
Portugalglobal
Nº118 | março 2019 | mensal
www.portugalglobal.pt

ENTREVISTA //  EMBAIXADOR FRANCISCO RIBEIRO  
TELLES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CPLP

MERCADOS // ANGOLA

EMPRESAS // ALTITUDE SOFTWARE E GLINTT

A CRESCENTE 
NOTORIEDADE 

INTERNACIONAL 
DA INDÚSTRIA 

AGROALIMENTAR 



powered by

MOTOR DE BUSCA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL EM PORTUGAL 
www.portugalsiteselection.pt

Ajuda o investidor a encontrar 
uma localização em Portugal
que responda aos requisitos 
e necessidades do seu negócio, 
através de análises multicritério

DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO SOBRE:
Municípios, Parques Empresariais,  
Parques de Ciência & Tecnologia, 
Lotes e Office Spaces

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SUA 
CONSULTA EM: 
helpdesk@portugalsiteselection.pt

COMO FUNCIONA?
1. 
O INVESTIDOR INSERE OS 
REQUISITOS DO SEU PROJETO 

2. 
A PLATAFORMA PORTUGAL 
SITE SELECTION MOSTRA AS 
LOCALIZAÇÕES DISPONÍVEIS 
EM PORTUGAL

Portugal Site Selection, Serviços de Procurement e Consultadoria - Apoiamos a instalação de empresas em Portugal

SERVIÇO PÚBLICO E GRATUITO 
DE APOIO AO INVESTIDOR

http://www.portugalsiteselection.pt
http://www.portugalsiteselection.pt


powered by

MOTOR DE BUSCA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL EM PORTUGAL 
www.portugalsiteselection.pt

Ajuda o investidor a encontrar 
uma localização em Portugal
que responda aos requisitos 
e necessidades do seu negócio, 
através de análises multicritério

DISPONIBILIZA INFORMAÇÃO SOBRE:
Municípios, Parques Empresariais,  
Parques de Ciência & Tecnologia, 
Lotes e Office Spaces

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SUA 
CONSULTA EM: 
helpdesk@portugalsiteselection.pt

COMO FUNCIONA?
1. 
O INVESTIDOR INSERE OS 
REQUISITOS DO SEU PROJETO 

2. 
A PLATAFORMA PORTUGAL 
SITE SELECTION MOSTRA AS 
LOCALIZAÇÕES DISPONÍVEIS 
EM PORTUGAL

Portugal Site Selection, Serviços de Procurement e Consultadoria - Apoiamos a instalação de empresas em Portugal

SERVIÇO PÚBLICO E GRATUITO 
DE APOIO AO INVESTIDOR

sumário
Portugalglobal nº118
março 2019

6

44

50

64

Destaque [6]
O sucesso e o reconhecimento crescente da fileira Agroalimen-

tar portuguesa, cujas exportações para 185 países ascendem 

já a 6,549 mil milhões de euros. Uma fileira em crescimento 

e que aposta na inovação para diferenciar os seus produtos.

Entrevista [44]  
Embaixador Francisco Ribeiro Telles, secretário executivo  

da CPLP.

Mercados [50]  
Angola em análise pelo embaixador João Caetano da Silva e 

pelo delegado da AICEP no país, José Junqueiro.

Os testemunhos de empresas portuguesas que apostaram no 

mercado angolano: Ferpinta e Mota-Engil.

Empresas [64]
Altitude Software e Glintt.

Factos & Tendencias [68]
Pela Direção de Produto da AICEP.

Notícias [70]

Análise de risco por país – COSEC [72]
Veja também a tabela classificativa de países.

Estatísticas [75] 
Economia, investimento e comércio externo.

AICEP Rede Externa [78] 

Bookmarks [80]  



EDITORIAL Portugalglobal nº1184

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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A Fileira Agroalimentar 
portuguesa, que desta-
camos nesta edição da 
Portugalglobal, tem-se 
salientado, nos últimos 
anos, pela evolução po-
sitiva quer do volume 

de negócios quer das exportações, fruto não só 
do investimento efetuado a nível da inovação, da 
qualidade e da segurança alimentar, mas tam-
bém devido à forte aposta na promoção interna-
cional desta indústria e das suas potencialidades.

Em 2018, a Fileira exportou para 185 merca-
dos, com as vendas a atingirem os 6,549 mil 
milhões de euros, ou seja, mais de 11 por cen-
to das exportações totais portuguesas. Em re-
sumo: estes dados refletem um claro aumento 
do reconhecimento internacional do agroali-
mentar português! 

E ainda que os vinhos e os azeites sejam os 
produtos mais exportados, o setor tem revela-
do, sobretudo na agroindústria, uma enorme 
capacidade para apostar em novos produtos, 
únicos e inovadores, seguindo as atuais ten-
dências dos consumidores, diretamente liga-
das à qualidade dos produtos e às preocupa-
ções ambientais, e que irão marcar o futuro do 
setor agroalimentar a nível mundial. 

No dossier Mercados, salientamos a importân-
cia de Angola para o comércio internacional 

português e como destino de investimento das 
empresas portuguesas, num relacionamento 
recentemente reforçado pelas visitas oficiais 
que os respetivos Chefes de Estado efetuaram 
a Portugal, em novembro, e a Angola, já neste 
mês de março.

Tive o privilégio de acompanhar estes dois im-
portantes momentos para a consolidação de 
um relacionamento marcado por laços históri-
cos e de amizade de longa data, abrindo novos 
perspetivas no plano económico. Recordo que 
Angola é um dos principais parceiros económi-
cos de Portugal (o segundo maior fora da União 
Europeia), que tem merecido e continua a me-
recer a atenção das empresas portuguesas.

Angola é também Estado-membro da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
onde o papel de Portugal assumiu recente-
mente novos contornos com a nomeação do 
embaixador Francisco Ribeiro Telles para che-
fiar o Secretariado Executivo desta instituição. 
Entrevistado pela Portugalglobal, o diplomata 
português aponta a cooperação entre os países 
membros da CPLP e a afirmação internacional 
da língua portuguesa como dois dos desafios 
que se lhe colocam neste mandato.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Expectativas positivas em várias frentes
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FILEIRA 
AGROALIMENTAR  

PORTUGUESA
UM SUCESSO 

FORA DE PORTAS 
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A Fileira Agroalimentar 
portuguesa conta 
com uma elevada 
notoriedade nos 

mercados externos, 
sendo reconhecida 
internacionalmente 

pela qualidade  
e inovação dos seus 

produtos. 

Além disso, distingue-
se pela sua excelente 
capacidade produtiva, 
assente em modernas 

tecnologias, permitindo 
a produção, o 

processamento e 
a conservação dos 

alimentos para clientes 
espalhados um pouco 

por todo o mundo, 
inclusivamente 

nos mercados mais 
longínquos. O 

Agroalimentar português  
é, assim, um setor muito 

competitivo  
no mundo inteiro. 

O vinho, o azeite, a 
pastelaria, a fruta, as 
conservas de peixes e 

os tomates conservados 
são alguns dos principais 

produtos portugueses 
mais exportados  

para inúmeros mercados 
externos, nomeadamente 
Espanha, França, Brasil,  

Angola, Itália 
e Reino Unido. 

A Indústria Agroalimentar em Portu-
gal é fundamental para a estratégia 
de crescimento do país, contribuin-
do diretamente para o aumento 
das exportações e garantindo a au-
tossuficiência alimentar. Esta indús-
tria ocupa um espaço de relevo na 
economia portuguesa, não somente 
pelo seu peso económico, mas tam-
bém pela criação de produtos genuí-
nos e frescos, merecedores da con-
fiança dos consumidores. 

O setor teve de adaptar-se a todas as 
normas de fabrico e de apresentação, 
nomeadamente às regras de rotula-
gem, higiene e aditivos. A Indústria 
Agroalimentar em Portugal é um dos 
setores que está mais desenvolvido e 
em crescimento exponencial.

O Agroalimentar é caracterizado pela 
criação de produtos marcadamente 
portugueses, com um nível de com-
petitividade já elevado e crescente nos 
mercados externos. Alguns produtos 
apenas produzidos em Portugal estão 
fortemente associados a hábitos ali-
mentares saudáveis.

Como referido anteriormente, a In-
dústria Agroalimentar incumbiu-se de 
melhorar os sistemas de segurança 
alimentar, refletindo-se na confiança 
cada vez mais expressiva de novos 
consumidores e em novos mercados. 
Além disso, apostou também no re-
forço da imagem dos seus produtos, 
realizando investimentos considerá-
veis em marketing.

Com um volume de negócios de 
21.353 mil milhões de euros em 
2016, a Fileira Agroalimentar portu-
guesa é constituída por um conjunto 
de diferentes atividades relacionadas 
com a produção e transformação de 
matérias-primas em bens alimentares 
ou bebidas, bem como a sua dispo-
nibilização ao consumidor final, mais 
especificamente a agricultura, as pes-
cas, as indústrias transformadoras 
(alimentares e bebidas) e as indústrias 
extrativas (sal). 

Esta indústria é composta por cerca de 
135.747 empresas e 287.001 colabo-
radores, que se diferenciam pela sua 
elevada qualidade e excelente capaci-
dade técnica. 

Em 2018, as exportações da Fileira 
Agroalimentar foram de aproxima-
damente 6,549 mil milhões de euros, 
representando 11,31 por cento das ex-
portações totais portuguesas. Nos últi-
mos anos, tem-se registado um cres-
cimento significativo das exportações 
desta fileira, demonstrando o aumento 
do seu reconhecimento internacional. 
Enquanto exportadora mundial, a Filei-
ra Agroalimentar ocupou, em 2017, a 
40ª posição, com uma quota de merca-
do de 0,48 por cento. 

Os produtos agrícolas são os mais 
exportados, em comparação com 
os produtos alimentares. Esta é uma 
situação constante, verificada des-
de o ano 2014. Assim, os produtos 
agroalimentares portugueses mais ex-
portados são os vinhos e os azeites, 
seguidos dos produtos de padaria e 
pastelaria, frutas frescas, moluscos, 
peixe congelado, conservas de peixe e 
tomates preparados ou conservados. 

Relativamente ao número de merca-
dos de exportação, o Agroalimentar 
exporta para 185 mercados externos. 
Este número tem crescido nos últimos 
anos, já que, em 2014, estes produ-
tos eram exportados apenas para 
173 países. Os principais mercados 
de exportação desta indústria são: Es-
panha, França, Brasil, Angola, Itália e 
Reino Unido.

No ano de 2016, algumas das maio-
res empresas exportadoras desta fileira 
foram: Coca-Cola European Partners 
Portugal, Dan Cake (Portugal), De Pra-
do Portugal, Elaia Lagar, FIMA OLÁ, 
Fitagro Grupo, Font Salem Portugal, 
Fritolay Company Europe, GalloWorl-
dwide, Gran Cruz Porto, Nestlé Portu-
gal, Quinta And Vineyard Bottlers, RAR 
- Refinarias de Açúcar Reunidas, Sidul 
Açúcares, Sogrape Vinhos, Sovena Por-



DESTAQUE Portugalglobal nº1188

tugal, Sugal, Sumol+Compal, Super 
Bock e Symington Family Estates.

Por sua vez, em relação às importa-
ções, tem-se verificado um crescimen-
to desde 2014, sendo os produtos mais 
importados os agrícolas. Os principais 
mercados de importação são Espanha, 
França, Alemanha e Países Baixos, sen-
do os produtos mais importados os 
peixes congelados, as carnes de ani-
mais bovinos, o milho e a soja. 

Considerando um horizonte mais alar-
gado (2010-2018), as exportações do 
setor da indústria alimentar e das be-
bidas aumentaram 56 por cento, en-
quanto as importações para o mesmo 
período apenas aumentaram 32 por 
cento, revelando que existiu um ligei-
ro equilíbrio da balança comercial.

Os produtos  
top das exportações
Em 2018, a exportação dos vinhos 
portugueses atingiu os 830 milhões de 
euros, crescendo 6,5 por cento face ao 
ano anterior. Este desempenho favorá-
vel regista-se, sobretudo, nos vinhos de 
mesa (de Denominação de Origem ou 

Indicação Geográfica), sendo impulsio-
nado por mercados não tradicionais. Já 
no que diz respeito ao vinho do Porto, 
as exportações estagnaram. Uma das 
virtudes do negócio do vinho de mesa 
é a diversidade de mercados, evitando 
a dependência excessiva de um núcleo 
restrito de países, como sucede com o 
vinho do Porto.

Nos mercados externos regista-se 
uma mudança de perfil. A proximida-
de cultural (países de expressão portu-
guesa) e geográfica (mercados euro-
peus) combina agora com as vendas 
em grandes mercados, como os Es-
tados Unidos da América, o Canadá, 
a China ou o Japão. Angola perdeu 
importância devido à crise dos últimos 
anos, mas permanece como o nono 
principal destino em valor. A queda 
verifica-se nos vinhos certificados com 
maior preço médio.

O preço médio do vinho aumentou, no 
ano passado, cerca de três ou quatro 
cêntimos consoante as categorias dos 
vinhos. A evolução favorável foi mais 
evidente fora da Europa. Entre 2010 e 
2017, o preço médio global, engloban-

do todas as categorias de vinho, evo-
luiu de 2,30 euros para 2,61 por litro. 
Os mercados com melhores desem-
penhos nas vendas  foram os Estados 
Unidos da América, o Brasil, o Canadá 
e mercados de menor dimensão, como 
a Suíça, a Noruega ou o Japão.

Nunca em Portugal se produziu tan-
to azeite, especialmente pelo ren-
dimento em gordura da azeitona, 
isto é, com a mesma quantidade de 
azeitonas obteve-se mais quantida-
de de azeite do que o normal, o que 
se deve ao clima e à área de olival. 
Como resultado, a produção tem me-
nos acidez e é quase toda classificada 
como “virgem extra”.

Uma das grandes vantagens da cultura 
do azeite em Portugal é que, perante os 
seus competidores mediterrânicos (e de 
todo o hemisfério norte), consegue ser 
o primeiro a colocar azeite no mercado, 
pois tem um clima que permite uma 
maturação mais precoce da azeitona. O 
aumento de área de olival foi outro mo-
tivo incontornável, em especial no Alen-
tejo, que é, pelo menos desde 2007, 
a maior região produtora de azeite do 
país, muito por força do Alqueva.

Impulsionado por um investimento 
massivo que conduziu a uma enorme 
revitalização deste setor tradicional da 
agricultura portuguesa, não só ao ní-
vel da produção mas também ao nível 
da qualidade do produto, da sua apre-
sentação e comercialização, o setor do 
azeite tem apresentado elevadas taxas 
de crescimento ao longo de toda a ca-
deia de valor, sendo Portugal o tercei-
ro maior exportador a nível mundial.

Sublinha-se que as principais van-
tagens competitivas da agricultura 
portuguesa são as condições eda-
foclimáticas favoráveis à produção, 
especialmente de frutos e hortícolas 
diferenciados e de elevada qualidade, 
com custos de produção mais reduzi-
dos, em relação aos principais concor-
rentes e os incentivos na angariação 
de investimento estrangeiro. 
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Relativamente à pesca, as vantagens 
mais relevantes são a Zona Económi-
ca Exclusiva mais extensa da Europa, 
a elevada diversidade de espécies ma-
rinhas, que inclui os peixes, os cefa-
lópodes e os crustáceos e o facto de 
ser uma atividade tradicional em Por-
tugal. Em todo o planeta, o peixe cap-
turado em Portugal é considerado um 
produto da mais alta qualidade. 

O peixe enlatado português é conside-
rado uma das maiores tendências da ali-
mentação mundial nos próximos anos, 
especialmente devido à sensibilidade 
com que os portugueses tratam o peixe.

Dentro da Fileira Agroalimentar muito 
se tem destacado a fruta, uma vez que 
Portugal aposta na qualidade e dife-
renciação da produção de frutas, dan-
do garantias de oferta quanto às qua-
lidades sensoriais como a cor, o sabor 
e a textura, tornando-as apetecíveis e 
seguras para a saúde do consumidor.

A exportação de pera rocha continua 
com uma performance notável. Foram 
exportadas cerca de 10,8 mil toneladas 
deste fruto, mais 17 por cento que na 
campanha anterior, das quais 7,8 mil 
toneladas seguiram exclusivamente 
para o mercado alemão. Outro caso 
de sucesso nas frutas são as maçãs 
de Alcobaça e os pequenos frutos. O 
potencial de Portugal para este tipo de 
produção atraiu, na década de 90, a 
norte-americana Driscoll’s, líder mun-
dial na produção de frutos vermelhos, 
que estabeleceu uma parceria empre-
sarial com o INIAV neste domínio.

O tomate de indústria é das culturas 
com maior peso económico em Portu-
gal. Segundo os últimos dados, cerca 
de 95 por cento da produção de con-
centrado de tomate é exportada para 
mercados externos, sendo que Portu-
gal é o segundo maior exportador da 
Europa, ficando atrás apenas de Itália. 

Por fim, as Indústrias Agroalimentares 
nacionais são reconhecidas pela exce-
lente capacidade produtiva, assente nas 

mais modernas tecnológicas, que permi-
tem a produção, processamento e con-
servação de alimentos para os clientes 
mais distantes, a imagem inovadora dos 
produtos e a boa relação entre a quali-
dade e o preço. Estas características tor-
nam o setor bastante competitivo nos 
mercados externos de todo o mundo.

Importa ainda salientar que, no perío-
do de 2014 a 2020, a Política Agrícola 
Comum vai investir mais de oito mil 
milhões de euros em Portugal, no-
meadamente no setor agrícola e nas 
zonas rurais, tendo como prioridade a 
criação de mais emprego, a sustenta-
bilidade, a modernização, a inovação 
e a qualidade. 

No futuro, a Fileira Agroalimentar 
portuguesa pretende diversificar os 
seus mercados de exportação, au-
mentar a notoriedade e o reconhe-
cimento internacional dos produtos 
portugueses, aumentar a proteção 
das marcas e dos produtos produzi-
dos em Portugal e organizar ações 
internacionais coordenadas entre as 
várias associações da fileira. 

O bom desempenho e a evolução po-
sitiva do volume de negócios e das 
exportações da Fileira Agroalimentar 
portuguesa nos últimos anos deve-
-se essencialmente aos esforços de 
promoção internacional da indústria e 
das suas potencialidades por parte das 
várias associações do setor.

O setor agroalimentar global tem que 
fornecer diariamente alimentos que 
preencham as necessidades alimenta-
res de uma população crescente e num 
planeta com recursos limitados. Res-
ponder a estes desafios exige inovação 
e cooperação entre os líderes do setor 
– produção, distribuição e indústria – a 
uma escala ainda mais intensiva.

Para corresponder ao objetivo de ali-
mentar toda a população nas próximas 
décadas, num mundo resiliente, e ga-
rantir a segurança alimentar, é neces-
sário um ecossistema orientado para 
a Inovação, o Conhecimento e a Tec-
nologia que, num modelo de coopera-
ção, contribua para um fornecimento 
sustentável e saudável dos produtos 
alimentares na nossa economia. 
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AGROALIMENTAR
AS MAIORES TENDÊNCIAS 

MUNDIAIS
As principais tendências que vão marcar o futuro 

do setor agroalimentar a nível mundial estão 
diretamente ligadas à qualidade dos produtos e 

às preocupações ambientais. A procura por novos 
produtos, únicos e inovadores, tem sido uma aposta 

por parte dos consumidores, o que tem impulsionado 
a evolução do setor e das empresas. 

Conheça as maiores tendências mundiais da fileira 
agroalimentar.

Sustentabilidade
Redução ao máximo do desperdício, 
tanto dos produtos como das suas 
embalagens. Formas saudáveis e 
sustentáveis de produção, onde os 
componentes artificiais são o inimigo 
número um das marcas, sendo 
desenvolvidos produtos naturais e 
biológicos em resposta ao aumento da 
procura por parte dos consumidores.

Procura mais verde 
Tendência em crescimento. Estão a 
surgir no mercado novas alternativas 
a produtos alimentares como o sal, 
o chocolate e até mesmo o peixe. A 
recuperação da confiança dos consu-
midores é uma constante, sendo dis-
ponibilizada mais informação sobre a 
origem dos produtos. 

Aventura  
sensorial
Os consumidores querem produtos 
com um design apelativo e que mistu-
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rem sabores, oferecendo verdadeiras 
experiências gastronómicas. Os con-
sumidores procuram novos produtos, 
sendo que os produtos sem glúten 
continuam em expansão.

dos, as marcas reconhecidas come-
çam a entrar em novas categorias, 
popularizando as marcas e reforçando 
a sua identidade.

Prontas, 
mas premium
As refeições prontas apresentam novos 
sabores, bem como alimentos frescos e 
saudáveis. O interesse pelos produtos 
com proteína está a crescer, abrindo 
novas oportunidades de mercado.

cada vez mais um maior enfoque no 
rácio qualidade/preço.

Além destas, é ainda importante re-
ferir que o sabor volta a ter uma ex-
trema importância no prazer da ali-
mentação, uma vez que a experiência 
positiva do consumo de um produto 
estimula novamente a compra desse 
produto. Os alimentos devem ter uma 
perfeita sintonia entre a aparência, o 
odor, a textura e o sabor.  

Após o sabor, é essencial fortalecer o 
conceito da naturalidade sob o ponto 
de vista da segurança dos alimentos, 
já que a origem, o controlo produtivo 
e a rastreabilidade são indispensáveis 
para os consumidores, que querem 
saber o que comem. 

Os consumidores estão também cada 
vez mais preocupados com a sua res-
ponsabilidade para com o planeta, 
procurando processos amigáveis, pro-
dutos desenvolvidos a partir do eco 
design, o bem-estar animal e a elimi-
nação de ingredientes indesejáveis, 
como os pesticidas. 

Pratos  
sem sacrifícios
As refeições que ofereçam uma ex-
periência gastronómica de superior 
qualidade e que, ao mesmo tempo, 
sejam saudáveis e rápidas de prepa-
rar, vão ser uma exigência dos con-
sumidores portugueses. Verifica-se 
ainda o aumento do interesse pelo 
consumo de frutos e vegetais, dan-
do espaço para o aparecimento de 
produtos menos conhecidos, como a 
alcachofra ou a chia. 

Hora de petiscar
Os snacks leves e nutritivos são cada 
vez mais procurados pelos consumi-
dores para ingerir entre as principais 
refeições. Com a ascensão dos híbri-

Longevidade  
com qualidade
Com a esperança média de vida a au-

mentar, a indústria agroalimentar tem 

uma oportunidade para desenvolver 

produtos que providenciem uma vida 

mais longa e saudável. Reconheci-

mento da importância da saúde, pro-

curando perceber quais as mais-valias 

dos produtos. 

Diversidade  
na distribuição
A diversidade revela-se uma das 

tendências a seguir para negócios 

mais modernos e atuais e que vão 

ao encontro das necessidades do 

consumidor atual. As grandes em-

presas estão atentas às empresas 

mais pequenas, que são perceciona-

das como fonte de ideias. Verifica-se 
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AGROALIMENTAR
Reconhecidas feiras internacionais

A presença das empresas e associações portuguesas nas feiras internacionais do 
setor agroalimentar são uma verdadeira mais-valia, uma vez que permitem o au-
mento da notoriedade e do reconhecimento dos produtos nacionais nos diversos 
mercados externos. Fique a conhecer alguns certames da indústria agroalimentar. 

SISAB PORTUGAL
A MAIOR PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO  
DE PRODUTOS PORTUGUESES

O SISAB Portugal, o maior salão inter-
nacional da indústria agroalimentar 
e de bebidas de Portugal, realizou-se 
entre 25 e 27 de fevereiro de 2019, no 
Altice Arena, em Lisboa. 

Considerado a maior plataforma do 
mundo de negócios da Fileira Agroali-
mentar, este evento promoveu a dina-
mização das exportações dos produtos 
portugueses do setor e possibilitou o 

encontro entre as empresas portugue-
sas e os mais importantes importadores 
desta indústria nos cinco continentes.

Durante três dias, a maior mostra mun-
dial de empresas, marcas e produtos 
portugueses para exportação contou 
com a presença de mais de 500 empre-
sas expositoras e mais de 1.700 com-
pradores internacionais de 130 países, 
permitindo a realização de bons negó-

cios em diferentes áreas geográficas. 

O melhor e mais inovador de Portugal 
foi demonstrado com a apresentação 
e a degustação dos melhores produtos 
nacionais certificados de 28 setores, en-
tre os quais o agroalimentar, pescado, 
carnes e derivados, lacticínios, vinhos, 
bebidas, azeite, doçaria, especiarias, 
frutas, hortícolas, produtos biológicos, 
produtos dietéticos, entre outros.
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INTERNATIONAL GREEN WEEK 
PRODUTOS PORTUGUESES  
FAZEM SUCESSO EM BERLIM

FRUIT LOGÍSTICA
FEIRA DE FRUTAS  
E LEGUMES  
RECONHECIDA  
MUNDIALMENTE

A Fruit Logística, uma das mais im-
portantes feiras de frutas e legumes 
a nível mundial, decorreu entre 6 e 8 
de fevereiro de 2019, em Berlim, na 
Alemanha. Cerca de 49 empresas por-
tuguesas participaram neste reconhe-
cido certame internacional. 

A principal feira de comércio global 
de hortifruticultura, que se divide em 
quatros áreas distintas, nomeadamen-
te de produtos frescos, sistemas téc-
nicos, serviços e logística, apresenta 
as mais recentes inovações do setor. 
Além disso, é o espaço ideal para a 
apresentação de novas marcas. 

O evento contou com mais de 3.200 
expositores de 90 países, bem como re-
conhecidos especialistas dos setores das 
frutas e dos legumes frescos.

A 84ª edição da International Green Week, uma das maiores feiras agroalimentares 
da Europa, teve lugar entre 18 e 27 de janeiro de 2019, em Berlim, na Alemanha. 

Sete empresas portuguesas e uma associação marcaram presença na mostra inter-
nacional, através da Associação do Cluster Agroindustrial do Centro – Inovcluster, 
tendo a oportunidade de mostrar e vender diretamente alguns produtos alimenta-
res nacionais, como pastéis de nata, enchidos, vinhos, azeites, queijos, empadas, 
rissóis, pera rocha e até pão com chouriço. 

FOODEX JAPAN
UMA OPORTUNIDADE PARA OS PRODUTOS  
MAIS INOVADORES

A presença portuguesa 
nas edições anteriores 
(esta é já a sexta partici-
pação nacional no certa-
me) tem permitido fideli-
zar o público, que procu-
ra degustar anualmente 
os produtos nacionais. 

Este certame contou 
com 1.700 expositores 
de cerca de 67 países, 
tendo sido visitado por 
400 mil pessoas. 
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BIOFACH
PRODUTOS BIOLÓGICOS  
NACIONAIS  
NA ALEMANHA

As empresas portuguesas, através da  
Inovcluster, participaram, pela primeira vez, 
na BioFach, a principal feira internacional de 
produtos biológicos e orgânicos agroalimen-
tares certificados, entre 13 e 16 de fevereiro 
de 2019, em Nuremberga, na Alemanha.

O principal objetivo desta participação foi 
potenciar a visibilidade internacional dos 
produtos portugueses, afirmando o se-
tor agroalimentar biológico português no 
mercado global. Além disso, os empresá-
rios portugueses tiveram a oportunidade 
de estabelecer novos contactos e reuni-
rem com agentes económicos do setor, 
gerando novas oportunidades de negócio. 

Sendo um dos principais eventos mundiais 
do setor, que contou com três mil exposi-
tores de 40 países, a presença portuguesa 
constituiu uma porta de entrada para no-
vos mercados. 

PROWEIN
PRODUTOS BIOLÓGICOS  
NACIONAIS NA ALEMANHA

A 25ª edição da ProWein, uma das maiores feiras mundiais dedicada ao 
setor dos vinhos, teve lugar em Dusseldorf, na Alemanha, entre 17 a 19 de 
março de 2019. 

Marcaram presença no certame mais de 60 mil visitantes profissionais 
internacionais, da área do comércio, restauração e catering, e quase 
7000 expositores oriundos de 60 países, nomeadamente de Itália, Fran-
ça, Alemanha, Espanha, Portugal e Áustria. 

Portugal foi o quinto país com maior representação nesta feira, sendo que os 
vinhos portugueses são cada vez mais apreciados nos mercados internacionais. 
Em 2018, um estudo desenvolvido pela Universidade de Geisenheim, para a 
ProWein, descreve que um quarto dos empresários alemães inquiridos planeia 
incluir no futuro vinhos portugueses no seu portefólio e que um em cada cinco 
retalhistas especializados e importadores de vinho coloca Portugal no topo das 
suas prioridades para complementar o seu portefólio.

As principais associações internacionais de vinho orgânico do mundo cria-
ram a área “Organic”, colocando em evidência mais de 300 fornecedores 
de vinho orgânico. 

A PortugalFoods organizou, pela quarta 

vez consecutiva, a participação das em-

presas portuguesas do setor agroalimen-

tar na feira Foodex Japan, entre 5 e 8 de 

março de 2019, no centro de exposições 

Makuhari Messe, em Tóquio. 

A presença nacional neste certame justifi-

ca-se pela crescente importância do mer-

cado japonês para as indústrias alimenta-

res e das bebidas portuguesas. Com mais 

de 126 milhões de consumidores, o Japão 

é o quarto maior exportador e importador 

mundial. Os padrões de consumo da sua 

população revelam um elevado poder de 

compra, sendo largamente sofisticado e 

com apetência para produtos inovadores. 

Considerada uma plataforma de entrada 

no mercado japonês, a Foodex contou com 

mais de 3.000 expositores, provenientes de 

90 países. 

http://www.inovcluster.pt/
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PORTUGALFOODS
A promoção internacional  

do setor agroalimentar

A PortugalFoods tem como missão reforçar a 
competitividade das empresas do setor agroalimentar 

nacional através do aumento do seu índice 
tecnológico, promovendo a produção, a transferência, 

a aplicação e a valorização do conhecimento 
orientado para a inovação. Além disso, pretende 
promover a internacionalização das empresas do 

setor, recorrendo à sua capacitação e identificação e 
captação de oportunidades.

gico nacional e outras entidades com 
atividades conexas ao setor, a Portugal-
Foods agrega entidades com caraterís-
ticas e modelos de negócio distintos.

Esta associação tem acompanhado de 
perto a evolução do setor que, com a 
crise de 2008, foi obrigado a reinven-
tar-se através de uma grande aposta 
na inovação dos seus produtos e dos 
seus processos. As empresas melho-

raram a sua qualidade, diferenciação, 
flexibilidade, marketing e serviço. 
Observou-se ainda uma sofisticação 
na gestão das empresas e oferta de 
produtos, sem comprometer a sua 
competitividade, sendo possível de-
senvolver um crescimento sustentável. 

Nos dias de hoje, o setor agroalimentar 
é um dos pilares mais importantes da 
nossa economia e Portugal é reconhe-
cido internacionalmente como um país 
produtor fiável e de excelência. Esta 
evolução está refletida no crescimento 
significativo das exportações. Em 2017, 
o setor exportou mais de seis mil mi-
lhões de euros, representando cerca de 
12 por cento do total de exportações 
de bens transacionáveis. Em 2018, esta 
tendência manteve-se, perspetivando 
o crescimento sustentado das exporta-
ções agroalimentares nacionais.

A PortugalFoods tem vindo a trabalhar 
para o aumento das exportações desde 
2011. A internacionalização esteve na 
génese da sua atividade, com a criação 
da “Market Division” para promover 
a internacionalização das empresas 
do setor agroalimentar, através de um 
suporte ativo, seja na sua capacitação 
para a internacionalização, seja na 
identificação de oportunidades através 
de business intelligence. 

Aquando da elaboração da estraté-
gia de internacionalização do setor 
agroalimentar de 2012 a 2017 – 
“Portugal Excecional”–, foi analisada 
a situação internacional do setor, ten-
do sido identificados mercados prio-
ritários, onde Portugal deveria conso-
lidar posições, e mercados a apostar 
seletivamente.

Funcionando como uma plataforma 
onde os seus associados estabelecem 
relações win-win, tem como objetivo 
final a partilha de conhecimento como 
suporte à inovação, à competitividade 
e à internacionalização das empresas 
e produtos portugueses.

Com cerca de 160 associados, na sua 
maioria empresas, mas também enti-
dades do sistema científico e tecnoló-
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Esta estratégia foi traduzida em ações 
de promoção internacional organiza-
das e acompanhadas pela Portugal-
Foods, encontrando-se atualmente a 
ser revista para o triénio de 2019-2021.

A PortugalFoods tem vindo a apoiar as 
empresas nos seus processos de interna-
cionalização, através de um programa 
anual de ações de diferentes tipologias, 
como feiras internacionais, missões em-
presariais, missões inversas (vinda de 
compradores a Portugal) e ações pro-
mocionais em diversos formatos. 

Para além de promover a participa-
ção das empresas nestas ações, a 
PortugalFoods capacita as empresas 
para os mercados, recorrendo a es-
tudos de mercado e workshops, que 
permitem às empresas um conhe-
cimento exaustivo de aspetos polí-
tico-culturais, económicos, cadeia 
de distribuição, legislação, aspetos 
logísticos, análise da concorrência 
e consumo, bem como os preços 
praticados – aspetos essenciais a 
ter em conta na abordagem eficaz 
a um mercado, de modo a mitigar 
possíveis constrangimentos e poten-
ciar o sucesso na concretização de 

negócios. Este trabalho é realizado 
através do seu Observatório de Ten-
dências e Mercados que apoia as 
empresas a nível de intelligence.

Para a concretização eficaz de toda 
esta estratégia de promoção da mar-
ca Portugal a nível internacional, a 
articulação permanente com a AICEP 
assume um cariz essencial. A dinâmi-
ca alcançada com esta parceria tem 
também sido vital no contributo para 
a “diplomacia económica”, que viabi-
liza uma maior aproximação entre em-
presas e entidades governamentais na 
abertura de mercados externos.

A promoção externa desenvolvida pela 
PortugalFoods assenta em grande parte 
nos instrumentos de apoio existentes, 
geridos pela AICEP, quer sejam os pro-
jetos conjuntos de internacionalização 
ou ações coletivas de internacionaliza-
ção, que permitem apoiar as empresas 
na abordagem aos mercados de uma 
forma sustentada, contribuindo para o 
aumento das exportações do setor.

Com 10 anos de atividade, a Portu-
galFoods dará continuidade ao seu 
trabalho de consolidação de posições 

em mercados prioritários, bem como 
à abertura de novos mercados com 
potencial para as empresas nacionais, 
fruto da estratégia de internaciona-
lização para o setor agroalimentar 
2019-2021. 

Com o objetivo de aumentar o apoio 
às empresas a nível de intelligence, 
está a ser estruturado um Radar de 
Negócios, que funcionará como uma 
plataforma agregadora e de fácil aces-
so, com informação de inovação, mer-
cado e produto. 

Ainda ao nível da inovação, pon-
to indispensável para competir nos 
mercados externos, a PortugalFoods 
tem vindo a desenvolver atividades 
com entidades do sistema científico 
e tecnológico nacional, quer na faci-
litação de projetos I&DT Universida-
de-Empresa, quer na criação do La-
boratório Colaborativo Colab4Food, 
que alicerça as empresas ao nível 
da inovação pré-competitiva, tendo 
sempre como premissa o papel do 
cluster enquanto Estratégia de Efi-
ciência Coletiva para o setor. 

www.portugalfoods.org

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.portugalfoods.org&c=E,1,S4crUeLa13DUItu3Oj1TgywxK4m9AfbfMkzTXjwQbHpUR-w3pBRy-RRyxt7LFIM2CV1muiUuwBe0RdTLAGqYYE0O_q_kVwHK1WvCycS7--m3YJ9Gn6w,&typo=1
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PORTUGAL FRESH
O sucesso das frutas, legumes e flores 

portuguesas no mercado externo

Com a missão de unir as empresas do setor em prol da valorização da origem 
Portugal e das características dos nossos produtos, a Portugal Fresh, associação 

para a promoção das frutas, legumes e flores, tem como grande objetivo promover 
os produtos portugueses a nível internacional e no mercado interno.

Por Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh.

Fundada em dezembro de 2010, a as-
sociação conta com 85 sócios empre-
sariais e 13 sócios de especialidade, 
representando cerca de 25 por cento 
do setor em valor. Desde a origem da 
associação, o setor registou uma enor-
me evolução. As exportações cresceram 
de 780 milhões de euros em 2010, para 
1.502 milhões de euros em 2018. O va-
lor do setor passou de 2.121 milhões de 
euros, para 2.790 milhões de euros. Em 
2010, o setor exportava 37 por cento 
da sua produção. Em 2018, exportou 
54 por cento do valor da produção.

Os principais mercados de exporta-
ção são Espanha, França, Reino Uni-
do, Holanda e Alemanha. Nos últimos 
quatro anos, o mercado espanhol tem 
recebido cerca de 30 por cento das 
nossas exportações, a França 12 por 
cento, o Reino Unido 10 por cento, a 
Holanda nove por cento e a Alemanha 
seis por cento. O top 10 das expor-
tações conta ainda com a Polónia, a 
Bélgica, a Itália, o Brasil e o Japão, res-
peitando o ranking de 2018.

Tendo em consideração os dados fi-
nais de 2017, os principais produtos 
exportados por Portugal são o toma-
te de indústria, os pequenos frutos, a 
pera rocha, a laranja, a castanha, o to-
mate fresco e as plantas vivas. As ma-
çãs, a azeitona de mesa, as abóboras 
e os kiwis são os produtos frescos que 

mais exportaram em valor a seguir aos 
anteriormente citados.

A associação tem promovido inúmeras 
iniciativas de promoção, a fim de conse-
guirmos remunerar melhor a produção 
nacional. Missões empresariais, ações 
de promoção, ações de prospeção, pre-
sença em feiras internacionais e ações 
de capacitação das empresas têm feito 
parte das atividades desenvolvidas.

Nos últimos seis meses realizámos 
quatro ações de promoção, uma ação 
de capacitação e participámos em sete 
feiras internacionais. As ações de pro-
moção foram realizadas na Agroglo-
bal em Valada do Ribatejo, em Dussel-
dorf no DOGK Congress, em Roterdão 
no ICOP e uma no mercado de Rungis 
em Paris. Por sua vez, a ação de capa-
citação para a internacionalização foi 
realizada na AESE Business School.
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os resultados alcançados, para o 
aumento das exportações e para a 
abertura de novos mercados. Há que 
aproveitar a rede de escritórios e o 
conhecimento local dos delegados 
internacionais nas inúmeras geogra-
fias em que a AICEP está presente, 
com o objetivo de se rentabilizar ao 
máximo o investimento efetuado nas 
diversas iniciativas.

A dimensão da oferta portuguesa, 
de frutas, legumes e flores, será 
sempre limitada face a outros con-
correntes como Espanha, Itália ou 
França. Temos cada vez mais que 
nos diferenciar pela qualidade dos 
nossos produtos, janela de ofer-
ta e serviço. A influência Atlântica 
garante-nos esta diferenciação, face 
aos concorrentes da latitude sul da 
Europa, já que Portugal consegue 
produzir durante mais semanas no 
ano e consegue obter produtos com 
mais cor, melhor sabor e aroma. O 
mercado é cada vez mais global e 
a cooperação empresarial é funda-
mental a fim de termos uma escala 
cada vez maior na oferta.

As compras mundiais de frutas e le-
gumes atingiram 2,1 biliões de euros 
em 2015. A Europa representou 21 
por cento destas compras e a Ásia e 
Oceânia 46 por cento. A estimativa 
para 2030 é que o mundo compre 
4,8 biliões de euros. A Europa embo-
ra registe um crescimento em valor 
vai diminuir em percentagem ficando 
com 16 por cento. A Ásia e a Oceâ-
nia representarão 56 por cento des-
sas compras.

Assim, temos que planear iniciativas 
para mercados como a China, a Índia e 
a Indonésia durante os próximos anos. 
Contamos com a AICEP para desenvol-
ver um trabalho profissional e conjun-
to a fim de podermos aproveitar esta 
oportunidade e conseguir maximizar o 
retorno aos produtores portugueses. 

www.portugalfresh.org/pt

Ao abrigo do projeto conjunto de in-
ternacionalização, a Portugal Fresh 
esteve presente na Fruit Attraction 
em Madrid, no IPM Essen e na Fruit 
Logística. A associação também mar-
cou presença no WOP Dubai, no PMA 
Fresh Summit em Orlando, e no IFTF 
em Amesterdão. No final do ano pas-
sado, participámos ainda no stand 
conjunto da AICEP, em Xangai, no 
China Internacional Import Expo.

No final do próximo mês de abril va-
mos realizar uma missão empresarial à 
India, a Mumbai, onde iremos marcar 
presença pela primeira vez com cinco 
empresas de frutas. Este importante 
mercado está apenas aberto para pe-
ras e maçãs.

A importância de uma coordenação 
atempada de todas estas iniciativas 
com a AICEP tem sido crucial para 

http://www.portugalfresh.org/pt
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CASA DO AZEITE
Azeite, o ouro líquido português

A Casa do Azeite é uma associação patronal privada, de âmbito nacional, que 
representa cerca de 85 por cento do setor do azeite de marca em Portugal. A sua 
principal missão é a promoção institucional da imagem do azeite português, não 

só em Portugal, mas também nos principais mercados a nível mundial.

A associação, tal como hoje existe, foi 
fundada em 1976, mas a sua história 
é bem mais antiga, pois teve origem 
nos organismos corporativos (gré-
mios) que foram criados em Portugal 
nos anos 30 do século XX, para repre-
sentar os principais setores da agricul-
tura e da economia nacional.

A Casa do Azeite presta ainda todos os 
serviços de apoio aos seus associados, 
quer seja em aspetos técnicos e legais, 
quer seja em questões de rotulagem 
ou de apoio à internacionalização. 

Ao longo dos últimos anos, tem le-
vado a cabo várias campanhas de 
promoção do azeite português em 
mercados tão diferentes como o Bra-
sil, China, Reino Unido e Alemanha, 
quer seja de forma autónoma, quer 
seja em articulação com outras enti-
dades públicas ou privadas, como por 
exemplo a AICEP, a CVR Alentejo ou 
a ViniPortugal. Estas ações promo-
cionais de diversos tipos são sempre 
delineadas em função do grau de 
penetração do azeite português em 
cada mercado.

No mercado brasileiro, onde o azeite 
português tem um enorme reconhe-
cimento e uma quota de mercado su-
perior a 60 por cento, as ações pro-
mocionais são maioritariamente diri-
gidas ao consumidor final, através de 
ações no ponto de venda, publicida-
de, ativação de marca, entre outras. 
Outros mercados emergentes, como 
o mercado chinês, ou outros em que 
a presença das marcas nacionais é 
ainda diminuta, as ações promocio-
nais tem incidido essencialmente 
sobre o trade, visando aumentar as 
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compras de marcas de azeite nacio-
nais para esses mercados.

Azeite português:  
um mundo de sabores 
a descobrir
O consumo de azeite tem conhecido 
um significativo aumento nos últimos 
anos, não só em Portugal, mas um 
pouco por todo o mundo. Este aumen-
to de consumo deve-se à “redescober-
ta” deste produto, que é ancestral nos 
países da bacia mediterrânica, como 
fonte de riqueza nutricional, com inú-
meros benefícios para a saúde. 

O azeite adquiriu um estatuto ímpar na 
culinária moderna e saudável, realçan-
do o sabor dos alimentos e personali-
zando cada prato com os seus múlti-
plos aromas e sabores. No entanto, e 
apesar de todo este reconhecimento, 
o azeite representa atualmente me-
nos de quatro por cento do consumo 
mundial de gorduras líquidas, o que 
lhe confere um enorme potencial de 
crescimento e representa um enorme 
desafio para todos os agentes do setor. 

As qualidades nutricionais, dietéti-
cas e gastronómicas do azeite, hoje 
amplamente confirmadas através de 
inúmeros estudos científicos, bem 
como as suas características de cheiro 
e sabor, tornam-no um alimento in-
comparável e um incontornável pilar 
da dieta mediterrânica.

Sendo o azeite um verdadeiro sumo de 
azeitona, obtido através de um proces-
so de extração 100 por cento mecâni-
co e sem recurso a qualquer aditivo, 
a principal diferença entre os azeites 
produzidos em diferentes regiões está 
relacionada com as variedades de azei-
tona de onde provem. Tal como no vi-
nho, onde as castas são determinantes 
para as características do produto final, 
também nos azeites as variedades de 
azeitona determinam as suas caracte-
rísticas de cheiro e de sabor. 

Portugal tem uma grande quanti-
dade de variedades autóctones, de 

grande riqueza, que tornam os azei-
tes portugueses bastante diferentes 
dos azeites de outros países, muito 
frutados mas de grande suavidade, o 
que é bastante apreciado pelos con-
sumidores de inúmeros mercados, 
que começam agora a descobrir este 
produto e a incorporá-lo nos seus há-
bitos alimentares. 

O setor do azeite  
em Portugal
Fruto de um enorme investimento pú-
blico e privado e da aptidão natural 
de Portugal para esta nobre cultura 
mediterrânica, a produção nacional 
triplicou na última década, passando 
de um valor médio de cerca de 30 mil 
toneladas no início dos anos 2000, 
para o valor recorde de 130 mil to-
neladas, que se atingiu na campanha 
de 2017/2018. Este aumento é conse-
quência dos ganhos de produtividade 
alcançados com a instalação dos no-
vos olivais de regadio, altamente pro-
dutivos, sobretudo na região do Alen-
tejo, onde as condições naturais para 
a produção de azeite são excecionais.

As principais regiões produtoras 
encontram-se a Norte de Portugal, 
principalmente a região de Trás-os-
-Montes, que representa cerca de 
12 por cento da produção nacional 
e a Sul, na região do Alentejo, sen-
do esta a principal região produtora 
de azeite, aproximadamente 80 por 
cento da produção total de azeite 
em Portugal.

Paralelamente assiste-se a uma me-
lhoria muito significativa das tecno-
logias de produção e ao aumento da 
capacidade de transformação e con-
centração em novos lagares indus-
triais, equipados com as mais recentes 
inovações tecnológicas, com a con-
sequente melhoria da qualidade dos 
azeites nacionais.

O aumento das quantidades produ-
zidas, mas principalmente da qua-
lidade do azeite português, origina 
um reconhecimento cada vez maior 
a nível internacional, razão pela qual 
as exportações nacionais têm vindo a 
crescer a um ritmo elevado, sobretudo 
na última década. 

Portugal tem sido capaz de acompa-
nhar a evolução dos mercados nos 
principais países de destino das nossas 
exportações, reforçando de forma in-
tensa a sua presença no mercado in-
ternacional, sendo atualmente o quar-
to maior exportador mundial de azei-
te. Os principais mercados de destino 
são o Brasil, Angola, Estados Unidos 
da América, África do Sul, Canadá e 
França. Mas também se exporta sig-
nificativamente a granel para grandes 
países produtores, como Espanha e 
Itália, o que atesta bem a qualidade 
dos azeites nacionais.

A dinâmica exportadora das marcas 
nacionais de azeite traduz-se num 
crescimento total de cerca de 24 por 
cento do volume de exportações de 
azeite nos últimos cinco anos (2013 – 
2017), e no contributo destas expor-
tações para o equilíbrio da balança co-
mercial com diversos países terceiros.

Nos próximos anos continuará a assis-
tir-se a um crescimento da produção 
de azeite de qualidade em Portugal 
e a um reforço da importância eco-
nómica do setor do azeite nacional, 
bem como a uma maior expansão da 
presença dos azeites portugueses no 
mercado mundial. 

www.casadoazeite.pt

“Portugal tem sido 
capaz de acompanhar a 
evolução dos mercados 

nos principais países 
de destino das nossas 
exportações, sendo 

atualmente o quarto 
maior exportador 

mundial de azeite.”

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.casadoazeite.pt&c=E,1,QWPmH3CWe2HoOJDKKLpL2vv_153Quy0JtMVkzX9WUXpgyw-iMT-7jEJv2yqrbQJVPLAYqxNk-GHhrjibs94dmxlg7nyeHTnf7UsVprFt4yJ4fPYts5Sdl6UBzIvd&typo=1
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ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES  
DE PESCADO

Pescado cada vez mais competitivo  
a nível internacional

A ACOPE - Associação dos Comerciantes de Pescado é uma entidade sem fins 
lucrativos que integra atualmente cerca de 80 pequenas e médias empresas, as 

quais englobam os principais grossistas e retalhistas de pescado fresco e congelado.

Desde a sua constituição, há mais de 40 
anos, que a ACOPE se pautou por pro-
mover os interesses comuns dos seus 
membros relativamente à política em-
presarial, economia e comércio. Para 
tal, tem mantido um relacionamento 
constante com os órgãos oficiais, en-
tidades diversas e outros parceiros, a 
fim de possibilitar uma resposta global 
e integrada aos desafios colocados aos 
empresários do setor do pescado. 

Devido ao facto de o mercado sofrer 
constantes mutações, a ACOPE tem 

encorajado a cooperação empresarial 
entre os operadores, com o objetivo 
de tornar o setor mais competitivo.

Para além disso, continua a ter um 
papel importante na adaptação das 
empresas às exigências legislativas, 
nomeadamente ao nível da segurança 
alimentar, qualidade, serviços, desem-
penho ambiental e sustentabilidade.

Desde há muito tempo que o pescado 
tem um peso significativo na cultura e 
economia portuguesa. Reflexo dessa si-

tuação é o facto de Portugal ser o maior 
consumidor de pescado da União Euro-
peia, com um consumo médio por pes-
soa na ordem dos 61kg. A nível mun-
dial, e mediante as informações dispo-
nibilizadas pela Comissão Europeia, fica 
apenas atrás da Coreia (78 kg/pessoa) e 
da Noruega (66 kg/pessoa).

A fileira da pesca, aquacultura e indús-
tria de pescado em Portugal tem um 
peso relevante na Economia do Mar, na 
medida em que inclui cerca de 4.422 
empresas que empregam aproximada-
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mente 20 mil trabalhadores e geram um 
volume de negócios de 1,7 mil milhões 
de euros, um VAB (Valor Acrescentado 
Bruto) de 238 milhões de euros e um 
nível de investimento que ronda os 53 
milhões de euros anuais.

Relativamente às exportações, os pro-
dutos da pesca atingiram os 1.086,8 
milhões de euros em 2017, o que 
representa um aumento de 10,7 por 
cento, em relação ao ano anterior.

Na globalidade dos produtos da pes-
ca, mais de dois terços das exporta-
ções continuam a ser efetuadas para 
Espanha, Itália e França. À exceção do 
bacalhau seco salgado, cujo cliente 
predominante é o Brasil, e das conser-
vas, onde o mercado francês detém a 
posição cimeira, Espanha foi o princi-
pal mercado de destino dos restantes 
produtos exportados.

No sentido de promover e reforçar a 
competitividade empresarial do setor 
do pescado, a ACOPE tem incentivado 
os empresários a apresentarem ao mer-

cado externo o que fazem de melhor, 
distinguindo a importância da inova-
ção e qualidade dos seus produtos.

Nos últimos anos, a associação tem 
vindo a marcar presença nos mais 
prestigiados certames mundiais do 
setor alimentar, dos quais se desta-
cam a Seafood Expo North America, 
em Boston, e o SIAL Paris. Nestes 
eventos, a ACOPE tem sido a entida-
de responsável pela organização do 
pavilhão português do pescado, que 
tem integrado empresas de pescado 
fresco, congelado, bacalhau e con-
servas. Para além disso, tem partici-
pado a nível institucional na Conxe-
mar, em Vigo, na European Seafood 
Exhibition, em Bruxelas, na ANUGA, 
em Colónia, e no SISAB e na Alimen-
taria, em Lisboa.

A promoção e a comercialização dos 
produtos da pesca e da aquacultura 
têm contado com o apoio do recurso 
a candidaturas ao Programa Opera-
cional Mar2020. Assim é possível pro-
porcionar às empresas envolvidas um 
serviço chave-na-mão com o melhor 
binómio relação qualidade/preço. 

Cada vez mais as empresas têm 
apostado em estar presentes em 
feiras internacionais, que são mon-
tras por excelência. Estas permitem 
uma interação única com um vasto 
leque de intervenientes, sendo pre-
cisamente aí que os empresários 
têm oportunidade de constatar os 
caminhos seguidos pelos diferentes 
clientes, fornecedores, concorren-
tes, organismos estatais, instituições 
financeiras, entre outras partes inte-
ressadas. Este processo possibilita a 
criação de networks, que vão sendo 
alimentados ao longo do tempo, 
através das quais a confiança mútua 
origina diversas sinergias e reforça 
vantagens competitivas, nomeada-
mente ao nível da diferenciação, 
custos e rapidez de atuação.

Para tentar chegar de forma contínua 
ao maior número de potenciais inte-

ressados, cada vez mais exigentes com 
a qualidade, frescura, sabor e susten-
tabilidade dos recursos disponíveis, 
a ACOPE tem apostado fortemente 
numa das principais riquezas da fileira 
alimentar nacional: a qualidade úni-
ca e a diferenciação dos produtos da 
pesca. Assim, os visitantes têm a pos-
sibilidade de degustar os produtos em 
exposição, através de showcooking 
dirigidos por vários chefes.

A entrada em novos mercados é uma 
consequência da exploração de novas 
oportunidades criadas pelo processo 
da globalização. Por outro lado, os 
empresários estão a expandir as suas 
atividades como uma resposta ao in-
teresse dos próprios países.

A exportação é, sem dúvida, o método 
mais direto de internacionalização. Por 
vezes, para uma pequena empresa que 
não opere no mercado externo, é difícil 
iniciar uma atividade devido à falta de 
recursos sobre os mercados, à falta de 
experiência nos contactos externos, à 
escassez de recursos humanos qualifi-
cados e ao fraco poder negocial.

Muitas vezes, o desconhecimento dos 
mercados, as barreiras existentes à en-
trada nos países de destino, os prazos 
de recebimentos, a dependência de 
parceiros locais e as diferenças linguís-
ticas são apontados como os princi-
pais fatores que causam entropia ao 
processo de internacionalização. 

Nesta perspetiva, a articulação com os 
delegados da AICEP nos diversos paí-
ses é fundamental para o crescimento 
das exportações, na medida em que o 
sucesso está associado à eficácia das 
ações externas realizadas por parte 
das empresas. Normalmente, esta en-
tidade reforça a visibilidade da oferta 
nacional de bens e serviços de maior 
valor acrescentado, criando sinergias 
de suporte às estratégias individuais 
das empresas nos mercados. 

www.acope.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.acope.pt%2f&c=E,1,m7nzIDjP-pVs22klseBoxgeOtwodrjhvbYJDE22487THpSHcJailnoCyWn6N1iUpDIQxd1yaEGgemqKmZtcSGIldSgHaqXY7AsynpAJauFWCTL5Hhkh2&typo=1
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A principal missão da 100 Mistérios é 

ligar-se cada vez mais à produção de 

produtos de qualidade, ultrapassando 

as dificuldades por vezes encontradas 

no desenvolvimento de novos produtos. 

Desta forma, pretende ser reconhe-

cida no panorama mundial como um 

fornecedor de produtos de excelência, 

consolidar a sua posição em todos os 

mercados onde opera e ter a capaci-

dade de explorar novos mercados.

100 MISTÉRIOS
Fornecedora de produtos alimentares  

de excelência

A empresa portuguesa 100 Mistérios, responsável pela marca José Gourmet, 
pretende mostrar ao mundo o que de melhor se faz em Portugal, selecionando 

produtores de norte a sul do país. Com sete colaboradores, a empresa exporta para 
vários mercados externos, como os Estados Unidos da América, Alemanha, França, 

Espanha, Austrália e Escandinávia.

A marca José Gourmet conta no seu 

portefólio com seis gamas de produ-

tos, nomeadamente conservas de pei-

xe em lata, patés, compotas, azeites, 

vinagres e licores e aguardentes, sen-

do que as conservas representam mais 

de 80 por cento da sua faturação. 

A nível de internacionalização, a abor-

dagem da empresa aos mercados exter-

nos consiste na identificação de parcei-

ros com a mesma visão e objetivos, para 

que representem a marca de forma cui-
dada. Além disso, os parceiros devem 
reconhecer que os produtos da marca 
são verdadeiramente requintados e mi-
nunciosamente seleccionados.

Como forma de potenciar o cresci-
mento da marca nos diversos merca-
dos externos, a 100 Mistérios aposta 
cada vez mais na presença nas feiras 
internacionais. 

www.josegourmet.com

http://www.josegourmet.com
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Presente em mais de 120 países e nos 
cinco continentes, o Grupo BEL é líder 
mundial de queijo em porções, con-
tando com o apoio de mais de 12 mil 
colaboradores. 

Com duas fábricas nos Açores, em 
Vale de Cambra e Ribeira Grande, e 
mais de 500 colaboradores que pro-
duzem todos os dias as suas marcas, 
a Bel Portugal conta com mais de 60 
anos de história.

Além do seu portefólio de fatiados da 
mais elevada qualidade, a sucursal por-
tuguesa investe constantemente em 
soluções valorizadas pelos consumido-
res, como por exemplo a nova emba-
lagem de fatiados abre/ fecha, tanto 
de Limiano como de Terra Nostra, que 
permite que o queijo seja mantido 
mais fresco e durante mais tempo após 
a sua abertura, levando a que o consu-
midor evite o uso de caixas de plástico. 

Para lá do horizonte do queijo, a em-
presa tem o leite, categoria na qual 
tem tido, nos últimos tempos, um pa-
pel relevante. Lançou em 2016 o pri-
meiro leite de Pastagem, assente num 
posicionamento de valor acrescenta-
do, valorizado tanto por clientes como 
por consumidores. O programa “Leite 
de Vacas Felizes”, uma cocriação com 
parceiros especialistas em diferentes 
áreas, é da mais elevada exigência, 
sendo auditado por entidades exter-

BEL PORTUGAL 
A expansão internacional  

do melhor queijo português

A Bel Portugal, a sucursal portuguesa do Grupo BEL, é líder de mercado na 
categoria de queijo, através das suas marcas nacionais de prestígio: Limiano, 

Terra Nostra, A Vaca que ri, Babybel, entre outras. A empresa pretende continuar 
a crescer no mercado nacional e expandir as suas marcas para os mercados 

internacionais, continuando a inovar e a oferecer aos consumidores produtos 
saudáveis, que vão ao encontro das suas necessidades.

nas, o que atesta a qualidade ímpar 
do Leite de Pastagem Terra Nostra.

No plano internacional, a Bel Por-
tugal tem um papel cada vez mais 
ativo, apostando na força das suas 
marcas líderes junto do mercado da 
saudade. Atualmente está a apos-
tar na internacionalização da marca 
Terra Nostra, como marca com posi-
cionamento de valor acrescentado, 
reforçando a origem Açores.

Um dos maiores desafios está rela-
cionado com a competitividade dos 
mercados e a crescente exigência dos 
consumidores. Para estar à frente, a 
Bel Portugal procura sempre soluções 

de melhoria contínua, de produtos 

mais eficientes e que vão ao encontro 

das necessidades do novo consumidor. 

A sua presença nos mercados interna-

cionais permite um processo de apren-

dizagem contínua para se tornar cada 

vez mais relevante. A oportunidade 

desta aprendizagem permite perceber 

que as propostas de valor das suas 

marcas são interessantes e relevantes 

para consumidores fora de Portugal, 

não esquecendo nunca que para vin-

gar no panorama internacional, é fun-

damental ter a capacidade de adapta-

ção a essas novas realidades. 

www.belportugal.pt

http://www.belportugal.pt
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Kombucha é uma bebida milenar, com 
origem na China, tradicionalmente 
conhecida como a bebida milagrosa, 
o elixir da imortalidade. É um chá ver-
de fermentado com uma cultura de 
bactérias vivas e leveduras. Fazia-se 
artesanalmente em casa e dizia-se que 
fazia bem a tudo.

Com um visual atrativo e um sabor 
agradável, este produto dá resposta, 
não só à procura crescente de estilos 
de vida mais saudáveis, como à moda 
de produtos fermentados. Por isso 
mesmo, rapidamente se tornou muito 
popular nos Estados Unidos da Améri-
ca e na Austrália, sendo a categoria de 
bebidas funcionais que mais cresce.

Nos últimos anos, Kombucha come-
çou a tornar-se bastante popular na 

CAPTAIN KOMBUCHA
Marca portuguesa líder na Europa

Captain Kombucha é uma marca nascida e produzida em Portugal, numa fábrica 
construída de raiz em Évora. O objetivo era criar uma bebida Kombucha capaz de 
vingar na Europa, tendo Portugal as condições ideais para desenvolver o projeto. 

Atualmente a Captain Kombucha é marca líder na Europa.

Europa, sendo considerada um po-
deroso probiótico com muitos be-
nefícios para a saúde, a exemplo da 
melhoria do metabolismo, do sistema 
digestivo e imunitário.

A estratégia de distribuição passa por 
encontrar parceiros estratégicos inter-
nacionais, que garantam a distribui-
ção dos produtos nos principais mer-
cados. Assim, a marca entrou primeiro 
em lojas especializadas e só depois na 
grande distribuição.

Neste momento, a Captain Kombucha 
já está presente em mais de 25 países, 
principalmente na Europa, sendo que 
todos os meses aparecem novas opor-
tunidades de exportação. A presença 
em feiras de inovação, como a SIAL 
ou a BIOFACH, tem sido fundamental 

na identificação dos parceiros certos e 
para potenciar a expansão da marca. 

Os principais mercados de exportação 
são o Reino Unido, os países Escandina-
vos e a Holanda. Ainda assim, também 
os portugueses estão cada vez mais 
sensíveis a temas como a alimentação 
e estilos de vida saudáveis, pelo que a 
Captain Kombucha tem tido uma acei-
tação crescente e muito positiva.

O ano de 2019 será mais um ano de 
grande crescimento, com a entrada 
em novos mercados, a aposta em ca-
nais de distribuição de mass market e 
novos canais de venda e o investimen-
to em novas embalagens que melho-
ram o impacto ambiental. 

www.captainkombucha.com

http://www.captainkombucha.com
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A Belmar tem como missão propor-
cionar uma excelente experiência em 
conservas de peixe, de acordo com 
a melhor tradição portuguesa nesta 
indústria e garantido a qualidade do 
produto. Os produtos da marca con-
sistem em diferentes tipos de conser-
vas de sardinha, cavala e atum. Em 
breve, a marca prevê o aumento da 
sua linha, com a introdução de duas 
novas referências de atum, uma nova 
variedade de cavala e uma linha BIO. 

Com quatro colaboradores em Portu-
gal e dois nos mercados externos, a 
empresa aposta no desenvolvimento 
de parcerias com agentes internacio-
nais para a implementação da marca 
nos respetivos mercados.

Desde o primeiro momento que a em-
presa conta com o apoio da AICEP para 
identificar e caracterizar os mercados 
externos. A presença local, o conheci-
mento dos principais interlocutores e 
os eventos realizados nesses mercados 
são uma mais valia inestimável. 

Consoante o mercado, a abordagem é 
realizada através de distribuidores ou 
de agentes locais. Essa sensibilidade é 
de grande importância, uma vez que 
o esforço financeiro de internacionali-
zação é bastante elevado.

Atualmente, a Belmar tem a marca 
registada nos mercados que aborda e 
participa em eventos promovidos pela 

CONSERVAS BELMAR
A qualidade das conservas portuguesas 

reconhecida internacionalmente

A Belmar foi criada em 2013 pela GrowOut Investimentos, com a intenção  
de desenvolver uma marca de conservas de peixe de alta qualidade. Este  

produto procura recriar as técnicas antigas da indústria conserveira aliadas  
a sabores recentes.

AICEP, sendo de destacar a participa-
ção num evento em Oslo, que permi-
tiu olhar para o mercado Escandinavo.

Em relação às exportações, a Belmar 
exporta para a Alemanha, Noruega, 
França e Espanha. Encontra-se ainda a 
dar os primeiros passos nos mercados 
italiano e chinês, bem como a reforçar 
o mercado alemão.

A marca está presente em lojas  
gourmet, restaurantes prestigiados e 
hotéis. Além disso, tem parcerias com 
produtores vinícolas, potenciando a 
rede de distribuição em Portugal.

As principais oportunidades do setor 
são o pouco tempo disponível para a 
preparação das refeições, as preocu-
pações nutricionais e a crescente pro-
cura por snacks de qualidade.

Por outro lado, os maiores desafios são 
o difícil acesso a uma matéria-prima de 
primeira qualidade, a concorrência de 
países sem as mesmas preocupações 
de sustentabilidade ambiental e social 
e a mudança da imagem da conserva 
para algo mais sofisticado e apelativo, 
apesar de ser um produto prático. 

www.belmar.pt

http://www.belmar.pt
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Há mais de 50 anos que a marca lí-
der do mercado em Portugal tem vin-
do a desenvolver o seu negócio, com 
base no compromisso que assenta na 
performance económica, ambiental e 
social dos países produtores de café, 
através da compra de café de diferen-
tes origens e na aquisição de maté-
rias-primas sustentáveis.

A inovação é intrínseca ao Grupo Na-
beiro e, como tal, é um dos seus pila-
res de atuação, tendo sido o desen-
volvimento desta área uma das suas 
prioridades. O Centro de Inovação do 
Grupo é responsável por antecipar 
as tendências de consumo e reagir 
à crescente concorrência. Duas das 
suas mais recentes inovações, apre-
sentadas nas últimas edições do maior 
evento de tecnologias do mundo, 
a Web Summit, foram o “Rise”, um 

DELTA CAFÉS
A servir, todos os dias, o melhor dos cafés

Com mais de 3.500 
colaboradores, o Grupo 
Nabeiro e as suas marcas 
têm-se aventurado além-
fronteiras, chegando a 
mais de 35 países, com 

operações diretas e 
indiretas, com destaque 
para Espanha, França, 
Luxemburgo, Suíça, 

Angola e Brasil. China e 
Dubai são as apostas mais 
recentes no percurso de 
internacionalização das 

marcas, com o objetivo de 
continuar a corresponder 

às expectativas dos 
clientes e consumidores, 
bem como às exigências 

dos mercados.

sistema de extração de café que com-
bate a gravidade – o copo enche de 
baixo para cima; e o “Delta Q WALQ”, 
um dispositivo móvel para servir café 
em qualquer lugar. 

Destaca-se ainda o recente lançamento 
no mercado de novos produtos que ex-
ploram diferentes formas de consumo: 
o “Croffee”, uma barra de cereais sau-
dável e estimulante, que tem incorpo-
rada a quantidade exata de café de um 
expresso, bem como o “Drip Coffee”, 
um slow coffee em saqueta que pode 
ser transportado, e o “Go Chill”, uma 
bebida fria de café com leite - ready to 
drink and ready to go. 

Com uma política integrada, glo-

bal e responsável que abrange todo 

o ciclo do café, desde a aquisição 

das matérias-primas, matérias sub-

sidiárias, produção, comercializa-

ção, assistência pós-venda e apoio 

ao cliente, o caminho desenvolvido 

pela Delta fez com que, mais uma 

vez, conquistasse o reconhecimento 

dos portugueses, tendo sido reco-

nhecida pelo segundo ano consecu-

tivo como a marca mais reputada do 

país, como indica o estudo do “Rep-

Trak Institute 2018”. 

www.delta-cafes.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.delta-cafes.com%2f&c=E,1,OUzDNZFT7rjB_P79KYrSWx3jz1KLImlB7jaGdhztjhpErdT0ZLmFVY_37Qv4wDcxxW2HYioltKAOOn-rs5MDLDG3JYTmh8lFWCD0aX1CnAFD7pFShQ,,&typo=1
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Este percurso, pautado por rigor e 
compromisso de qualidade com os 
clientes, teve o seu ponto de partida 
no ano de 1955, com Joaquim Dinis 
Soares, pioneiro artífice da Fábrica de 
Rebuçados. De natureza eminente-
mente familiar, a Drops Nazaré aposta 
na produção de rebuçados, drops e 
caramelos, operando numa valência 
artesanal revestida de elevado grau de 
personalização.

Os anos 90 marcaram uma nova eta-
pa de modelização tecnológica, rede-
senhando-se linhas produtivas sob os 
auspícios das mais recentes tecnolo-
gias de ponta, o que favoreceu uma 
expansão do mercado, a nível nacional 
e internacional. Novas funcionalidades 
foram introduzidas a nível das instala-
ções, direcionadas no sentido de afir-
mar uma crescente competitividade e 
melhoria dos serviços prestados.

Foram também desenvolvidos no-
vos produtos, com e sem açúcar, 
como: drops, rebuçados, caramelos, 
chupa-chupas, pastilha elástica BIG 
BALLOON®, barrinhas de cereais PER-
FECT LINE®, chupa-chupas sem açú-
car DELÍCIA® e rebuçados sem açúcar 
NUTRIDROPS®. 

Nos dias de hoje, a Drops Nazaré for-
nece Cash & Carry’s, armazéns, hiper-

DROPS NAZARÉ
A despertar o lado doce dos consumidores  

no mundo inteiro

Com um percurso histórico de mais de 50 
anos, repleto de inovações, sabores e aromas, 

a empresa portuguesa Drops Nazaré tem 
como missão despertar o lado doce de todas 

as pessoas, tanto em Portugal como nos 
diferentes mercados externos, tendo uma 

visão cada vez mais global.

mercados, supermercados e diversas 
empresas com a personalização dos 
produtos. Com uma empreendedora 
abordagem comercial, através de um 
moderno sistema de gestão, a em-
presa tem como principais clientes 
as grandes superfícies, localizadas no 
território nacional e internacional.

A aposta estratégica da empresa, in-
cidindo em primeira análise nos seus 
esforços para a satisfação dos clientes, 
amplia a preocupação competitiva, 
evidenciando as vantagens e a qua-
lidade do produto, a médio e longo 
prazo, numa valência de sustentabili-

dade e promoção do ser humano.

Em 2019, a Drops Nazaré aposta par-
ticularmente nos mercados internacio-
nais, através de missões de promoção 
da sua marca nos mercados mais emer-
gentes, como a Ásia, o Norte de África 
e a América do Norte. Para tal, conta 
com o apoio fundamental da AICEP.

Desta forma, a empresa procura cons-
tantemente parcerias sólidas nestes 
mercados, nomeadamente ao nível da 
grande distribuição alimentar. 

www.dropsnazare.pt

http://www.dropsnazare.pt
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A marca Sonatural é uma referência no 
mercado de sumos 100 por cento natu-
rais, que são reconhecidos a nível nacio-
nal e internacional como os melhores, 
os mais saborosos e os mais originais. 

As marcas Sonatural e Snock contam 
com vários produtos inovadores, que 
são uma referência em diversos mer-
cados externos, como os shots, as so-
pas frias, os vinagres, o wrap de alfa-
ce, o hummus clean label, as smothie 
bowls, entre outros. 

Desta forma, a GL atua nas seguintes 
áreas: travel catering, grande distribui-
ção, corporate buffets and events e 
grab and go. 

Com o compromisso de oferecer aos 
consumidores produtos de qualidade 
superior e que se diferenciam positiva-
mente, o foco da GL é o cliente final, 
com o propósito de corresponder às 
suas expectativas e conseguir antecipar 
as suas necessidades. Assim, adota o 

GL
Sumos frescos portugueses líderes  

no mercado Europeu
A GL, através das marcas Sonatural e Snock, ambiciona ser uma referência global na 

área alimentar. Sendo a internacionalização a principal aposta da empresa, estas marcas 
já estão presentes em 24 países europeus, por razões de proximidade, e contam com 

uma presença pontual em países como o Qatar e os Estados Unidos da América. 

lema “never be satisfied with the sta-
tus quo”, empenhando-se em apre-
sentar produtos de qualidade superior 
e posicioná-los no mercado. 

Alguns dos principais clientes da em-
presa são a TAP, a Prêt a Manger, a 
Comfresh, a Air France, o Pingo Doce, 
a Sonae, o Lidl, a Auchan, entre mui-
tos outros. 

Ao longo dos últimos anos, a GL tem 
conquistado inúmeros prémios nacio-
nais e internacionais, nomeadamente o 
“Grande Prémio Sial Innovation 2018”, 
em 2018, na categoria de Bebidas 
Não Alcoólicas, pela gama “GIVE IT A 
SHOT!”, selecionada pela embalagem 
em formato shot e as propriedades 
funcionais associadas aos ingredientes 
(carvão ativado, gengibre e açafrão). 
Em 2013, os Green Juices da SoNatu-
ral conquistaram também uma menção 
honrosa atribuída pela Nutrition Awar-
ds, na categoria de Produto Inovação.

A empresa conta ainda com a certifi-

cação IFS, que permite um reconhe-
cimento internacional capaz de criar 
uma imagem de marca no setor ali-
mentar, construindo a confiança dos 
clientes e consumidores. 

A inovação nos métodos e processos, 
a par com o respeito pela natureza e 
pelos valores tradicionais, constituem 
uma obrigatoriedade permanente. O 
elevado nível de competência, a capa-
cidade de resposta e o sentido de an-
tecipação fazem da GL uma empresa 
de soluções que tem como objetivo 
primordial a excelência.

Cada vez mais, o mercado e os consu-
midores exigem soluções mais saudá-
veis e inovadoras. Assim, a GL e a suas 
equipas técnicas trabalham diariamente 
com vista à melhoria da qualidade nutri-
cional dos seus produtos, bem como na 
acessibilidade dos mesmos. 

www.glsa.pt

www.sonatural.pt

http://www.glsa.pt
http://www.sonatural.pt


DESTAQUEmarço 2019 31

A Plump, marca para a fruta tropical 
criada em 2007, já é uma referência 
nas frutas tropicais. A empresa inova 
constantemente com novos produtos 
“ready to eat”, tal como o abacate 
pronto a comer lançado em 2018. O 
Grupo já está presente em inúmeros 
mercados externos com a Plump Bra-
sil, a Plump Costa Rica, a Plump Es-
paña e a Plump Angola.

Em 2014, o grupo lançou a Frubis, 
marca de fruta desidratada. Em 2018, 
expandiu a sua atividade para a Madei-

LUÍS VICENTE
Aposta em frutas portuguesas  

de excelente qualidade

A génese do Grupo Luis Vicente foi em 1967, no Oeste, pelas mãos da família 
Vicente, com a produção e distribuição de pera rocha. Com a missão de promover 

a capacidade de inovação e desenvolvimento, através da disponibilização de 
produtos de excelente qualidade aos clientes, a Luís Vicente comercializa mais 
de 70 mil toneladas de fruta. Em 2019, prevê crescer 30 por cento na produção 

nacional e continuar a prospeção de novos mercados.

ra. Este ano, o desafio é o lançamento 
da marca para a fruta nacional, a Ma-
ria, que surge da necessidade de ser 
uma referência na produção nacional. 

Em 2018, o volume de negócios da 
Luís Vicente rondou os 75 milhões de 
euros, sendo 25 por cento destinado 
à exportação. A estratégia de inter-
nacionalização, apoiada pela marca 
Maria, visa reforçar a presença nos 
mercados onde já se encontra im-
plantada, crescer nos mercados mais 
recentes e procurar novos mercados.

Nos mercados externos, os principais 
clientes da empresa encontram-se 
no Brasil, Canadá, Estados Unidos da 
América, Marrocos, Angola, Reino 
Unido, França, Alemanha, Espanha e, 
recentemente, México e Colômbia.

A marca Maria é a oportunidade do 
grupo se impor como produtor de fruta 
nacional no mercado externo. A nova 
marca será lançada na próxima campa-
nha, em maio. Este ano, o Grupo Luís 
Vicente conta produzir aproximada-
mente oito mil toneladas, entre as quais 
pera rocha, maçã gala, pêssego, necta-
rina, ameixa, marmelo e dióspiro. 

No mercado nacional, os consumido-
res cada vez mais querem conhecer 
os produtos, saber a origem, quem é 
a empresa e a política de sustentabi-
lidade. Por essa razão, o Grupo Luís 
Vicente procura solidificar as marcas 
Plump e a nova Maria, uma vez que 
acredita que dar nome à fruta permi-
te identificá-la, reforçar o seu valor 
acrescentado, bem como criar rela-
ções de confiança e de preferência 
junto dos consumidores. O grande 
desafio será criar uma marca que en-
volva os consumidores e seja perce-
cionada como uma mais-valia pelos 
distribuidores. 

www.luisvicente.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.luisvicente.com%2f&c=E,1,1Fm8TfrsFkEMFfAzfeCY5NRQY4Il5wt_cx3YLi8lhBgRg1qkxcJO78zWeHvqOiLOtCtj6Q5eEz2C_ofrs08slHhb54vyFd4WvXZPvgKqmNjFh4AE8dM9Aozv&typo=1
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Com oito colaboradores, a Marisol 
também se dedica à importação e ex-
portação de especialidades, como o 
alho preto curado da Coreia de Sul, 
de especiarias, como a pimenta preta 
gourmet, e de cerâmica.

A criação da linha inovadora de trans-
formação de sal artesanal, em ope-
ração desde o ano 2011, é capaz de 
oferecer um produto 100 por cento 
natural, proveniente da salicultura 

MARISOL
O sal marinho artesanal algarvio é um sucesso 

nos mercados externos

Desde o ano 2000, a Marisol - Boer & Siebert comercializa o sal marinho artesanal 
do Sotavento Algarvio, nomeadamente dos Parques Naturais de Ria Formosa e 
Sapal de Castro Marim. As duas qualidades – o Sal Tradicional e a Flor de Sal – 

estão no mercado sob as marcas registadas “Marisol®” e “Flos Salis®”, esta última 
exclusivamente para a gama de frascos em cerâmica que trazem uma seleção 

premium da Flor de Sal. 

tradicional, e 100 por cento limpo e 
seguro, ou seja, que cumpra todos os 
requisitos de qualidade e segurança 
da indústria alimentar, podendo for-
necer os seus produtos a grossistas, 
retalhistas e produtores.

A empresa pretende garantir a quali-
dade premium e certificada dos seus 
sais artesanais para diferentes clientes 
mundiais. Assim, conta com a certifi-
cação da Certiplanet para sal artesa-

nal, uma certificação para sal kosher, 
para facilitar a atividade comercial nos 
Estados Unidos da América e no Cana-
dá, e a certificação IFS Food, que lhe 
permite atuar em mercados mais exi-
gentes, como as grandes superfícies e 
as cadeias alimentares na Europa.

A Marisol tem, desde o início, uma 
forte orientação para os mercados 
externos, tendo hoje em dia uma 
taxa de exportação superior a 90 por 
cento. Os principais mercados são a 
Alemanha, a Noruega, a Dinamarca, 
a Suécia, o Japão, os Estados Unidos 
da América, o Canadá, a Austrália, o 
Reino Unido e a Áustria.

A principal aposta dos últimos anos, 
apoiada por um projeto de interna-
cionalização cofinanciado, tem sido 
a diversificação dos mercados exter-
nos, nomeadamente a exploração dos 
mercados no Norte da Europa e a con-
solidação do mercado japonês.

Embora a exportação ocupe grande 
parte do volume de negócios, tem 
sido notável a valorização crescente 
nacional do sal artesanal nos últimos 
anos, tornando o mercado português 
uma vertente cada vez mais importan-
te na expansão da empresa. 

www.marisol.biz

http://www.marisol.biz
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Após ter sido identificada uma ja-
nela de oportunidade nos mercados 
externos no setor da pastelaria, ten-
do em conta as necessidades desses 
mercados e o que um produto como 
o pastel de nata pode oferecer, de-
senvolveu-se uma estratégia de pro-
duto, conceito, logística e branding 
para apresentar nos mercados ex-
ternos uma alternativa válida, quali-
tativa e diferenciadora dos habituais 
“staples” da indústria, como donuts,  
muffins ou doughnuts. 

Assim, e tendo em consideração o 
potencial e carácter único do pastel 
de natal quando comparado com a 
pastelaria nacional, a equipa de cinco 
gestores experientes da B+Y FOODS 
criou uma receita própria de pastel 
nata, que permitisse um acesso mais 
facilitado a mercados reconhecida-
mente exigentes, como o Japão ou os 
Estados Unidos da América.

A principal missão da B+Y FOODS pas-

NATA PURA
Pastel de Nata português à conquista do mundo

A B+Y FOODS nasceu em 2014 com o objetivo de criar uma marca dedicada aos 
pastéis de nata, 100 por cento focada na exportação. Assim, surgiu a NATA PURA, 
que transmite os valores de qualidade, requinte e respeito pela tradição do pastel 

de nata.

sa por promover produtos da pastelaria 
tradicional portuguesa ao nível de ou-
tros produtos dominantes no mercado 
mundial, com o objetivo de se tornar 
uma referência em termos globais. 

Numa perspetiva de inovação, foram 
desenvolvidos pastéis de nata de sa-
bores, que variam entre o chocola-
te e o camembert, obtendo-se um 
alargamento da linha de produto e 
permitindo-se entrar no mercado com 
produtos totalmente inovadores e de 
elevada qualidade.

Com a constante evolução dos merca-
dos e das tendências, tem sido realizado 
um esforço muito assertivo no desen-
volvimento de soluções inovadoras em 
todas os patamares, passando pelo pro-
duto e acabando na forma como este é 
introduzido nos novos mercados. 

A B+Y FOODS tem promovido o seu 
produto e a marca em feiras alimen-
tares de referência, onde tem sido 

possível iniciar os processos de entra-
da em novos mercados. Esta estraté-
gia tem permitido conquistar clientes 
importantes, como a Costco no Reino 
Unido, a Rewe na Alemanha, a Paul 
Bassett na Coreia do Sul ou a Dean & 
DeLuca no Japão. 

No final do ano passado, a empresa 
criou um novo produto tradicional 
português, as queijadas tradicionais, 
sob a marca K-JADA. 

Com o produto NATA PURA em pleno 
crescimento, premiado internacional-
mente, e com o novo projeto da mar-
ca K-JADA, a B+Y FOODS mantém o 
interesse na identificação de novas 
oportunidades para o seu portefólio de 
produtos, deixando de se focar exclu-
sivamente no pastel de nata, para se 
dedicar à promoção e exportação de 
pastelaria tradicional portuguesa. 

www.byfoodsglobal.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.byfoodsglobal.com&c=E,1,2B2TATyX5Yua_k_TBxKKXEoCvYf7nsWRNOJYvOPlsNul0DD1bEO3huSDMxxP5MJG2j2r9I_BkfbfYuKAsGwyK41pUamk7ZhntMvSdJKK42mMZu8,&typo=1
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Com 220 colaboradores, a Nutriva 
aposta na produção de produtos ultra-
congelados, nomeadamente de pada-
ria, pastelaria, croissanteria, salgados, 
sobremesas, gelados e pré-cozinhados.

A empresa atua em quatro áreas de ne-
gócio distintas: horeca, revenda, gran-
des contas e exportação. Todas as áreas 
representam valor para a empresa, tanto 
pela diferenciação entre clientes, como 
pelos produtos procurados. No entanto, 
a área de maior crescimento é a expor-
tação, que conta com clientes em vários 
países do mundo inteiro. Os clientes 
com mais peso a nível de exportação 
são, consequentemente, os que têm 
mais ligações a Portugal, especialmente 
por conhecerem os nossos produtos re-
gionais de pão ou sobremesas.

A estratégia para consolidar as vendas 
nos mercados externos consiste na 
contratação de comerciais em Espa-
nha, no aumento das vendas em Itá-

NUTRIVA
Uma marca de produtos ultracongelados  

de referência

Fundada em 2005, a Nutriva é uma empresa de produção e distribuição alimentar, 
sendo reconhecida como uma das principais da região centro e a mais jovem player 
do mercado português. Sediada em Coimbra e com uma unidade de produção em 
Vila Nova de Poiares, a empresa conta com delegações em Lisboa, Porto, Madrid e 

brevemente no Algarve.

lia, França, Alemanha, Estados Unidos 
da América e PALOP, e no desenvol-
vimento do negócio para clientes es-
pecíficos que operam no Reino Unido. 

A certificação IFS, que a empresa ter-
mina no final de março, irá garantir 
um selo de confiança e uma porta de 
entrada para mercados mais exigen-
tes e que solicitam esta garantia. A 
Nutriva tem como principal objetivo 
proporcionar aos seus clientes eleva-
dos índices de qualidade, de forma a 
garantir a sua satisfação e fidelização.
 
A aposta em produtos tradicionais por-
tugueses, utilizando ingredientes sele-
cionados e os saberes de antigamente, 
permite uma dinâmica na oferta de um 
vasto portefólio, que vai desde o pastel 
de nata, broa de bacalhau ou pão re-
gional feito em forno de pedra. 

O investimento em Investigação e De-
senvolvimento é uma das mais recen-

tes apostas da Nutriva, que tenta dife-
renciar e parametrizar os seus novos 
desenvolvimentos para uma compo-
nente mais focalizada em parâmetros 
de saúde, modernidade e proximida-
de com as necessidades dos consu-
midores e dos mercados, que querem 
respostas e soluções inovadoras. 

Neste âmbito, foram criados produtos 
mais saudáveis, como uma linha de 
pão sem sal e sobremesas sugar free. 
Atualmente estão ainda a ser dese-
nhados, com a colaboração do chef 
Diogo Rocha, novos produtos pré-co-
zinhados, como uma linha de sopas e 
pratos regionais modernos. 

Além disso, a Nutriva tem desenvolvi-
do novas soluções e produtos para o 
mercado de private label para clien-
tes específicos no mercado nacional 
e internacional. 

www.nutriva.pt

http://www.nutriva.pt
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NUTS ORIGINAL
Snacks portugueses com um conceito  

único e inovador  

A Nuts Original procura 
revolucionar a área dos 
snacks, apresentando 
um conceito único no 
mundo, através da sua 
linha “Moments”, que 
propõe uma mistura 
ideal para combinar 

frutos secos com 
bebidas. A marca está 
presente em todo o 

mundo, nomeadamente 
nos Estados Unidos da 
América, Costa Rica, 

África do Sul, Austrália, 
Brasil, Angola, Bélgica, 

França, Croácia, 
República Checa, Letónia 

e Espanha.

O lançamento da Nuts Original foi 
feito em 2015, após vários anos de 
estudo e desenvolvimento de produ-
to, em parceria com diferentes pro-
dutores de bebidas, como a francesa 
“Wine & Champagne”, a alemã “Lu-
xury Beer” e a belga “Gin & Tonic”.

Com um crescimento de 94 por cento 
em 2018, face ao ano anterior, a mar-
ca aposta constantemente na inovação, 
desenvolvendo anualmente produtos 
novos e diferenciadores. Em 2017, lan-
çou uma nova linha com cinco referên-
cias, e em 2018, acrescentou dois novos 
sabores a essa linha. Além disso, desen-
volveu uma solução para Food Service e 
personalizações para a hotelaria.

Atualmente encontra-se focada no 
desenvolvimento de duas novas linhas 

de produtos, no aumento da capaci-

dade de produção, na obtenção da 

certificação IFS, sendo que já é certi-

ficada Halal, e na promoção externa 

da marca, através da participação em 

feiras internacionais de renome: ISM 

Cologne, SIAL Canadá, Summer Fancy 

Food NY e PLMA, entre outras.

A nível nacional, a Nuts Original está 

presente nos principais retalhistas, 

como a Sonae, Jerónimo Martins, 

Auchan, Intermarché e El Corte In-

glés. Contudo, a internacionalização 

é o seu principal foco, estando pre-

sente em 29 países de quatro con-

tinentes (América, África, Europa e 

Oceânia): Estados Unidos Da Améri-

ca, Costa Rica, África do Sul, Austrá-

lia, Brasil, Angola, Bélgica, França, 

Croácia, República Checa, Letónia, 

Espanha, entre outros. Em 2019, 

prevê a entrada em novos mercados, 

nomeadamente a Alemanha, a Co-

reia do Sul e o Médio Oriente.

A Nuts Original já foi distinguida com 

diversos prémios internacionais, como 

o “Great Taste Award” no Reino Uni-

do, em 2017 e 2018.

A principal diferença entre esta mar-

ca portuguesa e a maioria das outras 

marcas de snacks existentes nos mer-

cados é que a Nuts Original consegue 

destacar-se pelo facto de não vender 

o produto, mas sim um conceito. Des-

ta forma, procura proporcionar novas 

experiências aos consumidores. 

www.nutsoriginal.com

http://www.nutsoriginal.com
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A empresa comercializa os seus cho-
colates sob a marca ROYAL COCOA 
Chocolatier & Palace, tendo vários as-
petos únicos e diferenciadores, como 
o facto de ser a primeira fábrica de 
chocolates no mundo a operar num 
hotel, bem como o uso de ingredien-
tes naturais, portugueses e de exce-
lência, nos recheios dos seus choco-
lates, para além da melhor seleção de 
cacau para a cobertura de chocolate.

O palacete dá uma identidade única 
aos chocolates, que aliam a história 
e a tradição do palacete e de Monte-
mor-o-Novo com a alta tecnologia da 
fábrica, que conta com uma capacida-
de de produção de 150 kg por hora, o 
equivalente à produção de mil caixas 
de bombons por hora.

A inovação mais importante da marca, 
desenvolvida durante três anos, foram 

ROYAL 
COCOA

Uma marca 
global  

no mundo  
dos chocolates

Em 2015, a Real 
Companhia do Cacau - 
RCC iniciou um projeto 

inovador com duas 
vertentes: uma fábrica 

de chocolates e um 
hotel palacete, num 
investimento global 

superior a dois milhões 
de euros e com o 

objetivo de ser a próxima 
marca global no mundo 

dos chocolates.

as receitas dos recheios dos bombons. 
A ideia partiu da recusa de utilização 
de pastas ou aromas, numa preocupa-
ção com a saúde, a sustentabilidade e o 
comércio justo. Assim, a marca recorreu 
ao uso de ingredientes portugueses de 
excelência de produtores locais, na con-
feção dos recheios dos bombons. 

Por exemplo, os Royal Cocoa de 
amêndoa são produzidos com amên-
doa orgânica de Ferreira do Alentejo, 
os Royal Cocoa de tangerina com as 
tangerinas dos jardins do palacete e 
o recheio de caramelo é feito artesa-
nalmente, empregando manteiga de 
cacau ao invés de manteigas animais.

Esta diferenciação reflete-se no sa-
bor único e suculento dos chocolates, 
como os de avelã, morango, figo e noz, 
limão ou caju com flor de sal, entre os 
cerca de 30 sabores já desenvolvidos.

Após a participação nas principais fei-
ras internacionais do setor nos últimos 
anos, 2019 é o ano da grande interna-
cionalização da ROYAL COCOA. Ten-
do a Certificação Halal, fundamental 
para os países muçulmanos, está a 
negociar a entrada e consolidação em 
vários mercados da União Europeia, 
Médio Oriente e Sudoeste Asiático, na 
persecução dos objetivos da marca. 

Outro aspeto interessante a mencio-
nar é a execução artesanal dos re-
cheios e da decoração. A embalagem 
mais exclusiva é em veludo com uma 
gaveta de 64 bombons e uma pinça 
em prata portuguesa, desenhada a 
pensar no Médio Oriente e em expo-
sição no Gourmet Experience do El 
Corte Inglês em Lisboa, podendo ser 
adquirida pelo preço de 349 euros. 

www.rcc.com.pt

http://www.rcc.com.pt
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A flor de sal e o sal da Salmarim são co-
lhidos manualmente nas salinas da Re-
serva Natural do Sapal de Castro Ma-
rim, originando produtos requintados 
e bem típicos da cultura portuguesa.

A empresa conta no seu portefólio com 
produtos únicos e inovadores, como o 
saleiro em cortiça para conservar a flor 
de sal, conferindo-lhe um sabor único. 
Para além de ser um produtor inovador 
e diferenciador dentro do mercado da 
flor de sal, este produto permite ainda 
aliar dois produtos nacionais numa mes-
ma embalagem, a cortiça e a flor de sal. 

SALMARIM
Flor de sal portuguesa degustada  

no mundo inteiro

A Salmarim é um projeto familiar que nasceu em 2007 da paixão pela gastronomia 
e da necessidade de proporcionar uma flor de sal seca, em pequenos cristais que 
se desfazem nos dedos e que destacam aromas. A internacionalização é uma das 

prioridades da empresa, que exporta para Espanha, França, Alemanha, Polónia, Suíça, 
Suécia, Itália, Bélgica, Holanda, Canadá, Estados Unidos da América e Médio Oriente.

A Salmarim tem também um Kit, de-
signado Mar Portátil, composto por 
três tubos com três propostas de flor 
de sal diferentes, que podem variar 
entre flor de sal aromática, flor de sal 
picante e flor de sal simples ao picante. 
Este produto carateriza-se por ser facil-
mente transportável numa embalagem 
cujo objetivo é levar a flor de sal para 
todo o lado, no bolso ou na mala. 

Devido à ligação à gastronomia, a Sal-
marim começou a preparar flor de sal 
para alguns dos melhores chefes de co-
zinha nacionais e internacionais, que a 

elegem como a melhor, nomeadamen-
te os chefes Rui Paula, Alexandre Silva, 
Benoit Shinton, Miguel Rocha Vieira, 
Hans Neuner, Nuno Mendes, Henrique 
Mouro, entre outros, alguns deles com 
restaurantes com estrela Michelin. 

Associada à restauração de topo, a em-
presa tem todos os seus produtos cer-
tificados pela empresa de certificação 
portuguesa SATIVA e pela empresa de 
certificação francesa Nature & Progrés.

Na procura pela inovação e qualidade, 
a empresa tem diversos protocolos es-
tabelecidos com diferentes universida-
des, como a Universidade do Algarve 
e o Instituto Superior de Agronomia. 
Além disso, tem conquistado inúme-
ros prémios nacionais e internacionais, 
demonstrado a qualidade do produto. 

Com uma produção de 70 toneladas 
de sal tradicional e sete toneladas de 
flor de sal, a Salmarim conta aumen-
tar esta capacidade, uma vez que este 
ano a produção poderá aumentar, de-
vido à aquisição de mais salinas tradi-
cionais em Castro Marim, que preten-
de recuperar até 2020. 

No futuro, a Salmarim pretende apro-
veitar a capacidade turística do Algar-
ve e apostar na animação turística, 
promovendo as suas salinas e fazendo 
visitas guiadas às mesmas. 

www.salmarim.com

http://www.salmarim.com
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Estabelecida entre 1994 e 1995, a Tu-
nipex voltou a colocar na costa algarvia 
uma arte de pesca tradicional na região: 
a armação de atum. A armação de pes-
ca da Tunipex encontra-se localizada a 
2,5 milhas náuticas da costa algarvia, 
com uma profundidade que varia entre 
os 20 e os 60 metros, utilizando sacos 
de areia como meio de fixação.

Em 1996, capturou o primeiro atum ra-

TUNIPEX
Atum com destino ao Japão

A Tunipex, empresa de pesca de atum sediada no Algarve, tem como objetivo 
principal desenvolver a pesca de atum em Portugal. Tendo como principal foco de 
venda o mercado japonês, para onde exporta a maioria do seu produto, a empresa 

fornece também o mercado português e espanhol. No futuro, tenciona expandir 
para outros mercados europeus.

bilho, contrariando os mais céticos que 
julgavam esta espécie extinta na costa. 
A maioria do atum capturado pela em-
presa é atum de revés, que, apesar de 
magro, tem bastante qualidade. Como 
não é possível a sua captura imediata 
para venda, devido às exigências do 
mercado, a empresa iniciou a aquicul-
tura do atum, com o intuito de obter 
um maior teor de gordura e satisfazer 
o mercado de sushi e sashimi.

Após três a quatro meses de aquicul-
tura, o atum é capturado, podendo 
ser vendido fresco ou congelado. Hoje 
em dia, o atum é essencialmente ven-
dido congelado.

A empresa aposta ainda na produção 
de outras espécies, como os pequenos 
tunídeos, esparídeos e corvinas. 

Em 2016, a Tunipex montou nas suas 
instalações de processamento de 
atum uma máquina de ultracongela-
ção a menos 60°C, sendo a primeira 
empresa em Portugal a operar com 
este tipo de equipamento.

Atualmente a empresa encontra-se a 
colaborar com um projeto de requa-
lificação do atum patudo dos Açores, 
esperando voltar a colocar esta espé-
cie de grande qualidade e valor co-
mercial no mercado japonês. 

www.tunipex.eu

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.tunipex.eu&c=E,1,PKG1kMpxgWq2ehvehEkzWxeA1ktAw5H7yPKn3sgaFSRcspWbXleVckLlY_YC2u8zXEel0r8X8zvORNs3cIbnBtHVYGqIsdpG9sfZJdmdIg,,&typo=1


AS STARTUPS DO 
AGROALIMENTAR 

A indústria agroalimentar tem vindo a consolidar-se como uma das mais 
promissoras para projetos tecnológicos inovadores. Nos últimos anos,  

surgiram diversas startups que impulsionaram a evolução do setor. Esta evolução 
permite um maior investimento no desenvolvimento de soluções cada vez  

mais inovadoras e diferenciadoras.

FARMCLOUD
Uma startup inovadora na indústria  

da produção animal

Constituida em julho de 2016, a FarmCloud procura contribuir para a melhoria 
contínua da produção animal em confinamento, utilizando os dados recolhidos em 

cada uma das explorações para entender da melhor forma possivel os resultados 
obtidos em cada um dos lotes animais produzidos. Esta startup apresentou-se pela 

primeira vez na maior feira mundial de produção animal, a Eurotier.
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Composta por uma equipa jovem e 
dinâmica, que é suportada por uma 
estrutura acionista estável com mais 
de 30 anos de experiência, a Frijobel 
Global pretende valorizar a agricultu-
ra familiar de proximidade, através de 
um relacionamento privilegiado e as-
sente na confiança. Assim, seleciona 
produtos com um crescente reconhe-
cimento internacional, como compo-
tas, vinhos, queijos e azeite. 

Com mais de 5.000 clientes fideliza-
dos, esta startup tem como objetivo 
afirmar-se no mercado global, através 
da exportação de produtos portugue-
ses. Em 2018, exportou os seus pro-
dutos para vários países europeus e 

FRIJOBEL 
GLOBAL
Produtos 

portugueses 
vendidos nos 
quatro cantos 

do mundo

Fundada em 2015, a 
startup Frijobel Global, 
pertencente ao Grupo 

Frijobel, aposta na 
venda e exportação de 
produtos tradicionais 
portugueses da fileira 
agroalimentar para 

distribuidores de 
produtos alimentares 

espalhados pelo mundo 
inteiro e lojas gourmet 

nacionais  
e internacionais.

A solução FarmCloud consiste num 
equipamento, designado FarmCon-
nector, instalado nas salas de produ-
ção animal (aviários, pecuárias, entre 
outras) e conectado de uma forma 
muito simples e rápida aos equipa-
mentos de produção existentes (con-
troladores ambientais, de alimentação 
e biométricos), sem obrigar a nenhu-
ma alteração da instalação existente. 

O FarmConnector processa localmen-
te todas as informações existentes nos 
controladores de terceiros e envia em 
tempo real para a plataforma central 
todos os dados relevantes. Não impor-
ta o número de controladores, salas de 
produção ou de quintas, nem o tipo 
de comunicação de dados disponível.

O trabalho de desenvolvimento e inte-
gração de novos equipamentos é uma 
constante, para conseguir ter resposta 
para todos os clientes a nível global, 
independentemente do fornecedor 
com o qual trabalha. 

Um dos objetivos alcançados foi passar 
a ser uma empresa maioritariamente 
de software, injetando a sua tecnolo-
gia proprietária em equipamentos de 
mercado. Desta forma, consegue ado-
tar novas tecnologias de comunicação 
e de processamento de dados com bai-
xo risco e investimento, e com mais-va-
lias significativas na oferta ao mercado. 

A FarmCloud foi pensada desde a sua 
génese como uma empresa global 
e para o mercado mundial. Como o 
mercado de produção animal é bas-
tante concentrado e com poucos 
players em cada geografia, a startup 
comunica em inglês e direciona gran-
de parte da sua promoção para as 
grandes feiras internacionais de espe-
cialidade, com destaque para a Euro-
tier, a VIV e a IPPE.

A realização de missões de negócios 
para os países considerados de inte-
resse, como a América do Sul, Esta-
dos Unidos da América, Canadá, Rei-
no Unido, França e Espanha, permite 
identificar parceiros locais e demons-
trar a sua tecnologia aos clientes finais. 

Os principais clientes da FarmCloud 
são alguns dos mais importantes gru-
pos de integração mundiais, com des-
taque para o Brasil, Chile e Espanha, 
onde conta com presença na BRF, JBS, 
Coopavel, Agrosuper ou Sada. 

Composta por três fundadores e três 
colaboradores a tempo inteiro, con-
tando com mais três pessoas externas 
para projetos e necessidades especí-
ficas, a equipa da FarmCloud deverá 
crescer até 21 colaboradores nos pró-
ximos dois anos. 

www.farmcloud.io

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.farmcloud.io%2f&c=E,1,uXWD_HNVB9k250uYIlQkBXOurm6mehdIVIw5T1FY1m2lkiPzMKZ1kOiBEO9MVL5vfMF1MKRugi7HIRxEUM4smoMjWjd5P_v6zx2R7mnBvE2L&typo=1
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para os Estados Unidos da América. 
No ano de 2019, tem como objetivo 
alargar a exportação para outros mer-
cados externos, tanto na União Euro-
peia, como para outros continentes. 

Recentemente, a Frijobel Global reali-
zou um importante investimento em 
sistemas de informação para as áreas 
comerciais e logísticas. Além disso, 
lançou a marca SUDD. Esta nova mar-
ca gourmet, virada para o mundo, 
pretende afirmar o posicionamento 
internacional da startup, com a venda 
de produtos do Sul da Europa, ou seja, 
de Portugal. A intenção é valorizar o 
território nacional e os pequenos pro-
dutores portugueses. 

à base de fruta e os vinhos do Douro, 
Dão e Verde, que contam com uma 
imagem elegante, simples e inovadora. 

Ainda durante o presente ano, a gama 
de produtos SUDD vai ser alargada, mais 
especificamente com vinho do Porto, 
gin, vinho reserva alentejano e conserva 
de sardinha, potenciando o que de me-
lhor se faz em Portugal. Deste modo, a 
Frijobel Global olha para o mundo, para 
estabelecer uma rede mundial de distri-
buição dos produtos portugueses.

No sentido de aproximar os consumi-
dores, este projeto, totalmente focado 
no mercado internacional, estabeleceu 
uma loja online, onde podem ser adqui-
ridos todos os produtos, à unidade, com 
entrega ao domicílio, em vários países.

Neste momento, a Frijobel Global está 
também a desenvolver outras marcas 
exclusivas para uma gama de vinhos do 

O portefólio da marca é composto por 

produtos de elevada qualidade e com 

raízes no conceito da alimentação sau-

dável e mediterrânica, como o queijo 

Rabaçal, o azeite, o mel, as compotas 

Alentejo e azeite, de modo a completar 
o seu puzzle estratégico de produtos, 
apresentando-se como uma empresa 
de elevado valor competitivo. 

www.frijobelglobal.com

www.sudd.pt

http://www.sudd.pt
http://www.frijobelglobal.com
http://www.sudd.pt
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Os vinhos portugueses evoluíram visivel-

mente nos últimos anos, em qualidade 

e em vendas. No mercado nacional, 

WINEGRID®
Na vanguarda 
da enologia  
de precisão

Num setor de cariz ainda 
tradicional e em franca 
expansão, a necessidade 
de modernizar e inovar 
é imperativa. A solução 
tecnológica de precisão 

WINEGRID® permite 
aos produtores de vinho 
ter, em tempo real e de 
forma automatizada, 

uma visão global e 
detalhada dos processos 

de vinificação.

acessível num computador, tablet ou te-
lemóvel, com a possibilidade de definir 
alarmes personalizados, listar tarefas ou 
realizar análises preditivas. 

Segundo as estimativas apresentadas 
pela OIV (Organização Internacional 
de Vinha e do Vinho), a produção vi-
tivinícola a nível mundial encontra-se 
em franca expansão. No ano de 2018, 
verificaram-se níveis de produção ele-
vados, destacando-se Itália, França e 
Espanha, assim como Argentina e Chi-
le. Além disso, países emergentes no 
setor têm vindo a surgir como a Nova 
Zelândia, Brasil, Grécia, Alemanha, ou 
Roménia. Contudo, e apesar do con-
texto bastante positivo, as alterações 
climáticas representam, nesta altura, 
um dos maiores desafios do setor. 

As soluções WINEGRID® visam ser 
reconhecidas mundialmente no mer-
cado da enologia, procurando chegar 
a todas as quintas, adegas, herdades 
e caves mantendo sempre uma proxi-
midade com os intervenientes, do dis-
tribuidor até ao produtor. Atualmente 
encontra-se a reforçar a presença in-
ternacional, sendo que as suas solu-
ções já marcam presença em merca-
dos de elevada relevância, nomeada-
mente Portugal, França e Itália. 

O ADN inovador da WINEGRID® já a 
fez merecedora de inúmeros prémios 
e reconhecimentos; mais recentemen-
te foi distinguida com o prémio “SME 
Instrument” da Comissão Europeia e 
o Prémio Distinção CNOIV na catego-
ria “ENOLOGIA”. 

O futuro passa por continuar o desen-
volvimento de tecnologia de ponta, 
mas acessível, procurando encontrar 
soluções pioneiras que permitam au-
mentar a rentabilidade da produção 
vitivinícola nos diversos tipos de pro-
cessos e fases de estágio. 

www.watgrid.com/winegrid

tem-se verificado uma oferta de vinhos 
de elevada qualidade, assim como um 
maior consumo de vinho, cuja tendên-
cia se estende a nível mundial. A aposta 
dos produtores de vinho na inovação, a 
par da modernização de alguns méto-
dos e sistemas de produção, tem sido 
um fator de mudança e crescimento. 

A WATGRID é uma PME, que nasceu 
em 2014, com o objetivo inicial de mo-
nitorizar a qualidade da água em tempo 
real. Porém, a versatilidade da tecno-
logia desenvolvida permitiu à empresa 
apostar na monitorização de outros lí-
quidos, surgindo, de forma natural, as 
soluções WINEGRID®, com aplicação 
específica no setor vitivinícola. 

A WINEGRID®, através de uma rede de 
sensores proprietários e de uma plata-
forma online de monitorização, permite 
ao produtor de vinho avaliar e analisar 
as diferentes fases de produção e, em 
simultâneo, acompanhar parâmetros 
críticos da evolução do vinho como a 
densidade, cor, turvação, temperatura e 
nível. Trata-se de uma solução integrada 

www.millenniumbcp.pt

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

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

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

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

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

http://www.watgrid.com/winegrid
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secretário 
executivo 
da CPLP

EMBAIXADOR 
FRANCISCO  
RIBEIRO 
TELLES

“A CPLP  
conquistou  
o seu espaço  
na complexa  
arquitetura  
da ordem 
internacional”
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Francisco Ribeiro Telles, embaixador, é o novo secretário executivo da CPLP, a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa constituída por Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 

e Timor-Leste, países que, no seu conjunto, ocupam uma área de 10.742.000 
quilómetros quadrados de terras, ou seja, 7,2 por cento da terra do planeta, 

espalhadas por quatro Continentes: Europa, América, África, Ásia.

Nomeado para o biénio 2019-2020, o diplomata português aponta a cooperação 
entre os países membros da CPLP e a afirmação internacional da língua portuguesa 

como alguns dos desafios que se lhe colocam neste mandato.

Tomou posse, no passado dia 15 de 
dezembro, como secretário execu-
tivo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) para o 
biénio 2019-2020. O que represen-
ta para si esta nomeação? 

Em primeiro lugar, estou grato ao go-
verno do meu país por ter-me consi-
derado à altura do desafio, bem como 
aos Chefes de Estado e de Governo de 
todos os Estados-membros da CPLP 
por terem depositado em mim a sua 
confiança para exercer o cargo. De-
sempenhar as funções de secretário 
executivo da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa constitui uma 
honra e um privilégio e, do ponto de 
vista pessoal, representa o culminar 
de uma carreira durante a qual tive 
a oportunidade e a felicidade de ter 
contacto com todos os países inte-
grantes da nossa organização.

Identifico também na minha gestão o 
encerramento simbólico de um ciclo 
na vida da CPLP, já que, com o exer-
cício do cargo por um nacional portu-
guês, todos os Estados-membros fun-
dadores da Comunidade terão tido 
um seu cidadão a ocupar a posição. 

Quais os principais desafios que se 
lhe colocam nesta nova missão? 

A CPLP, como qualquer organismo in-
ternacional, enfrenta o desafio perma-

Devo ressaltar, ainda, que o universo 
da CPLP engloba hoje também um 
número significativo de Observadores 
Associados (18 países e uma organiza-
ção internacional) e de Observadores 
Consultivos (grupo formado por cerca 
de 80 organizações da sociedade civil, 
fundações, universidades…). Estabe-
lecer mecanismos eficientes de diálo-
go e envolvimento destes atores nas 
atividades da CPLP consiste também 
num desafio a ser enfrentado com 
uma certa urgência.

Sucintamente, quais são as princi-
pais funções do Secretariado Exe-
cutivo da CPLP? 

O Secretariado Executivo tem como 
principal competência concretizar as 
decisões dos órgãos políticos decisó-
rios da CPLP, que são a Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo, 
o Conselho de Ministros – formado 
pelos ministros dos Negócios Estran-
geiros e das Relações Exteriores dos 
Estados-membros – e do Comité de 
Concertação Permanente – formado 
pelos Representantes Permanentes 
dos Estados-membros credenciados 
junto da CPLP, em Lisboa. 

Para desempenhar essa tarefa, o Se-
cretariado Executivo deve planificar e 
executar os programas desenvolvidos 
no âmbito da CPLP, organizar e parti-

“Creio que se impõe a 
obtenção de resultados 

tangíveis no que diz 
respeito à questão 
da mobilidade das 

pessoas no espaço da 
CPLP, à promoção da 
língua portuguesa 
e à cooperação na 
área dos oceanos, 
que constituem 

as prioridades da 
atual presidência 
cabo-verdiana da 

Comunidade.”

nente de renovar e fortalecer o com-
promisso político que lhe deu origem. 
Para tanto, precisa apresentar resulta-
dos concretos que reflitam, ao mesmo 
tempo, as aspirações comuns e os inte-
resses de cada Estado-membro.

Neste momento, creio que se impõe 
a obtenção de resultados tangíveis no 
que diz respeito à questão da mobili-
dade das pessoas no espaço da CPLP, 
à promoção da língua portuguesa e à 
cooperação na área dos oceanos, que 
constituem as prioridades da atual pre-
sidência cabo-verdiana da Comunidade.
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cipar nas reuniões dos órgãos da CPLP 
e acompanhar o seu seguimento e a 
execução de suas decisões.

Além destas competências gerais que 
dão enquadramento ao trabalho do 
Secretariado Executivo, o secretário exe-
cutivo pode, ainda, elaborar e propor 
medidas e iniciativas que promovam os 
objetivos da CPLP, realizar consultas jun-
tos dos Estados-membros sobre temas 
que lhe pareçam relevantes ou urgentes, 
sugerir a realização de reuniões extraor-
dinárias quando oportuno e representar 
a CPLP em fora internacionais.

Como irá, no desempenho desta 
missão, capitalizar a sua experiên-
cia como antigo embaixador de 
Portugal em países como Angola, 
Cabo Verde e Brasil?

Tive a oportunidade de acompanhar 
e testemunhar acontecimentos impor-
tantes em vários Estados-membros da 
CPLP, e vivi importantes períodos da 
minha vida em três deles (Cabo Verde, 
Angola e Brasil). Tenho, assim, alguma 
familiaridade com as particularidades 
dos países que integram a Comunida-
de, assim como com aquilo que eles 
têm em comum e que podem consti-
tuir pontos de convergência e de apro-
fundamento do diálogo político e da 
cooperação entre nós. Espero que esse 
conhecimento e essa convivência sejam 

mais-valias e contribuam para minha 
atuação como secretário executivo.

Qual a importância da cooperação 
entre os países membros da CPLP 
para, em conjunto, enfrentarem os 
desafios da globalização?

A CPLP reúne países muito diversos, a 
todos os níveis: dimensões territoriais, 
população, nível de desenvolvimento, 
grau de integração em projetos re-
gionais, etc. Ao mesmo tempo, sem 
prejuízo das suas diferenças e singu-
laridades, todos enfrentam desafios 
importantes e que não podem ser en-
frentados de modo isolado. O facto de 
partilharmos a mesma língua cria um 
ambiente particularmente favorável 
para o desenvolvimento de uma coo-
peração efetiva entre os nossos países.  

Qualquer língua é mais do que um ins-
trumento de comunicação. Ela carrega 
consigo valores, modos de pensar e a 
herança do universo cultural em que se 
desenvolveu. No caso da língua portu-
guesa, trata-se de um património co-
mum dos nossos países, que foi sendo 
alimentado ao longo dos séculos com 
as contribuições de todos aqueles que 
a adotaram e a foram criando e enri-
quecendo, refletindo hoje toda a diver-
sidade da nossa Comunidade. 

Dessa forma, considero a cooperação 
uma dimensão essencial da CPLP, pois 

possibilita a troca de experiências que, 
embora distintas, têm como pano de 
fundo um universo comum, que fa-
vorece a busca de soluções conjuntas 
para os desafios colocados pela bus-
ca do desenvolvimento sustentável. A 

cooperação da CPLP contribui assim 
para o desenvolvimento sustentado 
dos Estados-membros, a consolidação 
política, económica e social da Comu-
nidade e a sua projeção enquanto Or-
ganização Internacional.

A cooperação da CPLP assume-se hoje 
como transversal, interligando várias 
áreas e setores e alinhada com os es-
forços internacionalmente desenvol-
vidos nesse âmbito, nomeadamente 
com os princípios da Agenda 2030 
das Nações Unidas os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
dela decorrente. 

A cooperação realizada pela CPLP 
nas áreas da Segurança Alimentar 
e Nutricional, Saúde, Igualdade de 
Género, Trabalho e Assuntos Sociais 
(designadamente no domínio do 
trabalho infantil), Direitos Humanos 
e Boa Governação, Turismo e Ener-
gia, vem contribuindo para a nossa 
crescente visibilidade e revelando um 
importante potencial para o alarga-
mento das parcerias com diferentes 
tipologias de atores.

“Tenho alguma 
familiaridade com as 
particularidades dos 
países que integram 
a Comunidade, assim 
como com aquilo que 
eles têm em comum e 
que podem constituir 

pontos de convergência 
e de aprofundamento 

do diálogo político e da 
cooperação entre nós.”



ENTREVISTAmarço 2019 47

vários fora e eventos internacionais, 
especialmente no âmbito das Nações 
Unidas. Temos, também, logrado ob-
ter o apoio dos Estados-membros da 
organização a candidaturas de países 
e de cidadãos oriundos do espaço da 
Comunidade a importantes mandatos 
e cargos no sistema internacional.

Não posso deixar de referir, natural-
mente, o facto de o secretário-geral 
das Nações Unidas ser atualmente um 
nacional de um membro da CPLP. Estou 
seguro que a atuação do engenheiro 
António Guterres à frente das Nações 
Unidas tem tido e terá efeitos positi-
vos sobre a imagem da CPLP como um 
todo. E devo, igualmente, recordar ou-
tros destacados dirigentes de organiza-
ções internacionais oriundos de países 
da CPLP, como o embaixador Roberto 
Azêvedo, na OMC, José Graziano da Sil-
va, na FAO, e António Vitorino, na OIM. 

Assim, a CPLP é hoje uma organização 
que conquistou o seu espaço na com-
plexa arquitetura da ordem internacio-
nal, o que certamente tem contribuído 
para o aumento exponencial do inte-
resse de diversos países em se aproxi-

marem da Comunidade, por meio da 
categoria de Observador Associado. 
Desde 2014, 16 países e uma organi-
zação internacional – a Organização 
de Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) 
– foram admitidos nesta categoria. 
A CPLP possui hoje 19 Observadores 
Associados e um significativo número 
de outros países já sinalizaram a sua 
intenção de requerer aquele estatuto 
no âmbito da preparação da próxima 
Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo, em Angola, em 2020. 

Creio que a projeção da CPLP na es-
fera internacional tem-se consolidado 
ao longo do tempo e poderá ser for-
talecida com a crescente atuação dos 
Grupos CPLP, formados pelos repre-
sentantes dos Estados-membros nos 
países da Comunidade e em terceiros 
Estados, assim como junto dos orga-
nismos internacionais. Há poucos dias, 
desloquei-me a Genebra para discursar 
no Segmento de Alto Nível da 40ª ses-
são do Conselho de Direitos Humanos 
e tive a grata oportunidade de teste-
munhar a atividade concertada e eficaz 
dos nossos representantes acreditados 

Cabe lembrar, ainda, que a coopera-
ção na esfera da CPLP acontece tam-
bém na esfera político-institucional, 
de que as Missões de Observação Elei-
toral da Comunidade são um exemplo 
de grande importância.

De que forma poderão ser incre-
mentadas as relações económicas 
entre os países membros da CPLP? 
E, destes, com países terceiros? 
Quais são, na sua opinião, as medi-
das com maior relevo para a comu-
nidade empresarial da CPLP? 

Tem havido uma crescente mobilização 
de setores empresariais dos Estados-
-membros da CPLP no sentido de esti-
mular e incrementar as oportunidades 
económicas, de comércio e de investi-
mentos no espaço da Comunidade. A 
Confederação Empresarial da CPLP, que 
detém o estatuto de Observador Con-
sultivo da organização, tem exercido 
um papel de relevo nesse movimento e 
tem procurado sensibilizar os governos 
de cada Estado-membro para a impor-
tância de que sejam lançadas iniciativas 
conjuntas com vista a uma maior coo-
peração económica entre os nossos 
países. Como noutras áreas setoriais, 
as reuniões ministeriais de Comércio e 
das Finanças enquadram e orientam as 
nossas ações conjuntas, e os contactos 
regulares entre as agências de investi-
mento dos Estados-membros devem 
ser cada vez mais incentivados, nomea-
damente para promover ações de capa-
citação dos nossos empresários e para 
identificar propostas para incrementar a 
segurança jurídica dos investimentos no 
espaço da CPLP. 

Qual considera ser o papel e a rele-
vância da CPLP no plano das rela-
ções internacionais e como poderá 
ser reforçado esse posicionamento? 
E que papel poderá, neste domínio, 
ser atribuído à língua portuguesa 
enquanto fator de união entre os 
membros da Comunidade? 

A CPLP tem conseguido, em diversas 
ocasiões, consertar posições comuns 
e manifestar-se de forma conjunta em 
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junto dos diversos organismos das Na-
ções Unidas naquela cidade. É apenas 
um exemplo, mas repete-se noutras 
sedes e capitais de Estados terceiros, 
conferindo crescente visibilidade in-
ternacional à nossa Comunidade, aos 
nossos objetivos e à nossa Língua.

Ainda no contexto da nossa ação junto 
das organizações multilaterais, o esforço 

esforços para que a CPLP se torne mais 
conhecida e relevante. Iniciativas nesse 
sentido são promovidas um pouco por 
todo o mundo, não só pelos nossos 
governos, normalmente através das 
Embaixadas dos nove Estados-membros 
em múltiplas capitais e com o apoio de 
agências de promoção de investimentos 
como a AICEP, mas também através das 
nossas respetivas diásporas e das suas 

conjunto dos Estados-membros da CPLP 
para que a língua portuguesa seja ado-
tada como língua de trabalho ou oficial 
daquelas organizações constitui certa-
mente uma dimensão da maior relevân-
cia. Cabe lembrar que, tendo em conta 
as projeções demográficas das Nações 
Unidas, o número de falantes da língua 
portuguesa irá aumentar de forma sig-
nificativa até o final do século, especial-
mente em Angola e Moçambique, e que 
a utilização do português na internet e 
nas redes sociais contribui para o seu 
reconhecimento como uma língua com 
um enorme potencial de futuro.

As celebrações do dia 5 de maio como 
“Dia Internacional da Língua e da Cul-
tura na CPLP” são também, anualmen-
te, um momento de congregação de 

associações, das nossas redes de ensi-

no de português no estrangeiro e até 

de entidades externas à CPLP, mas que 

connosco sentem algum tipo de afini-

dade. Espero que no próximo 5 de maio 

a organização destas comemorações 

abarque ainda mais países e capitais do 

que em anos anteriores.

Poderá Portugal, enquanto membro 
dos PLP, desempenhar um papel re-
levante no relacionamento destes 
com a China, em particular no que 
diz respeito à Nova Rota da Seda?

Os Estados-membros da CPLP já man-

têm relações de significativa densida-

de com a China, tanto na esfera bila-

teral quanto no âmbito do Fórum para 

a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, o chamado “Fórum de 

Macau”, uma iniciativa do governo 

chinês voltada justamente para os paí-

ses de língua portuguesa. 

A CPLP acompanha com interesse as 

atividades do Fórum de Macau, que 

tem a sua dinâmica própria. Mas não 

existe, neste momento, uma maior 

aproximação institucional entre a Co-

munidade e aquele mecanismo.

Que legado gostaria de deixar na 
CPLP no final do seu mandato?

A CPLP encontra-se num momento 

muito especial de sua história. Nes-

tes 22 anos de existência já atingiu 

um grau de maturidade que garante 

o seu lugar e a sua relevância própria 

na vida internacional. Mas continua a 

ser uma organização em crescimento, 

que enfrenta o desafio da adaptação à 

crescente volatilidade do mundo hoje.

Espero, ao longo do meu mandato, 

contribuir para o crescimento da CPLP, 

de forma que os cidadãos de nossos 

países possam sentir, no seu quotidia-

no, o reflexo positivo do trabalho e da 

ambição do Secretariado Executivo e 

dos Estado-membros. 

www.cplp.org

“A projeção da CPLP 
na esfera internacional 

tem-se consolidado 
ao longo do tempo e 
poderá ser fortalecida 

com a crescente 
atuação dos Grupos 

CPLP, formados pelos 
representantes dos 

Estados-membros nos 
países da Comunidade 
e em terceiros Estados, 

assim como junto 
dos organismos 
internacionais.”

https://www.cplp.org/
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Angola é um importante parceiro económico de Portugal, sendo o segundo 
maior cliente de bens serviços portugueses de entre os países extracomunitários.

As recentes visitas oficiais dos mais altos dirigentes dos dois países, quer a 
Angola, com as visitas do Presidente da República e do primeiro-ministro 

portugueses, quer a Portugal, como a que o Presidente angolano efetuou em 
novembro ao nosso país, vieram consolidar o forte relacionamento histórico e 

abrir novas perspetivas no domínio da economia.
A análise do embaixador de Portugal em Angola, João Caetano da Silva, o do 

delegado da AICEP no mercado, José Junqueiro.

ANGOLA
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empresas e os cidadãos de ambos os 
países os verdadeiros artistas, o esteio 
e o baluarte inquebrantável da rela-
ção. A presença comparativa de Por-
tugal em Angola tem uma expressão, 
qualitativa e quantitativa, quase única 
no mundo: são mais de mil empresas 
instaladas em Angola e são cerca de 
seis mil empresas a fazer negócios com 
este país, que muitas vezes têm no 
mercado angolano o seu principal ou 
mesmo único destino de exportação. 
Apesar da conjuntura económica difí-
cil dos últimos anos, o relacionamento 
comercial continua a ser muito expres-
sivo: Portugal exportou, em 2018, 1,5 
mil milhões de euros para Angola e 
importou 928 milhões de euros des-
te país. São 24 voos semanais entre 
Luanda, Lisboa e Porto, cheios ou pra-
ticamente cheios. O Consulado Geral 
de Portugal em Luanda chega a emi-
tir mais de quinhentos vistos por dia 
em época alta. Estima-se em cerca de 
135.000 o número de cidadãos portu-
gueses em Angola, dos quais cerca de 
50 por cento têm dupla nacionalidade.

É com confiança renovada que perspe-
tivamos o futuro relacionamento entre 
Portugal e Angola. O governo do Pre-
sidente João Lourenço elegeu como 
uma das suas prioridades a atração do 
investimento direto estrangeiro. Foram 
dados passos significativos nesse sen-
tido, com novas leis do investimento 

As relações, a cooperação e a profunda 
amizade entre os dois povos são uma 
realidade indesmentível que resulta da 
escolha deles. Nesse sentido, colocar 
obstáculos a estas claras manifestações 
de vontade das pessoas não é simples-
mente possível: é como querer parar a 
força da corrente de um rio a caminho 
de uma cascata. Mas um excelente 
relacionamento entre os Estados e os 
governos não deixa de ser importante: 
contribui para o enriquecimento e for-
talecimento dessas vidas cá e lá e para 
a resolução dos problemas da vida, no 
quotidiano, nas famílias, nas empresas, 
de todos aqueles que, por uma razão 
ou por outra, têm a sua vida umbilical-
mente ligada a dois países unidos por 
cinco séculos de história.

O ciclo de visitas ao mais alto nível 
político demonstrou a amizade in-
quebrantável entre os dois países; 

RELACIONAMENTO ENTRE PORTUGAL
E ANGOLA NUM NOVO PATAMAR

As relações entre Portugal e Angola conhecem, neste momento, uma conjuntura 
muito favorável ao nível político-diplomático. O retomar das visitas políticas ao 

mais alto nível, que teve início com a visita em setembro do ano passado do senhor 
primeiro-ministro António Costa a Angola, continuou com a visita do Presidente 
João Lourenço a Portugal em novembro de 2018 e culminou com a apoteótica 
visita do Presidente da República de Portugal a Angola em março deste ano.

Tal permitiu uma retoma e aceleração da cooperação a todos os níveis.

a relação incontornável que une os 
dois Estados; a cumplicidade entre os 
dois governos. A certeza de que, para 
além de conjunturas, variáveis por 
definição, partilhamos uma comuni-
dade de destino dentro do espaço de 
soberania e dos contextos regionais 
de cada um. Estas visitas produziram 
resultados muito significativos. No de-
curso de um período de cerca de seis 
meses, foram assinados trinta e cinco 
instrumentos de cooperação abran-
gendo todas as áreas de soberania 
– testemunho inegável da confiança 
e do caráter estratégico dessa coope-
ração – em áreas tão relevantes como 
a saúde, a educação e as finanças. 
Dentro dos acordos assinados, subli-
nho três pela importância no campo 
económico: o acordo sobre transporte 
aéreo; a criação de um Observatório 
de Investimentos; o acordo para evitar 
a dupla tributação, que pela primeira 
vez é assinado entre Angola e um país 
da União Europeia. Temos legítimas 
expectativas que se possam concluir a 
curto prazo o acordo sobre a promo-
ção e proteção recíproca de investi-
mentos e um acordo sobre segurança 
social, ambos muito relevantes para as 
empresas e para os cidadãos.

O papel do Estado e da diplomacia é, 
para usar uma metáfora futebolística, 
preparar o “relvado” para que os artis-
tas possam brilhar. Mas são de facto as 

> POR JOÃO CAETANO DA SILVA, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
EM ANGOLA
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privado e da concorrência e facilitação 

na obtenção de vistos nas fronteiras. O 

governo angolano tem também estado 

a resolver a questão das dívidas para 

com as empresas portuguesas e cada 

visita política foi também uma ocasião 

para demonstrar o empenho na reso-

lução desse problema, essencial para 

a conquista da confiança dos investi-

dores. As empresas portuguesas têm 

conhecimento do mercado, da legisla-

ção, dos usos e costumes, do terreno 

e estão excelentemente posicionadas 

para investirem, diversificarem as suas 

atividades, criando riqueza, emprego, 

formando trabalhadores e partilhando 

tecnologia e know-how.

O mercado angolano é muito im-

portante para as nossas empresas e 

para as nossas marcas, independente-

mente do menor ou maior poder de 

compra dos consumidores no dia de 

hoje, pela perspetiva de crescimento 

demográfico que, conjugado com o 

aumento médio do poder de compra, 

pode multiplicar o valor deste merca-

A maior abertura de Angola ao mun-

do, que se faz, agora, sentir, abre 

também as portas à possibilidade de 

as empresas portuguesas expandirem 

as suas atividades nos países limítro-

fes recorrendo a Angola como hub. 

É, aliás, um imperativo que resulta da 

inserção do país na SADC. A melhoria 

das comunicações (estradas e ferrovia) 

e dos pontos de acesso (portos e aero-

portos), e energia e telecomunicações 

mais rápidas ajudarão a concretizar 

um aumento das exportações e uma 

maior disponibilidade de divisas.

Há quase quatro anos em Angola, não 

tenho dúvidas de que os portugueses 

e as empresas portuguesas e luso-

-angolanas estão comprometidos com 

Angola e estão em posição privilegia-

da, porque conhecem Angola e gos-

tam de aqui estar, para participar no 

desenvolvimento deste grande e mag-

nífico país. O futuro será certamente 

auspicioso para Angola neste novo 

ciclo político e nesta nova conjuntura 

do relacionamento bilateral. 

do, que já é o 2º mais importante fora 

da União Europeia. A notoriedade e 

penetração de marcas de grande con-

sumo (por exemplo nas bebidas ou 

nos vinhos) é potenciada pelo conhe-

cimento que os próprios angolanos 

têm de Portugal, ao contrário do que 

acontece em mercados mais maduros 

que já estão relativamente saturados. 

“Temos legítimas 
expectativas que se 
possam concluir a 

curto prazo o acordo 
sobre a promoção e 

proteção recíproca de 
investimentos e um 

acordo sobre segurança 
social, ambos muito 
relevantes para as 
empresas e para os 

cidadãos.”
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OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA AS 
EMPRESAS PORTUGUESAS EM ANGOLA

Angola, desde o fim da guerra civil em 2002, é sinónimo de estabilidade e paz. Em 
agosto de 2017, cerca de 10 milhões de angolanos, numa população total de 28 

milhões1, foram chamados às urnas para eleger um novo presidente. Este segundo 
ato eleitoral, desde a introdução da nova constituição em 2010, trouxe ao país 

uma nova realidade política com a eleição de João Lourenço, candidato do MPLA. 
Trata-se de um marco histórico na democracia angolana, não só pela transição 

pacífica de poder, mas pelo novo ciclo aberto com o fim de 38 anos de liderança do 
ex-presidente José Eduardo dos Santos.

tados de Portugal bens no valor de 

2.363,20 milhões de dólares, o que 

representa um aumento significativo 

face a 2016, com o registo de 1.788 

milhões de dólares. 

O ano de 2018, e início de 2019, aca-

ba por ser um período marcante a ní-

vel das relações político-diplomáticas 

entre os dois países. Nomeadamen-

te, com a visita do primeiro-ministro 

português a Angola, em setembro de 

2018, com a visita do Presidente da 

República de Angola a Portugal, em 

novembro de 2018, e por último com 

a visita do Presidente da República 

Naturalmente, esta mudança tem espe-
cial significado para Portugal uma vez 
que vai para além da proximidade his-
tórica e cultural, da partilha de quadros, 
de referências sociais ou gastronómicas. 

Portugal tem com Angola uma relação 
económica sólida, caracterizada pelas 
mais de 5.000 empresas exportadoras 
para este mercado (2º destino extra-
-UE), pela presença de cerca de mais 
de mil2 empresas de capital português 
e luso-angolanas instaladas no país, 
bem como dos 135.0003 portugueses 
que aqui vivem e trabalham. 

Este mercado assumiu particular im-
portância para as empresas e traba-
lhadores portugueses no período de 
2011 a 2014, num contexto de crise 
económica e financeira em Portugal 
e sob um programa internacional de 
assistência. Angola tornou-se num 
dos principais destinos das nossas 
exportações constituindo-se, então, 
como 1º mercado extra-UE. No que 
concerne ao grupo de produtos ex-
portados, o destaque vai para má-
quinas e aparelhos, químicos e pro-
dutos alimentares.

Segundo os últimos dados disponibi-
lizados pelo Banco Nacional de An-
gola – BNA, em 2017 foram impor-

1   Instituto Nacional de Estatística de Angola.

2   Trata-se de uma estimativa que tem por base o número de empresas registadas na base de dados da AICEP.

3   À semelhança da nota anterior, o número estimado é com base no número de portugueses inscritos no Consulado Geral de Portugal em Luanda.

> POR JOSÉ JUNQUEIRO,
DELEGADO DA AICEP
EM ANGOLA
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Portuguesa no início de março. Con-
forme destacou o Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa, durante a sua visi-
ta, as relações bilaterais atingiram um 
nível de excelência, com cerca de 35 
instrumentos bilaterais já assinados.
 
Do ponto de vista das relações econó-
micas, a destacar o acordo alcançado 
e ratificado a nível da Convenção Bila-
teral para Eliminar a Dupla Tributação. 

Exportação,  
diversificação  
e investimento 

No atual contexto, o governo ango-
lano quer priorizar a diversificação da 
economia por forma a tornar o país 
menos dependente das importações 
fomentando, ao mesmo tempo, a ex-
portação. A estratégia passa pela cap-
tação de investimento privado, aprova-
ção de medidas e legislação que visam 
aumentar a atratividade da economia 
angolana com base num melhor am-
biente de negócios. Para o efeito, estão 
em curso os seguintes programas:

• PRODESI - Programa de Apoio à 
Produção, Diversificação das Exporta-
ções e Substituição de Importações. 
Trata-se de um programa executivo 
para dinamizar a diversificação da pro-
dução nacional e geração de riqueza 
num conjunto de produções e fileiras 
específicas a integrar em clusters com 
maior potencial de geração de valor e 
de exportação e substituição de impor-
tações, nomeadamente: Alimentação 
e Agroindústria, Recursos Minerais, Pe-
tróleo e Gás Natural, Florestal, Têxteis, 
Vestuário e Calçado, e Turismo e Lazer.

• PROCIP - Projeto de Captação de 
Investimento Privado. Visa incentivar 
a transformação e diversificação eco-
nómica, o desenvolvimento do setor 
privado, bem como a produtividade e 
competitividade da economia, assente 
no Plano de Desenvolvimento Nacional 
2018 – 2022.

As empresas portuguesas que expor-
tam para o mercado angolano dispõem 
de uma linha de seguro de crédito no 

valor de 250 milhões de euros, opera-
cionalizada pela COSEC e com garantia 
do Estado português que, embora não 
seja exclusiva para este mercado, é sem 
dúvida um mecanismo de apoio, não só 
para as empresas que já exportam, mas 
também para aquelas que pretendem 
exportar. Adicionalmente, existe uma se-
gunda linha de seguro de crédito, ope-
racionalizada igualmente pela COSEC, 
e com garantia do Estado português e 
do Estado angolano, no valor de 1.500 
milhões de euros, que é exclusiva para 
este mercado e que se destina, essen-
cialmente, a apoiar projetos públicos de 
infraestruturas e vias de comunicação. 

O executivo angolano, no âmbito do 
incentivo à produção, diversificação das 
exportações e diminuição das importa-
ções, prevê o aumento de vendas ao 
estrangeiro num conjunto de produtos 
selecionadas: cimentos, café, madeira e 
rochas ornamentais. Já no que diz res-
peito a setores prioritários, os que apre-
sentam maior potencial de exportação, 
além dos já mencionados, são: cereais, 
têxteis, frutos do mar e turismo. 

No que concerne ao setor têxtil, o país 
recuperou três grandes fábricas da era 
colonial, nas províncias de Luanda, 
Cuanza Norte e Benguela. As fábricas 
África Têxtil, Satec e Textang II foram 
modernizadas através de uma linha de 
crédito do Japão no valor de 1,2 mil 
milhões de dólares e que contou com 
a garantia do Estado. Estas empresas 
preparam-se para operar em regime 
de concessão com entidades privadas.
 
No setor das madeiras, e segundo in-
formação do Ministério da Indústria 
angolano, em 2017 Angola exportou 
madeira para 34 países. Por ordem 
de grandeza, há a destacar a China 
com 107.649,3 toneladas, o Viet-
name com 35.284,2 e Portugal com 
26.166,7. Seguem-se a Turquia com 
24.458,5 toneladas, Emirados Árabes 
Unidos com 8.143,3, para os Estados 
Unidos da América foram 4.609,4 to-
neladas, para o Líbano 2.085,7, e para 
Índia 7.726,3.

Em síntese, em 2017 foram exporta-
das 60 mil toneladas de madeira, e o 
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valor investido nesta indústria terá sido 
na ordem dos 110 milhões de dólares 
(em Luanda de Benguela), sendo que 
90 por cento das empresas licenciadas 
pelo Ministério da Indústria estão lo-
calizadas em Luanda (num total de 84 
empresas). A capacidade anual previs-
ta em termos de corte será de 500 mil 
metros cúbicos de madeira. 

Já o setor de rochas ornamentais tem 
sido um dos que mais crescimento tem 
registado nas exportações angolanas. 
Um estudo recente sobre o setor indica 
que a produção anual será na ordem 
dos 60 mil metros cúbicos de granito e 
mármore, com 90 por cento e 10 por 
cento respetivamente. O granito é so-
bretudo produzido nos municípios da 
Chibia e dos Gambos, província Huíla, 
Lucira, no Namibe, e Nzeto, no Zaire. A 
província do Namibe é a única produ-
tora de mármore. 

Em termos de exportação, cerca de 80 
por cento da produção nacional tem 
como principais mercados a China, 
EUA, Espanha, Grécia, Hong-Kong, Itá-
lia, Suíça e Taiwan. 

No setor das pescas e do mar, segundo 
informação do Ministério das Pescas e 
do Mar, no âmbito do PRODESI, o po-
tencial está na produção de transfor-
mados de pescado, conservas de pei-
xes, peixe salgado e semi-preparados, 
e ainda a pesca de crustáceos. A título 
de exemplo, a empresa angolana ‘Pes-
ca Fresca’, da província do Namibe, ex-
portou, em novembro de 2017, cerca 
de 500 mil litros de óleo de peixe para 
China, África do Sul e Coreia do Sul.

Por último, no setor de cereais os 
principais investimentos a nível de 
produção de trigo, milho e soja estão 
a ser feitos na província do Cuanza 
Sul com destaque para o município 
da Cela, e Quibala. 

No que respeita ao investimento, em 
maio de 2018, foi aprovada na Assem-
bleia Nacional a nova lei de investimen-
to privado. Este diploma destaca-se do 

anterior sobretudo pelo fim da obriga-
toriedade da participação angolana de, 
pelo menos, 35 por cento do capital, 
em setores estratégicos. Além disso, 
estão previstas as seguintes alterações:

• Deixa de haver limite para investir 
e ter incentivos. Significa isto que 
independentemente do valor ou ori-
gem do investimento, este terá aces-
so a incentivos.

• A possibilidade de se poderem nego-
ciar novos incentivos com a agência do 
governo ou simplesmente aderir àque-
les preconizados na lei, para todos sem 
exceção.

• O fim dos incentivos é feito em con-
formidade com o prazo pelo qual fo-
ram concedidos que não pode ir além 
dos 10 anos.

• O país volta a estar dividido em três 
zonas, sendo que os incentivos irão va-
riar consoante a localização.

• A transferência de lucros, dividendos, 
royalties e afins é possível após imple-
mentação do projeto de investimento 
externo e pagamento dos impostos 
devidos.

• A entidade reguladora passa a ser a 
Agência para o Investimento Privado e 
Exportações – AIPEX. 

No que diz respeito a programas na-
cionais de investimento, com benefí-
cios e garantia do estado, há a desta-
car o seguinte: 

• Programa ‘Angola Investe’

O programa Angola Investe é uma ini-
ciativa do governo angolano, através 
do Ministério da Economia, criado em 
2012, que visa dinamizar e fortalecer 
as Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPME) angolanas, apresentando-se 
como uma oportunidade para robuste-
cer e diversificar a economia do país. 
Os setores prioritários são: Agricultura, 
Pecuária e Pescas; Materiais de Cons-
trução; Indústria Transformadora, Geo-
logia e Minas; Serviços de Apoio ao 
Setor Produtivo.

Fórum Empresarial 
Angola-Portugal

Por ocasião da visita do Presidente da 
República Marcelo Rebelo de Sousa 
a Angola, a AICEP e a AIPEX organi-
zaram o Fórum Empresarial Angola-
-Portugal, no dia 7 de março, no 
Salão Nobre do Palácio do Governo 
Provincial em Benguela. A iniciativa 
visou promover as oportunidades de 
investimento privado nas regiões e 
os setores de produção nacional, ob-
servar os constrangimentos em sede 
de realização dos projetos, incitar a 
concretização de possíveis parcerias e 
promover as exportações. 

Alguns dos temas abordados foram o 
apoio ao investimento privado, o fi-
nanciamento ao setor produtivo e as 
relações económicas Angola-Portugal. 
O seminário contou com a presença 
de cerca de 350 participantes. 

• Programa ‘PAC’

O Programa ‘Angola Investe’ ao que 
tudo indica será substituído pelo Pro-
grama de Apoio ao Crédito, que ainda 
continua em fase de preparação, por 
parte do Ministério da Economia e 
Planeamento. Será, contudo, um pro-
grama assente em regras mais rígidas 
relativamente ao financiamento de 
projetos de investimento economica-
mente mais viáveis. 

Dificuldades e desafios
No contexto atual do país, de um pon-
to vista macroeconómico caracterizado 
por uma crise económica, financeira 
e monetária, e de um ponto de vista 
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político, com o início de um novo ciclo 
político, é um período de grandes de-
safios para as empresas portuguesas, 
as que exportam para este mercado e 
as que aqui estão instaladas. 

Sendo Angola um país ainda muito de-
pendente das importações, sobretudo 
devido ao baixo índice de industriali-
zação a nível do setor não petrolífero, 
salvo algumas exceções, implica que o 
mesmo tenha grandes necessidades a 
nível de divisas para efetuar pagamen-
tos ao exterior. Acresce a esta situação 
o facto de o país ter como principal 
fonte de receita e, consequentemente, 
de obtenção de divisas, a venda de pe-
tróleo. Facilmente se pode depreender 
da existência de uma correlação direta 
entre o preço do barril de petróleo no 
mercado internacional e o nível de re-
ceitas do país. 

Não obstante o facto de o peso do se-
tor petrolífero ter vindo a diminuir gra-
dualmente no PIB desde 2013, o setor 
não petrolífero ainda é incapaz de ge-
rar receitas suficientes para colmatar as 
necessidades do país. 

Em suma, e atendendo à situação des-
crita, o maior desafio que as empresas 
portuguesas enfrentam atualmente é a 
escassez de divisas. 

A inflação e desvalorização da moeda 
nacional, como era de prever, vieram 
afetar negativamente o poder de com-
pra dos angolanos. De acordo com o 
INE, em Luanda, o índice de preços ao 
consumidor registou um aumento de 
cerca de 114 por cento entre 2014 e 
2017. Nesse período, e no que diz res-
peito a compras, 44 por cento do ren-
dimento dos angolanos foi gasto em 
alimentação e bebidas não alcoólicas. 
Já relativamente à habitação, água e 
eletricidade a percentagem de gastos 
fixou-se nos 12,5 por cento. O aumen-
to, a nível do preço, foi mais expressivo 
na habitação, eletricidade e combustí-
veis, com 67,3 por cento, seguido dos 
bens e serviços, com 45,7 por cento4.

De acordo com o Banco Mundial, An-
gola gastou em importações o equi-
valente a 37,67 por cento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2016.

Não obstante as melhorias no quadro 
legal do investimento privado, subsis-
tem ainda constrangimentos de outra 
natureza que afetam negativamente 
o investimento privado neste país, no-
meadamente nas infraestruturas, em 
particular no acesso deficitário à luz e 
água, o que implica que a esmagado-
ra maioria das unidades produtivas do 
país tenham de recorrer ao uso regular 

4   Jornal Expansão

de geradores e providenciar o trans-
porte de água e instalação de furos, 
quando é possível.

As vias de comunicação, sobretudo 
rodoviárias, na sua maioria apresen-
tam um estado de degradação con-
siderável, o que afeta de um ponto 
de vista logístico os operadores eco-
nómicos locais, fazendo com que seja 
um fator que aumenta as assimetrias 
entre as diversas províncias, sendo 
que as mais prejudicadas são as do 
leste do país. Apesar de haver ligação 
aérea entre a maioria das províncias, 
o custo interno é ainda considerável. 

O funcionamento geral das institui-
ções públicas continua a ser caracte-
rizado pelo elevado índice de buro-
cracia e consequente morosidade na 
gestão de processos. 

Os desafios para as empresas portu-
guesas que já apostam ou queiram vir 
a apostar no mercado angolano são 
vários, como acima referidos. A De-
legação da AICEP em Luanda está à 
disposição para vos apoiar no proces-
so de abordagem e/ou de instalação 
neste país. 

Estamos juntos! 

aicep.luanda@portugalglobal.pt

mailto:aicep.luanda%40portugalglobal.pt%20?subject=
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – ANGOLA

Angola é um importante parceiro comercial de Portugal, designadamente 
enquanto destino das exportações portuguesas de bens: é o 8º cliente de Portugal 

e o 2º maior fora da União Europeia. A balança comercial de bens e serviços é 
largamente favorável a Portugal. O investimento marca também o relacionamento 

económico entre os dois países.

Em 2018, a quota de Angola no co-

mércio internacional português de 

bens e serviços foi de 2,7 por cento 

enquanto cliente e de 1,2 por cento 

como fornecedor, confirmando a ten-

dência decrescente verificada nos últi-

mos anos. No período de 2014-2018, 

os valores das exportações de bens e 

serviços de Portugal para Angola re-

gistaram um decréscimo de 14,5 por 

cento, registando as importações um 

aumento de 7,7 por cento. No entan-

to, o saldo da balança comercial de 

bens e serviços é amplamente favo-

rável a Portugal, ascendendo a 1.340 

milhões de euros em 2018. 

No que se refere ao comércio de bens, 

de acordo com os dados do INE, Ango-

la posicionou-se no 8º lugar no ranking 

de clientes em 2018 (2,6 por cento das 

nossas exportações), mantendo a 2ª 

posição entre os “países terceiros” (a 

seguir aos EUA), ou seja, fora do espa-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM ANGOLA

2014 2015 2016 2017 2018 Var % 18/14a Var % 18/17b

Exportações 4.745,5 3.493,7 2.487,7 2.786,5 2.376,3 -14,5 -14,7

Importações 1.798,2 1.336,7 936,3 430,7 1.036,0 7,7 140,5

Saldo 2.947,3 2.157,0 1.551,4 2.355,9 1.340,4 -- --

Coef. Cob. 263,9 261,4 265,7 647,0 229,4 -- --

ço da União Europeia. Na qualidade de 

fornecedor, as quotas de Angola são 

mais modestas, ocupando a 12ª posi-

ção do ranking no ano em análise.

A balança comercial luso-angolana é 

tradicionalmente favorável a Portugal, 

tendo registado em 2018 um saldo de 

586,3 milhões de euros, o valor mais 

baixo dos últimos cinco anos. Consta-

ta-se ainda um decréscimo 14,7 por 

cento das exportações portuguesas 

de bens para Angola no período de 

2014-2018, enquanto as importações 

aumentaram 27,4 por cento.

A estrutura das exportações portu-

guesas para Angola é diversificada; no 

entanto, os cinco principais grupos de 

produtos expedidos para o mercado – 

máquinas e aparelhos, produtos agrí-

colas, químicos, produtos alimentares, 

e metais comuns – representaram, em 

2018, 71,2 por cento do total.

Com base nos dados disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estatística, 

nos últimos cinco anos verificou-se 

um decréscimo significativo no nú-

mero de empresas portuguesas ex-

portadoras para Angola, passando de 

9.397 empresas em 2013 para 5.383 

empresas em 2017.

No que diz respeito à estrutura das 

importações portuguesas provenien-

tes de Angola, esta está concentrada 

no grupo dos combustíveis minerais 

(óleos brutos de petróleo), que re-

presentou 97,9 por cento do total de 

2018, aumentando perto de 260 por 

cento face ao ano anterior.

No âmbito dos serviços, e segundo 

dados do Banco de Portugal, consta-

ta-se que Angola é mais importante 

como cliente do que como fornece-

dor de Portugal. À semelhança do 

que acontece no comércio de merca-

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.
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dorias, também na área dos serviços 
a balança bilateral é tradicionalmente 
favorável a Portugal, com o saldo a 
atingir 670 milhões de euros em 2018 
e um coeficiente de cobertura de 
483,6 por cento.

As viagens e turismo, os outros servi-
ços fornecidos por empresas, as tele-
comunicações, informática e informa-
ção, e os transportes são os principais 
serviços exportados por Portugal para 
Angola.

Em matéria de relações de investi-
mento direto com Angola, ao longo 
dos últimos cinco anos e na ótica do 
princípio direcional, verifica-se um de-
créscimo do Investimento Direto Por-
tuguês no Exterior (IDPE) para aquele 
país (menos 48,9 por cento), enquan-
to o investimento direto de Angola em 
Portugal (IDE) evoluiu positivamente 
até 2016, tendo registado quebras em 
2017 e 2018.

Embora a presença portuguesa se 

estenda a diversos setores de ativida-

de (de acordo com a Delegação da  

AICEP em Luanda existem, atualmen-

te, mais de mil empresas de capital 

português e luso-angolano), os prin-

cipais investimentos registam-se no 

setor da construção, serviços (sobre-

tudo financeiros), comércio (grosso e 

retalho), indústria e restauração. 

Relativamente ao investimento direto 

angolano em Portugal, este é conside-

rado uma extensão dos projetos de in-

ternacionalização da estrutura finan-

ceira e produtiva angolana. A banca, 

telecomunicações, energia e petró-

leos, construção civil, engenharia e 

arquitetura, e media apresentam-se 

como os setores de maior destaque. 

No entanto, saúde, ambiente, agroin-

dústria e turismo são os setores base 

que Angola procura expandir ou con-

solidar em Portugal. 

“A estrutura 

das exportações 

portuguesas para 

Angola é diversificada; 

no entanto, os cinco 

principais grupos de 

produtos expedidos 

para o mercado – 

máquinas e aparelhos, 

produtos agrícolas, 

químicos, produtos 

alimentares, e 

metais comuns – 

representaram, em 

2018, 71,2 por cento 

do total.”
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A Ferpinta Angola é uma empresa que 
nasceu em 1997, iniciando a sua ati-
vidade na Zona Industrial do Cazenga, 
em Luanda. Em 2005 inaugurou as 
suas instalações fabris no Polo Indus-
trial de Viana, também em Luanda, e, 
em 2011, instalou-se no Polo de De-
senvolvimento Industrial da Catumbe-
la, Lobito, em Benguela, para abaste-
cer todo o sul do país.

A sua principal atividade é o fabrico 
de tubos de aço, o corte e a formata-
ção de chapa, utilizados na constru-
ção civil e na indústria metalúrgica e 
metalomecânica, mas a empresa co-
mercializa também máquinas e alfaias 
agrícolas da marca Herculano, detida 
pelo grupo desde 1997.

FERPINTA ANGOLA
Líder no mercado dos tubos de aço

A Ferpinta Angola é uma empresa do grupo Ferpinta, fundado em Oliveira de 
Azeméis há mais de 50 anos, com a atividade centrada na metalomecânica e na 

produção de tubos em aço. Em Angola, onde está presente desde 1997, a empresa 
portuguesa é líder de mercado neste segmento de atividade.

Com 165 colaboradores, dos quais 
15 são expatriados, a Ferpinta Angola 
tem uma capacidade de produção de 
cerca de 80.000 toneladas de tubos e 
chapas de aço por ano, sendo líder no 
mercado e o maior produtor de tubos 
de aço naquele mercado africano. 

Sobre as potencialidades que encon-
tram no mercado angolano, Paulo Lei, 
administrador da Ferpinta, aponta o 
facto de se tratar de um “mercado em 
expansão, bastante dependente de 
importações de produtos acabados e 
baixa industrialização”, sendo que “a 
industrialização para substituir impor-
tações é a grande oportunidade” para 
a empresa portuguesa. Além destes, 
o crescimento da população e da me-

lhor formação académica da popula-

ção ativa são outros fatores conside-

rados, sendo ainda de sublinhar que 

se trata de um mercado permissivo a 

novos produtos e marcas.

Às empresas portuguesas que consi-

derem investir em Angola, Paulo Lei 

aconselha prudência, por ser um mer-

cado de risco, bastante dependente 

do petróleo e suscetível de grandes 

variações cambiais, capacidade finan-

ceira suficiente para suportar e ultra-

passar os obstáculos à entrada, e que 

a escolha do local de instalação recaia 

nos polos industriais. 

www.ferpinta.pt

http://www.ferpinta.pt


Temos orgulhosamente o registo co-
mercial n.º 2 de Cabinda, onde come-
çámos em 1946, e durante os primei-
ros 30 anos da empresa, a então Mota 
& Companhia, desenvolveu a sua ati-
vidade exclusivamente em Angola.

Somos assim angolanos por uma histó-
ria de presença com mais de 72 anos, 
sempre nos bons e maus momentos, 
ajudando em cada dia a aproximar An-
gola do seu potencial, tal como Ango-
la ajudou a empresa a crescer e a ser 
uma empresa de referência.

Este caminho não foi fácil. No nosso 
caso, começámos em Angola do zero 
e em poucos anos assumimos a cons-
trução do aeroporto 4 de fevereiro 

em Luanda, com ambição e o dever 
de concretizar este desafio que se nos 
deparava, o que cumprimos, tendo ao 
longo do tempo evoluído sempre com 
a mesma premissa: o respeito e uma 
atitude de relação franca, transpa-
rente e de verdadeira parceria com as 
entidades angolanas, correspondendo 
com a execução de projetos que ver-
dadeiramente marcaram a moderni-
zação de Angola.

Hoje, a Mota-Engil Angola é uma 
sociedade de direito angolano com 
sócios locais, sendo uma empresa de 
referência no setor da Engenharia e 
Construção em todo o território an-
golano e em qualquer segmento da 
indústria da construção.

Em 2008, e depois de alguns investi-
mentos no setor industrial, diversificá-
mos os nossos investimentos em An-
gola na área da gestão dos resíduos, 
tendo a empresa colocado todo o seu 
conhecimento técnico ao serviço de 
Angola para o início desta atividade.

Abrimos também há 10 anos o Cen-
tro de Formação em Luanda, certi-
ficado pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional de Angola, vi-
sando a qualificação de jovens ango-
lanos para os munir de ferramentas 
vocacionais e com saída profissional, 
podendo ser integrados na empre-
sa, mas tendo o Centro por missão 
última a formação de jovens para o 
mercado profissional em Angola, do-

A MOTA-ENGIL E ANGOLA:
Um percurso  

de crescimento partilhado

Falar de Angola para a Mota-Engil é falar de algo que está em nós, próximo, que 
conhecemos bem por ter sido onde nascemos e onde continuamos a ter uma relação 

de ligação profunda e inigualável.

>POR MANUEL MOTA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO DA MOTA-ENGIL ANGOLA
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tando-os da possibilidade de terem 
uma profissão.

Mais recentemente demos continui-
dade a projetos de responsabilidade 
social há muito desenvolvidos pela 
empresa e agora reforçados com a 
presença da Fundação Manuel Antó-
nio da Mota em Angola.

Tem sido com este compromisso de en-
tregar os projetos, com qualidade e em 
devido tempo, e assegurando um com-
promisso de envolvimento permanen-
te com a comunidade, que a empresa 
tem feito o seu percurso de afirmação 
permanente de uma Marca e uma re-
putação que nos acrescenta responsa-
bilidade, mas que nos diferencia nos 
momentos decisivos pela confiança 
que é necessário assegurar em Angola.

É um trabalho que exige capacidade 
financeira e uma visão estratégica 
de médio e longo prazo, mas que é 
variável decisiva para o sucesso de 
quem pretenda investir e singrar em 

Angola, um país de enorme potencial 
e que tem um enorme desafio que re-
sulta da vontade de diversificar a sua 
economia e para o qual as empresas 
portuguesas podem ter um papel rele-
vante, assim tenham a capacidade de 
se afirmar e competir.

Assim, e cumprindo com o desafio colo-
cado pela AICEP para a partilha da expe-
riência e alguns conselhos a dar às em-
presas portuguesas que queiram entrar 
em Angola, diria que será determinante 
que os novos investidores assegurem:

• Capacidade financeira para investir 
num horizonte de retorno de médio e 
longo prazo;

• Cumprimento dos requisitos de 
qualidade num mercado de eleva-
da exigência;

• Posicionamento de empresa local, 
com uma integração e envolvimento 
total com a comunidade, num senti-
mento que é determinante na cultu-
ra angolana.

Assegurados estes pressupostos, o 
percurso continuará a ser exigente, 
mas com as garantias que internamen-
te a empresa estará mais preparada 
para competir no mercado angolano.

O sucesso das empresas portuguesas 
em Angola passará cada vez mais por 
atuar num mercado concorrencial à 
escala global em que o compromis-
so de entrega de valor acrescentado 
à economia angolana será determi-
nante, investindo no país e criando 
oportunidades de carreira a quadros 
locais, numa base de partilha e de 
crescimento comum, das empresas e 
do país, que tem um potencial que vai 
para além do setor petrolífero e que 
caberá a todos os investidores contri-
buírem para este desígnio da econo-
mia angolana.

A Mota-Engil continuará a estar, como 
sempre esteve, ao lado de Angola.

Estamos juntos. 

www.mota-engil.pt

http://www.mota-engil.pt
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Chefe de Estado: João Manuel Gonçalves Lourenço 

Presidente e Chefe de Governo: João Manuel Gonçalves Lourenço 

Vice-presidente: Bornito de Sousa 

Data da atual Constituição: promulgada pelo Presidente da República 

a 5 de fevereiro de 2010

Principais partidos políticos: Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Con-

vergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE), Partido de Renovação 

Social (PRS), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). As próximas 

eleições gerais deverão ter lugar em 2022

Capital: Luanda: 6,9 milhões de habitantes

Outras cidades importantes: Lubango (1 milhão), Huambo (904 mil), Lo-

bito (737 mil), Benguela (469 mil), Kuito-Bié (424 mil) e Cabinda (399 mil)  

Religião: a maioria da população é Católica, embora uma parte signifi-

cativa pratique cultos e religiões locais 

Língua: a língua oficial é o português, mas são também tidas com línguas 

nacionais principais o Umbundo (Umbundu), o Quimbundo (Kimbundu), 

o Quicongo (Kikongo), o Tshócue (côkwe), o Ganguela (Nganguela) e o 

Cuanhama (Kwanyama)

Unidade monetária: Kuanza de Angola (AOA) 

1 EUR = 358,108 AOA (março 2019 - BdP)

Risco do país: Risco geral – CCC (AAA = risco menor; D = risco maior)

Risco político – CCC

Risco de estrutura económica – CC

Risco de crédito: 6 (1 = risco menor; 7 = risco maior)

Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo – Caso a caso; 

Médio/Longo prazo – Garantia soberana. Limite total de responsabilidades.

Fontes: Economist Intelligence Unit, COSEC, Banco de Portugal

Embaixada da República
de Angola em Portugal
Av. da República, 68 

1069-213 Lisboa 

Tel.: +351 21 796 7041

Fax: +351 213 795 1778 

geral@embangolapt.orgt

http://www.embaixadadeangola.pt

Representação Comercial
de Angola em Portugal 
Campo Grande, 28, 2°G 

1700-093 Lisboa 

Tel.: +351 21 796 3672

Fax:+351 21 796 7513

repcomangola@mail.telepac.pt 

www.repcomangola.com.pt

Endereços úteis

Angola em ficha

Área: 1 246 700 Km2

População: 30 milhões hab. (projeção para 2019) 

Densidade populacional: 22,3 hab./Km2 

Designação oficial: República de Angola 

Embaixada de Portugal
em Angola 
Av. de Portugal, 50 
Luanda 
Tel.: +244 222 331 079
luanda@mne.pt
www.luanda.embaixadaportugal.mne.pt

AICEP Luanda  
Avenida de Portugal, 50 
C.P. 1319 Luanda 
Tel.: +244 222 331 485
Fax: +244 222 330 529  
aicep.luanda@portugalglobal.pt

Consulado-Geral de Portugal 
em Luanda  
Av. de Portugal, 50 
Luanda 
Tel.: +244 222 333 435
Fax: +244 222 333 656 

cgluanda@mne.pt

www.cgportugalemluanda.com

Câmara de Comércio
e Indústria Portugal
– Angola (CCIPA)  
Rua Major Kanhangulo, 290
Edif. Monumental – 1º D 
Luanda 
Tel.: +244 924 918 149
Fax: +244 222 372 017  
www.cciportugal-angola.pt 

Guichet Único da Empresa (GUE)  
Largo António Correia de Freitas
Av. Marginal, 117 / 118 
Luanda  
Tel.: +244 222 372 788
Fax: +244 222 370 403
http://gue.minjus-ao.com
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

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

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

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

Subscreva as nossas newsletters.

Registe-se!

AICEP
INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA ONLINE
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Fundada pelo engenheiro português 
Carlos Quintas, a Altitude Software 
aposta constantemente na inovação 
tecnológica, na excelência, no traba-
lho em equipa, no compromisso e na 
paixão, com o objetivo de liderar a 
transformação inteligente do mun-
do da interação com os clientes e as-
sim, conseguir que as organizações 
proporcionem excelentes experiên-
cias de cliente.

ALTITUDE SOFTWARE 
Soluções portuguesas de interação com clientes 

espalhadas pelo mundo

Com 25 anos de existência, a Altitude Software é uma empresa global com 
soluções de qualidade de interação unificada com os clientes. Para além do 
escritório em Portugal, a empresa está presente fisicamente em inúmeros 

mercados externos de quatro continentes distintos, nomeadamente em Espanha, 
França, Reino Unido, Benelux, Brasil, México, Estados Unidos da América, Canadá, 

Emirados Árabes Unidos, Filipinas e Índia.

Com 300 colaboradores, dos quais 
120 se encontram em Portugal, esta 
empresa portuguesa e com sede em 
Portugal distingue-se pela qualidade 
dos seus produtos e recursos huma-
nos, que estão constantemente foca-
dos em aprender e melhorar, procu-
rando ser os melhores na tecnologia. 

Os produtos da empresa são adap-
tados e personalizados consoante as 

necessidades de cada cliente, tendo 
em consideração o seu setor de ativi-
dade. A Altitude Software conta com 
mais de 1.100 clientes de diversos 
setores, como o financeiro, as tele-
comunicações, os serviços públicos, 
entre outros, espalhados por 80 paí-
ses de todo o mundo: Europa, Mé-
dio Oriente, África, América Latina e 
uma presença crescente na América 
do Norte e na Ásia. 
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Alguns dos seus principais clientes são: 
Alliance Healthcare, Allianz, Altice, 
American Express, Armatis, Banco de 
Guayaquil, Banco Itaú, Banner Bank, 
BBVA, Coca-Cola Femsa, Gestión Tribu-
taria Territorial, Iberdrola, IKEA, Intrum, 
Leroy Merlin, Mapfre, Orange Espanha, 
Raiffeisen Bank, Santander, Securitas 
Direct, Telefonica, Teleperformance, 
Union Bank, entre muitos outros. 

Com um volume de faturação de 30 
milhões de euros, a Altitude Software 
exportou, em 2017, 60 por cento da 
sua faturação para os mercados da 
União Europeia e 28 por cento para 
outros mercados externos. 

A estratégia de internacionalização da 
Altitude Software varia de acordo com 
as características de cada mercado ex-
terno. Nos mercados onde já está con-
solidada, a empresa atua diretamente, 
recorrendo ao apoio dos seus parceiros. 
Enquanto nos mercados onde ainda 
não tem presença, atua apenas através 
dos parceiros. Um dos seus principais 
mercados de atuação é a América La-
tina, nomeadamente o Brasil, onde é a 
principal player do setor. 

A Altitude Software distingue-se da 
concorrência, tanto a nível nacional 

simultâneo – uma plataforma integra-
da, com dados unificados. 

A plataforma integrada “Altitude 
Xperience” unifica todas as comuni-
cações e soluções de interação com 
os clientes, incluindo um histórico 
da relação entre a empresa e os seus 
clientes. As soluções da plataforma 
são utilizadas para gerir as funções 
empresariais como o atendimento ao 
cliente, o telemarketing, as televen-
das, as cobranças, os helpdesks, as 
pesquisas, entre outros. Esta solução 
permite melhorar a relação entre as 
empresas e os clientes e aumentar o 
índice de fidelidade do cliente. 

Segundo Miguel Noronha, vice-presi-
dente executivo da empresa, “A Alti-
tude Software tem ainda como objeti-
vo desenvolver a sua rede de parceiros 
em todo o mundo, nomeadamente 
nos mercados onde não tem escritó-
rios físicos.”

Recentemente, a Altitude Software 
assumiu o mercado português como 
um mercado foco, que passou a ser 
gerido diretamente por Portugal e 
não por Espanha, como era inicial-
mente. Esta redefinição estratégica 
justifica-se pelo facto de a empresa 
ser portuguesa e o seu core estar 
em Portugal, possibilitando uma 

Em 2019, a empresa procura, através dos 
seus parceiros, apostar na internacionali-
zação e consolidar o seu crescimento nos 
mercados externos, mais especificamen-
te na América do Norte – Estados Unidos 
da América e México. Com 25 clientes 
no mercado americano e um escritório 
em Chicago, a Altitude Software pre-
tende duplicar este número no presente 
ano, demonstrando uma aposta signifi-
cativa no crescimento neste mercado. 

"Com um volume 
de faturação de 30 
milhões de euros, a 
Altitude Software 

exportou, em 2017, 
60 por cento da sua 
faturação para os 

mercados da União 
Europeia e 28 por 
cento para outros 

mercados externos."

como internacional, pela sua capaci-

dade de proporcionar um serviço de 

apoio aos clientes através do desen-

volvimento de diferentes canais em 

maior facilidade no contacto com 
os clientes. 

Ao longo dos últimos anos, a empre-
sa conquistou um elevado reconheci-
mento no setor, tendo recebido mais 
de 50 prémios por inovação e por 
resultados tangíveis com clientes nos 
principais mercados do mundo. 

www.altitude.com

http://www.altitude.com
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As soluções desenvolvidas pela Glintt 
são utilizadas em mais de 200 hospi-
tais e clínicas. No setor da farmácia, 
são já 12.000 as que na Península 
Ibérica utilizam o software de gestão 
suportado pela Glintt, que disponibili-
za ainda um vasto portefólio de outras 
ofertas de bens e serviços, o qual en-
globa nomeadamente, a conceção e 
projeção de espaço de lojas, automa-
ção, infraestruturas e consumíveis. Nos 

GLINTT
Soluções inovadoras e de referência  

no mercado da saúde

Com mais 20 anos de experiência, a Glintt - Global Intelligence Technologies é uma 
referência incontornável no universo tecnológico nacional e internacional e uma 

das maiores empresas tecnológicas cotadas na Eunonext. Sediada em Sintra e com 
escritórios no Porto e, mais recentemente, nos Açores, conta com uma presença 

mundial em seis países e uma equipa nacional de 1.100 colaboradores. O seu 
objetivo é ser reconhecida, pelo mercado, como sendo a número um na sua área 

preferencial de atuação: a saúde.

serviços financeiros, telecomunicações 
e administração pública, a Glintt atua 
nas maiores e mais competitivas enti-
dades públicas e privadas, presentes 
em vários países da Europa, executan-
do projetos transformacionais de ele-
vada complexidade e serviços de ges-
tão aplicacional e de infraestruturas.

Com fortes competências na área saú-
de, a Glintt conta com colaboradores 

formados em farmácia, enfermagem 
e biomédica e também nas áreas das 
tecnologias e sistemas de informação, 
matemática e gestão, garantindo as-
sim um amplo saber, que lhe permite 
responder com competência e con-
fiança aos desafios dos seus clientes e 
parceiros de negócio.

Segundo Nuno Vasco Lopes, CEO da 
Glintt, “a integração de jovens talen-
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tos na equipa Glintt tem constituído, 
desde sempre, um dos pilares estra-
tégicos da Glintt e, por isso, temos 
apostado na criação de várias Aca-
demias, da Escola OutSystems e das 
Summer Trainees, de forma a dar o 
acompanhamento necessário a estes 
jovens, o que se traduz numa elevada 
retenção de ‘know-how’, na fideliza-
ção dos clientes e na cooperação con-
tínua com os parceiros de negócio”. 

Em resultado do compromisso com a 
excelência e o elevado investimento 
em I&D, promovido não só por inicia-
tivas autónomas, como em parceria 
com universidades e consórcios inter-
nacionais, a Glintt orgulha-se de deter 
um notável portefólio de propriedade 
intelectual, a qual é reconhecida pelo 
Sistema Científico e Tecnológico Por-
tuguês e certificada por várias entida-
des nacionais e estrangeiras.

A tecnológica portuguesa assume 
como missão liderar o mercado de 
serviços profissionais e tecnológicos 
para os agentes que constituem o sis-
tema alargado da saúde, responden-
do aos seus desafios com inovação 
baseada nas melhores experiências 
de várias indústrias. É, precisamente, 
na área da saúde que a empresa mais 
tem apostado, sobretudo a partir de 
2016, quando passou a focar o seu 
negócio neste setor através do desen-
volvimento de programas e soluções 
informáticas para apoio aos hospitais. 

A inovação e o desenvolvimento de no-
vas soluções, em que o foco é o utente 
e a melhoria da sua qualidade de vida, 
constituem uma forte aposta da empre-
sa com destaque para a área da saúde. 
A Glintt tem procurado soluções para 
os desafios cada vez mais complexos 
que o setor da saúde enfrenta, promo-
vendo a adoção de comportamentos 
que reduzam o risco da doença e crian-
do condições para uma melhor respos-
ta do sistema alargado de saúde, seja 
na marcação remota de uma consulta, 
na automatização de um atendimento 
hospitalar, na agilização do acesso aos 

dados numa consulta médica, na ga-
rantia que a medicação que está a to-
mar é correta ou no acompanhamento 
remoto de um doente. 

Com este objetivo, a empresa criou uma 
plataforma exclusivamente dedicada à 
inovação, a Glintt Inov, e decidiu inves-
tir cerca de quatro milhões de euros na 
criação de novas soluções para a saúde.

“A inovação está no ADN da Glintt e 
a Glintt Inov é a materialização desta 
aposta da empresa. Este é um projeto 
direcionado para a transformação di-
gital na saúde, que tem por objetivo 
investir em inovação útil, tanto para 
profissionais de saúde, como para o 
cidadão”, defende Nuno Vasco Lopes.

A aposta  
no mercado externo
O processo de internacionalização da 
empresa passa por identificar os mer-
cados com maior potencial para rece-
berem uma (ou várias) das ofertas de 
serviços ou de produtos da Glintt. Os 
mais de mil colaboradores da Glintt 
operam a partir de dez escritórios, 
distribuídos por seis países – Portugal, 
Espanha, Angola, Brasil, Reino Unido 
e Irlanda –, sendo que a empresa tem 
maior expressão na Península Ibérica. 
Em 2016, entrou no Reino Unido e na 
Irlanda, onde tem estado a introduzir 
projetos na área da saúde. 

Mais recentemente, a Glintt abriu um 
hub tecnológico na ilha Terceira, um 
desafio lançado pelo Governo Regio-
nal dos Açores, via a Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores, com o intuito de alargar o de-
senvolvimento das suas soluções, no-
meadamente o Globalcare (software 
para hospitais e clínicas) e o Sifarma 
(software para farmácias), bem como 
contribuir para a dinâmica económica 
da região e melhorar a sua capacidade 
de resposta aos clientes da região.

No mercado externo, a Glintt preten-
de consolidar os mercados onde já tem 

escritório, fazendo crescer a sua rede 

de parceiros locais, e só depois estu-

dará a sua entrada em eventuais e fu-

turos mercados emergentes. O foco é 

continuar a fortalecer a sua presença 

onde já detém uma contribuição ativa, 

sendo essa a estratégia na qual a Glintt 

acredita e que tem gerado resultados 

muito positivos, de forma sustentável, 

segundo refere fonte da empresa. 

A Glintt tem uma carteira de clientes 

diversificada, desde farmácias e hospi-

tais na área da saúde, à banca, seguros 

e telecomunicações. Muitos dos seus 

clientes são nacionais, mas a maior 

parte são internacionais, estando estes 

últimos distribuídos por Espanha – o 

maior foco da empresa para os próxi-

mos anos –, Angola, Brasil, Benelux, 

França, Reino Unido e Irlanda. 

A empresa quer ser reconhecida como 

uma tecnológica de ponta, com as 

melhores soluções de gestão aplica-

das a vários setores de atividade, apre-

sentando também projetos que abar-

cam a totalidade de uma farmácia e 

o mesmo com as unidades de saúde, 

desde a gestão e administração aos 

profissionais clínicos e utentes.

A Glintt tem uma visão transversal da 

saúde e consegue acompanhar a jor-

nada do doente: desde o seu estado 

saudável até aos cuidados de saúde 

primários e domiciliários. “Queremos 

estar antes da doença, na prevenção, 

na medição de outcomes e na vida das 

pessoas – em vez de ‘patience journey’, 

será antes ‘people journey’. Todo este 

conhecimento faz com que possamos 

acrescentar valor ao nível da tecnologia 

e dos processos de trabalho dos presta-

dores de saúde. E, por isso, para além 

de sermos fornecedores de tecnologia, 

olhamos para os processos e introduzi-

mos metodologias com vista à melhoria 

contínua”, conclui o CEO da Glintt. 

www.glintt.com/pt

https://www.glintt.com/pt/
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“The top 10 risks to 
the global economy 
2019” – The Economist 
Intelligence Unit (EIU), 
fevereiro 2019
Segundo a recente análise da EIU, as 
perspetivas para a economia mundial 
são agora mais pessimistas, sendo ex-
pectável um crescimento do produto 
interno bruto de 2,8 por cento em 
2019 e 2,6 por cento em 2020. No 
entanto, existem riscos que poderão 
ter um impacto negativo no desem-
penho económico global, nomea-
damente o conflito comercial EUA-
-China, a dívida soberana dos EUA e 
o abrandamento económico prolon-
gado da economia chinesa.

CONSULTAR

“Situación 
Latinoamericana 2019” 
– BBVA Research, 
janeiro 2019
Neste relatório os especialistas perspe-
tivam que a economia da América La-
tina recupere em 2019 e 2020, ainda 
que de forma gradual, sendo espera-
das taxas de crescimento de 2,1 por 
cento e 2,4 por cento, respetivamen-
te. A recuperação económica é pre-
judicada pelos previsíveis efeitos do 
abrandamento global, pelo aumento 
da volatilidade financeira e pela queda 
dos preços das commodities.

CONSULTAR

“Globalisation in 
transition: The future 

of trade and value 
chains” – McKinsey 
Global Institute,  
janeiro 2019
O relatório da McKinsey Global Ins-
titute analisa a dinâmica de 23 ca-
deias de valor (abrangendo 43 paí-
ses) entre 1995 e 2017. O estudo 
revela que existem três fatores cha-
ve que afetam o comércio mundial: 
aumento do consumo em mercados 
emergentes (cerca de 50 por cento 
desde 2007); aumento das cadeias 
de fornecimento na China e outros 
mercados emergentes; e introdução 
de novas tecnologias, com impacto 
na logística, processos produtivos  
e produtos.

CONSULTAR

União Europeia 
(UE) - “Overview 
of FTA and Other 
Trade Negotiations” - 
Updated March 2019, 
European Commission 
Elaborado pela Comissão Europeia, 
este relatório aborda o último ponto 
de situação das negociações a decor-
rer entre a UE e vários países tercei-
ros sobre Acordos de Comércio Livre 
(Free Trade Agreements), entre outros 
(Overview of Economic Partnership 
Agreements – EPAs).

CONSULTAR

União Europeia 
- Análise do 

Investimento 
Estrangeiro: Entrada 
em Vigor do Novo 
Quadro Europeu 
em abril de 2019 - 5 
de março de 2019, 
Comissão Europeia, 
Comunicado  
de Imprensa
O Conselho da UE aprovou a 5 de 
março um novo quadro legal para a 
análise e escrutínio dos investimentos 
diretos estrangeiros na União Euro-
peia, dando por concluído o proces-
so legislativo sobre esta proposta. O 
novo quadro deverá entrar em vigor 
em abril do corrente ano. Pretende-
-se com esta alteração salvaguardar a 
segurança, a ordem pública e os inte-
resses estratégicos da Europa no que 
respeita aos investimentos originários 
de países terceiros na União Europeia.

CONSULTAR

EU-Singapure Free 
Trade Agreement 
Signed - February 15, 
2019, ASEAN Briefing 
A 13 de fevereiro de 2019 o Parlamen-
to Europeu aprovou um acordo de co-
mércio livre entre a União Europeia (UE) 
e Singapura (o primeiro celebrado com 
um país da Associação de Nações do 
Sudeste Asiático – ASEAN), que visa eli-
minar barreiras (pautais e não pautais), 
abrir o setor dos serviços às empresas 
europeias, protegendo as indicações 
geográficas (ex.: vinhos e queijos portu-
gueses). O acordo entra em vigor depois 
de ser objeto de ratificação pelas partes.

CONSULTAR

http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU_Global_risks_2019.pdf&mode=wp&campaignid=GlobalRisks2019
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Situacion_Latam_1T19_edi_vf.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Situacion_Latam_1T19_edi_vf.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Situacion_Latam_1T19_edi_vf.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Situacion_Latam_1T19_edi_vf.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Situacion_Latam_1T19_edi_vf.pdf
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1532_pt.htm
https://www.aseanbriefing.com/news/2019/02/15/eu-singapore-free-trade-agreement-signed.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUOther&tqid=k.KvfCYgAE4B7pn8WY5Zzvj9RjAwrEJD0maN1LVP
https://www.aseanbriefing.com/news/2019/02/15/eu-singapore-free-trade-agreement-signed.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUOther&tqid=k.KvfCYgAE4B7pn8WY5Zzvj9RjAwrEJD0maN1LVP
https://www.aseanbriefing.com/news/2019/02/15/eu-singapore-free-trade-agreement-signed.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUOther&tqid=k.KvfCYgAE4B7pn8WY5Zzvj9RjAwrEJD0maN1LVP
https://www.aseanbriefing.com/news/2019/02/15/eu-singapore-free-trade-agreement-signed.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUOther&tqid=k.KvfCYgAE4B7pn8WY5Zzvj9RjAwrEJD0maN1LVP


março 2019 69FACTOS & TENDÊNCIAS

Nova Legislação Alemã 
– Licenciamento de 
Embalagens (site da 
Câmara de Comércio  
e Indústria Luso-alemã)
A 1 de janeiro de 2019 entrou em vi-
gor a nova legislação alemã do licen-
ciamento de embalagens (VerpakG), 
que apresenta algumas alterações re-
lativamente ao quadro jurídico anterior 
sobre esta matéria. A Câmara de Co-
mércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA) 
disponibiliza informação de enquadra-
mento geral no seu site e presta servi-
ços de consultoria e apoio às empre-
sas portuguesas que exportam os seus 
produtos para a Alemanha.

CONSULTAR

Apoio ao Contribuinte: 
Prepare-se para 
o BREXIT (site da 
Autoridade Tributária  
e Aduaneira)
De acordo com o previsto no artigo 50.º, 
n.º 2, do Tratado da União Europeia, a 
partir das 23h00 do dia 29 de março 
de 2019 o Reino Unido deixará de ser 
um Estado-membro da União Europeia, 
salvo se até essa data retirar a referida 
notificação ou haja uma prorrogação do 
prazo de saída pelo Conselho Europeu.
Com vista a disponibilizar aos inte-
ressados e contribuintes informação 
mais detalhada sobre o BREXIT, a AT 
disponibiliza na sua página um con-
junto diversificado de informações re-
levantes: Aduaneira; IEC; IVA; Registo 
de Contribuintes; Rendimentos – IRC; 
e Atualidades UE.

CONSULTAR

Parlamento  
de Angola Aprova  
Lei das Parcerias 
Público-Privadas - 20 
March 2019, Macauhub
A Assembleia Nacional de Angola 
aprovou, em definitivo, a proposta de 
Lei das Parcerias Público-Privadas, que 
pretende tornar o enquadramento ju-
rídico-legal nesta área mais dinâmico 
e ajustado ao atual contexto da vida 
económica que o país atravessa.

CONSULTAR

Angola - Convenção 
para Evitar a Dupla  
Tributação com  
Portugal (site AICEP,  
14 de fevereiro de 2019)
Através da do Decreto n.º 13/2019, 
de 14 de fevereiro, é ratificada a Con-
venção entre Portugal e Angola para 
Eliminar a Dupla Tributação em Maté-
ria de Impostos sobre o Rendimento 
e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, 
assinada em Luanda, em 18 de setem-
bro de 2018, e aprovada pela Reso-
lução da Assembleia da República n.º 
23/2019, em 18 de janeiro de 2019. 
Aguarda publicação do Aviso da sua 
entrada em vigor.

CONSULTAR

A economia portuguesa 
cresceu 2,1 por cento 
em 2018
De acordo com os últimos resulta-
dos das Contas Nacionais Trimes-

trais publicados pelo INE – Instituto 
Nacional de Estatística, em 2018 o 
produto interno bruto registou um 
crescimento real de 2,1 por cento 
face ao ano anterior, enquanto as 
exportações portuguesas de bens e 
serviços cresceram 3,7 por cento.

CONSULTAR

As exportações 
portuguesas de bens 
aumentaram 4,1  
por cento em janeiro 
Em janeiro de 2019, as exportações 
de bens registaram taxas de variação 
nominais de 4,1 por cento em termos 
homólogos (tvh) e de 14,1 por cento 
face a dezembro de 2018 (variação 
em cadeia), atingindo 4.971 milhões 
de euros, em valor absoluto, enquan-
to as Importações observaram taxas 
de variação nominais de 16,6 por cen-
to em termos homólogos e de 16,1 
por cento face a dezembro de 2018 
(variação em cadeia), atingindo 6.967 
milhões de euros, em valor absoluto. 
O défice da balança comercial de bens 
foi de 1.996 milhões de euros.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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“Made in Portugal” 
reforça presença  
em Milão 
Portugal vai estar representado com 

cerca de 100 empresas da Fileira 

Casa na semana de 9 a 14 de abril 

em Milão, que, nesses dias, é o pal-

co de vários eventos internacionais 

focados em setores desta fileira - a 

“Milan Design Week 2019: the Fuo-

risalone”, a isaloni e a Euroluce.

A participação portuguesa resulta de 

uma ação de cooperação associativa 

entre a APIMA - Associação Portu-

guesa das Indústrias de Mobiliário e 

Afins e a AIPI - Associação dos In-

dustriais Portugueses de Iluminação, 

em colaboração com a AIMMP - As-

sociação das Indústrias de Madeira 

e Mobiliário de Portugal e a Home 

From Portugal, contando com a 

coordenação e o apoio da AICEP. 

Pela primeira vez, a “Milan Design 

Week 2019: the Fuorisalone”, em Tor-

tona, irá receber uma exposição com 

foco no design nacional, com peças 

de mobiliário, de iluminação e objetos 

de arte, no âmbito de uma colabo-

ração com o Instituto Politécnico de 

Viana Do Castelo (IPVC), cujo objetivo 

passa pelo incentivo à criação de par-

cerias na área do design, promovendo 

a troca de ideias com os agentes dos 

outros países participantes.

AICEP e Bosch  
assinam contratos  
de investimento
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, assinou, no dia 25 de mar-
ço, em Ovar, dois contratos de investi-
mento com a Bosch em parceria com 
a Universidade do Minho e a Univer-
sidade do Porto, numa cerimónia que 
contou com a presença do primeiro-
-ministro, António Costa, e do minis-
tro adjunto e da Economia, Pedro Siza 
Vieira. Os projetos, que assinalam um 
novo ciclo de investimento na inova-
ção em Portugal, têm como foco o de-
senvolvimento de soluções nas áreas 
da mobilidade, cidades inteligentes 
e seguras e indústria conectada. Está 
previsto um investimento total supe-
rior a 50 milhões de euros até 2022 
e a contratação de cerca de 300 pes-
soas pela Bosch e pelas Universidades.

NOTÍCIAS Portugalglobal nº11870

Portugal na Feira  
do Livro de Leipzig
Portugal esteve presente com um 

stand aberto na feira do livro de  

Leipzig, na Alemanha, que decorreu 

entre 21 e 24 de março e onde tive-

ram lugar várias iniciativas de divul-

gação da literatura de expressão por-

tuguesa, organizadas pelo Instituto 

Camões, DGLab e Secção Cultural da 

Embaixada de Portugal em Berlim. 

Esta é a mais antiga feira na Alema-

nha, remontando à Idade Média, 

diferenciando-se por ser uma feira 

aberta ao público, e não apenas uma 

feira voltada para o negócio profis-

sional das editoras. 

No primeiro dia da feira, com a pre-

sença do embaixador de Portugal 

em Berlim, João Mira Gomes, reali-

zaram-se, entre outros, uma sessão 

de leitura traduzida do escritor José 

Eduardo Agualuza, e uma conversa 

com editores do universo de língua 

alemã e portuguesa, que contou com 

a presença do escritor moçambicano 

Mbate Pedro, dos editores Zeferino 

Coelho, Stefan Weidl e Lucien Lei-

tess. Foi também feita a apresenta-

ção do programa especial de apoio à 

tradução associada ao programa de 

Portugal País Convidado na Feira do 

Livro de Leipzig 2021, terminando 

com um Porto de Honra e uma ho-

menagem ao editor Zeferino Coelho, 

a cumprir 50 anos ao serviço da Ca-

minho Editores.
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“Inspiring Portugal” 
no festival 
"3daysofdesign"
Pelo segundo ano consecutivo, a AICEP 

irá promover, em parceira com a Em-

baixada de Portugal na Dinamarca, um 

espaço coletivo de Portugal no âmbito 

do evento "3daysofdesign", o princi-

pal festival de design dinamarquês que 

decorre todos os anos em Copenhaga.

Sob o lema Portugal Normal, preten-

de-se com esta exposição comunicar 

a excelência do design português 

junto do público dinamarquês, apre-

sentando uma seleção de objetos de 

decoração, mobiliário, iluminação, 

artigos de mesa, loiça, cutelaria, de-

sign de interiores e design de produ-

to, produzidos em materiais diversos 

reconhecidamente de origem ou ma-

nufatura portuguesa.

A exposição terá lugar nas instalações 

da AICEP/Embaixada de Portugal, 

localizadas no centro de Copenha-

ga, num antigo armazém do século 

XIX, um edifício emblemático que 

representa um excelente espaço para 

ilustrar como os materiais e o design 

portugueses se podem relacionar 

com a arquitetura dinamarquesa. 

O festival "3daysofdesign" terá lu-

gar de 23 a 25 de maio na capital  

dinamarquesa.

Porto de Sines  
apresenta  
oportunidades  
de negócio  
ao embaixador dos EUA
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, acompanhou George E. 
Glass, embaixador dos EUA em Por-
tugal, em visita ao porto de Sines, no 
dia 21 de fevereiro, para conhecer as 
oportunidades que esta infraestru-
tura portuária oferece ao mercado 
norte-americano.
Na ocasião, o presidente da Adminis-
tração do Porto de Sines (APS), José 
Luís Cacho, destacou as oportunida-
des de investimento que Sines oferece 
às empresas americanas, reforçando a 
capacidade existente de receber no-
vos projetos que possibilitem o incre-
mento do relacionamento comercial 
entre os dois países. 
Neste contexto, a ressalvou o “impor-
tante papel” que o porto alentejano 
tem representado “no relacionamento 
comercial entre Portugal e os Estados 
Unidos”, seja nas importações (com 
destaque para o GNL e o carvão mine-
ral) seja nas exportações para aquele 
país, designadamente gasolinas, e no 
segmento da carga contentorizada.
Sines, que beneficia de uma localiza-
ção privilegiada na fachada atlântica, 
oferece quatro serviços regulares que 
escalam portos norte-americanos e 
que representam uma movimentação 
anual de cerca de 200 mil contentores.
Participaram também na visita o diretor-
-geral de Política do Mar, Rúben Eiras, o 
presidente da aicep Global Parques, Fili-
pe Costa, e o presidente da Comunida-
de Portuária de Sines, Jorge d’Almeida. 
A comitiva teve ainda oportunidade de 
visitar os terminais portuários.

AICEP lança curso  
E-Commerce Advance 
com a Universidade  
do Minho
A AICEP e a Universidade do Minho 
apresentaram no dia 21 de fevereiro, 
na Reitoria da UMinho, um novo curso 
direcionado para as empresas que am-
bicionam desenvolver um negócio mais 
competitivo nos mercados digitais.
O E-Commerce Advance Minho, que 
terá lugar na UMinhoExec, combina 
uma vertente teórica com componen-
te prática, conta com 14 formadores 
e terá uma duração de 80 horas. O 
programa arranca a 2 de abril.
Na sessão de apresentação marcaram 
presença dezenas de empresas da 
região, o que demonstra o reconhe-
cimento da importância e o carácter 
inovador do projeto.
De acordo com o administrador da AI-
CEP, João Dias, a "excelência nacional 
e internacional da UMinho" foi um 
dos pontos essenciais que justifica a 
opção da associação em concretizar 
esta parceria com a academia minho-
ta. João Dias destacou a grande di-
nâmica da região minhota, que soma 
empresas inovadoras, em processo 
avançado de internacionalização.
A sessão contou com a presença do 
secretário de Estado da Internaciona-
lização, Eurico Brilhante Dias, que de-
finiu este curso como um "contributo 

muito importante" da AICEP e 
da Universidade do Minho 

na caminhada do gover-
no para aumentar as 

exportações. Segun-
do dados da Co-
missão Europeia, 
em 2017, 19 por 
cento da fatura-
ção das empresas 
portuguesas re-
sultou de vendas 

eletrónicas.
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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 Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 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
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
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Namíbia
Oman
Rússia

Albânia 
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão •
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Turquia
Uzbequistão
Vietname

Angola
Argentina
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Equador
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Mongólia 
Myanmar
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
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  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadjiquistão
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) -1,1% 0,9% 1,8% 1,9% 2,8% 2,1%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 39,5% 40,1% 40,4% 40,0% 42,7% 43,6%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -908 -391 5.025 2.455 -2.137 229 2.367

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.035 2.260 6.245 5.704 6.164 4.147 -2.017

Saldo -2.943 -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -3.917 4.384

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 44.044 45.142 52.434 53.103 50.843 48.099 -2.743

ID do Exterior em Portugal (IDE) 90.690 99.024 108.454 110.633 119.768 118.582 -1.186

Saldo -46.646 -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -70.483 -1.558

Indústrias transformadoras 191 -255 -446 -555 138 692

Eletricidade, gás e água -2.226 908 3.134 19 -24 -43

Construção -384 -272 112 187 230 43

Serviços 232 -140 -372 5.048 1.287 -3.761

Outros setores de atividade 50 -10 -61 1.464 2.516 1.053

PIB 2,8% 2,1% 1,8% 2,1% 1,7% 1,8% 2,2%

Consumo Privado 2,3% 2,5% n.d. 1,8% 2,0% 2,0% 1,9%

Consumo Público 0,2% 0,8% n.d. 0,2% 0,7% 0,1% 0,2%

Formação Bruta de Capital Fixo 9,2% 5,6% n.d. 6,0% 4,7% 6,6% 7,0%

Exportações de Bens e Serviços 7,8% 3,7% 4,7% 4,3% 4,3% 3,7% 4,6%

Importações de Bens e Serviços 8,1% 4,9% 5,5% 4,8% 5,2% 4,7% 4,8%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,5% -0,6% -0,3% -0,4% -0,1% 1,3% (a) 0,0%

Taxa de Desemprego (%) 8,9% 6,7% 6,7% 6,4% 6,3% 6,2% 6,3%

Taxa de Inflação (%) 1,6% 1,2% 1,6% 1,5% 1,3% 1,4% 1,4%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 121,5% 117,2% 118,4% 119,2% n.d. 118,5%

Saldo Sector Público (% PIB) -3,0% -0,5% -0,3% -0,2% -0,6% n.d. -0,3%

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

Países Baixos -2.862 713 3.575

Brasil 146 107 -39

Polónia -74 101 175

Espanha 1.342 90 -1.252

Luxemburgo -589 76 665

União Europeia 28 -2.444 645 3.089

Extra UE28 306 -415 -722

Reino Unido 758 896 139

China 393 381 -13

Luxemburgo 2.822 367 -2.455

Países Baixos -664 324 988

Espanha -1.715 264 1.979

União Europeia 3.208 2.492 -716

Extra UE 2.955 1.654 -1.301

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 vh M€ 18/17

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez vh M€ 18/17 

dez/dez

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 2019 (P)

INE 02/19 INE 02/19 FMI 10/18 OCDE 11/18 CE 11/18 BP 12/18 MF 10/18

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2017 2018 vh M€ 18/17 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2017 2018 vh M€ 18/17

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2017 2018 vh M€ 18/17 2017 2018 vh M€ 18/17
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 57.925 5,3% 4.775 4.971 4,1% 4,1% 14,1%

Exportações bens UE 44.044 8,1% 3.654 3.919 7,3% 7,3% 19,4%

Exportações bens Extra UE 13.881 -2,7% 1.122 1.052 -6,2% -6,2% -2,1%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75.054 8,0% 5.977 6.967 16,6% 16,6% 16,1%

Importações bens UE 56.848 7,0% 4.467 5.178 15,9% 15,9% 11,1%

Importações bens Extra UE 18.206 11,2% 1.510 1.790 18,5% 18,5% 33,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,0% -- 76,5% 78,8% -- -- --

Exportações bens Extra UE 24,0% -- 23,5% 21,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,7% -- 74,7% 74,3% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,3% -- 25,3% 25,7% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan 2019 jan tvh % 19/18 tvh % 19/18 

jan/jan
tvc % 18/19 

dez/jan

BENS (Importação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan 2019 jan tvh % 19/18 tvh % 19/18 

jan/jan
tvc % 18/19 

dez/jan

Espanha 25,2% 7,4%

Alemanha 13,1% 17,1%

França 12,9% 1,1%

Reino Unido 6,3% 0,2%

Itália 4,7% 24,9%

EUA 4,3% -2,5%

Países Baixos 3,9% 9,1%

Veículos e outro material de transporte 17,1% 13,6%

Máquinas e aparelhos 13,6% -2,0%

Metais Comuns 7,9% 9,2%

Plásticos e borracha 7,0% -2,7%

Agrícolas 6,3% -3,1%

Espanha 29,2% 6,9%

Alemanha 13,4% 12,4%

França 10,7% 69,7%

Itália 5,3% 22,6%

Países Baixos 4,2% -3,8%

China 4,1% 46,5%

Bélgica 3,1% 29,4%

Máquinas e aparelhos 17,8% 20,4%

Veículos e outro material de transporte 15,7% 36,5%

Combustíveis minerais 11,8% 0,6%

Químicos 10,5% 26,2%

Agrícolas 9,3% 5,8%

Alemanha 95 2,0

Espanha 86 1,8

Itália 47 1,0

Eslovénia 21 0,4

Tunísia -38 -0,8

Brasil -44 -0,9

Bélgica -45 -0,9

França 305 5,1

Espanha 131 2,2

Alemanha 103 1,7

China 90 1,5

Países Baixos 68 1,1

Brasil -78 -1,3

Rússia -94 -1,6

Veículos, outro mat. transporte 292 4,9

Máquinas e aparelhos 210 3,5

Químicos 152 2,5

Metais comuns 90 1,5

Vestuário 46 0,8

Exp. Bens - Clientes 2019 (jan) % Total 
2019 tvh % 19/18

Exp. Bens - Produtos 2019 (jan) % Total 
2018 tvh 19/18

Imp. Bens - Fornecedores 2019 (jan) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan) % Total 
2019 tvh 19/18

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

Imp. Bens - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p. p.

Veículos, out. mat. transporte 102 2,1

Pastas Celulósicas, Papel 37 0,8

Ótica e Precisão 37 0,8

Químicos 34 0,7

Metais Comuns 33 0,7

Exp. Bens - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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Exportações totais serviços 32.249 6,5% 2.131 32.249 1413,5% 5,6% -18,3%

Exportações serviços UE 23.396 8,4% 1.400 1.463 4,5% 4,4% -17,5%

Exportações serviços Extra UE 8.852 1,9% 617 669 8,4% 8,4% -20,1%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 15.530 6,0% 1.278 1.463 14,5% 14,5% 3,6%

Importações serviços UE 10.509 8,4% 871 1.019 17,0% 17,0% 7,2%

Importações serviços Extra UE 5.021 1,4% 407 444 9,1% 9,1% -3,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 72,5% -- 65,7% 4,5% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 27,5% -- 34,3% 95,5% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,7% -- 68,2% 69,6% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,3% -- 31,8% 30,4% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan 2019 jan tvh % 19/18 tvh % 19/18 

jan/jan
tvc % 18/19 

dez/jan

SERVIÇOS (Importação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan 2019 jan tvh % 19/18 tvh % 19/18 

jan/jan
tvc % 18/19 

dez/jan

Reino Unido 14,3% 15,1%

França 13,7% -7,0%

Espanha 12,1% 2,5%

Alemanha 10,2% 11,9%

Brasil 7,1% 11,8%

EUA 6,7% 34,4%

Suíça 4,0% -4,7%

Viagens e turismo 39,9% 8,0%

Transportes 26,0% -4,4%

Outros serviços fornecidos por empresas 17,9% 11,7%

Telecomunicações, informação e informática 6,2% 10,0%

Construção 2,9% 60,4%

Espanha 16,8% -2,9%

Reino Unido 11,6% 31,3%

França 10,0% 13,5%

Alemanha 9,0% 16,0%

EUA 5,9% 11,9%

Países Baixos 4,7% 13,4%

Bélgica 3,5% 25,0%

Outros serviços fornecidos por empresas 27,4% 33,4%

Viagens e turismo 25,8% 12,1%

Transportes 23,1% 6,9%

Direitos utilização de propriedade intelectual 6,8% 2,8%

Telecomunicações, informação e informática 5,2% -15,9%

Reino Unido 40 2,0

EUA 36 1,8

Alemanha 23 1,1

Brasil 16 0,8

Irlanda 12 0,6

Países Baixos -10 -0,5

França -146 -1,1

Reino Unido 40 3,2

Luxemburgo 29 2,3

Itália 27 2,1

Alemanha 18 1,4

França 17 1,4

Suíça -10 -0,8

Brasil -12 -0,9

Outros serv. Forn. por empresas 100 7,8

Viagens e turismo 41 3,2

Transportes 22 1,7

Financeiros 13 1,0

Telecom., informação e informática -14 -1,1

Exp. Serviços - Clientes 2019 (jan) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Tipo 2019 (jan) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Fornecedores 2019 (jan) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Var. Valor (19/18) Meur Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p. p.

Viagens e turismo 63 3,1

Outros serv. Forn. por empresas 40 2,0

Construção 23 1,1

Transf. recursos mat. de terceiros -25 -1,2

Transportes -25 -1,3

Exp. Bens - Var. Valor (19/18) M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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O coaching, inicialmente reserva-
do ao mundo desportivo, entrou 
em força no domínio da psicolo-
gia, do desenvolvimento pessoal e 
das empresas. Por sua vez, a Pro-
gramação Neurolinguística (PNL) 
constitui-se como uma teoria de 
aprendizagem muito eficaz que 
coloca à nossa disposição técni-
cas e instrumentos para sabermos 
utilizar o nosso melhor potencial 
intelectual e emotivo.
A originalidade deste livro, escrito 
por uma reconhecida coach e for-
madora internacional, reside na 
utilização integrada de ferramen-
tas do coaching e da PNL numa 
metodologia única, que se liberta 
dos processos baseados no passa-
do, colocando-nos numa perspe-
tiva de mudança rumo ao futuro.

Com esta prática, uma pessoa 
pode ser ensinada pelo coach a 
gerir os seus pensamentos e emo-
ções, tornando-a líder de si mes-
ma e do seu relacionamento com 
os outros, aumentando o seu de-
sempenho e a sua performance a 
nível pessoal e profissional.
O livro “Coaching com PNL”, que 
ajuda a potenciar o desempenho 
individual a todos os níveis, des-
tina-se principalmente aos profis-
sionais de educação, psicologia, 
trabalho social, coaching despor-
tivo, clínico e comercial.
Graduada em Educação Especial e 
em Ciências da Educação, Chris-
tiane Grau Martenet é professora, 
formadora certificada em Progra-
mação Neurolinguística e coach 
credenciada em instituições sociais.

Este guia de boas práticas preten-
de responder às necessidades de 
organização e eficaz produção do 
conteúdo de todos os que pre-
tendem relatar trabalho científico 
de forma impactante. Luís Adria-
no Oliveira baseia-se na premissa 
de que a forma de veiculação do 
conteúdo é parte fundamental da 
garantia de sucesso de qualquer 
trabalho científico para partilhar a 
sua vasta experiência profissional 
na área da escrita científica.
Através de uma linguagem simples 
mas rigorosa, as etapas de elabo-
ração de um texto científico são 
explicadas com inúmeros exemplos 
ilustrativos e recurso a exercícios 
práticos, com o objetivo de guiar 
o leitor desde a fase da “folha em 
branco” até à versão final revista.

A obra “Escrita Científica – Da 
Folha em Branco ao Texto Final” 
destina-se a estudantes de mes-
trado e doutoramento, autores de 
artigos científicos e profissionais 
das mais variadas áreas, em parti-
cular de empresas industriais que 
procuram diferenciar-se de forma 
inovadora através da escrita.
Refletindo o percurso profissional 
do autor, a escrita científica é pre-
ferencialmente centrada em ciên-
cias da natureza e matemática, 
mas também é aplicável às áreas 
das ciências humanas e sociais.
Professor Catedrático da Uni-
versidade de Coimbra (UC), Luís 
Adriano Oliveira tem assegura-
do a orientação científica de di-
versos trabalhos de mestrado e 
doutoramento.

Autor:  Christiane Grau Martenet
Editora:  PACTOR
Ano: 2018
Nº de páginas: 280 pp.
Preço: 22,20€

Coordenação: Luís Adriano Oliveira
Editora: Lidel
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Nº de páginas: 232 pp.
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Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa 
de Gestores de Cliente em Portugal 

e de uma Rede Externa a nível mundial.

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