madeirense, a Barbeito 
decidiu tirar partido de uma relação 
comercial privilegiada com o seu prin-
cipal importador, assente numa relação 
de amizade e confiança, e, em 1991, 
foi constituída uma joint-venture com 
a Kinoshita International Company Ltd.

Ambos os lados viram a vantagem em 
fortalecer esta aposta e o resultado 
tem sido “extremamente positivo” pois 
possibilitou a introdução de mais varie-
dades de produtos naquele mercado, 
abrangendo mais categorias de con-
sumidores e resultando num aumento 
de vendas. O planeamento estratégico 
e promocional a médio e longo prazo 
resulta de um trabalho que envolve os 
dois lados, o da produção e o da comer-
cialização, o que tem sido um fator de 
vantagem na aproximação ao mercado, 
como aponta a mesma fonte.

No que respeita a abordagem ao mer-
cado japonês, o gerente da empresa 
salienta apenas as “diferenças de filoso-
fia de gestão que, graças a uma comu-
nicação regular e de confiança mútua, 
foram ultrapassadas, podendo mesmo 
afirmar-se que nos Vinhos Barbeito te-
mos um misto de cultura japonesa com 
cultura portuguesa que trouxe uma 
enorme eficácia à nossa gestão”.

A Barbeito Madeira registou, em 
2017, um volume de negócios total 
de 1,678 milhões de euros, tendo as 
vendas para o Japão representado um 
volume de negócios de 618.858 eu-
ros, o equivalente a 37 por cento do 
total de vendas da empresa. 

www.barbeitomadeira.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.barbeitomadeira.com&c=E,1,TTU5efIevdcA-WnV-CsUSAmlKAu7rFvhw-wT8NxgV8fjXXMcR6Y5PqakiDAGqtgJHn1MHy1oF7-D7z7ilzHhBnIywYjbXNwy5b27VXBQWw,,&typo=1
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Fundada em 1997, a Casa Relvas 
iniciou a sua atividade comercial em 
2004, ano em que foram lançadas 
as primeiras 26 mil garrafas do vinho 
Herdade São Miguel. Atualmente 
tem 50 trabalhadores e uma produ-
ção própria de cerca de 200 hectares 
de vinha, totalmente geridos e em 

CASA RELVAS
Vocação exportadora  
também para o Japão

Com mais de 150 clientes em 30 países, incluindo 
o Japão, a Casa Relvas situada em Redondo, no 

Alentejo, foi fundada em 1997 e dedica-se à 
produção e comercialização de vinho regional 

alentejano. A exportação representa 65 por cento da 
atividade da empresa.

proteção integrada. Para garantir a 
sua produção tem acordos com vá-
rios viticultores, que gerem cerca de 
150 hectares.

A Casa Relvas tem uma gama alarga-
da de vinhos, desde vinhos de quin-
ta, como o Herdade São Miguel e o 

Herdade da Pimenta, a vinhos que 

procuram ir ao encontro dos mais tra-

dicionais e ancestrais métodos de vini-

ficação, como o Art.Terra Amphora e 

o Art.Terra Curtimenta.

Atualmente com mais de 150 clien-

tes espalhados por todo o mundo, a 

Casa Relvas está presente nos merca-

dos dos EUA, Brasil, Bélgica, Áustria, 

Alemanha, Holanda, Inglaterra, Ir-

landa, Angola, China, França, Timor, 

Coreia, Japão, Moçambique, Cabo 

Verde, Namíbia e África do Sul, que 

equivalem a cerca de 65 por cento da 

sua atividade.

No que respeita à atividade da em-

presa no Japão, Alexandre Relvas Jr. 

afirma tratar-se de um mercado rele-

vante para a empresa e onde a cultura 

portuguesa é reconhecida. Refira-se 

que as vendas da Casa Relvas neste 

mercado atingem os 200 mil euros, 

representando cerca de 5 por cento 

do volume de negócios da empresa.

“O Japão é um mercado maduro e 
que, aos poucos, se tem vindo a abrir 
aos vinhos portugueses”, refere o res-

ponsável, acrescentando tratar-se de 

um mercado “com bastante dimen-
são e em que os importadores são 
muito profissionais”.

Quanto às dificuldades sentidas na 

abordagem ao mercado, Alexandre 

Relvas Jr. aponta o longo processo 

para se iniciar o primeiro negócio 

neste mercado, onde “só temos uma 
hipótese de deixar uma boa impres-
são sobre as nossas empresas e os 
nossos produtos, mas uma vez con-
quistada a confiança é um mercado 
extremamente seguro”.

A Casa Relvas registou um volume de 

negócios total, em 2017, de 9 milhões 

de euros, com mais de 5 milhões de 

garrafas de vinho vendidas. 

www.herdadesaomiguel.com

http://www.herdadesaomiguel.com
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No mercado japonês desde a década 
de 90, a FLY London passou, nestes 
anos, por momentos melhores e por 
outros mais difíceis. A aposta no 
mercado japonês foi, desde muito 
cedo, um objetivo da marca FLY Lon-
don. Trata-se de um mercado com 
cerca de 127 milhões de habitantes, 
com poder de compra elevado, rece-
tivos a produtos vindos de fora, es-
pecialmente na área da moda. O Ja-
pão acaba por ser, também, uma im-
portante montra naquela região do 
mundo pois os seus países vizinhos 
seguem muito a tendência do Japão 
no que toca a moda. E neste con-
texto, como refere Amílcar Montei-
ro, sócio-gerente da empresa, “fazia 

FLY LONDON
Japão é mercado de aposta

A FLY London está presente no Japão desde a década 
de 90, no seguimento de uma aposta num mercado 
de 125 milhões de habitantes e com elevado poder 
de compra. Para a empresa portuguesa de calçado, 

neste mercado é fundamental criar-se uma relação de 
confiança com os seus parceiros.

todo o sentido começar a apostar na 
presença neste país”. 

O Japão é, no entanto, um mercado 
com características especiais, e onde a 
língua é, de facto, uma barreira. “De 
um modo geral, os japoneses não 
dominam a língua inglesa pelo que é 
essencial trabalhar com um tradutor”, 
aponta o mesmo responsável.

“Também a cultura empresarial é com-
pletamente diferente da ocidental: 
muitas empresas são apenas importa-
doras, ou seja, tratam da importação 
para terceiros, e esses por sua vez dis-
tribuem para o retalhista; e há ainda a 
questão das quotas de importação em 

que apenas pode importar quem tiver 
quota, sendo que há empresas de ou-
tros setores de atividade com quota 
para a importação de calçado, o que 
traz ainda mais complicação num pro-
cesso que é já de si bastante comple-
xo”, frisa Amílcar Monteiro.

A ter em conta igualmente que o 
processo de tomada de decisão do 
potencial parceiro japonês é bastante 
demorado. Segundo a mesma fonte, 
“é normal ver um potencial cliente 
que gosta do produto e que até está 
interessado mas que não está prepa-
rado para o comprar se for a primeira 
vez que o vê. Terá de passar mais uma 
ou duas épocas para que possa ver as 
novas colecções e ter mais confiança 
na estabilidade da marca. Precisam 
de tempo para se convencerem que 
é uma aposta segura. Muitas vezes 
as marcas não compreendem esse as-
pecto cultural mas é incontornável”.

Para a empresa portuguesa, neste 
mercado é fundamental criar-se uma 
relação pessoal com o seu interlocu-
tor: os negócios avançam melhor com 
uma relação de confiança pessoal. Re-
fira-se que o mercado japonês repre-
senta cerca de 10.000 pares ano para 
a FLY London, que tem clientes com 
lojas maioritariamente em Tóquio, 
Osaka e Hiroshima.

Criada em 1984, a FLY London é de-
tida pelo Fortunato O Frederico & 
Ca Lda., estando vocacionada para 
o mercado de moda. Tendo começa-
do como uma marca de calçado, a 
FLY London alargou a sua atividade 
a outras áreas e, em todas as épocas, 
apresenta uma coleção própria de car-
teiras e óculos de sol. 

Desde os Estados Unidos ao Japão, 
passando por grande parte dos países 
europeus, a FLY está presente em mais 
de 60 países, estando disponível em 
mais de 3.000 lojas multimarca. 

www.flylondon.com

http://www.flylondon.com
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O Japão é para a Somelos Tecidos 
um “mercado de imensa relevância 
estratégica”, constituindo um fator 
alavancador da inovação e da versa-
tilidade da Somelos na sua atividade 
na arena global.

Para a empresa de Guimarães, o Japão 
é uma fonte de inspiração para mui-
tos criativos de moda internacionais, 

SOMELOS TECIDOS
Japão é mercado estratégico

Fundada em 1958, a 
Somelos Tecidos tem no 
Japão um importante 
mercado para a sua 

atividade e que, além da 
vertente da exportação, 
assume uma relevância 
estratégica enquanto 

mercado inovador, 
exigente e criador de 

tendências.

sempre reinventando-a, seja através 
da utilização de materiais tradicionais 
de forma inesperada, seja com a cria-
ção de novos conceitos, de novos pa-
drões, de uma nova forma de partilhar 
a vida com design e glamour.

“A cultura japonesa em termos de 
moda pode traduzir-se numa única fra-
se: a interligação dos padrões culturais 
com requinte e ‘design’ qualitativo”, 
afirma a responsável pelo mercado ja-
ponês na empresa, Joana do Bem.

Simultaneamente, trata-se de um mer-
cado onde a exigência e o rigor são 
palavras de ordem, seja em termos de 
apresentação de coleções (gráfica, por 
exemplo), seja de exigência do servi-
ço ao cliente, e de acompanhamento 
bastante próximo aos parceiros locais; 
fatores que por si só apresentam de-
safios para qualquer organização que 
pretenda apostar no mercado japonês.

Na visão da Somelos, os desafios são 

para ser ganhos, e o culminar será 

mesmo o caso do Japão. Segundo 
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VIEIRA DE CASTRO
Sucesso num mercado exigente 

e sofisticado

A Vieira de Castro, o 
maior produtor nacional 
de bolachas, amêndoas e 
rebuçados, tem no Japão 
um importante mercado 
de aposta, num processo 

iniciado em 1990,  
através da participação 

na feira Foodex.

A Vieira de Castro é uma empresa fa-

miliar portuguesa fundada em 1943, 

comemorando este ano 75 anos de 

existência. Tendo iniciado a sua ativi-

dade enquanto confeitaria, dedicada à 

vidade de capital intensivo fez com 
que, no início dos anos 90, a empresa 
definisse a internacionalização como 
um dos seus eixos estratégicos, a par 
da inovação. 

A Vieira de Castro iniciou então todo 
um processo de capacitação e de in-
vestimento na sua estrutura interna 
para estar preparada para se apresen-
tar internacionalmente e para respon-
der aos requisitos de cada mercado.

“Nessas primeiras abordagens inter-
nacionais, o mercado nipónico foi 
identificado como o primeiro mercado 
estratégico, por ser um mercado alta-

a mesma responsável, “aprender a 

estar e a trabalhar no Japão e no 

seio da cultura japonesa permite à 

Somelos preparar-se melhor para 

outros mercados. Permite pensar 

sempre além do que já passou, do 

que foi já feito e desenvolvido; per-

mite quebrar fronteiras com o tradi-

cional; permite reinventar realidades 

e atitudes; permite inovar; permite 

encontrar soluções!”

Quanto a eventuais obstáculos en-

contrados na abordagem a este 

mercado, a Somelos afirma não 

acreditar em dificuldades, mas antes 

em desafios. “A vontade e a moti-

vação dos parceiros locais, o gosto 

de conhecer Portugal e a envolvente 

da Somelos são fatores críticos de 

sucesso para este mercado”, conclui 

Joana do Bem. 

www.somelos.pt

produção de produtos regionais, hoje é 
o maior produtor nacional de bolachas, 
amêndoas e rebuçados, com uma forte 
presença internacional, da qual se des-
taca o mercado japonês.

A reduzida dimensão do mercado 
português e o facto de ser uma ati-

mente exigente, talvez o mais exigen-
te na altura. Esta seleção representa 
por si só o desafio que a Vieira impôs 
a si própria. Não bastava internaciona-
lizar-se, tinha que fazê-lo com os mais 
elevados padrões de qualidade em 
todo o processo, para se tornar apta 
a fazê-lo posteriormente para todo o 

http://www.somelos.pt/
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mundo”, relata Ana Raquel Vieira de 
Castro, administradora da empresa.

Foi desta forma que, em 1990, a Viei-
ra se apresenta na Foodex, ainda hoje 
a feira alimentar de referência no Ja-
pão, que acontece anualmente em Tó-
quio. É na Foodex que a Vieira tem o 
seu primeiro contacto com o mercado 
japonês e com os principais operado-
res da distribuição.

De acordo com a responsável, seguiu-
-se a esta presença um processo lon-
go de conhecimento e preparação, 
característico dos processos negociais 
com o Japão, onde o conhecimento 
prévio e profundo dos processos e 
dos produtos é fundamental para 
que se possa encetar a negociação 
propriamente dita. Com esta fase de-
vidamente consolidada, a negociação 
e o acordo contratual seguiu-se de 
forma expedita, selando um compro-
misso que perdura até hoje.

Ao longo destes 24 anos de parceria, 
houve sempre um envolvimento per-
manente e de cooperação, não ape-
nas em relação à estratégia de desen-
volvimento da marca, mas também no 

que diz respeito à ID&I e aos processos 
produtivos.

O Japão tem, neste contexto, sido 
para a Vieira de Castro um dos mer-
cados mais desafiantes, de extrema 
sofisticação e forte diferença cultural, 
obrigando a uma permanente aten-
ção à sua evolução. 

“Mais do que uma aposta no volu-
me, é um mercado de grande impor-
tância para seguir tendências, hábi-
tos de consumo e a inovação. As suas 
diferenças naturais têm permitido à 
Vieira uma aprendizagem constante 
na evolução do seu processo de in-
ternacionalização, servindo inclusive 
como ‘flag ship’ para entrada em no-
vos mercados”, aponta Ana Raquel 
Vieira de Castro.

A responsável da empresa portuguesa 
refere algumas vantagens que o mer-
cado japonês apresenta em termos de 
internacionalização, como sejam a so-
fisticação e as tendências permanen-
tes; a “pressão” que o Japão trans-
porta para dentro da empresa, acele-
rando processos de desenvolvimento 
de produto, imagem e packaging; e a 

exigência “zero defeitos”, motivando 

a que diariamente se melhorem pro-

cessos, que se vá evoluindo numa cul-

tura empresarial de excelência. Além 

disso, o distribuidor da empresa no 

Japão “está dentro da Vieira”. 

O mercado não está, porém, isen-

to de algumas dificuldades na sua 

abordagem, exigindo capacidade de 

adaptação a uma cultura de trabalho 

diferente e extremamente exigente. 

Igualmente é necessário tempo para 

se ganhar a confiança do mercado e 

dos seus agentes, o que exige, por 

parte das empresas, um nível de pro-

fissionalismo e envolvimento das equi-

pas elevado e muita persistência.

Embora bastante trendy na moda ou 

na arte, nem sempre é fácil introdu-

zir novos produtos ou conceitos no 

mercado japonês, afirma Ana Raquel 

Vieira de Castro, acrescentando que 

“o segredo estará na capacidade de 
as marcas trabalharem a ‘fusão’ en-
tre produtos ocidentais e a tradição 
japonesa”. 

www.vieiradecastro.pt

http://www.vieiradecastro.pt
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Área: 377 899 km2 

População: 126,3 milhões de habitantes (2016) 

Densidade populacional: 334 hab./km2 (2016) 

Designação oficial: Japão (Nippon) 

Chefe de Estado: Imperador Akihito 

Primeiro-ministro: Shinzo Abe 

Data da atual Constituição: 3 de novembro de 1946 (promulgação); 

3 de maio de 1947 (entrada em vigor).

Principais partidos políticos: Liberal Democratic Party, Democrat-

ic Party of Japan, Japan Restoration Party, New Komeito, Your Party, 

People Life Party, Japanese Communist Party, Social Democratic Party, 

Green Wind, New Renaissance Party, New Party Daiichi. As próximas 

eleições para a Câmara Baixa estão previstas para 2018 e para a Câmara 

Alta para 2019.

Capital: Tóquio (área de 2 190 km2 com 13,65 milhões de habitantes; 

dados de 2016). A área metropolitana de Tóquio é composta por 23 

subdivisões administrativas especiais, 39 cidades/vilas, a região de Tama 

e ainda algumas ilhas (http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/index.htm). 

Outras cidades importantes: Yokohama; Osaka; Nagoya; Sapporo; 

Kyoto; Fukuoka; Kobe.

Religião: As principais religiões são o xintoísmo e o budismo. Existem 

pequenas minorias cristãs. 

Língua: Japonês 

Unidade monetária: Iene japonês (JPY) 

1 EUR = 130,86 JPY (BdP, média de março 2018)

Risco País: 

Risco geral - A  

(AAA = risco menor; D = risco maior), EIU 

Risco Político - AA 

Risco de Estrutura Económica - BBB 

Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco-país da OCDE. 

Não é aplicável o sistema de prémios mínimos 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Embaixada do Japão  
em Portugal 
Av. da Liberdade, nº 245, 6º 
1269-033 Lisboa 
Tel.: +351 213 110 560
Fax: +351 213 543 975 
consular@lb.mofa.go.jp
www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html

Embaixada de Portugal no Japão 
Kamiura Kojimachi Bldg. 5F 
3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0083 - Japan 
Tel.: +81 3 5212 7322
Fax: +81 3 5226 0616 
geral@portugal.jp.net
www.embaixadadeportugal.jp/pt

AICEP Tóquio 
Kamiura Kojimachi Buildg. 
4F, 3-10-3 Kojimachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0083 - Japan 
Tel.: +81 3 3511 2871
Fax: +81 3 3511 2887 
aicep.tokyo@portugalglobal.pt 

Japan External  
Trade Organization (JETRO) 
Ark Mori Building, 6F 12-32 
Akasaka 1-chome, Minato-ku 
Tokyo 107-6006 - Japan 
Tel.: +81 3 3582 5511 
www.jetro.go.jp/en

Financial Services Agency 
The Central Common Government Offices No. 7 
3-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8967 - Japan 
Tel.: +81 3 3506 6000 
equestion@fsa.go.jp
www.fsa.go.jp/en 

The Tokyo Chamber  
of Commerce and Industry 
2-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 
Tel.: +81 3 3283 7876
Fax: +81 3 3216 6497 
kokusai@tokyo-cci.or.jp
www.tokyo-cci.or.jp/english

Endereços úteis
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TOKYO

JAPÃO

Osaka

NagoyaKyoto

Hiroshima

Kitakyushu
Fukuoka

Yokohama

Kobe

Kawasaki

Sapporo

Yokosuka

Kochi

Otsu

Fukui

Wakayama

Hamamatsu

Nagano
Kiryu

Utsunomiya
Hitachi

Iwaki

Sendai

Hachinohe

Muroran

Hakodate

Ashikawa

Tomakomai

Kushiro

Wakkanai

Aomori

Morioka

Nagaoka

Niigata Fukushima

Toyama

Hiratsuka
Shizuoka

Toyohashi

Maebashi
Kumagaya

Akita

Hirosaki

Yamagata

Tokushima
Takamatsu

Okayama

Matsue Tottori

 Himeji

Sasebo

Shimonoseki

Nagasaki

KYUSHU

SHIKOKU

HONSHU

HOKKAIDO

Sado-Shima

Noto-hanto

Okushiri-to

Rebun-to

Sakhalin

Rishiri-to

Kunashir

(Sob a administração 
da Rússia)

O-shima

Dozen Oki

Tsushima

Tanega-shima

Fukue

Takeshima
(Tok-do)

Ullung do (Coreia do Sul)

Kagoshima

Gifu

Kanazawa

Sakai

Matsuyama

KureUbe

Miyazaki

Kumamoto

Kurume

Funabashi

        COREIA
         DO 
        SUL

COREIA
DO NORTE 

RÚSSIA

OCEANO PACÍFICO

Hachijo-jima

Mikura-jima
Miyake-jima

Nii-jima
Kozu-shima

O-Shima

Estreito de La Pérouse

Amami O-shima

Tokuno-shima

Okino erabu-shima

Okinawa

Naha

NASEI SHOTO
(Ryuku Is.)

0 km 100

0 miles 100
0 km 100 200 300 400

0 miles 100 200

N. KOREA

S. KOREA
JAPAN

TAIWAN

SEOUL

TAIPEI

TOKYO

PYONGYANG

Vladivostok

Shanghai

Kurile Islands

Sakhalin

Qingdao

Fuzhou

Suo-nada

Ki i-suido

I se-wan

Wakasa-
wan

Mar do Japão
(Mar do Leste)

Caminhos de Ferro Principais
Estradas Principais 
Fronteiras Internacionais
Fronteiras Regionais 
Aeroportos Principais
Capital
Cidades Principais
Outras Cidades

RÚSSIA

CHINA

RÚSSIA

MONGÓLIA

JAPÃO

Taiwan

SEOUL

Taipei

TOKYO

PYONGYANG
BEIJING

Vladivostok

Khabarovsk

Shanghai

Okinawa OCEANO
PACÍFICO

Kurile Islands

Sakhalin

Qingdao

Fuzhou

Hong Kong

COR. NORTE 

COR. SUL 

Estre
ito da Coreia

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
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OLI
LÍDER IBÉRICA NA PRODUÇÃO 

DE AUTOCLISMOS

A OLI, empresa portuguesa dedicada à produção 
de autoclismos, exporta cerca de 80 por cento da 

sua produção para 80 mercados. A Europa é o 
principal destino das suas exportações.

Em 2016, a OLI inaugurou um novo 

laboratório de testes de vida. Nos 72 

postos de ensaio são realizados regu-

larmente testes inovadores com águas 

calcária, marítima e de chuva, pelo fac-

to de as diversas geografias de destino 

das exportações da empresa recorre-

rem a diferentes águas nos sistemas 

de instalação sanitária. Por exemplo, 

Hong Kong utiliza a água do mar.

Sediada em Aveiro, a OLI é a segunda 

maior produtora europeia de autoclis-

mos. Com 64 anos de atividade e 389 

colaboradores, compete à escala glo-

bal através da inovação.  

Em 2017, a OLI registou um volume de 

negócios de 54 milhões de euros, que 

representou um aumento de 11 por 

cento face ao ano anterior e o quarto 

ano consecutivo do seu crescimento. 

Nesse ano, produziu dois milhões de au-

toclismos, tendo exportado 80 por cen-

to para 80 países dos cinco continentes. 

A fábrica, reconhecida pela inova-

ção, labora 24 horas por dia, sete 

dias por semana e assegura a produ-

ção semanal de 44 mil autoclismos e 

64 mil mecanismos. 

Em defesa da preservação da água, a 

OLI tem uma equipa de Investigação 

e Desenvolvimento que, em parce-

ria com universidades e centros de 

investigação nacionais, desenvolve 

diariamente soluções sustentáveis e 

inclusivas, com o objetivo de criar um 

espaço de banho sem desperdício de 

água, seguro e autónomo para todos. 

Ao longo dos últimos 25 anos, a marca 

criou soluções que alteraram a experiên-

cia diária nos espaços de banho, tendo 

sido responsável pela massificação da 

produção da dupla descarga do auto-

clismo. Presente em todo o mundo, esta 

inovação é hoje em dia responsável pela 

redução do consumo de água na ordem 

dos 50 por cento.

Para sensibilizar a sociedade para a 

urgência de se alterar o padrão de 

consumo, sobretudo nos espaços de 

banho (responsável por 33 por cento 

do consumo diário de água), a empre-

sa desafia as pessoas a transformarem 

a sua relação com o meio ambiente, 

através de soluções eficientes.
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No último ano, a OLI investiu nove mi-

lhões de euros na indústria portuguesa, 

dos quais três milhões foram utilizados 

na construção da nova fábrica de mol-

des, um investimento tecnologicamen-

te inovador, que permite duplicar a 

capacidade de produção e a qualidade 

no fabrico de moldes complexos para 

as indústrias automóvel e hidro sanitá-

ria de todo o mundo. Por sua vez, cerca 

de quatro milhões de euros foram in-

vestidos na ampliação da fábrica, com 

a criação de um espaço inovador de 

armazenamento semi inteligente.

Este investimento da OLI visa dar conti-

nuidade ao crescimento verificado nos 

últimos anos, reforçando a sua presen-

ça nos mercados onde tem represen-

tação direta com filiais, como a Itália e 

a Alemanha, e também nos mercados 

onde tem presença com uma fábrica, 

como é o caso da Rússia. 

www.oli-world.com

A Verallia é um ator internacional con-
siderável no mercado das embalagens 
em vidro, que concebe e fabrica para 
os mercados do vinho, da cerveja, ali-
mentar e do azeite, entre outros. 

VERALLIA
Investimento seguro  

em Portugal

A Verallia é o terceiro produtor de embalagens 
em vidro a nível mundial e líder europeu, com 
unidades de produção em 12 países, incluindo 

Portugal, e uma presença comercial em 46 países, 
num total de 33 fábricas, 59 fornos, 10 mil 

colaboradores, mais de 10 mil clientes e 16 mil 
milhões de garrafas e boiões produzidos em 2016.

Em Portugal há 30 anos, a Verallia aposta no 
reforço de um investimento bem-sucedido.

Com uma presença industrial em 12 
países, incluindo Portugal, e uma pre-
sença comercial em 46 países, num 
total de 33 fábricas, 59 fornos, 10 mil 
colaboradores, mais de 10 mil clientes e 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.oli-world.com&c=E,1,M3fiAmYMRpwdj1cxtwuyF-gSj_fZrXVqgW2rXcwzAK5To8WD5MI6sK5HxKY196wuisHUVj-OwKIhgZWe-2JFSUvkfe67t4O72drb7R9MRQ,,&typo=1
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16 mil milhões de garrafas e boiões pro-
duzidos em 2016, a atuação internacio-
nal da Verallia aposta numa estratégia 
de proximidade a parceiros locais. A 
sua missão está focada no consumidor, 
com embalagens de vidro saudáveis e 
amigas do ambiente, que possibilitam a 
melhor experiência de consumo possí-
vel de alimentos e bebidas. 

Além de manter uma relação de proxi-
midade com os seus clientes, a empresa 
apresenta soluções inovadoras de valor 
acrescentado, ao mesmo tempo que 
cria condições de redução da pegada 
ambiental, contribuindo para o desen-
volvimento económico e social das co-
munidades do presente e do futuro.

Em Portugal, a Verallia Portugal S.A. 
dedica a sua atividade ao fabrico e co-
mercialização de vidro de embalagem 
desde 1987 (na altura, com a designa-
ção de Vidreira do Mondego), acompa-
nhando de forma natural a evolução do 
mercado. Situada na Figueira da Foz, 
conta com 248 colaboradores diretos, 
a trabalhar em laboração contínua. De 
acordo com Paulo Pinto, diretor Ibéri-
co da Verallia, a progressão crescente 
da empresa em Portugal assenta “na 
partilha de valores corporativos, sociais 
e ambientais, aliando o espirito de per-

tença corporativa e responsabilidade 
para com a comunidade envolvente”.

Em termos de resultados, “a perspe-
tiva geral do ano de 2017 foi promis-
sora nos vários setores de atuação. 
O presente ano será de crescimento, 
com a otimização de recursos e equi-
pas de trabalho, mantendo e conso-
lidando parcerias com os clientes”, 
adianta o mesmo responsável. 

Relativamente à evolução dos princi-
pais segmentos da sua atividade, Paulo 
Pinto aponta o crescimento verificado 
nos mercados dos vinhos, cervejeiro e 

do azeite como muito positivos para a 
Verallia Portugal, que produz principal-
mente para o mercado nacional. 

Face ao aumento de consumo interno 
nos vinhos de mesa, a Verallia Portugal 
consolidou estratégias e acompanhou 
as necessidades crescentes do mer-
cado, consolidando parcerias com os 
principais produtores vitivinícolas que 
permitiram criar novas oportunidades 
de negócio com produtos de sistemas 

“A atuação 
internacional da 
Verallia aposta 

numa estratégia de 
proximidade a parceiros 
locais. A sua missão está 
focada no consumidor, 

com embalagens de 
vidro saudáveis e 

amigas do ambiente, 
que possibilitam a 

melhor experiência de 
consumo possível de 

alimentos e bebidas.”

inovadores, como a boca V.E.O. (Ve-
rallia Easy Open), e a consolidação da 
gama ECOVA, ambos modelos de vi-
dro de embalagem mais leves, susten-
táveis e amigos do ambiente. 
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Do mesmo modo, o crescimento re-
gistado no mercado das cervejas, 
tem-se refletido na procura crescente 
de novas garrafas, com foco na gama 
premium da Verallia, a Selective Line, 
para as cervejas artesanais.

No que diz respeito ao mercado do 
azeite, o aumento do consumo deste 
produto a nível mundial, levou a Ve-
rallia Portugal a promover a 5ª Edição 
do Verallia Design Awards com o tema 
do azeite, com o objetivo de incentivar 
os jovens designers a criar novas gar-
rafas para este mercado. Como afirma 
o responsável ibérico da empresa, “a 
sinergia ‘investigação e indústria’ traz 
novas oportunidades às empresas para 
formar parcerias com as Universidades 
que permitem desenvolver projetos, 
inovação, tecnologia e criatividade. A 
ligação entre o mundo académico e a 
vida empresarial deve ser uma constan-
te onde o sucesso de ambas as partes 
passa pela proximidade, a dinâmica da 
indústria e a investigação. Os alunos 
devem pensar no projeto como algo 
exequível tanto na nossa indústria vi-
dreira como nas linhas de enchimento 
dos clientes, até porque este é o objeti-
vo principal deste Concurso”. 

Na comercialização internacional, des-
taca-se a marca premium da Verallia, a 
Selective Line, que oferece anualmente 
uma vasta gama de produtos standard, 
dedicados a uma seleção de clientes 

que procuram modelos especiais e per-
sonalizados às suas ideias de negócio.

No que concerne os seus principais 
clientes, a Verallia Portugal produz e 
comercializa para todos os segmentos 

Quanto ao futuro, Paulo Pinto adian-
ta que os projetos em curso são fruto 
de um crescimento contínuo da em-
presa, que, ao longo de 30 anos, sou-
be adaptar-se a novas oportunidades 
e desafios graças aos investimentos 
feitos em novas tecnologias, com as 
quais se evidenciou uma melhoria nas 
condições dos colaboradores da em-
presa e da comunidade envolvente. 

Internamente, na senda da melhoria 
contínua, foi implementado o progra-
ma "Verallia Industrial Management", 
uma ferramenta de gestão que tem 
como base a otimização industrial e 
a partilha de boas práticas. A empre-
sa continua também a desenvolver 
parcerias com o mundo académico, 
através do Verallia Design Awards, um 
projeto que estabelece sinergias entre 
as universidades e a vida empresarial, 
onde os estudantes têm a oportunida-
de de formular projetos para garrafas 
de vidro de embalagem. 

“Numa área onde a inovação é a pa-
lavra-chave do negócio, a cooperação 
dos mais novos permite às empresas 
arriscar no universo da mudança, rein-
ventando o seu negócio, seja através 
da procura de novos mercados e pro-
dutos, seja através da criação de novas 
embalagens”, aponta o responsável.

A Verallia Portugal “pretende estar 
lado a lado com os seus clientes, lan-
çando no mercado novos produtos, 
negócios e oportunidades”, revela o 
diretor Ibérico da empresa, acrescen-
tando que “o compromisso da Verallia 
com as pessoas, com os valores huma-
nos, a segurança, a qualidade e com o 
meio ambiente são fonte de motiva-
ção para todos os clientes, colabora-
dores e parceiros”.

Ainda de referir que a empresa reúne 
oito certificações que vão da Qualida-
de e Ambiente, à Higiene Alimentar, 
passando pela Segurança, Inovação e 
Certificação Energética. 

https://pt.verallia.com

“A intervenção 
comercial da Verallia 

centra-se em três 
segmentos: o mercado 

dos exclusivos, dos 
standards e o das 
garrafas especiais. 
A empresa produz 

garrafas desde os 5cl às 
de 5 litros de diversas 
referências para estes 

três segmentos.”

e principais clientes do mercado na-
cional, oferecendo uma vasta gama 
de modelos especializados para cada 
cliente. A sua intervenção comercial 
centra-se em três segmentos: o mer-
cado dos exclusivos, dos standards e o 
das garrafas especiais. A empresa pro-
duz garrafas desde os 5cl às de 5 litros 
de diversas referências para os três 
segmentos referidos. Dentro de um 
portefólio amplo e diverso de produ-
tos e clientes, destacam-se os setores 
dos vinhos, da cerveja, da alimentação 
e das bebidas não alcoólicas. 

http://www.criatividade-verallia.pt/edicao2018
http://www.criatividade-verallia.pt/edicao2018
https://pt.verallia.com/
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“World Economic 
Outlook, April 2018 - 
International  
Monetary Fund
O recente estudo do FMI indica que a 
economia mundial melhorou face ao 
cenário anterior, prevendo um cresci-
mento de 3,9 por cento em 2018. Esta 
projeção mais otimista é sustentada 
pelo maior dinamismo da Zona Euro, do 
Japão, da China e dos Estados Unidos 
da América e também de outros mer-
cados emergentes e economias em vias 
de desenvolvimento, nomeadamente 
exportadores de matérias-primas. 

CONSULTAR

“Strong trade growth 
in 2018 rests on policy 
choices” – World Trade 
Organization (WTO)
A WTO – Organização Mundial de Co-
mércio antecipa um crescimento do 
comércio mundial de 4,4 por cento em 
2018, depois de 4,7 por cento no ano 
anterior, o mais elevado desde 2011. 
Porém, este dinamismo poderá ser pos-
to em causa se forem implementadas 
medidas comerciais e monetárias res-
tritivas, ou se existir um agravamento 
das tensões comerciais e geopolíticas.

CONSULTAR

Perspetivas Económicas 
em África 2018 –  
Banco Africano  
de Desenvolvimento 
(BAdD)
Segundo este relatório, em 2017 as-
sistiu-se a uma recuperação da eco-
nomia africana (3,6 por cento), sendo 

FACTOS & TENDÊNCIAS
expectável que se mantenha a mesma 
tendência no corrente ano, com a ativi-
dade económica a crescer 4,1 por cen-
to. Contudo, os países da região ainda 
enfrentam grandes desafios, nomea-
damente de natureza macroeconómica 
e de investimento em infraestruturas.

CONSULTAR

“Report on the organic 
food sector in France” 
- Agence Bio - France, 
fevereiro 2018
Este estudo caracteriza, em traços ge-
rais, a expansão recente do mercado 
francês de produtos biológicos e a sua 
distribuição regional. Num mercado de 
bens alimentares com um crescimento 
relativamente lento, as vendas de pro-
dutos orgânicos estão a registar um 
desenvolvimento sem precedentes. En-
tre 2011 e 2016, cresceram mais de 82 
por cento. Em 2016, o aumento foi de 
21,5 por cento e, em 2017, de 16 por 
cento. A tendência deverá continuar 
em 2018, com 26 por cento dos con-
sumidores inquiridos no final de 2017 
a afirmarem ter intenção de aumentar 
as compras de produtos orgânicos nos 
próximos seis meses. 

CONSULTAR

“Baromètre de 
consommation et 
de perception des 
produits biologiques 
en France” - Agence 
BIO/CSA Research, 
fevereiro 2018
Complementar do estudo anterior, este 
centra-se na caracterização do consumi-
dor, nomeadamente no seu perfil, moti-

vações, fatores de escolha, preferências 
de produtos e de locais de compra.

CONSULTAR

“Global Powers of 
Retailing - Outlook 
for the retail sector in 
the world” – Deloitte, 
janeiro 2018
Com base nos dados para o ano fiscal 
de 2016 (exercícios findos até junho 
de 2017), o Global Powers of Retailing 
identifica os 250 maiores retalhistas 
em todo o mundo e analisa o seu de-
sempenho, com destaque para os 50 
que mais cresceram. Inclui uma pers-
petiva das tendências mundiais e dos 
mercados mais significativos – EUA, 
Zona Euro, Reino Unido, China e Japão 
– bem como uma retrospetiva de como 
o top 250 mudou nos últimos 15 anos.

CONSULTAR

“L’Ameublement et 
de l’Equipement de 
la Maison - Etude 
prospective -  
Le magasin de 
demain” - Fédération 
Française du Négoce 
de l’Ameublement et 
de l’Equipement de la 
Maison, fevereiro 2018
Este estudo, realizado com a colabora-
ção de cinco especialistas, visa analisar, 
de forma prospetiva, as alterações na 
distribuição francesa de mobiliário e re-
sultou na elaboração de três cadernos: 
um primeiro de tendências na distri-
buição de móveis; um segundo sobre 
oportunidades que lista os recursos 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectivas_Economicas_em_Africa_2018.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres220218.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres220218.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres220218.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres220218.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres220218.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressebarometre.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/cip-2018-global-powers-retailing.pdf
http://www.ipea.fr/medias/public/IPEA_Prospective_Tendances.pdf
http://www.ipea.fr/medias/public/IPEA_Prospective_Tendances.pdf
http://www.ipea.fr/medias/public/IPEA_Prospective_Opportunites.pdf
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disponíveis para a adaptação às al-
terações previstas; e, finalmente, um 
que apresenta três cenários principais 
para a possível evolução da distri-
buição de mobiliário em França:

Entrada em Vigor do 
Acordo-Quadro de 
Parceria e Cooperação 
UE/Filipinas (Diário da 
República Eletrónico de 
12 de abril de 2018) 
Aviso n.º 40/2018, sobre a entrada em 
vigor (1 de março de 2018) do Acor-
do-Quadro de Parceria e Cooperação 
entre a União Europeia e os seus Esta-
dos Membros, por um lado, e a Repú-
blica das Filipinas, por outro. Portugal 
é Parte neste Acordo, aprovado e ra-
tificado, respetivamente, pela Resolu-
ção da Assembleia da República n.º 
3/2014 e pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 2/2014, ambos publi-
cados no Diário da República, 1.ª sé-
rie, n.º 11, de 16 de janeiro de 2014.

CONSULTAR

Cabo Verde - 
Parlamento Aprova 
Cartão de Residência 
Permanente para 
Investidores  
(28 March, Macauhub)
Segundo a Macauhub, o parlamento de 
Cabo Verde aprovou a proposta de lei 
que estabelece benefícios fiscais para 
os cidadãos estrangeiros que decidam 
comprar uma segunda residência em 
Cabo Verde, atribuindo-lhe, simulta-
neamente, o cartão de residência per-
manente no país. Para que este apoio 
seja concedido, os investimentos na 
aquisição do imóvel têm que apresentar 

um montante superior a 180 milhões de 
escudos (dois milhões de dólares). 

CONSULTAR

Prorrogação por Mais 
Um Ano das Sanções 
ao Irão em Resposta 
a Graves Violações 
dos Direitos Humanos 
(13 de abril de 2018, 
Conselho Europeu)
Apesar do levantamento das sanções ao 
Irão, em janeiro de 2016, ainda perma-
necem algumas medidas restritivas (esta-
belecidas em 2011) em resposta a graves 
violações dos direitos humanos: conge-
lamento de bens e proibições de viagem 
contra pessoas e entidades; proibição da 
exportação para o Irão de equipamentos 
suscetíveis de serem utilizados para fins 
de repressão interna e de equipamento 
de controlo das telecomunicações. Estas 
medidas são regularmente atualizadas, 
sendo que foram mais uma vez prorro-
gadas até 13 de abril de 2019 (Regula-
mento de Execução n.º 2018/565 do 
Conselho, de 12 de abril de 2018, que dá 
Execução ao Regulamento n.º 359/2011 
que impõe medidas restritivas contra 
certas pessoas, entidades e organismos 
tendo em conta a situação no Irão).

CONSULTAR

Moçambique - 
Alteração do Código 
Comercial para 
Melhorar o Ambiente 
de Negócios (12 April 
2018, Macauhub)
De acordo com a Macauhub, o gover-
no de Moçambique aprovou algumas 
alterações ao Código Comercial, com 
o objetivo de “desburocratizar, flexibi-

FACTOS & TENDÊNCIAS

lizar e simplificar procedimentos” nas 
sociedades comerciais. Pretende-se 
com esta reforma melhorar o ambien-
te de negócios no país. Entre as mais 
importantes alterações encontra-se a 
“remoção da exigência de reconheci-
mento notarial, presencial e assinatu-
ras de contratos de sociedade”.

CONSULTAR

Exportações  
portuguesas de bens 
aumentam 8,1 por  
cento em 2018  
(janeiro a fevereiro)
De acordo com dados do INE, em 
2018 (janeiro a fevereiro), as exporta-
ções de bens de bens ascenderam a 
9.402 milhões de euros, contra 8.700 
milhões de euros no mesmo período 
de 2017, ou seja, um crescimento de 
702 milhões de euros (tvh 8,1 por 
cento). Excluindo a rubrica referente 
aos Combustíveis Minerais, as Expor-
tações de bens não-energéticos au-
mentaram 9,8 por cento (acréscimo 
de 783 milhões de euros).
No mesmo período, as Importações 
totalizaram 11.613 milhões de euros e 
aumentaram 1.088 milhões de euros, 
apresentando uma tvh 10,3 por cen-
to. Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 2.211 
milhões de euros, correspondente a 
um agravamento de 386 milhões de 
euros. A taxa de cobertura das Im-
portações pelas Exportações situou-se 
em 81,0 por cento em 2018 (janeiro a 
fevereiro), o que corresponde a uma 
descida de 1,7 p.p. face à taxa regista-
da em igual período do ano anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto
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AICEP e INDEG-ISCTE 
ajudam empresas a  
internacionalizarem-se
A AICEP e o INDEG-ISCTE desenvolve-
ram, em parceria, o Export Advance 
– Programa Avançado de Interna-
cionalização, cuja primeira edição 
arranca a 8 de maio.
Destinado a pequenas e médias em-
presas, o programa tem como obje-
tivo promover a internacionalização 
das empresas através da formação 
avançada e do desenvolvimento de 
um projeto aplicado de internacio-
nalização à medida de cada empre-
sa. Cada módulo teórico será sempre 
acompanhado por sessões práticas 
dedicadas ao desenho do plano de 
internacionalização, de acordo com 
as necessidades de cada uma das 
empresas inscritas. Posteriormente, 
as empresas participantes têm a pos-
sibilidade de ser acompanhadas na 
implementação do respetivo plano 
de internacionalização desenvolvido 
durante o programa.
O Export Advance será o primeiro 
programa da Academia Internacio-

nalizar, um novo serviço da AICEP 

para as empresas que se preten-

dem internacionalizar, assente em 

programas de formação avançada, 

através de parcerias com Universida-

des e Business Schools. A Academia 

Internacionalizar insere-se no Plano 

Estratégico da AICEP 2017-2019 no 

âmbito do aumento da oferta de 

produtos customizados e de elevado 

valor acrescentado.

“The Portuguese Home” 
em Milão na semana  
do design
A Milano Fashion Library, considerada 
a melhor biblioteca de moda da Euro-
pa, recebeu a exposição “The Portu-
guese Home”, da responsabilidade da 
AICEP, de 18 a 20 de abril, em Milão, 
Itália. Participaram de 12 empresas, 
maioritariamente de têxtil-lar, mas 
também de cerâmica, mobiliário, ilu-
minação e utilidades domésticas. 
O evento teve como objetivo promo-
ver a imagem de Portugal num merca-
do onde o fator moda é fundamental 
para a garantia de sucesso. Portugal 
é, atualmente, reconhecido, pela sua 
capacidade de saber fazer, pela sua 
qualidade, design e inovação.
Refira-se que Milão, no período de 17 a 
22 de abril, foi palco de vários eventos 
internacionais de setores da fileira casa 
que colocam a cidade italiana no radar 

de interesse mundial, motivando a visita 
de um vasto público, entre comprado-
res, designers, decoradores e arquitetos.
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, acompanhado da admi-
nistradora da agência Madalena Oli-
veira e Silva, deslocou-se a Milão para 
acompanhar as empresas portuguesas 
na sua participação nas várias feiras 
de setores da fileira Casa.

www.exportadvance.pt
www.exportadvance.pt
www.exportadvance.pt
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bem, de forma competitiva, e aquilo 
que as nossas empresas têm conse-
guido conquistar, seja através dos 
conteúdos que a RTP poderá produ-
zir neste protocolo, mas também dos 
novos conteúdos que poderão vir”, 
afirmou, na ocasião, o presidente da 
AICEP, Luís Castro Henriques.
O primeiro programa estreia ainda 
este ano na RTP1. O acordo entre a 
RTP e a AICEP abrange também cam-
panhas institucionais.

Presidente da AICEP  
no “Portugal-Egypt  
Business Council”
O presidente da AICEP participou na 
primeira reunião formal do “Portu-
gal-Egypt Business Council”, organi-
zado em colaboração com a AEP e 
CCIAP, pelo lado português, e pela 
FEDCOC – Federation of the Egyptian 
Chambers of Commerce.
A criação do Business Council é um 
importante instrumento para o for-
talecimento da posição das empresas 
portuguesas no mercado e atração 
de novos projetos empresariais. 
Luís Castro Henriques participou ain-
da no Business Forum, realizado no 
Cairo, com o objetivo de apresentar 
as vantagens competitivas de Por-
tugal e aprofundar as relações eco-
nómicas e comerciais com o Egito. 
“Portugal pode ganhar, no campo 
das exportações, com a aproximação 
ao Egito, que também poderá servir 
de plataforma para outros mercados 
árabes”, afirmou o presidente da 

AICEP, que acompanhou a visita de 

Estado do Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa. As expor-

tações portuguesas para o Egipto 

têm vindo a aumentar nos últimos 

tempos, existindo espaço para explo-

rar novos setores económicos. 

Projeto  
“Espaço Empresa”
O IAPMEI, a AICEP, e a AMA - Agên-

cia para a Modernização Administra-

tiva assinaram, no dia 9 de abril, pro-

tocolos com 21 autarquias e com a 

Comunidade Intermunicipal do Oes-

te, para a implementação municipal 

do Espaço Empresa. 

O projeto Espaço Empresa, uma inicia-

tiva liderada pelo IAPMEI, tem como 

objetivo a criação uma rede de pontos 

únicos de atendimento às empresas, 

com serviços disponibilizados pela Ad-

ministração Central e Local, quer atra-

vés do canal presencial, numa lógica 

de proximidade e de atendimento 

personalizado, quer através dos ca-

nais online e telefónico, constituindo-

-se como a Rede Nacional de Apoio às 

Empresas e ao Investimento. 

Os projetos-piloto iniciados em 2017 

serviram de teste a este conceito, 

concretizando a operacionalização 

de uma abordagem multicanal, a 

criação de uma rede de suporte de 

pontos focais nas entidades da Ad-

ministração Pública e o envolvimen-

to das Câmaras Municipais. Um ano 

após o arranque do projeto-piloto, o 

Espaço Empresa ganha escala com a 

implementação regional em mais de 

30 municípios.

Na cerimónia de lançamento estive-

ram presentes a ministra da Presidên-

cia e da Modernização Administrativa, 

o ministro da Economia, a secretária 

de Estado da Indústria, o administra-

dor da AICEP João Dias, o presidente 

do IAPMEI, o presidente da AMA e os 

presidentes das 21 Câmaras Munici-

pais e CIM OESTE aderentes.

“Portugal-UK  
Economic Forum”
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, participou no dia 11 de 
abril, no “Portugal-UK Economic Fo-
rum”, em Londres, numa organiza-
ção da AICEP e da Portugal IN, em 
parceria com a Bloomberg. A orga-
nização deste Fórum, em particular 
num contexto em que os desafios 
do Brexit podem ser entendidos por 
oportunidades para os dois países, 
enquadra-se no reforço de ações da 
AICEP em torno da captação de in-
vestimento britânico para Portugal. 
O encerramento do Fórum esteve a 
cargo do primeiro-ministro, António 
Costa. Eurico Brilhante Dias, secretá-
rio de Estado da Internacionalização, 
deu início à sessão.
No seminário, Castro Henriques falou 
sobre as vantagens competitivas de 
Portugal, as oportunidades para as 
empresas do Reino Unido e exemplos 
de investimentos recentes: “Why Por-
tugal?”. Em foco estiveram outros te-
mas como “Foreign Direct Investment 
Trends & Insights” e “The tech lead 
generation: Innovation and Finance”.
O presidente da AICEP aproveitou a 
deslocação para encontros com in-
vestidores que já estão em Portugal 
e outros com potencial interesse no 
nosso país, além de contactos com 
entidades e empresas portuguesas 
que já se encontram no Reino Unido.

RTP e AICEP assinam 
acordo de parceria
A RTP e a AICEP estabeleceram uma 
parceria que visa o desenvolvimento 
de conteúdos pelas duas entidades 
no sentido de promover a notorieda-
de de Portugal no mundo. 
O programa Fabrico Internacional 
vai destacar casos de empresas bem-
-sucedidas nos mercados externos, 
tanto empresas exportadoras como 
empresas que iniciaram a sua ativida-
de já numa realidade internacional. 
Esta é “uma excelente oportunida-
de para divulgar o que Portugal faz 
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

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

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

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Benim 
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.

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

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

China*  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

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

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

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Cuba  
C   Limite total por operação (1M€) 

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

M/L  Fora de cobertura.

Egipto  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

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

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

Irão 

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

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

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

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

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições. 

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

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

No âmbito de apólices globais

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

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

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

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

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

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

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

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

Rússia 

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

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

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

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

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

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

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

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

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

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

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional%40cosec.pt?subject=
http://www.cosec.pt
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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% 2,4% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%

Consumo Privado 2.1% 2,2% 2,0% 1,7% 1,6% 2,1% 2,0%

Consumo Público 0.6% 0,1% 0,2% -0,6% 0,5% 0,5% 0,7%

Investimento 0.8% 8,4% 8,1% 5,3% 5,3% 6,5% 6,2%

Exportações de Bens e Serviços 4.4% 7,9% 7,4% 4,9% 7,3% 7,2% 6,3%

Importações de Bens e Serviços 4.2% 7,9% 7,2% 4,3% 7,2% 7,7% 6,3%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0.6% 0,2% 0,2% -0,3% 0,2% 2,1% 0,7%

Taxa de Desemprego (%) 11.1% 8,9% 7,3% 8,2% 8,3% 7,3% 7,6%

Taxa de Inflação (%) 0.6% 1,6% 1,6% 1,1% 1,6% 1,4% 1,4%

Dívida Pública (% PIB) 129.9% 125,7% 121,2% 123,5% 124,1% n.d. 122,2%

Saldo Sector Público (% PIB) -2.0% -3,0% -1,0% -1,0% -1,4% n.d. -0,7%

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 04/18 OCDE 11/17 CE 11/17 BP 03/18 MF 04/18

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 55.094 10,1% 8.700 9.402 8,1% 6,2% -3,2%

Exportações bens UE 40.808 8,6% 6.542 7.239 10,7% 10,3% -1,8%

Exportações bens Extra UE 14.286 14,7% 2.158 2.163 0,2% -6,1% -7,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 68.967 12,6% 10.525 11.613 10,3% 8,5% -6,3%

Importações bens UE 52.587 10,4% 7.943 8.845 11,4% 9,4% -2,9%

Importações bens Extra UE 16.380 20,4% 2.582 2.769 7,2% 5,5% -16,5%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 74,1% -- 75,2% 77,0% -- -- --

Exportações bens Extra UE 25,9% -- 24,8% 23,0% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,2% -- 75,5% 76,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,8% -- 24,5% 23,8% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2017 
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/fev

2018  
jan/fev tvh % 18/17 tvh % 18/17 

fev/fev
tvc % 18/18 

fev/jan

BENS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/fev

2018  
jan/fev tvh % 18/17 tvh % 18/17 

fev/fev
tvc % 18/18 

fev/jan

Espanha 24,8% 1,9%

França 13,4% 14,4%

Alemanha 11,9% 11,4%

Reino Unido 6,7% 3,6%

EUA 4,7% 0,2%

Países Baixos 3,9% 9,3%

Itália 3,9% 19,9%

Veículos e Outro Material de Transporte 15,3% 47,7%

Máquinas, Aparelhos 14,4% 0,8%

Metais Comuns 7,8% 8,2%

Plásticos, Borracha 7,6% 7,8%

Combustíveis Minerais 6,8% -11,2%

Espanha 32,0% 13,0%

Alemanha 14,0% 12,2%

França 7,9% 12,1%

Itália 5,2% 12,7%

Países Baixos 5,0% 3,8%

China 3,1% 18,1%

Bélgica 2,7% 12,7%

Máquinas, Aparelhos 17,1% 15,0%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,8% 11,2%

Combustíveis Minerais 12,9% 7,8%

Químicos 10,2% 9,0%

Agrícolas 9,9% 8,1%

França 158 1,8

Alemanha 114 1,3

Brasil 82 0,9

Itália 61 0,7

Áustria 51 0,6

Gibraltar -47 -0,5

Angola -53 -0,6

Espanha 426 4,1

Alemanha 178 1,7

Cazaquistão 104 1,0

França 99 0,9

Argélia 81 0,8

Itália 69 0,7

Rússia -173 -1,6

Máquinas, Aparelhos 260 2,5

Veículos, Out. Mat. Transporte 161 1,5

Metais Comuns 111 1,1

Combustíveis Minerais 108 1,0

Químicos 98 0,9

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

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

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

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan/fev) % 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 466 5,4

Agrícolas 94 1,1

Metais Comuuns 56 0,6

Ótica e Precisão 52 0,6

Combustíveis Minerais -81 -0,9

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

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

Exportações bens 30.270 13,3% 3.645 3.953 8,5% 9,8% -4,0%

Exportações bens UE 21.581 12,4% 2.522 2.789 10,6% 11,2% -0,7%

Exportações bens Extra UE 8.689 15,5% 1.123 1.164 3,6% 6,5% -11,5%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 14.651 10,5% 2.313 2.363 2,1% 0,0% -15,1%

Importações bens UE 9.697 8,3% 1.536 1.613 5,0% 1,8% -14,8%

Importações bens Extra UE 4.954 15,0% 777 750 -3,5% -3,8% -15,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 71,3% -- 69,2% 70,6% -- -- --

Exportações bens Extra UE 28,7% -- 30,8% 29,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 66,2% -- 66,4% 68,3% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,8% -- 33,6% 31,7% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/fev

2018  
jan/fev tvh % 18/17 tvh % 18/17 

fev/fev
tvc % 18/18 

fev/jan

SERVIÇOS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/fev

2018 
jan/fev tvh % 18/17 tvh % 18/17 

fev/fev
tvc % 18/18 

fev/jan

França 14,9% 11,0%

Reino Unido 13,7% 8,5%

Espanha 13,5% 14,1%

Alemanha 9,7% 15,5%

Brasil 6,0% 28,6%

EUA 5,9% 1,7%

Suíça 4,1% 6,0%

Viagens e Turismo 39,8% 15,5%

Transportes 27,9% 12,9%

Outros Serviços Fornecidos por Empresas 16,3% -2,1%

Telecomunicações, Informação e Informática 5,9% 6,1%

Construção 2,0% -24,9%

Espanha 20,4% 14,2%

França 9,7% 0,0%

Reino Unido 9,7% -9,2%

Alemanha 9,0% 10,2%

EUA 6,7% 5,5%

Países Baixos 4,2% -0,3%

Irlanda 3,4% 22,0%

Viagens e Turismo 27,3% 6,5%

Transportes 24,9% 9,3%

Outros Serviços Fornecidos por Empresas 23,6% -5,2%

Telecomunicações, Informação e Informática 7,1% 5,6%

Direitos de Utilização 6,1% -13,3%

Espanha 66 1,8

França 58 1,6

Brasil 53 1,4

Alemanha 51 1,4

Reino Unido 42 1,2

Bélgica 10 0,3

Angola -62 -1,7

Espanha 60 2,6

Alemanha 20 0,8

Irlanda 14 0,6

Angola -10 -0,4

Brasil -18 -0,8

Reino Unido -23 -1,0

Suíça -44 -1,9

Transportes 50 2,2

Viagens e Turismo 40 1,7

Telecom., Inform. e Informática 9 0,4

Direitos de Utilização -22 -1,0

Outros Serv. Forn. por Empresas -31 -1,3

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

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

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

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan/fev) % 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 212 5,8

Transportes 126 3,5

Telecom., Inform. e Informática 14 0,4

Outros Serv. Forn. por Empresas -14 -0,4

Construção -26 -0,7

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

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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Atualmente as empresas não se 
restringem apenas aos mercados 
nacionais, atuando também em 
mercados internacionais. Assim, 
a globalização veio expandir as 
relações comerciais e financei-
ras, tendo gerado um ambiente 
altamente competitivo a nível 
global. Desta forma, é altamen-
te prioritário para as empresas 
ganharem destaque entre os 
seus concorrentes. 
A inovação é portanto considerada 
uma das ferramentas mais adequa-
das para fazer face a este desafio. 
Destinado a gestores e profissio-
nais das empresas, bem como a 
estudantes universitários, este livro 
esquematiza o processo integral 
de desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores, desde a 

identificação da oportunidade de 
negócio, até à fase da produção e 
lançamento no mercado. 
O presente manual foca-se na 
apresentação de conhecimentos 
teóricos, acompanhados de prá-
ticas e estratégias concretas de 
desenvolvimento de novos pro-
dutos e serviços. 
Os modelos de inovação descritos 
ao longo do livro baseiam-se em 
quatro princípios: reduzir o tempo 
de desenvolvimento, esquematizar 
o processo, garantir a repetibilida-
de e aumentar a taxa de sucesso.
Licenciado em engenharia mecâ-
nica pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, António 
Augusto Fernandes é engenheiro 
e especialista no desenvolvimento 
de novos produtos e serviços.

Na obra “Bioliderança”, Paulo 
Finuras desvenda algumas das 
questões mais importantes ligadas 
ao tema da liderança e da arte de 
liderar, analisando este fenóme-
no quer na perspetiva dos líderes, 
quer na perspetiva dos liderados.
Este livro pode ser lido por todos 
aqueles que tenham interesse 
no tema, não exigindo conhe-
cimentos prévios especiais em 
qualquer disciplina.
Entre as várias questões analisadas, 
são abordadas diferentes temáticas, 
como a evolução da liderança na 
espécie humana, as falhas dos líde-
res, o motivo da maioria dos líderes 
serem homens, o sucesso ou insu-
cesso das mulheres nas posições de 
poder e liderança, o abuso do po-
der pelos líderes, a Tríade Negra da 

Liderança e a liderança em África.  
Assim, a obra apresenta uma pers-
petiva diferente sobre o tema da 
liderança e desafia todos aqueles 
que queiram entender as suas ori-
gens e evolução.
Doutorado em Ciência Sociais 
e do Comportamento pela Uni-
versidade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologia (ULHT), pós-
-graduado em Gestão e Política 
Internacional e licenciado em So-
ciologia, ambos pelo ISCTE-IUL, 
Paulo Finuras é investigador na 
área da Biosociologia e da Psico-
logia Evolucionista e investigador 
integrado do CICPRIS (Centro de 
Investigação em Ciência Política, 
Relações Internacionais e Segu-
rança) da Faculdade de Ciências 
Sociais da ULHT.
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

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

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

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