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Abrimos
portas a quem 
exporta.
No NOVO BANCO os clientes sabem que podem contar

com o conhecimento e a competência de uma equipa de 

gestores dedicados a levar a sua empresa ainda mais longe. 

Fale connosco e conheça os mercados estratégicos e os

instrumentos mais adequados à exportação da sua empresa.

Saiba mais em novobanco.pt/empresas

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

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

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

707 200 300
Horário de atendimento personalizado: 
7 dias por semana das 8h às 24h
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Concluímos com su-
cesso a primeira fase 
da Transformação Digi-
tal da AICEP, cumprin-
do o prazo estabeleci-
do no Plano Estratégi-
co da Agência para o 
triénio de 2017-2019. 

O lançamento do Portugal Exporta, a nossa nova 
Plataforma Digital dedicada às exportações, é 
mais do que o começo de uma nova era na AI-
CEP; é uma reestruturação total na forma como a 
AICEP contacta com as empresas e como as apoia 
no seu esforço de internacionalização. A partir de 
agora, com o recurso à Inteligência Artificial, a 
interação entre a AICEP e as empresas será feita 
de forma mais simples e eficaz através de uma 
Plataforma Tecnológica com novos produtos e 
serviços customizados, indo ao encontro das suas 
expectativas e necessidades específicas, tendo em 
conta o seu grau de maturidade para a interna-
cionalização, setor de atividade e produtos. 

E, como referi no passado dia 15 de abril, em 
Aveiro, na sessão pública de apresentação 
desta nova ferramenta, no prazo de um ano 
iremos lançar os restantes pilares da Platafor-
ma da AICEP: o Acelerador da Internaciona-
lização online (dedicado ao e-commerce), o 
Portal do Investimento, que incluirá o Opti-
mizador do Investimento, relativo à localiza-
ção para projetos de investimento, o business 
match making.

Um tema a que voltaremos, mais pormenori-
zadamente, num próximo número da revista. 

Nesta edição de abril, damos destaque à Fileira 
Florestal Portuguesa e aos seus principais re-
cursos – pasta, papel e cartão, cortiça, madei-
ra e produtos resinosos –, uma das indústrias 
mais importantes do nosso país que conhece 
crescente notoriedade a nível internacional, 
devido à mão-de-obra especializada e à sólida 
aposta na inovação, bem como à alta qualida-
de e tradição dos seus produtos.

Entrevistamos, neste contexto, António Rios 
Amorim, CEO da Corticeira Amorim e um dos 
principais players da Fileira em Portugal, res-
ponsável pela mudança positiva que o setor da 
cortiça conheceu nos últimos anos, reposicio-
nando-a no mercado global através da inova-
ção e de um forte investimento em investiga-
ção e desenvolvimento.

Posição de realce tem também o mercado es-
panhol, pela importância que assume para o 
comércio internacional português e para o in-
vestimento. Quisemos, porém, detalhar quatro 
regiões ou Comunidades Autónomas espanho-
las que desempenham um papel particular no 
relacionamento entre Portugal e Espanha: An-
daluzia, Castela e Leão, Extremadura e Galiza. 

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

AICEP rumo à digitalização

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

PORTUGUESA
UMA INDÚSTRIA COM 
TRADIÇÃO E FUTURO 
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A Fileira Florestal nacional é cada vez mais 
reconhecida internacionalmente, distinguindo-se pela 

qualidade e inovação dos seus produtos, bem como 
pela mão-de-obra altamente qualificada.

A madeira, a cortiça, o papel, a pasta e os produtos 
resinosos portugueses são fortemente exportados 
para diversos mercados externos, nomeadamente 

para Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos da 
América, Itália, Reino Unido e Holanda.

empresas tinham menos de 10 traba-
lhadores, enquanto apenas 17 empre-
sas tinham mais de 250 colaboradores. 

Em 2018, as exportações totais des-
ta fileira foram de 4,5 mil milhões de 
euros, o que demonstra o seu elevado 
reconhecimento e notoriedade inter-
nacional. A maioria das exportações 
diz respeito ao papel e à cortiça, se-
guidos da pasta e da madeira. Os 
produtos menos exportados foram os 
produtos resinosos. Desde 2014, tem-
-se registado um crescimento signifi-
cativo das exportações desta fileira.

Relativamente ao número de merca-
dos externos de exportação, a Fileira 
Florestal vende para 186 mercados. 
Este número tem crescido nos últi-
mos anos, já que, em 2014, a fileira 
exportava apenas para 178 mercados. 
Os principais mercados de exportação 
desta fileira são Espanha, França, Ale-
manha, Estados Unidos da América, 
Itália, Reino Unido e Holanda. 

Os principais clientes do setor do 
papel são Espanha, França e Alema-
nha. Por sua vez, a cortiça exporta 
principalmente para França, Esta-
dos Unidos da América e Espanha. 

A pasta é exportada para Espanha, 
Alemanha e Holanda. Em relação à 
madeira, esta tem como clientes Es-
panha, Reino Unidos e França. Por 
fim, os produtos resinosos nacionais 
são comprados essencialmente por 
Itália, Espanha e Alemanha. 

Apesar de o mercado europeu conti-
nuar a ser o principal cliente desta fi-
leira, as empresas portuguesas traba-
lham ativamente na diversificação dos 
seus mercados de exportação, com o 
intuito de abrir novas portas.

Por sua vez, em relação às importa-
ções, tem-se verificado igualmente 
um crescimento desde 2014, sendo o 
papel e a madeira os produtos mais 
importados. Em relação aos principais 
mercados de importação, estes são os 
seguintes: Espanha, França, Alema-
nha e Itália. 

A elevada notoriedade e reconheci-
mento da Fileira Florestal nos merca-
dos internacionais demonstra a sua 
orientação para a exportação, sendo 
que a credibilidade da sua imagem as-
senta na qualidade dos produtos que 
oferece aos seus clientes.

O bom desempenho e a evolução po-
sitiva do volume de negócios e das ex-
portações da Fileira Florestal nos últi-
mos anos deve-se essencialmente aos 
esforços de promoção internacional 
da indústria e das suas potencialida-
des por parte das várias associações, 
como a AIMMP - Associação dos In-
dustriais de Madeira e Mobiliário de 
Portugal, a APCOR - Associação Por-
tuguesa da Cortiça e a CELPA - Asso-
ciação da Indústria Papeleira. 

A Fileira Florestal Portuguesa, uma 
das indústrias mais importantes do 
nosso país, nomeadamente do ponto 
de vista económico, é constituída por 
diferentes grupos de produtos, mais 
especificamente a madeira, a cortiça, 
o papel e o cartão, a pasta e os produ-
tos resinosos. 

Esta fileira caracteriza-se por uma 
crescente notoriedade a nível interna-
cional, devido à mão-de-obra especia-
lizada e à sólida aposta na inovação, 
bem como à alta qualidade e tradição 
dos seus produtos.

Com um volume de negócios de apro-
ximadamente 8,4 mil milhões de eu-
ros em 2017, valor que tem crescido 
progressivamente nos últimos anos, a 
Fileira Florestal é composta por cerca 
de 14.164 empresas e 58.761 cola-
boradores. Desde 2013 que tanto o 
número de empresas como o número 
de trabalhadores têm crescido consi-
deravelmente, uma vez que nesse ano 
a fileira era composta por 12.224 em-
presas e 53.069 colaboradores. 

As empresas da Fileira Florestal são es-
sencialmente de pequena dimensão, 
sendo que, em 2017, cerca de 13.224 
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AIMMP
AS INDÚSTRIAS DE MADEIRA  
E MOBILIÁRIO EM PORTUGAL

Com mais de 60 anos de história, a AIMMP - 
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário 
de Portugal é uma instituição de utilidade pública, 

fundada como grémio em 12 de junho de 1957. 
Ao longo dos tempos foi incorporando, por fusão, 

diversas associações subsetoriais, passando a ser 
reconhecida, a nível nacional e internacional, como a 
representante empresarial de todas as indústrias de 
base florestal, exceto as de celulose, papel e cortiça.

Com aproximadamente seis mil em-
presas e mais de 55 mil postos de tra-
balho diretos, o setor valoriza a flo-
resta, usa a madeira e contribui para 
a sustentabilidade do nosso planeta. 
Desde o abate, corte, primeira trans-
formação, embalagens, fabricação 
de painéis e apainelados, energia de 
biomassa, carpintarias, mobiliário e 
exportação, comércio e distribuição, 
o setor contribui com 2,5 mil milhões 
de euros para as exportações portu-
guesas, com um saldo da balança co-
mercial de 640 milhões de euros.

Nos termos da lei e dos estatutos, e 
enquanto associação de fileira, para 
além da fortíssima representação ins-
titucional, como é o caso da CEI-BOIS 
- Confederação Europeia das Indús-
trias de Madeira e da EFIC - Confede-
ração Europeia das Indústrias de Mo-
biliário, a AIMMP presta um conjun-
to de serviços transversais de apoio 
às empresas e promove a execução 
de projetos financiados, conjuntos 
e coletivos, de grande importância 
para o setor, designadamente nas 
áreas da formação, do apoio técnico 
especializado, da competitividade e 
da internacionalização. 

Destaca-se, neste contexto, a gestão 
do CFPIMM - Centro de Formação 
Profissional das Indústrias de Madei-
ra e Mobiliário, uma parceria entre a 
AIMMP e o IEFP, a gestão de marcas 
de certificação de produtos e a execu-
ção dos projetos.

> POR VÍTOR POÇAS, 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO  
DA AIMMP
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A visão estratégica  
do projeto  
“Associative Design”
Em 2009 a AIMMP avançou com o 
projeto e o registo da marca “Asso-
ciative Design – The Best of Portu-
gal”, que se enquadra na raiz da sua 
existência, complementa as suas ati-
vidades e reforça a defesa do brand-
ing, do design português, da melho-
ria da qualidade de fabricação e da 
capacidade para percorrer o mundo 
como promoção do mobiliário dese-
nhado e fabricado em Portugal.

As indústrias de madeira e mobi-
liário de Portugal podem tornar-se, 
até 2020, uma referência mundial, 
num quadro de reconhecimento 
baseado na inovação, design e qua-
lidade, garantindo um desenvolvi-
mento sustentável face aos princi-
pais atores mundiais.

Com o apoio do COMPETE2020 e da 
AICEP, este projeto também pretende 
lançar desafios ao setor para o desen-
volvimento, inovação e visibilidade 

dos produtos e marcas que manifes-
tem a pretensão de uma diferencia-
ção internacional.

Enquanto marca chapéu unificadora, 
pretende certificar a origem, a quali-
dade, a tecnologia e o design portu-
guês, bem como representar, promo-
ver e colocar os produtos portugueses 
no centro dos mercados internacionais 
mais exigentes e prestigiados, de for-
ma coletiva e integrada, em resposta 
aos desejos e expectativas criadas nas 
dinâmicas da economia global.

“Interwood  
& Furniture”
No âmbito dos projetos conjuntos 
e com o apoio da AICEP, através de 
um programa estruturado de inter-
venção, o “Interwood & Furniture” 
apoia as PME das Indústrias de Ma-
deira e Mobiliário que pretendam 
desenvolver estratégias de expansão 
internacional e a diversificação das 
suas exportações para mercados de 
elevado potencial.

Enquadrado na fileira casa, a AICEP 

tem assegurado com a AIMMP um 

excelente e permanente trabalho de 

articulação destas atividades, desig-

nadamente na melhoria das relações 

entre associações do setor, no pla-

neamento das ações, na definição e 

informação sobre os mercados, no 

acompanhamento da execução dos 

projetos, na informação classificada, 

na motivação e na melhoria da rela-

ção com as empresas que participam 

no projeto e no apoio à execução 

das ações, incluindo os representan-

tes da AICEP nos diferentes países 

por onde passamos.

Esta iniciativa já apoiou mais de 250 

empresas, em mais de 18 mercados, 

e conta atualmente com incentivos 

até 50 por cento, tendo seguramente 

contribuído, de forma positiva, para 

que nos últimos nove anos as expor-

tações do setor tenham crescido cerca 

de mil milhões de euros. 

www.aimmp.pt

http://www.aimmp.pt
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Neste sentido, a APCOR desenvolve um 

conjunto de atividades, serviços e proje-

tos, de carácter nacional e internacional, 

e que visam a promoção e valorização 

da cortiça, assim como o aumento da 

competitividade do setor como um todo 

e de cada empresa individualmente. 

A associação presta um conjunto de 

serviços de apoio aos seus associados 

em diversas áreas, tais como: comuni-

cação, informação, qualidade, norma-

lização, jurídica, económica, licencia-

mento industrial, ambiente, energia, 

higiene e segurança no trabalho, es-

APCOR
PROMOÇÃO DA CORTIÇA PORTUGUESA  

NOS MERCADOS INTERNACIONAIS

Criada para representar e promover a Indústria da Cortiça Portuguesa, a APCOR 
- Associação Portuguesa da Cortiça conta com cerca de 280 empresas associadas, 
que, no seu conjunto, são responsáveis por cerca de 80 por cento da produção 

nacional e 85 por cento das exportações de cortiça. A sua principal missão consiste 
em promover e valorizar a cortiça enquanto matéria-prima de excelência e os seus 

produtos, através da criação das condições necessárias ao desenvolvimento  
dos seus associados.

tratégia, inovação, investigação, for-

mação, entre outras. Além disso, de-

senvolve outras atividades em prol de 

toda a fileira, como a internacionaliza-

ção, informação, contratação coletiva, 

cooperação institucional, inovação e 

desenvolvimento e qualidade.

Atualmente tem em curso o projeto 

“Cork_Empreende”, uma iniciativa que 

aposta na promoção do empreendedo-

rismo, baseada em modelos de negócio 

orientados para processos tecnológicos. 

O projeto pretende apoiar ideias de ne-

gócio inovadoras, cujo objetivo passa 

pela criação de 20 novas empresas e vá-

rios postos de trabalho espalhados por 

todo o território nacional. 

> POR JOAQUIM LIMA, DIRETOR 
GERAL DA APCOR

©APCOR
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O “Cork_Inov” é outro projeto da AP-
COR, através do qual aposta na inova-
ção em torno de dois grandes pilares. 
O primeiro pilar é a Indústria 4.0, que 
visa o desenvolvimento de condições 

de incremento de soluções tecnológi-
cas junto dos associados, em especial 
das empresas de menor dimensão. 
O outro pilar assenta na vontade de 
adotar uma economia circular para 

que as próprias empresas reconheçam 

as suas vantagens competitivas.

Ao longo dos últimos 20 anos, a as-

sociação tem assumido a promoção 

da cortiça nos mercados internacio-

nais, comunicando a uma só voz as 

mensagens da cortiça. Esta comuni-

cação transversal da marca “CORTIÇA 

| CORK” conta, até aos dias de hoje, 

com um investimento de mais de 50 

milhões de euros em promoção nos 

vários continentes. 

A aposta tem sido realizada nos prin-

cipais mercados de exportação, mas 

também nos mercados relevantes 

para a definição de tendências e pres-

crição por parte de consumidores. As-

sim, as campanhas de promoção têm 

chegado a importantes mercados, em 

particular no mundo do vinho, como 

França, Espanha e Itália, mas também 

aos grandes mercados consumidores 

e importadores, com destaque para 

os Estados Unidos da América, a Chi-

na e o Reino Unido. As campanhas 

são focadas e adaptadas à realidade 

de cada mercado, cabendo à APCOR 

a realização da ponte e coordenação 

das ações em todo o mundo.

As empresas associadas reconhecem 

a importância de consolidar a marca 

“CORTIÇA | CORK” e comunicar a 

uma só voz, uma vez que a mensa-

gem não se dispersa e concentram-se 

esforços em prol de todo o setor. 

A APCOR tem, desde longa data, con-

tado com o apoio e articulação da  

AICEP no desenvolvimento das campa-

nhas de promoção. Do ponto de vista 

da estratégia de internacionalização 

das empresas de cortiça, a AICEP surge 

enquanto parceiro efetivo, revelando-

-se fundamental, por exemplo, na ge-

ração e partilha de informação e faci-

litador nos contactos exploratórios es-

tabelecidos pelas nossas empresas.  

www.apcor.pt

©APCOR

©APCOR

©APCOR

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fapcor.pt%2f&c=E,1,QoiZvA5BufWvTOujq1WKpUcIyZWsojnLfAmCo7hJrCr99mzowROJI22KMu-JOKCHy2g26XnyrGad-jw99K8WIr5m35qTT_x8RTjC_WyXArOt2nj7ScG-CQ,,&typo=1
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A associação representa empresas 
relacionadas com a produção de pas-
ta para papel e diferentes tipos de 
papéis e cartões, estendendo a sua 
atividade a todo o ciclo de vida dos 
produtos de papel. Os seus associa-
dos apresentam características úni-
cas, com envolvimento direto desde 
a produção de matérias-primas e pro-
dução florestal, até ao tratamento de 
produtos no seu fim de vida, através 
de reciclagem e valorização energéti-
ca. Esta ligação da floresta ao papel 
configura um paradigma de circulari-
dade ímpar por parte do setor.

CELPA
RECONHECIMENTO DOS PRODUTOS PAPELEIROS 

NACIONAIS NOS MERCADOS EXTERNOS

Nos últimos 20 anos, as empresas asso-

ciadas da CELPA aumentaram a produ-

ção de pastas virgens em 61 por cento 
e de papéis em 84 por cento, represen-
tando cerca de cinco por cento das ex-
portações de mercadorias nacionais e 
um por cento do PIB nacional. 

Através de quatro mil postos de tra-
balho diretos, e mais de 30 mil indire-
tos e induzidos, a indústria contribui 
para a qualidade de vida, fixação das 
populações no meio rural e criação de 
riqueza para o país. 

Entre 2011 e 2013, a CELPA, com o 
apoio da AICEP, lançou a campanha 

> POR LUÍS VEIGA MARTINS, 
DIRETOR GERAL DA CELPA

A CELPA – Associação da Indústria Papeleira representa uma indústria baseada 
numa fonte renovável e natural, sendo os produtos gerados pelos seus associados – 

pasta, papel e cartão – recicláveis e biodegradáveis, estando na linha frente  
da bio economia.
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“InterPaper I Paper from Portugal, 
More Forests Better Future”, com o 
objetivo de promover os produtos 
papeleiros portugueses nos principais 
mercados de exportação: Alemanha, 
França, Reino Unido, Bélgica, Holanda 
e Espanha. Dado o sucesso desta cam-
panha, a CELPA, novamente com o 
apoio da AICEP, lançou o “Interpaper 
II – Think Again” (2013-2015), alar-
gando o âmbito para 20 mercados. 

A nível internacional, a CELPA partici-
pa em projetos de cariz ambiental e 
económico, como o IMPEL (Integrated 

divulga o conhecimento técnico das suas 
associadas nas boas práticas silvícolas do 
eucalipto. No âmbito deste projeto, foi 
lançado, em 2018, o programa opera-
cional “Limpa e Aduba”, que, em par-
ceria com os produtores florestais, pre-
tende simultaneamente atuar ao nível 
da prevenção dos incêndios e melhorar 
a produtividade da floresta de eucalipto. 

De referir ainda que em 2018, a  
CELPA lançou a missão “360 – De-

Water Approach) e o SCREEN (Syner-
gic Circular Economy across European 
Regions), como reconhecimento da 
qualidade das suas associadas. 

A incorporação de questões ambientais 
no quotidiano das empresas reflete-se 
na utilização das melhores tecnologias 
disponíveis e na adoção de práticas vo-
luntárias que minimizem os impactos. 
Do ponto de vista da floresta, a base da 
CELPA é a Gestão Florestal Sustentável, 
gerindo, de uma forma ativa e respon-
sável, mais de 193 mil hectares, com 
sistemas de gestão florestal certificados 
pelo FSC® e PEFC™. Esta área fixa o 
carbono equivalente a mais de 6,5 mi-
lhões de toneladas de CO2, cerca de 10 
por cento das emissões em Portugal.

Desde 2015, a associação tem dinami-
zado o projeto “Melhor Eucalipto”, que 

fender a Terra é o nosso Papel”, um 

projeto pedagógico de educação am-

biental dirigido às crianças do ensino 

básico, professores, famílias e comuni-

dade escolar, com o intuito de mostrar 

o funcionamento da indústria papelei-

ra como exemplo de boa prática no 

âmbito da Economia Circular. 

www.celpa.pt

"A CELPA, com o apoio 
da AICEP, lançou a 

campanha 'InterPaper 
I Paper from Portugal, 

More Forests Better 
Future', com o objetivo 

de promover os 
produtos papeleiros 

portugueses nos 
principais mercados  

de exportação."



DESTAQUE Portugalglobal nº11914

Fundada em 1973 por Júlia e Amaro 
Santos, a JULAR iniciou a sua ativida-
de nas áreas da promoção imobiliária, 
comércio de materiais de construção e 
importação de madeiras. Desde cedo 
posicionada como fornecedor privi-
legiado das indústrias de carpintaria, 
marcenaria e mobiliário, a JULAR ini-
ciou em 1986 a construção de novas 
instalações na Azambuja, onde im-
plantou uma unidade industrial que 
incluía serração, secagem e transfor-
mação de madeiras exóticas.

A produção de pavimentos e perfis 
teve início em 1990, permitindo satis-
fazer a procura crescente do mercado 
da construção civil. Nesta altura, a JU-
LAR sofreu uma viragem significativa 
no seu leque de produtos, que não 
parou de aumentar: portas decorati-
vas, conjuntos pré-montados de porta 

JULAR
APOSTA EM PROJETOS  

DE MADEIRA INOVADORES

A estratégia atual de internacionalização da JULAR 
assenta nos setores do turismo, em particular no 

segmento da hotelaria e no segmento do turismo de 
natureza e ar livre, bem como de saúde. Em termos de 

mercados externos, a aposta recai em países como a 
Alemanha, França, Islândia e Marrocos.

e aduela, pavimentos estratificados e 
flutuantes, estruturas de madeira, pla-
cas e derivados, ferragens metálicas 
de acoplamento, entre outros.

Por volta do ano 2000, fruto da cres-
cente procura do mercado e do apare-
cimento de novos produtos em madeira 
de incorporação tecnológica (engi-
neered wood products), a JULAR de-
senvolveu um gabinete técnico próprio, 
dedicado à conceção e montagem de 
estruturas em madeira. Oito anos de-
pois, o conhecimento adquirido e a par-
tilha de conhecimento sobre aquilo que 
de melhor se faz internacionalmente 
em construção de madeira, abriram ca-
minho para a apresentação da primeira 
casa modular em madeira desenvolvida 
pela JULAR - a “Treehouse”.

Nos últimos anos, a empresa tem conso-
lidado o desenvolvimento de novas so-

luções de construção em madeira, onde 
se incluem o mercado da reabilitação 
de património edificado e a criação de 
novas tipologias de habitação modular. 
Além disso, tem apostado no reforço da 
sua gama de pavimentos, revestimentos 
e acessórios para o mercado da cons-
trução e da decoração, onde privilegia 
parcerias com fabricantes certificados, 
reconhecidos internacionalmente e líde-
res no seu segmento.

A JULAR aposta numa equipa especiali-
zada e diversificada e assume uma pos-
tura eclética, procurando posicionar-se 
como líder de mercado no universo dos 
produtos e projetos em madeira, sendo 
reconhecida como a melhor opção pe-
los seus clientes e parceiros.

No mercado nacional o destaque in-
cide também no turismo, com vários 



DESTAQUEabril 2019 15

clientes com projetos em curso, princi-
palmente na região sul. Os vários pro-
jetos executados e em curso incluem a 
construção modular de restaurantes, 
apoios de praia, moradias e bunga-
lows para hotelaria.

O turismo sustentável ainda tem muito 
espaço para crescer e a construção em 
madeira é uma excelente aliada deste 
setor de atividade, pelas suas caracte-
rísticas de força, beleza, durabilidade e 
sobretudo por ser uma matéria-prima 
natural e renovável. O mesmo se aplica 
ao turismo de saúde e bem-estar, tam-
bém com vários projetos em curso. 

Para a JULAR, a reabilitação de patri-
mónio edificado nos centros históricos 
das cidades será uma atividade muito 
dinâmica nos próximos anos, onde se 
integram produtos de madeira de alta 
performance, certificados e com ele-
vada incorporação tecnológica.

Esta é uma empresa certificada pelas 
normas da Qualidade e Ambiente, 
assumindo um compromisso de me-
lhoria contínua e procurando oferecer 
os melhores produtos em madeira, 
incorporando conhecimento técnico, 
experiência de mercado e inovação. 
Assim, pauta-se por valores de exce-
lência, dedicação, responsabilidade, 
sustentabilidade e inovação. 

www.jular.pt

LAMINAR
ARTE DE TRABALHAR MADEIRA 

CONQUISTA MERCADOS 
EXTERNOS

Com mais de 130 colaboradores, a empresa 
portuguesa Laminar - Indústria de Madeira e 

Derivados opera no mercado dos derivados de 
madeira natural (contraplacados) há mais de 60 anos. 

Atualmente, a sua principal aposta é fomentar os 
negócios nos mercados externos, nomeadamente em 
Espanha, França e Marrocos, que já representam 20 

por cento do seu volume de negócios.

Localizada em Vila Nova de Gaia, a La-
minar é perita em trabalhar madeira, 
aliando o respeito por este recurso na-
tural escasso, o seu vasto conhecimen-
to e a inovação. Estes fatores permitem 
uma maior diferenciação e a constante 
adaptação às mutações do setor.

A empresa privilegia o uso de matérias-
-primas nacionais, potenciando as suas
características únicas e contribuindo
para a criação de valor interno, uma
vez que promove as madeiras nacio-
nais lá fora, através da presença em vá-

rias feiras internacionais. Nesta altura, 
encontra-se a preparar a sua presença 
na edição de 2019 da “Interzum”, a 
mais importante feira internacional de 
produção de mobiliário e design de in-
teriores, que decorre entre 21 e 24 de 
maio, em Colónia, na Alemanha.

Atenta às últimas tendências do mer-
cado, a Laminar especializou-se nos 
contraplacados técnicos, aprovei-
tando ao máximo as características 
físico-mecânicas da sua madeira de 
eleição: o eucalipto.

http://www.jular.pt
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Assentes 100 por cento em eucalip-
to, ou em eucalipto combinado com 
choupo, as marcas – LamiMAT, Lami-
PACK, LamiDOOR e LamiPLYFLOOR – 
oferecem uma ampla gama de opções 
para diferentes níveis de utilização, 

como a construção civil, embalagem, 
portas, aros de portas, rodapés e pisos.

No mercado de contraplacados desen-
rolados, as marcas LamiPLY Desenrola-
do, LamiPLY PLUS e LamiPLY TWIN, e 

de contraplacados decorativos – La-
miPLY Decorativo – estão disponíveis 
em diversas espécies, orientadas para 
aplicação em mobiliário, habitações, 
escritórios, cozinhas, casas-de-banho, 
paredes e objetos decorativos.

Paralelamente, a Laminar opera ain-
da no mercado das folhas de madeira 
natural, obtidas quer pelo processo 
de corte plano – onde se obtêm fo-
lhas muito finais, que revelam toda 
a beleza da madeira e que têm uma 
aplicação decorativa –, quer pelo pro-
cesso de desenrolamento – onde se 
obtêm folhas de maior espessura e 
adequadas para integrar o processo 
de fabrico de contraplacados e outras 
aplicações em carpintaria e mobiliá-
rio. No mercado das folhas de madei-
ra disponibiliza também a prestação 
de serviços de corte.

No presente ano, a Laminar pretende 
aumentar a sua capacidade produtiva, 
manter a aposta na melhoria contínua 
dos métodos de produção, aumentar o 
valor acrescentado dos seus produtos 
através do respeito e da melhoria do 
rendimento da matéria-prima, investir 
no acesso a novos mercados e reforçar 
a penetração dos produtos, intensificar 
a competição global, aumentar as ex-
portações e obter a melhoria das ca-
pacidades de gestão, através da forma-
ção técnica de todos os colaboradores.

Com a mais recente parceria com a 
“@Get Hands Dirty”, os contactos 
fora da Europa têm-se intensificado, 
permitindo a aposta numa estratégia 
a longo prazo para o alcance de no-
vos mercados.

A Laminar conta com clientes de refe-
rência em diversos setores de atividade, 
uma vez que procura conjugar os seus 
próprios interesses com os interesses 
dos seus clientes, no sentido de disponi-
bilizar soluções que melhor respondam 
as necessidades de cada cliente. 

www.laminarmad.com
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De propriedade privada, os fundado-
res Rogério e Odete Tavares sempre 
ambicionaram que a Ribadão Wood 
Boutique registasse um crescimento 
sustentável. Em 1998, o sucessor Ar-
mando Tavares assumiu a administra-
ção executiva do grupo.

O património do grupo contempla 
uma concessão florestal de grandes 
dimensões com serração e produção 
em Kinshasa - República Democrática 
do Congo, assim como duas unidades 
de produção de pavimentos em ma-
deira (maciço e multicamadas) sedia-

RIBADÃO WOOD BOUTIQUE
UMA EMPRESA NA VANGUARDA  
DAS MADEIRAS E PAVIMENTOS

Constituído em 1976, o grupo familiar Ribadão Wood Boutique tem a sua matriz 
na importação e exportação de madeiras exóticas e na produção de pavimentos em 
madeira e derivados. Com uma vasta e consolidada carteira de clientes nacionais e 
internacionais, está atualmente presente em mais de 27 países.

das em Santa Comba Dão, no distrito 
de Viseu, e os centros de distribuição 
em Lisboa e no Funchal.

A coleção de produtos da Ribadão 
Wood Boutique inclui espécies africa-
nas, como a afzélia, o sapelli, o wengé 
e o iroko, bem como espécies sul-ameri-
canas, como o jatobá, a sucupira, a mui-
racatiara e o ipê. Outras espécies não 
exóticas, como o carvalho europeu e 
americano e a nobre nogueira america-
na, fazem parte igualmente da coleção 
de produtos de madeira, sendo muito 
apreciada nos mercados internacionais.  

De referir ainda que a produção dos 
pavimentos e a composição dos pro-
dutos utilizados obedecem às mais 
exigentes normas ambientais, sendo 
isentos de formaldeídos.

Em 2005, com a entrada de Pedro Ta-
vares, o grupo reforçou a sua presença 
no mercado norte-americano, inves-
tindo na distribuição de pavimentos 
e madeiras. Assim, avançou para os 
Estados Unidos da América com uma 
estrutura própria, através dos centros 
de distribuição de Newark, Nova Jer-
sey e Miami.
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No seguimento da estratégia de cres-
cimento dos últimos anos, a Ribadão 
Wood Boutique lançou recentemente 
um projeto de construção de uma nova 
unidade industrial para a produção de 
pavimentos multicamadas. Com uma 
capacidade de produção acima dos 600 
mil metros quadrados ao ano, esta uni-
dade produtiva irá dispor da melhor e 
mais avançada tecnologia do setor. O 
projeto vai permitir uma maior oferta de 

AMORIM 
REVESTIMENTOS

LÍDER MUNDIAL 
NA PRODUÇÃO  
DE PAVIMENTOS 
COM CORTIÇA

Parte integrante da 
Corticeira Amorim, a 

Amorim Revestimentos  
é líder mundial na 

produção de pavimentos 
com incorporação de 

cortiça, uma matéria-prima 
100 por cento natural 

e reciclável, obtida sem 
danificar ou cortar árvores. 

Presente em 80 países, 
exporta essencialmente 

para a Alemanha, os 
Estados Unidos, os países 

nórdicos e Portugal.

produtos para os mercados externos e 
consolidar o crescimento do grupo.

Neste sentido, o grupo consolida-se 
num compromisso constante de produ-
ção e desenvolvimento de produtos de 
alta qualidade, onde se destaca como 
uma das maiores empresas do setor.

No que concerne ao mercado exter-
no, e tendo em consideração os seus 

objetivos de internacionalização, a Ri-
badão Wood Boutique tem marcado 
presença em importantes certames 
internacionais, como a “Domotex 
Hannover”, “Domotex Shanghai”, 
“Domotex Atlanta”, “Dubai Show”, 
“Carrefour Du Bois” e “UK Construc-
tion Week”. A presença nestes even-
tos permite a consolidação e promo-
ção da qualidade dos seus produtos, 
bem como um maior conhecimento 

das tendências de mercado e dos re-

quisitos dos clientes.

Destacando-se na indústria da madei-

ra, a Ribadão Wood Boutique procura 

dar continuidade aos resultados posi-

tivos que tem alcançado, cumprindo 

os seus objetivos. 

www.ribadao.com

A Corticeira Amorim, líder mundial no 
setor da cortiça, iniciou as suas ativida-
des em 1870 no negócio da produção 
de rolhas. Desde logo que a empresa 
percebeu que o desperdício de cortiça 
resultante desta produção era dema-
siado valioso e poderia ser utilizado no 
desenvolvimento de outros produtos, 
como pavimentos. 

A Amorim Revestimentos, que conta 
atualmente com 540 colaboradores, 
define como missão o desenvolvimento 
de produtos inovadores e sustentáveis à 
base de cortiça, que contribuam para a 
saúde, conforto e futuro das pessoas.

Ao longo dos anos, a empresa tem vindo 
a investir na utilização das mais recentes 
tecnologias como forma de potenciar a 
utilização desta matéria-prima com um 
grande foco nas questões ambientais. 

http://www.ribadao.pt/
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Conseguiu assim alcançar uma notável 
pegada de carbono negativa ao longo 
de todos os seus processos, ajudando 
na redução do Potencial de Aqueci-
mento Global.

O portefólio atual da empresa apre-
senta soluções variadas, adaptadas a 
todo o tipo de aplicações (desde espa-
ços residenciais a espaços comerciais 
de tráfego elevado) e com uma oferta 

alargada de visuais, sejam eles cortiça, 
madeira ou pedra. No caso de madeira 
ou pedra estes visuais são conseguidos 
com recurso a tecnologia de ponta, 
como é o caso da impressão digital 
feita diretamente sobre a cortiça, que 
permite replicar qualquer visual de for-
ma altamente realista.

A Amorim Revestimentos aposta assim 
em produtos que se diferenciam pelas 

mais-valias que aportam em termos 
técnicos e de design, mas também em 
termos ambientais. O seu mais recente 
lançamento, “Wise by Amorim”, é um 
pavimento que vai ao encontro destas 
preocupações. Trata-se de uma solução 
de pavimento à prova de água, para 
todo o tipo de espaços, livre de PVC, 
100 por cento reciclável, com pegada 
de carbono negativa e feito à base de 
cortiça e materiais reciclados.

O modelo de negócio da empresa é um 
modelo B2B2C (Business to Business to 
Consumer). Os principais clientes são 
distribuidores e retalhistas (tendo sem-
pre em vista o consumidor final), mas há 
também uma forte aposta da empresa 
no setor da prescrição, junto de arqui-
tetos e designers, que sempre nutriram 
especial preferência por produtos na-
turais. Por este motivo, os produtos da 
Amorim Revestimentos, particularmen-
te os visuais de cortiça, sempre tiveram 
nos arquitetos um público importante. 
A procura por texturas e visuais orgâni-
cos e naturais, que remetam para o con-
ceito de biofilia, é crescente neste meio.

Presente em 80 países, a Amorim Re-
vestimentos exporta essencialmente 
para a Alemanha, os Estados Unidos, os 
países nórdicos e Portugal. Os mercados 
externos representam cerca de 95 por 
cento do seu volume de negócios, mas 
Portugal é um mercado estratégico.

O principal desafio da empresa é tornar 
mais conhecidas as características úni-
cas da cortiça. Trata-se de um material 
que confere benefícios exclusivos aos 
nossos produtos: permite poupanças 
de energia, uma vez que mantém uma 
temperatura ambiente ótima durante 
todo o ano. Tem também um excelente 
desempenho acústico, levando a uma 
redução de até 53 por cento no ruído 
de passos. Pela elasticidade natural da 
cortiça, os pavimentos da Amorim Re-
vestimentos apresentam uma elevada 
resistência aos choques e impactos. 

www.wicanders.com

www.amorimflooring.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.wicanders.com&c=E,1,2l9KidLBhy-rTuoM-idQk-XzKBP8UBeKi1RAiDlSY4aYnSEr5O7SliEbwWOIWSci9QwGVk7HTkxyw3NfmV-AzC1OFrluhoAcVMYnQOSETIPsAquwh60,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.amorimflooring.com&c=E,1,vog8w8HvOy5DvgPWw7zG4CsIJKgb9mMxmzf7gD0UgG7ks5nnFRqhqg4X-f_FCflYUmtfobdYPmeRLAGJg0QR81aHA_9JmYMvLgiq536wbnD2QFFV&typo=1
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ARTIPEL
ACESSÓRIOS DE MODA  

EM CORTIÇA INOVADORES

Dedicada à produção e comercialização de acessórios 
de moda em cortiça, a Artipel aposta na crescente 
internacionalização, sendo o seu principal objetivo 
exportar a maioria da sua produção para diferentes 

mercados externos.

A Artipel iniciou a sua atividade em 
1989, em nome individual, com a 
produção de acessórios de moda em 
pele. Em 2007, constituiu uma socie-
dade por quotas, iniciando a produ-
ção e comercialização de produtos em 
cortiça, nomeadamente acessórios de 
moda de uso pessoal e decoração. 

A principal missão da empresa é 
fornecer, aos mercados nacionais e 
internacionais, produtos naturais, 
ecológicos e de origem nacional, con-
tribuindo para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento da região.

Os atributos da Artipel passam pela 
capacidade de inovação, excelência 
nos recursos humanos, responsabili-
dade social e ambiental e respeito e 
dedicação ao cliente. 

Assim, a empresa tem privilegiado, 
conjuntamente com os seus clientes, 
uma relação de exclusividade de pro-
duto, o que lhe tem permitido sobre-
viver com um menor número de clien-
tes e, simultaneamente, garantir um 
melhor atendimento. 

Relativamente aos mercados exter-
nos, a Artipel conta com clientes em 
França, Estados Unidos da América, 
Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, 
Suíça, Holanda, Luxemburgo, Cana-
dá, Panamá, México, Arábia Saudita, 
entre outros.

Para além do mercado internacional, 
comercializa também os seus produ-
tos no mercado nacional, onde os tu-
ristas têm uma importância relevante. 
Os locais de venda em Portugal en-
contram-se essencialmente situados 
em sítios turísticos, nomeadamente 
em Lisboa, Porto, Sintra, Óbidos, Ba-
talha, Faro, Évora, Coimbra, Albufeira, 
Funchal, entre outros, bem como nos 
aeroportos de Lisboa e do Porto. 

www.artipel.pt

http://www.artipel.pt
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Liderada por José Correia Neves, a 
Corkart foi criada em 1997 com o obje-
tivo de produzir pavimentos flutuantes 
em cortiça, com características de dife-
renciação em relação ao que o mercado 
de revestimentos oferece.

Além disso, produz materiais de isola-

CORKART
CORTIÇA COM SOLUÇÕES INOVADORAS

Proveniente de uma 
família com ligação ao 

setor corticeiro há quase 
um século, a Corkart 
- Indústria de Cortiças 
exporta para todo o 

mundo e tem presença 
em quatro continentes, 

nomeadamente na 
Europa, América (Estados 

Unidos e Canadá), Ásia  
e Oceânia.

mento em cortiça, pavimentos flutuan-
tes em linóleo e pavimentos flutuantes 
com uma camada superior de vinil. 
Também é de referenciar a produção 
do tecido de cortiça, que permite o 
fabrico de artigos de design moderno, 
tendo sido a primeira empresa portu-
guesa a produzir estes materiais.

Hoje em dia, o Grupo Corkart conta 
com diferentes marcas, como a Corkart 
Interiors, a Corkart Industry e a Corkart 
Design, onde a cortiça é sempre o ma-
terial de excelência utilizado.

Situado no Alentejo, em Vendas Novas, 
no parque industrial da cidade, o Gru-
po Corkart conta com um quadro de 
pessoal superior a 150 colaboradores. 

A resistência, o design e o conforto 
dos materiais são elementos essen-
ciais trabalhados pela Corkart, sendo 

uma aposta contínua a intenção de 

dar a melhor resposta às necessida-

des dos consumidores e a exploração 

das propriedades da cortiça nos pro-

dutos da marca.

A par das tendências e necessidades 

de mercado, a Corkart, que já recebeu 

galardões de PME Líder e PME Exce-

lência, tem continuamente investido 

em novos equipamentos, que permi-

tem uma fabricação flexível e adaptá-

vel a cada cliente. 

Ao longo dos anos, a Corkart tem leva-

do a diferentes partes do mundo a qua-

lidade do que se produz no Alentejo, 

tendo estabelecido relações fortes com 

os seus parceiros, quer sejam clientes, 

fornecedores e colaboradores. 

www.corkart.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.corkart.pt&c=E,1,dypgjZBYrgGdh2U-mK7dlQFNyIo0d44I2mLoklFHc8q72ITsvYWVb5ZcxxyJhlcaURQj2bEg5plweiKhJSR7aL-JscuyJyocNNSmAZ76MKNPLUE,&typo=1
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O plano florestal da Altri assenta no 
aproveitamento integral de todos os 
componentes disponibilizados pela 
floresta: pasta, licor negro e resíduos 
florestais.

Atualmente, a Altri gere 80 mil hec-
tares de floresta em Portugal, inte-
gralmente certificada pelo Forest 
Stewardship Council (FSC) e pelo Pro-
gramme for the Endorsement of For-
est Certification (PEFC), dois dos mais 
reconhecidos mecanismos de certifi-
cação florestal a nível mundial.

O Grupo conta com três fábricas de pas-
ta de papel – a Celbi, a Caima e a Cel-

ALTRI
UMA REFERÊNCIA  
NA PRODUÇÃO  

DE PASTA DE PAPEL

Enquanto produtor europeu de referência de pasta 
de papel de eucalipto, o Grupo Altri tem como 

principais clientes os grupos industriais localizados, 
maioritariamente, na Europa e na Ásia. Para além da 
produção de pasta de papel, o Grupo está também 
presente no setor de energias renováveis de base 
florestal, nomeadamente a cogeração industrial  

e a biomassa.

tejo – com uma capacidade anual nomi-
nal superior a um milhão de toneladas. 

Para uma melhor gestão da floresta, 
a Altri, através da empresa Bioelétrica 
da Foz, produz energia elétrica a par-
tir de biomassa florestal. Atualmente 
estão em operação quatro centrais – 
Mortágua, Ródão (Celtejo), Constân-
cia (Caima) e Figueira da Foz (Celbi), 
com uma potência instalada total de 
cerca de 62 MW e 35 MW adicionais 
estão em fase de construção.

A estratégia da Altri consiste na maxi-
mização da capacidade das fábricas que 
constituem o seu portefólio. Assim, na 

Celbi e na Celtejo, que produzem pasta 
do tipo “Bleaching Eucalyptus Kraft Pulp 
(BEKP)”, o objetivo é a maximização da 
eficiência produtiva através de peque-
nos projetos de expansão sustentada.

No caso da Caima, e tendo em con-
ta a especificidade desta unidade 
industrial, a intenção principal é a 
identificação de oportunidades de 
crescimento num setor mais especí-
fico e de maior valor acrescentado, a 
pasta solúvel (DP).

Com cerca de 700 trabalhadores, a 
Altri tem sustentado o seu crescimen-
to em aquisições transformadoras 
(Celtejo em 2005 e Celbi em 2006), 
e na integração, consolidação e ex-
pansão das unidades adquiridas e no 
desenvolvimento de projetos que vi-
sam aumentar o valor acrescentado 
da matéria-prima utilizada. A principal 
métrica financeira usada na avaliação 
dos projetos de investimento é o re-
torno do capital investido.

A Altri pretende ser um dos produto-
res mais eficientes de pastas produzi-
das através de eucalipto. Para tal, os 
principais eixos estratégicos estipulam 
a redução dos custos unitários de pro-
dução e a identificação de projetos 
que potenciem a incorporação de va-
lor na matéria-prima: 

•  Redução do cash cost por tonelada. 
Todos os projetos desenvolvidos pela 
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empresa baseiam-se no princípio da 
melhoria incremental do custo de pro-
dução. Atualmente, o enfoque técnico 
centra-se na maximização do reapro-
veitamento, reduzindo desperdícios, e 
na redução dos consumos específicos. 
Estes são projetos contínuos.

•  Enfoque no valor acrescentado. A 
identificação de segmentos de mer-
cado onde a empresa possa aumen-
tar a incorporação de valor à sua 
principal matéria-prima – madeira – é 
um eixo crucial. Assim, para além de 
integrar grupos de trabalho interna-
cionais, o exemplo da conversão da 
unidade Caima é paradigmático des-
te eixo estratégico. 

O Grupo Altri está posicionado no seg-
mento B2B, onde os seus principais 
clientes constituem grupos industriais, 
localizados maioritariamente na Europa 
(70 por cento) e na Ásia (10 por cen-
to). Estes grupos por sua vez integram 
a pasta que adquirem à Altri como 
matéria-prima nos seus próprios proces-
sos de fabrico, dando origem aos mais 
variados produtos e soluções, que desta 
forma retornam valor à sociedade.

A Altri irá manter o seu foco na me-
lhoria contínua, na procura de novas 
oportunidades de negócio e na inova-
ção dos processos produtivos das suas 
unidades industriais. 

www.altri.pt

Fundada em 1996, a Suavecel comer-
cializa papel tissue, sendo um dos maio-
res players portugueses neste mercado 
e uma das 55 empresas com maior im-
pacto em Portugal ao nível do investi-
mento na inovação produtiva. 

A aposta na investigação e na melhor 
tecnologia a nível mundial, a par com 
a melhoria contínua, atribui aos seus 
produtos uma qualidade superior reco-
nhecida nos mercados mais exigentes. 
A combinação entre o conhecimento e 
a experiência da equipa com os equi-
pamentos altamente tecnológicos faz 
da Suavecel uma empresa de sucesso.

GHOST
UM GRUPO DE SUCESSO  
NO MERCADO IBÉRICO

O Grupo Ghost Corporate Management detém, para 
além de outras empresas, a Suavecel – Indústria 

transformadora de papel e a Fortissue – Produção 
de papel. Sendo o principal cliente destas empresas 

o mercado ibérico, pretendem tornar-se brevemente 
o produtor líder de mercado de private label na 

Península Ibérica.

Por sua vez, a Fortissue é uma das 
maiores produtoras de papel tissue 
na Península Ibérica, produzindo o 
papel a partir da transformação de 
pasta de celulose. No ano de 2018, 
atingiu uma produção total superior 
a 30 mil toneladas.

As suas instalações detêm um arma-
zém automático, com uma elevada 
capacidade de armazenamento, pos-
sibilitando a transformação de 130 mil 
toneladas de papel tissue por ano.

Desde a sua criação, ambas as em-
presas têm vindo a manter um cresci-

http://www.altri.pt
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Fundada em 1815, numa zona onde se 
desenvolveu um importante cluster do 
papel e embalagem, transforma diaria-
mente 250 toneladas de papel reciclado, 
sendo um player importante no proces-
so de reciclagem em Portugal, pelo que 
é com naturalidade que encara o respei-
to pelo meio ambiente, assegurando a 
execução das políticas de gestão am-
biental definidas pela União Europeia.

Inicialmente a sua produção era orien-
tada para papéis finos de escrita e papel 
para cigarros, destinando-se principal-
mente a satisfazer encomendas locais 
de todo o distrito de Aveiro e do Porto. 
Atualmente está direcionada para espe-
cialidades na área da embalagem, com-

PAPELEIRA 
COREBOARD 

A MAIOR 
EMPRESA 

NACIONAL DE 
RECICLAGEM 

DE PAPEL

Localizada em São Paio de 
Oleiros, concelho de Santa 
Maria da Feira, a Papeleira 

Coreboard é a maior 
empresa de reciclagem 

de papel nacional, 
especializada na produção 
de papel para a indústria 
de tubos e cantoneiras de 
cartão. A nível ibérico e 
mundial, está integrada 

com importantes 
fabricantes de tubos e 

cantoneiras. Em Portugal 
está integrada com a 
Spiralpack, localizada  

na Trofa.

mento sustentando. Assim, a Suavecel 
conta com 160 trabalhadores e a For-
tissue com 60.

Enquanto a Fortissue produz bobi-
nes de papel tissue, a Suavecel conta 
com uma vasta gama de produtos, 
como papel higiénico, rolos de cozi-
nha, guardanapos, lenços de papel 
e faciais, entre outros. Além disso, 
cada produto disponibiliza gamas va-
riadas, como é o exemplo do papel 
higiénico premium com três folhas de 
uma dimensão superior em relação 
aos standards do mercado.

O principal mercado da Suavecel são 
as grandes cadeias de distribuição em 
Portugal e Espanha. Como se tratam 
de produtos de consumo massivo, é 
natural que os mesmos sejam um dos 
bens mais transacionados no reta-
lho. A empresa tem ainda apostado 
na entrada noutros países, como é o 
caso de Angola. 

Atualmente, a Suavecel encontra-

-se na fase final de um investimento 

em novas máquinas e num armazém 

automático, que se traduz num incre-

mento dos níveis de eficiência, permi-

tindo atingir um ponto de excelência, 

para que a empresa consiga dar res-

posta aos requisitos de qualidade e 

produção exigidos.

No ano passado, a Fortissue produ-

ziu mais de 30 mil toneladas de pa-

pel tissue, através do recurso à tec-

nologia “crescent former”. No pre-

sente ano, será feito um investimen-

to numa nova máquina de produção 

de papel tissue, que, em conjunto 

com os equipamentos já existentes, 

permitirá uma produção de 100 mil 

toneladas por ano.  

www.suavecel.pt

www.fortissue.pt

http://www.suavecel.pt
http://www.fortissue.pt
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tural e organizacional, tendo terminado 
um grande investimento ao abrigo do 
programa Portugal 2020, assegurado 
pelo comprometimento de uma nova 
equipa de gestão e pela consequente 
mudança de mentalidades. Este percur-
so é fundamental para ajudar a empresa 
a enfrentar os desafios que um posicio-
namento no mercado mundial acarreta.

um serviço de excelência e alta qua-
lidade, pelo que deverá garantir uma 
rede logística que permita a tão de-
sejada expansão. Ao nível europeu a 
competitividade da empresa está as-
segurada por via terrestre no território 
ibérico e por via marítima nos restan-
tes mercados, fazendo parte da estra-
tégia do governo português investir 

na atividade portuária como parte das 
rotas de navegação globais.

Em termos de mercado, a Papeleira 
irá continuar a apostar nos mercados 
fora da Europa, crescendo naqueles 
em que penetrou e reforçou a sua 
presença e, ao mesmo tempo, apostar 
na retoma da Europa e em novos mer-
cados da Ásia, da África e da Améri-
ca do Norte, Central e Latina. Esta é 
uma estratégia definida aquando do 
planeamento do investimento e que a 
empresa não pretende alterar.

Os projetos em desenvolvimento têm 
em vista o reforço e a otimização de 
duas áreas estratégicas fundamen-
tais, a economia circular e a gestão de 
energia e recursos naturais. Para tal, a 
aposta está a ser feita em novas tecno-
logias e equipamentos que permitam 
processar papéis com maiores níveis de 
contaminantes e de reciclagem mais 
complexa e transformar estes conta-
minantes com vista à sua utilização em 
subprodutos ou valorização energética 
em vez de deposição em aterro.

A aposta em energias renováveis é 
uma realidade, encontrando-se em 
produção a primeira fase da central 
fotovoltaica e prevendo-se num futu-
ro próximo o aumento da capacidade 
instalada. Também têm sido feitos 
investimentos em eficiências energé-
ticas com recurso a tecnologias de 
alto rendimento ao nível de consumos 
de eletricidade e gás natural e tecno-
logias LED. A gestão da água é outra 
área em que diariamente trabalha 
para a sua otimização, tendo em vista 
a redução do seu consumo específico.

A empresa é otimista quanto ao seu 
futuro, apostando no crescimento e 
desenvolvimento da atividade nos pró-
ximos anos, com um novo projeto de 
investimento, consolidando e comple-
mentando toda a estratégia do inves-
timento produtivo delineada, para me-
lhorar e garantindo a sustentabilidade 
do crescimento, da qualidade, do am-
biente e da segurança já alcançadas. 

www.papeleira.pt

preendendo gramagens de 180 a 700 
gr/m2, essencialmente nas seguintes 
gamas: Coreboard (consiste em papéis 
essencialmente de altas gramagens para 
a produção de tubos, cantoneiras e apli-
cações similares) e CoreTissue (papéis 
direcionados para os fabricantes e trans-
formadores de tissue com características 
para o aumento da produtividade).

Atualmente a empresa está a viver um 
importante processo de mudança estru-

A unidade industrial comporta 75 
colaboradores, assegurando a labo-
ração contínua de 24 horas dia, sete 
dias por semana. A empresa privilegia 
a formação e sensibilização dos seus 
colaboradores para o conhecimento 
das normas e métodos de gestão que 
cada um deve desempenhar.

Hoje em dia, após uma mudança pro-
funda, a Papeleira afirma-se como 
uma empresa global, proporcionando 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.papeleira.pt%2f&c=E,1,65X_nbPscMvjk68KcL2aV439DmCeKcg---r5piq2hRLRFRzsFI5XmMXBTfIC7m28w8sUN2_9sy2wp7S07NYAS3-PPUUqSF0lipx_3SclbK-dVjVD-PC0i7uCCd8,&typo=1
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As origens da marca Renova remon-
tam à segunda década do século XIX, 
datando de 1818 registos de uso de 
marca de água Renova em papel fa-
bricado no local onde ainda hoje man-
tém a sua sede. 

RENOVA
O PAPEL MAIS SEXY  

DO MUNDO

Com mais de 200 anos de história, a empresa 
portuguesa Renova comercializa esta marca em mais 
de 70 países, nos cinco continentes. Em 2019, conta 
com cerca de 620 colaboradores diretos, suportando 
duas unidades industriais e um centro logístico em 

Portugal - Torres Novas, bem como uma terceira 
unidade produtiva em Saint-Yorre, França.

Os primeiros anos de atividade da 
Renova foram dedicados ao fabrico e 
comercialização de papel de escrita, 
impressão e embalagem, iniciando 
no final da década de 50 um percur-
so pioneiro e muito inovador no de-

senvolvimento de produtos de papel 
tissue para uso doméstico e sanitário. 
A Renova fundou em Portugal esse 
mercado, continuando ainda hoje a 
ser a marca líder. 

A forte matriz inovadora, a agilidade 
organizacional e a capacidade de an-
tecipação de tendências tem permitido 
à Renova apresentar continuadamente 
novas soluções para responder às ne-
cessidades e expectativas dos cidadãos. 

Um marco na história da marca Re-
nova foi o lançamento do Renova  
Black, o primeiro papel higiénico pre-
to do mundo, atingindo o estatuto de 
produto iconográfico, ao quebrar o 
dogma dos produtos “impensáveis”. 
A inovação é a base da estratégia de 
diferenciação da marca, permitindo-
-lhe continuar a desempenhar uma 
missão de first mover. A aposta na 
inovação de produto, mas também 
na comunicação são uma constan-
te, com o desenvolvimento de cam-
panhas publicitárias irreverentes ou 
comissões artísticas alicerçadas nos 
valores da marca Renova. 

No início do milénio, a Renova lançou 
a primeira gama de produtos de papel 
certificada com o Rótulo Ecológico da 
União Europeia. “Renovagreen” são 
produtos fabricados com papel 100 
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por cento reciclado, acentuando uma 
estratégia fortemente comprometida 
com o ambiente. Mais recentemente, 
a marca lançou uma gama de produ-
tos com embalagem em papel, subs-
tituindo o plástico, como resposta a 
uma expectativa crescente dos cida-
dãos em todo o mundo. 

A Renova consolidou recentemente 
um plano de investimentos na cons-
trução em Torres Novas de uma nova 
unidade fabricação de papel tissue. A 
máquina de Papel Nº7 da Renova foi 
um projeto tecnologicamente inovador 
e pioneiro em toda a Europa, permi-
tindo aumentar a sua capacidade de 
fabricação de papel em 50 por cento. 

A marca continua atenta à socieda-
de em que se insere e tentará sem-
pre transformar ideias em soluções 
para surpreender os seus fãs e clien-
tes e ao mesmo tempo criar oportu-
nidades reais de negócio e valor. O 
trabalho desenvolvido pelas diversas 
equipas que formam a Renova é o 
fundamento e essência do desen-
volvimento da marca, que tenta sur-
preender o mercado, alavancando a 
credibilidade e notoriedade de uma 
marca cada vez mais global. 
 

www.myRenova.com

A empresa tem as suas origens num 
rasgo de audácia, quando um grupo 
de pioneiros, liderados por Manuel 
Santos Mendonça (avô de Pedro Quei-
roz Pereira), surpreendeu a indústria 
com um método inovador e inédito 
de branqueamento de pasta de euca-
lipto. Hoje, a estratégia de inovação e 
a capacidade de acreditar na ciência e 
na tecnologia como motor de desen-
volvimento e de crescimento marcam 
o quotidiano da empresa.

A The Navigator Company é um pro-
dutor integrado de floresta, pasta e 
papel, tissue e energia, cuja atividade 

THE NAVIGATOR 
COMPANY
INOVAÇÃO  

E SUSTENTABILIDADE  
NA BASE DO CRESCIMENTO 

A The Navigator Company tem no seu ADN a 
capacidade de inovar e a forte vocação internacional, 
sendo hoje uma referência mundial do setor da Pasta 

e Papel, tanto pelos seus produtos como pela sua 
investigação científica. Com vendas ao exterior para 
cerca de 130 países, é a exportadora portuguesa que 

gera o maior Valor Acrescentado Nacional.

está alicerçada em fábricas modernas 
de grande escala, com tecnologia de 
ponta. O modelo de negócio desen-
volve-se com base numa matéria-
-prima de excelência, o Eucalyptus 
globulus, cujas características intrín-
secas permitiram desenvolver uma es-
tratégia de diferenciação baseada em 
produtos de elevada qualidade, que 
são hoje uma referência internacional.

Este caminho permitiu que a empresa 
se consolidasse como terceira maior 
exportadora portuguesa, representan-
do aproximadamente um por cento 
do PIB nacional e 2,4 por cento das 

http://www.myRenova.com
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exportações nacionais de bens. Em 
2018, a The Navigator Company re-
gistou um volume de negócios de 
cerca de 1,6 mil milhões de euros. 
Cerca de 91 por cento dos produtos 
do grupo foram vendidos para fora de 
Portugal, tendo como destino aproxi-
madamente 130 países.

Mas mais do que os números, esta vo-
cação internacional destaca-se pelo seu 
perfil único: a empresa é a exportadora 
que gera o maior Valor Acrescentado 
Nacional, uma vez que os seus produ-
tos são obtidos essencialmente a partir 
de matérias-primas e recursos produzi-
dos em Portugal e adquiridos a mais de 
5.500 fornecedores de todos os setores 
do tecido económico do país.

A Navigator assume um papel crucial 
enquanto impulsionadora de riqueza 

zando a atividade regional através de 
atividades de plantação, condução 
e exploração dos espaços florestais. 
Em 2018, a Navigator investiu direta-
mente cerca de 28 milhões de euros 
nesta cadeia de valor, nos 18 distritos 
de Portugal Continental onde está 
implantada, sendo que cerca de 61 
por cento do investimento incide nas 
regiões do interior do país. 

A The Navigator Company é também 
um exemplo por excelência da Eco-
nomia Circular, devido ao facto de 
utilizar recursos renováveis. A madei-
ra que a companhia utiliza nos seus 
processos provém de florestas com 
gestão certificada, que estão em cons-
tante renovação. Para além disso, 90 
por cento das matérias-primas empre-
gues são renováveis – onde se inclui 
a matéria-prima florestal – e cerca de 

destaque na lista “A” do Carbon Dis-
closure Project (CDP). Assim, foi reco-
nhecida pela sua atuação, em 2018, 
na redução de emissões, diminuição 
dos riscos climáticos e desenvolvimen-
to de uma economia de baixo impac-
to de carbono, sendo a única empresa 
portuguesa a obter a classificação má-
xima. Além disso, integra o lote das 
únicas cinco empresas a nível mundial 
do setor de pasta, papel e floresta que 
receberam esta distinção.

Líder europeu na produção de papéis 
finos de impressão e escrita não reves-
tidos (UWF) e sexto a nível mundial, a 
The Navigator Company é também a 
maior produtora europeia – a quinta a 
nível mundial – de pasta branqueada de 
eucalipto BEKP – Bleached Eucalyptus 
Kraft Pulp. No negócio do tissue, tem 
atualmente uma capacidade de pro-

nas regiões onde se encontra, gerin-
do mais de 110 mil hectares de flo-
resta de Norte a Sul do país (sendo 
55 por cento área própria e os outros 
45 por cento arrendados). Desta for-
ma, o fomento da economia rural é 
uma realidade determinante, dinami-

70 por cento da energia consumida é 
proveniente de biomassa florestal.

No início deste ano, a The Navigator 
Company recebeu a classificação de 
líder global no combate às alterações 
climáticas, alcançando um lugar de 

dução de produto acabado de 65 mil 

toneladas por ano na fábrica de Vila 

Velha de Ródão e 55 mil toneladas na 

nova fábrica de Aveiro. 

www.thenavigatorcompany.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.thenavigatorcompany.com%2f&c=E,1,d7cr26csWQSe3N1Nsl7h7Dub18YxW9no60XEPurutkKaJbt7qm2mPa17NGcYN5w-sskfoGydt7bZMFEAKx4IR2mIImpRo8oddcmFDXZhbQlUGQqd37f5eQ,,&typo=1
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Presidente do Conselho  
de Administração da Corticeira 
Amorim, S.G.P.S., S.A.

ANTONIO 
RIOS 
AMORIM

“A inovação  
está no centro  
do sucesso da 
Corticeira Amorim”
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Fundada em 1870 com uma fábrica de produção manual de 
rolhas para o Vinho do Porto, a Corticeira Amorim é a maior 
exportadora de cortiça do mundo, realizando mais de 90 por 

cento das vendas no mercado externo. Presente numa centena 
de países, a Corticeira Amorim tem os principais clientes nos 

países da União Europeia e nos Estados Unidos da América, mas 
também no resto da América, na Australásia e em África.

A produção de rolhas mantém-se como o principal negócio da 
Corticeira Amorim, mas a sua cortiça está presente nos materiais 

de construção, na indústria aeronáutica e aeroespacial, nos 
transportes, na moda e, como refere o CEO da empresa, em 
“infindáveis aplicações em projetos de referência mundial”.

Presidente do Conselho de Administração da Corticeira Amorim 
desde 2001, sucedendo no cargo a seu tio, o empresário 

Américo Amorim, António Rios Amorim assume que o sucesso 
alcançado se deve a uma “atitude de empreendedorismo, rigor 
e criatividade” que veio colocar a cortiça – produto tradicional – 
num novo patamar, para o qual também contribui a forte aposta 

na inovação e na investigação e desenvolvimento. 

Preside à Corticeira Amorim desde 2001. O 
que mudou na atividade da empresa nes-
tes 18 anos sob a sua liderança? 
Nos últimos 18 anos, afirmámos a cortiça como 
matéria-prima de eleição nos setores do vinho, 
da construção sustentável, das indústrias ae-
ronáutica e aeroespacial, dos transportes, do 
design, da moda, do desporto e de infindáveis 
aplicações em projetos de referência mundial.

Conseguimo-lo graças a uma postura de em-
preendedorismo, rigor, criatividade e qualida-
de, que fez evoluir a cortiça do que era “tra-
dicional” para as mais sofisticadas aplicações, 
dando uma nova dimensão negócio.

Investimos sem precedentes em inovação, investi-
gação e desenvolvimento, apostando fortemente 
em tecnologia de vanguarda, o que potenciou a 
nossa capacidade produtiva, a ampliação da utili-
zação da cortiça e, consequentemente, o alarga-
mento do portefólio de produtos e soluções.

Abriram-se as portas para a inovação de pro-
duto. A cortiça passou a usufruir de um novo 
posicionamento internacional, ao conquistar 
mercados cada vez mais ávidos por produtos 
naturais de qualidade. 

“Investimos sem precedentes em inovação, 
investigação e desenvolvimento, apostando 
fortemente em tecnologia de vanguarda, o 

que potenciou a nossa capacidade produtiva, 
a ampliação da utilização da cortiça e, 

consequentemente, o alargamento do portefólio 
de produtos e soluções.”

Por todos estes motivos, temos vindo a refor-

çar o nosso posicionamento de líder mundial, 

numa clara validação pelo mercado da “pre-

ciosidade” do material que trabalhamos.

Quais os principais desafios que se lhe co-
locaram tendo em conta, nomeadamente, 
a crise financeira que atingiu Portugal e 
que levou ao resgate do país pelas institui-
ções internacionais?
Na verdade, o que enfrentámos foi uma grave 

recessão económica – embora tendo começa-

do por ser uma crise financeira, rapidamente 

se alastrou à economia real, reduzindo a pro-

dução de riqueza, aumentando o desemprego, 

com impacto na expressiva redução do consu-
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mo e na estagnação do investimento. Portugal 
foi um dos países mais afetados.

A indústria da cortiça em geral foi fortemen-
te penalizada: a redução drástica das expor-
tações agravou o desequilíbrio financeiro de 
muitas empresas.

A Corticeira Amorim, uma empresa direciona-
da para o mercado global, também foi penali-
zada. Mas foi capaz de resistir, graças à sólida 
situação financeira, à eficiência das medidas 
estratégicas gizadas e à rapidez da sua imple-
mentação, adaptando a sua estrutura às difí-
ceis condições de negócio. 

As vendas ressentiram-se – mas a quota de mer-
cado não – e os resultados ficavam bem aquém 
do nosso esforço. Mas empenhámo-nos com 
firmeza em escrutinar todas as atividades e pro-
cessos, procurando sinergias e maximizando a 
eficiência integrada de todo o Grupo Corticeira 
Amorim. Recentrámos prioridades, responden-
do a dois desafios cruciais: fomentar a agilidade 
operacional interna rumo à excelência e reforçar 
a liderança. O objetivo permanecia: crescer de 
forma rentável e sustentável.

Já em 2010 obtínhamos resultados, com a re-
cuperação das vendas e da margem EBTIDA. 
Em 2011, os resultados ampliavam-se, com 
registo de valores superiores aos anteriores à 
crise. E assim tem prosseguido.

Os desafios impostos transformaram-se em 
oportunidades. A Corticeira Amorim tornou-se 
ainda mais forte: dotada de clara orientação 
estratégica do negócio, eficaz na antecipação 
de tendências e ágil na atuação. Criámos so-
luções, reinventámos a empresa, promoven-
do novas formas de nos relacionarmos com 
o mercado, num cenário global caracterizado 
por mudanças constantes. 

A Corticeira Amorim é a maior empresa mun-
dial do setor da cortiça, além de ser uma das 
grandes empresas de Portugal. Como anali-
sa o desempenho da empresa no mercado 
externo? Qual o contributo da exportação 
para o volume de negócios da Corticeira? 
O processo de internacionalização, iniciado 
nos finais dos anos 80, só foi possível face ao 
processo de capitalização inicial, para o qual a 
entrada em bolsa foi fundamental. No final da 

década seguinte, já 70 por cento das vendas 
eram canalizadas através das nossas filiais de 
distribuição no mundo. Foi uma década difícil 
e trabalhosa, dado que é morosa a rentabiliza-
ção das empresas criadas no exterior. 

Esta aposta mostrou-se acertada, pois atual-
mente as exportações estão no cerne da estra-
tégia empresarial. Em 2018, 93 por cento das 
vendas consolidadas destinaram-se aos merca-
dos internacionais.

Hoje, a Corticeira Amorim posiciona-se como a 
maior empresa mundial de produtos de cortiça 
e a mais internacional das empresas portugue-
sas. A empresa lidera todo o setor e contribui, 
como nenhuma outra, para a economia e para 
a inovação da fileira da cortiça.

E no investimento, que importância atribui 
à aquisição das empresas francesas Bourras-
sé e Sodiliège e da sueca Elfverson para o 
desempenho global da Corticeira Amorim?
A aquisição da Bourrassé, da Sodiliège e da El-
fverson está em sintonia com a continuidade 
desta estratégia global, sobretudo no contexto 
de expansão da unidade de negócios Rolhas, 
enquanto principal unidade de negócios da 
empresa e, como se tem verificado nos últimos 

“Os desafios impostos transformaram-se em 
oportunidades. A Corticeira Amorim tornou-se 
ainda mais forte: dotada de clara orientação 

estratégica do negócio, eficaz na antecipação de 
tendências e ágil na atuação.”

anos, o motor de crescimento da Corticeira 
Amorim. Para maximizar as potencialidades 
destas aquisições, prosseguimos com a imple-
mentação de medidas específicas para atingir 
os objetivos de vendas e rentabilidade estabe-
lecidos para estas subsidiárias, o que está a de-
correr conforme planeado.  

A aquisição da Sodiliège foi relevante, pois 
situada na importante zona de produção de 
Cognac, contava com um portefólio de produ-
tos reconhecido pela sua qualidade e consis-
tência, e uma carteira de clientes de relevo no 
segmento de produção de espirituosos. Com 
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esta operação, a Corticeira Amorim reforçou a 
sua presença neste mercado geográfico e nes-
te promissor segmento de negócio. 

Em síntese, a par do crescimento orgânico, a 
Corticeira Amorim tem crescido também por 
aquisições, aumentando a capacidade de pro-
dução de rolhas, internalizando competências 
complementares e aprofundando a sua presença 
nos mercados. Os resultados foram crescimentos 
significativos de vendas e de rentabilidade. 

Quais são as principais áreas de negócio 
da Corticeira? Qual a mais representativa 
para o grupo?
A Corticeira Amorim está dividida em cinco 
unidades de negócios: Matérias-Primas, Ro-
lhas, Revestimentos, Aglomerados Compósitos 
e Isolamentos. 

A unidade de negócios Rolhas é a mais emble-
mática e também a principal responsável pelas 
vendas. Em 2018, atingiu um volume de ven-
das de 534 milhões de euros, um aumento de 
11,9 por cento face ao período homólogo, re-
presentando cerca de 70 por cento do volume 
de negócios total. Esta unidade teve um cres-
cimento registado em praticamente todas as 
geografias (com destaque para França, Itália, 
Espanha e Portugal) e segmentos de negócio. 

Quais os principais mercados externos, e 
em que áreas de negócio, da Corticeira?
Ao longo dos anos, realizámos uma importan-
te aposta nos mercados internacionais e, hoje, 
a Corticeira Amorim tem presença em mais de 
cem países em todos os continentes.

Os nossos mercados prioritários são a França, 
Estados Unidos da América, Itália, Alemanha 
e Espanha. 

No entanto, temos presença em mais de cem 
países, em todos os continentes e nos merca-
dos principais. Por regiões, destaca-se a União 
Europeia como o principal mercado global, se-
guido dos Estados Unidos da América. Outros 
mercados incluem resto da América e da Euro-
pa, Australásia e África.

E os principais clientes? 
Enquanto maior exportadora de cortiça do 
mundo, temos clientes espalhados pelos cinco 
continentes. Desde cedo, compreendemos a 
necessidade de ter objetivos claros, persegui-
-los com determinação, adequando-os com o 
máximo rigor e eficácia, pelo que hoje temos 
a maior rede de distribuição do mundo, com 
cerca de 25.000 clientes.

Dado que 93 por cento das nossas vendas são 
fora de Portugal e para mais de 100 países, os 
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nossos principais clientes estão nos grandes 
mercados, como a Europa, onde a França lide-
ra e os Estados Unidos da América.

Entendemos a importância da diversificação e 
da internacionalização para assegurar o cresci-
mento sustentado e, por este motivo todas as 
Unidades de Negócio possuem estruturas pró-
prias de Investigação & Desenvolvimento, capa-
zes de responder às necessidades dos diferentes 
mercados, em todas as áreas de negócio.

Com este mindset, preparamo-nos diariamen-
te para conseguir responder eficazmente a to-

atividades de I&D e protege os direitos de pro-
priedade intelectual do Grupo.

A Amorim Cork Research é responsável pelos 
projetos de pesquisa mais desafiadores, pro-
movendo novas patentes em processos ou 
produtos, contribuindo continuamente para 
ampliar o portefólio de aplicações da cortiça. 
O grupo investe anualmente cerca de 7,5 mi-
lhões de euros em I&D, tecnologia de ponta e 
processos de produção exclusivos. 

O desafio da diferenciação de qualidade levou 
à descoberta de novas e inesperadas aplica-

dos os nossos clientes, garantindo a excelência 
dos nossos produtos. 

Inovação tem sido a palavra de ordem na 
evolução, nos últimos anos, da Corticeira. 
O que destacaria neste domínio?
A inovação está no centro do sucesso da Corti-
ceira Amorim. Para além das competências de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação em 
todas as suas Unidades de Negócio, foi criada 
a Amorim Cork Research como empresa au-
tónoma, que promove o desenvolvimento de 

ções para a cortiça e um portefólio de soluções 

inigualável. O resultado é um conjunto inova-

dor de aplicações da cortiça.

Com base nas características naturais da corti-

ça e do seu enorme potencial, o desafio para 

a empresa é desenvolver novas aplicações, ca-

pazes de marcar a diferença e agregar valor. 

O futuro abre-se, assim, através da inovação, 

associado a um campo de possibilidades ilimi-

tado para a cortiça.
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Conseguiu, através da investigação e da 
inovação, debelar o problema do TCA na 
rolha de cortiça? E (re)conquistar mercado?
Definitivamente. Através de um forte in-
vestimento em investigação, desenvolvida 
internamente e/ou em colaboração com 
reputados centros de saber nacionais e in-
ternacionais, foi possível cumprir o desafio 
de colocar a rolha de cortiça no centro das 
escolhas informadas, sedimentando-a como 
o melhor vedante para o vinho. E foi ainda 
possível contribuir para recriar um futuro 
para a mais notável das matérias-primas na-
turais e sustentáveis. 

O resultado do investimento em inovação du-
rante vários anos é o NDtech, uma tecnologia 
de análise individualizada de controlo de qua-
lidade concebida para as rolhas naturais, que 
permite oferecer a primeira rolha de cortiça na-
tural com garantia de TCA não detetável. 

O negócio das rolhas foi reinventado, deixando 
de ser um negócio fortemente ameaçado pe-
las rolhas sintéticas, tendo conseguido crescer 
e criar mais valor, ultrapassando claramente a 
ameaça dos vedantes sintéticos.

Os produtores de vinho podem agora utilizar 
o melhor guardião do vinho, a cortiça natural, 
com um nível de controlo de qualidade sem 
precedentes, que elimina eficazmente o risco 
de sabor a rolha.

Que novos produtos/projetos tem a Corti-
ceira em carteira? 
O futuro revela-se através da inovação, asso-
ciado a um campo de possibilidades ilimitado 
para a cortiça.

A cortiça é um material por natureza tão singu-
lar que poderia parecer impossível melhorá-lo. 
A Corticeira Amorim tem apostado na diferen-
ciação pela consistente qualidade, pela superior 
performance técnica, pelo design, pela susten-
tabilidade do produto e das práticas, contribuin-
do como nenhum outro player no setor para a 
reinvenção de um recurso natural excecional.

O nosso desafio não tem fim. Partindo das 
características naturais da cortiça e do seu 
enorme potencial – que talvez ainda não seja 
plenamente conhecido – ambicionamos criar e 
desenvolver novas aplicações, capazes de mar-
car a diferença e agregar valor. 

Sustentabilidade e ambiente. O que se lhe 
oferece dizer sobre estas duas questões no 
âmbito da atividade da empresa?
A Corticeira Amorim viabiliza de forma singu-
lar a cortiça e, consequentemente, a conserva-

“A par do crescimento orgânico, a Corticeira 
Amorim tem crescido também por aquisições, 

aumentando a capacidade de produção 
de rolhas, internalizando competências 

complementares e aprofundando a sua presença 
nos mercados.”

“O desafio da diferenciação de qualidade levou 
à descoberta de novas e inesperadas aplicações 

para a cortiça e um portefólio de soluções 
inigualável. O resultado é um conjunto inovador 

de aplicações da cortiça.”

ção do montado de sobro. Constitui um exem-
plo único de economia verde, que assenta 
num equilíbrio entre as questões económicas, 
sociais e ambientais. 

Está na vanguarda da indústria, da tecnologia 
e da sustentabilidade. Apresenta-se como uma 
das empresas mais sustentáveis do mundo, 
dado que promove uma preocupação constan-
te pela adoção e reforço de práticas de desen-
volvimento sustentável.

Em 2018, a Corticeira Amorim realizou o seu 
primeiro investimento em ativos florestais, 
com a aquisição da Herdade da Baliza, reafir-
mando o compromisso com um projeto mais 
amplo, em desenvolvimento há vários anos, 
através do qual visa assegurar a manutenção, 
preservação e valorização das florestas de so-
bro e, consequentemente, a produção contí-
nua de cortiça de qualidade.

Este projeto, que denominamos Projeto de 
Intervenção Floresta, é desenvolvido em es-

treita parceria com os produtores florestais, 
instituições de investigação e entidades polí-
ticas locais, focado na meta de reduzir o pri-
meiro ciclo de extração de cortiça – tornando 
o investimento no montado mais rentável e 
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Breve 
biografia

atrativo. A Corticeira Amorim acredita que 

será possível atingir este objetivo através da 

melhoria genética e da reprodução vegeta-

tiva do sobreiro, assim como alocar um nú-

mero máximo de árvores por hectare. Adi-

cionalmente apostamos na sequenciação do 

genoma do sobreiro e no combate a pragas.

Com os resultados da empresa, em termos 

de vendas consolidadas, a registarem um 

crescimento de 8,8 por cento em 2018 (im-

pulsionadas sobretudo pelo crescimento 

das vendas de rolhas), quais são os objeti-

vos para este ano e que metas gostaria de 

alcançar num futuro próximo?

O nosso objetivo é levar a marca, os produtos 

e as soluções mais além, considerando que há 

sempre espaço para atingir novos horizontes. Ser 

líder vem com esta responsabilidade adicional.

Continuaremos a desenvolver a nossa política 

de expansão, seguindo uma estratégia de re-

forço nos mercados nos quais já estamos pre-

sentes, e conquista de novos destinos para os 

nossos produtos. 

A Ásia, claramente, é uma área em forte cresci-

mento, sobretudo nas novas aplicações da cor-

tiça. Toda a Europa de Leste, em recuperação 

devido à situação particular da reparação da 

economia russa, e a Escandinávia têm sido um 

motor de desenvolvimento fundamental em 

tudo aquilo que são as áreas dos materiais de 

construção e dos produtos para esse fim.

A aposta na investigação, na inovação e no  

design, desenvolvendo um portefólio de produ-

tos e soluções de elevado valor acrescentado, 

são resultado do nosso crescimento sustentado.

Reforçaremos o reconhecimento internacional 

do potencial infinito desta matéria-prima 100 

por cento natural, singularmente posicionada 

para responder com qualidade e eficiência aos 

desafios de uma nova ética de consumo, con-

quistando um mercado cada vez mais ávido 

por produtos naturais e sustentáveis. 

www.amorim.com

Presidente do Conselho de Administração da 

Corticeira Amorim desde 2001, Antonio Rios de 

Amorim nasceu em 1967 e diplomou-se em Co-

mércio Internacional pela Universidade de Bir-

mingham (Reino Unido), tendo posteriormente 

concluído os seus estudos de pós-graduação 

em Gestão de Empresas no INSEAD (França), na 

Universidade de Columbia (Estados Unidos) e na 

Universidade de Stanford (Estados Unidos), e em 

Enologia na Universidade de Bordéus.

Iniciou a sua carreira profissional na Amorim-In-

vestimentos e Participações, em 1989, tendo o 

seu percurso profissional passado pela Amorim 

Hotéis e pela Amorim Imobiliária.

Em 1996, António Amorim foi nomeado diretor-

-geral da Unidade de Negócios Rolhas e cinco 

anos mais tarde tornou-se presidente e CEO da 

Corticeira Amorim.

Entre 2003 e 2010 presidiu à Confederação Euro-

peia da Cortiça e, em 2012, terminou o seu tercei-

ro, e último, mandato consecutivo como presiden-

te da Associação Portuguesa da Cortiça - APCOR. 

Sob a sua liderança, a indústria da cortiça experi-

mentou um renascimento, levando a um aumento 

nas exportações mundiais e à consolidação de Por-

tugal como líder mundial indiscutível neste setor. 

http://www.amorim.com


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.
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Espanha é um mercado prioritário para a internacionalização da economia 
portuguesa, sendo o nosso primeiro cliente (mais de 20 por cento do total nas 
nossas exportações) e o primeiro fornecedor (mais de 30 por cento) de bens e 

serviços, com um volume total de negócio que superou, em 2018, os 45 mil milhões 
de euros – “palavras maiores” mesmo para a escala e dimensão de Espanha.

ESPANHA
REGIÕES 

TRANSFRONTEIRIÇAS

 > POR LUÍS MOURA, DIRETOR 
DA AICEP EM ESPANHA

Trata-se de um mercado onde espera-
ríamos um padrão de comportamento 
diferente – de mercado maduro, está-
vel e em velocidade de cruzeiro. Nada 
disso. É um mercado que continua a 
atrair um número assinalável de novas 
empresas exportadoras cada ano e que 
cresceu, em termos de exportações 
nacionais, a taxas que se assemelham 
mais às de um mercado emergente – 9 
por cento em 2017 e 6 por cento em 

2018. Se recorrermos a séries mais lon-
gas mas não antigas nem tao longín-
quas cujas referências pudessem já es-
tar esquecidas, o valor das exportações 
nacionais para Espanha nos últimos 20 
anos quase que multiplicou por quatro 
com apenas dois anos de quebra (anos 
aliás bastante específicos e difíceis para 
as economias mundiais e para a portu-
guesa em particular como foram 2009 
e 2012). A relação bilateral continua 
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quela região e a opinião é unanime. 
No atual contexto da Agenda 4.0, 
da quarta revolução industrial, poder 
contar com o saber fazer de qualidade 
em proximidade, disponível para aco-
modar flexibilidade, séries mais curtas 
e entregas mais frequentes, é um ati-
vo muito relevante e uma proposta de 
valor muito competitiva. 

Em março, a AICEP acompanhou e 
apoiou, desta vez em Badajoz, a criação 
do Conselho Empresarial Extremadura 
– Portugal, uma estrutura empresarial 
que visa potenciar e intensificar a cola-
boração entre empresários portugueses 
e espanhóis da zona fronteiriça. Este 

mesmo assim a ser deficitária para Por-
tugal, o que muitos diriam ser expec-
tável dadas as diferenças de dimensão 
das duas economias, mas com registos 
que indiciam evoluções positivas para 
Portugal como, por exemplo, a balan-
ça dos serviços que tem hoje um saldo 
positivo, ou a taxa de cobertura que 
em 1997 rondavam os 45 por cento e 
hoje supera os 70 por cento.

Neste cenário, um dos elementos que 
tem acompanhado esta evolução mas 
que continua a demonstrar margem 
para crescer é o que diz respeito ao 
relacionamento com as quatro Co-
munidades Autónomas da Andaluzia, 
Castela e Leão, Extremadura e Galiza 
que acompanham a linha de frontei-
ra com Portugal – a chamada “raia” 
ou região transfronteiriça. Trata-se 
de Comunidades Autónomas com 
níveis de riqueza abaixo da média es-
panhola, que têm perdido população 
e também alguns centros de decisão 
num contexto de maior centralização 
de centrais de compras das empresas 
espanholas e internacionais, mas que 
tiveram no passado, ainda têm e po-
derão vir a ter um papel importante 
no processo de internacionalização 
das empresas portuguesas. São comu-
nidades próximas, de fácil acesso, que 
requerem menores investimentos e 
que podem representar portas de en-
trada alternativas e até, em alguns ca-
sos, mais eficientes para as empresas 
portuguesas no mercado espanhol. 

Hoje em dia as trocas comerciais de 
Portugal com as quatro Comunidades 
transfronteiriças representam cerca de 
40 por cento das importações espa-
nholas com origem em Portugal e mais 
de um terço das exportações espa-
nholas para o nosso país. Mais, cerca 
de 25 por cento do total das empresas 
espanholas com capitais portugueses 
presentes em Espanha estão localiza-
das nestas Comunidades, como são 
os casos da Lactogal e do Grupo So-
nae na Galiza, da Barbosa e Almeida 
na Extremadura e em Castela e Leão, 
da Sovena e da Sugalidal na Andalu-

zia, sem esquecer empresas hoje com 
uma presença alargada, como a Luís 
Simões, com 15 centros logísticos em 
Espanha, ou a NovaDelta com 18 de-
legações comerciais distribuídas por 
todo o território espanhol, para quem 
estas Comunidades desempenharam 
um papel determinante.

No âmbito da atividade da AICEP te-
mos, por isso, reforçado as iniciativas 
e ações promocionais com lugar nes-
tes territórios da raia. Nomeadamen-
te, em fevereiro, organizámos dois 
seminários na Galiza que contaram 
com o secretário de Estado de Inter-
nacionalização como orador convida-

do. O programa incluiu um encontro 
empresarial, em Vigo, promovido pelo 
Círculo de Empresários da Galiza, e 
um seminário empresarial, organizado 
pela Câmara de Comércio da Coru-
nha, ambos os eventos destinados a 
promover o relacionamento comercial 
com as empresas portuguesas e Por-
tugal como destino de investimento. 
Aproveitámos ainda para reunir com 
algumas das empresas de referência 
com sedes e centrais de compras na-

Conselho, que contou no ato da fun-
dação com a participação de sete em-
presas portuguesas (Delta, Luis Simoes, 
MSC, BA Glass, Aquajet, CGD e Novo 
Banco), permanece aberto e disponí-
vel para acolher outras empresas que 
desejem aderir e contribuir para o for-
talecimento da boa colaboração entre 
empresas dos dois lados da fronteira.

Também em março, a AICEP mo-
bilizou e acompanhou a presen-
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Para os próximos meses, e ainda no 
primeiro semestre, será agendado 
em Castela e Leão, na cidade de 
Burgos, um novo encontro empresa-
rial semelhante aos organizados em 
fevereiro na Galiza. Em Sevilha, na 
Andaluzia, terá lugar, durante o mês 
de maio, a Feira do Livro que conta-
rá este ano com Portugal como país 
convidado e no âmbito da qual or-
ganizaremos, para além de mostras 
culturais, encontros empresariais 
que visem reforçar os laços e a boa 
colaboração. Voltaremos a Sevilha, 
mas já no segundo semestre, para 
organizar um encontro empresarial 
especifico sobre o setor agroalimen-
tar com os olhos postos na promo-
ção do Alqueva e das competências 
nacionais nos setores da agricultura 
e agroalimentar.

Esperamos com estas iniciativas con-
tribuir para promover a notoriedade 
e competitividade de Portugal e a 
enorme competência das empresas 
portuguesas junto das comunidades 
empresariais espanholas locais que, 
muitas vezes, procuram em geogra-
fias longínquas o que é feito, e bem 
feito, do outro lado da fronteira 
portuguesa a algumas dezenas de 
quilómetros de casa. São iniciativas 

“São comunidades 
próximas, de fácil 

acesso, que requerem 
menores investimentos 

e que podem 
representar portas de 
entrada alternativas e, 
até em alguns casos, 

mais eficientes para as 
empresas portuguesas 
no mercado espanhol.”

“Hoje em dia as 
trocas comerciais 

de Portugal com as 
quatro Comunidades 

transfronteiriças 
representam cerca 

de 40 por cento das 
importações espanholas 

com origem em 
Portugal e mais de um 
terço das exportações 

espanholas para o 
nosso país.”

ça de 29 start-ups portuguesas na 

5ª edição do Startup Olé, um dos 

maiores eventos de empreendedo-

rismo tech, que no ano passado foi 

inaugurado pelos Reis de Espanha 

e pelo Presidente da República por-

tuguesa, e este ano pelo Presidente 

do Governo espanhol, e que tem lu-

gar anualmente em Salamanca nas 

instalações de diferentes edifícios e 

colégios da Universidade. O ecossis-

tema português foi alvo de grande 

interesse, teve um papel preponde-

rante das sessões de pitch com in-

vestidores internacionais e a portu-

guesa PeekMed de Braga recolheu o 

prémio de melhor projeto.

como estas que estão à disposição 
de todas as empresas portuguesas 
que procuram identificar, explorar ou 
aprofundar oportunidades comerciais 
ou parcerias no mercado espanhol. 
Todos os interessados devem por 
isso contactar os gestores de cliente 

na AICEP e sinalizar o seu interesse 

em participar nestas ações. Ficamos 

a contar com a vossa presença e ao 

vosso dispor para todo o apoio que 

necessitem localmente! 

aicep.madrid@portugalglobal.pt

mailto:aicep.madrid@portugalglobal.pt
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS – PRINCIPAIS CLIENTES DE PORTUGAL – BENS (2018) (%)

Importação de Portugal

Exportação para Portugal

1.847
milhões de euros

3.123
milhões de euros

REGIÕES TRANSFRONTEIRIÇAS
Trocas comerciais entre Portugal e Espanha

Conforme referido anteriormente, as 
comunidades transfronteiriças absor-
vem cerca de 40 por cento das com-
pras espanholas a Portugal, o que 

representou mais de 4.300 milhões 
de euros no ano 2018. Analisemos, 
de forma mais detalhada, o comércio 
externo de bens das Comunidades 

autónomas transfronteiriças no ano 
passado, por ordem de relevância 
como clientes.

A Galiza é o 2º cliente de Portugal, re-
presentando 16 por cento do total das 
compras de Espanha a Portugal, e a 3ª 
comunidade fornecedora, com cerca 
de 15 por cento do total das vendas 
de Espanha a Portugal. 

Portugal é o 2º cliente da Galiza, repre-
senta cerca de 14 por cento das com-
pras ao exterior, e o 2º fornecedor, com 
uma quota de quase 10 por cento.

Compras da Galiza a Portugal
Principais grupos de produtos: 
Fundição e siderurgia (20,8 por cento do 
total), Moda (18,4 por cento), Indústria 
automóvel (14,9 por cento), Peixe, ma-

riscos e transformados (13,6 por cento) 

e Indústria química (6,2 por cento). (1)

Podemos afirmar que, em 2018, Por-

tugal vendeu mais para a Galiza do 

que para mercados como Bélgica ou 

Brasil, sendo que esta comparação in-

clui apenas a balança de bens (2). 

(1) Fonte: ICEX

(2)  A comparação das trocas comerciais com 
as Comunidades Autónomas Espanholas 
com a estrutura geográfica do comércio 
internacional português é obtida a partir 
do cruzamento de dados INE (Portugal) 
com dados de fonte local (Secretaria de 
Estado de Comercio de Espanha). Desse 
modo, a estrutura geográfica apresentada 
é apenas indicativa.

Fonte: Secretaria de Estado de Comercio de Espanha

Galiza
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A Andaluzia é a 4ª Comunidade Au-
tónoma espanhola cliente de Portugal 
(10,8 por cento do total das impor-
tações espanholas a Portugal) e o 4º 
fornecedor (9,8 por cento do total das 
exportações espanholas para Portugal).

Portugal ocupou o 5º lugar como 
cliente e o 9º como fornecedor da An-
daluzia, com quotas de mercado de 
6,4 por cento e cerca de 4 por cento, 
respetivamente. 

Compras da Andaluzia a Portugal 
Principais grupos de produtos: 

Produtos de indústrias do setor agroa-
limentar (19,9 por cento do total), 
ambiente e produção de energia 
(14,5 por cento), produtos de origem 
vegetal (12,0 por cento), fundição e 
siderurgia (10,1 por cento) e indústria 
química (7,7 por cento).

Importação de Portugal Importação de Portugal Importação de Portugal

Exportação para Portugal Exportação para Portugal Exportação para Portugal

1.249
milhões de euros

776
milhões de euros

485
milhões de euros

2.074
milhões de euros

1.183
milhões de euros

620
milhões de euros

Andaluzia

Castela e Leão é a 6º Comunidade 
Autónoma espanhola cliente de Por-
tugal (6,7 por cento do total das im-
portações espanholas a Portugal) e a 
7ª Comunidade fornecedora (5,6 por 
cento do total das exportações espa-
nholas para Portugal).

Portugal é o 5º cliente e 4º fornece-
dor de Castela e Leão com quotas de 
mercado de quase 8 por cento e 6 por 
cento, respetivamente. 

Compras de Castela e Leão a Por-
tugal - Principais grupos de produtos: 

Indústria automóvel (25,2 por cento 
do total), produtos cárneos e transfor-
mados (12,3 por cento), Outras indús-
trias do setor agroalimentar (11,5 por 
cento), matérias-primas e produtos 
semitransformados (8,9 por cento) e 
fundição e siderurgia (7,8 por cento).

A Extremadura é a 7ª Comunidade 
Autónoma espanhola cliente de Por-
tugal (4,2 por cento do total das com-
pras de Espanha a Portugal) e a 10ª 
comunidade fornecedora (cerca de 3 
por cento do total das vendas).

Portugal é o 1º cliente da Extremadura 
(quota de mais de 30 por cento) e o 1º 
fornecedor (quase 38 por cento).

Compras da Extremadura a Portu-
gal - Principais grupos de produtos: 

Embalagens (16 por cento do total), 
produtos de origem vegetal (cerca 
de 16 por cento), vinhos (mais de 12 
por cento), matérias-primas e produ-
tos semitransformados (11 por cen-
to) e fundição e siderurgia (cerca de 
11 por cento).

Castela  
e Leão Extremadura
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Investimento

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

2017 2018 VARIAÇÃO (%) CLIENTES 

DE PORTUGAL  

%TOTAL

FORNEC. 

DE PORTUGAL  

%TOTAL
EXPORT. 

ESPANHOLA

IMPORT.

ESPANHOLA
SALDO

EXPORT. 

ESPANHOLA

IMPORT. 

ESPANHOLA
SALDO EXPORT. IMPORT.

Andalucía 2.114 1.006 1.108 2.074 1.249 825 -1,9 24,2 10,8 9,8

Aragón 711 398 313 789 481 308 11,0 20,8 4,2 3,7

Asturias 176 240 -64 226 222 4 28,5 -7,4 1,9 1,1

Balears 59 53 5 84 23 61 43,3 -56,6 0,2 0,4

Canarias 21 300 -279 28 308 -280 31,8 2,7 2,7 0,1

Cantabria 139 53 86 144 55 90 4,1 3,7 0,5 0,7

Castilla y León 1.111 645 466 1.183 776 407 6,5 20,3 6,7 5,6

Castilla-La Mancha 1.422 437 986 1.501 433 1.069 5,5 -1,0 3,7 7,1

Cataluña 4.670 1.610 3.060 4.884 1.777 3.107 4,6 10,4 15,4 23,2

Com. Valenciana 1.170 950 220 1.249 943 307 6,8 -0,8 8,2 5,9

Extremadura 590 469 122 620 485 136 5,1 3,4 4,2 2,9

Galicia 2.740 1.912 828 3.123 1.847 1.276 14,0 -3,4 16,0 14,8

Madrid 3.064 1.936 1.128 3.148 1.967 1.181 2,7 1,6 17,0 14,9

Murcia 438 187 251 387 197 190 -11,8 5,3 1,7 1,8

Navarra 312 255 57 418 233 185 33,7 -8,9 2,0 2,0

País Vasco 942 453 489 1.054 474 580 11,9 4,6 4,1 5,0

Rioja (La) 161 88 74 168 89 80 4,3 1,0 0,8 0,8

Total Espanha 19.844 11.001 8.843 21.086 11.561 9.524 6,3 5,1 100,0 100,0

Fonte: Secretaria de Estado de Comercio de Espanha         Unidade: Milhões de euros

TROCAS COMERCIAIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPANHOLAS - PORTUGAL

De acordo com os dados do Ministério da Economia e 
Competitividade de Espanha, em 2018, o investimento di-
reto de Portugal em Espanha foi de 311 milhões de euros, 
o que compara com apenas 52,6 milhões de euros no ano 
anterior, representando 0,7 por cento do total do investi-
mento estrangeiro produtivo bruto.

A Comunidade de Madrid foi a principal recetora do in-
vestimento português com mais de 47 por cento do total, 
seguida da Comunidade Valenciana (cerca de 27 por cen-
to), de Aragão (cerca de 18 por cento), da Galiza (quase 
4 por cento) e da Catalunha (perto de 2 por cento). A 
Andaluzia surge na 4ª posição com 14 milhões de euros, 
0,8 por cento do total; a Extremadura ocupa a 8ª posição, 
com 0,2 por cento do total; em Castela e Leão não consta 
investimento português em 2018.

De acordo com os dados disponíveis (março 2018), exis-
tem cerca de 400 empresas espanholas com capitais 

portugueses, das quais cerca de 70 por cento estão se-
deadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (mais 
de 170 empresas), Catalunha (cerca de 50 empresas) e 
Galiza (cerca de 40 empresas).

Em 2018, o investimento direto espanhol em Portugal 
atingiu 624 milhões de euros, em termos brutos, o que 
representa uma quebra de 50 por cento face ao ano an-
terior. Este fluxo dirigiu-se fundamentalmente aos serviços 
financeiros. O nosso país ocupa o 9º lugar entre os desti-
nos do investimento espanhol no exterior, com uma quota 
de cerca de 3 por cento do total. 

A principal comunidade autónoma investidora em Portu-
gal foi a Comunidade Valenciana (sede da entidade finan-
ceira Caixabank, que detém o BPI) com 64 por cento do 
total, seguida de Madrid com cerca de 30 por cento. Nes-
se ano, o investimento da Galiza em Portugal (5,5 milhões 
de euros) representou menos de um por cento do total.
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E quantos dos 1,8 milhões de espa-
nhóis que visitaram Portugal o ano pas-
sado não serão andaluzes? O número 
de passageiros aéreos de Sevilha para 
Lisboa e Porto, por exemplo, aumen-
tou 55 por cento nos últimos 12 meses. 
É difícil aqui encontrar hoje quem não 
tenha recentemente estado no nosso 
país e desfrutado do património, da 
gastronomia e da cultura. Por sua vez, 
a receção local à nossa cultura, e por 
extensão aos nossos produtos e servi-
ços, nunca foi tão grande: o Festival de 
Fado anual esgota, as apresentações 
comerciais e culturais no Consulado-
-Geral têm sempre forte repercussão 
mediática, e Portugal será este ano o 
País Convidado da Feira do Livro de Se-
vilha, de 23 de maio a 2 de junho, no 
contexto das comemorações dos 500 
anos da Primeira Circum-Navegação.

AS PONTES SOBRE O GUADIANA
Nunca como hoje as relações entre Portugal e o sul de Espanha, e em 

particular a Andaluzia, foram tão próximas. O mito das “costas voltadas” está 
definitivamente enterrado. Em 2018 as trocas comerciais de bens – as únicas 

para as quais os serviços estatísticos espanhóis fazem desagregação por regiões 
– atingiram o valor recorde de mais de 3,3 mil milhões de euros. Foi um ano 

extraordinariamente feliz para as exportações portuguesas para a Andaluzia, que 
cresceram uns inéditos 24,2 por cento. Para que se tenha uma ideia, vendemos 

mais à Andaluzia do que ao Brasil e quase o dobro do que a Marrocos ou à 
China. Per capita, ou seja tendo em conta o peso relativo da nossa população, 

somos o maior cliente e fornecedor desta região.

O atual prestígio de Portugal na Anda-
luzia leva aliás a que sejamos desafiados 
como país convidado de diversas feiras, 
como nos últimos meses sucedeu para 
a IMEX Andaluzia (PME) e para a H2O-
rizon (Água e Ambiente). O trabalho 
político e diplomático realizado por Por-
tugal, Espanha e administrações regio-
nais e locais dos dois lados da fronteira 
contribuiu certamente para este virar de 
página. Os fundos europeus dirigidos 
à Eurorregião AAA (Alentejo, Algarve 
e Andaluzia), traduzidos em inúmeros 
projetos, desde cooperação interuni-
versitária às novas tecnologias ou ao 
empreendedorismo feminino, têm tam-
bém sido muito importantes. 

Mas o mérito principal está nas pessoas 
e nas empresas. Nos laços pessoais cada 
vez mais fortes entre portugueses e es-
panhóis e nas empresas que olham para 
o mercado transfronteiriço como apenas 
um mercado com quase 60 milhões de 
habitantes. Temos na Andaluzia empre-
sas de capitais portugueses com fatu-
ração local acima dos 700 milhões de 
euros anuais. Cooperativas andaluzas 
a expandirem-se para Portugal, abrin-
do mais de 300 lojas em poucos anos. 
Empresários agrícolas andaluzes a serem 
corresponsáveis, em diferentes moda-
lidades, pela exploração de quase um 
quinto do regadio do Alqueva. E marcas 

portuguesas cada vez mais reconhecidas 
localmente. Esta visão ambiciosa de um 
só mercado com vantagens competiti-
vas próprias de cada lado do Guadiana 
levou mesmo a que as maiores empresas 
se reunissem no Conselho Empresarial 
Andaluzia Portugal (CEAP), com sede 
no Consulado-Geral de Portugal em Se-
vilha. O êxito do CEAP na abertura de 
novos investimentos e no apoio às PME 
levou a que recentemente fosse criada 
instituição similar na Extremadura.

Mas se há obra feita nos últimos anos 
de que nos podemos coletivamente or-
gulhar, tal não significa que não haja 
ainda muito caminho para caminhar. 

 > POR JOÃO QUEIRÓS,  
CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL 
EM SEVILHA
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Apesar da extraordinária subida das 
exportações de bens para a Andaluzia 
em 2018 continuamos com uma taxa 
de cobertura de apenas 60 por cento. 
Ora a Andaluzia é uma região com 8,5 
milhões de habitantes e com um poder 
de compra similar ao português. E não 
existe nenhum motivo que nos impeça 
de almejar, a médio prazo, um maior 
equilíbrio entre exportações e importa-
ções. Trata-se de um enorme potencial 
de vendas. É uma questão de apostar-
mos. As condições, como os números 
de 2018 demonstram, nunca foram 
tão positivas. Jamais houve tanta rece-
tividade aos nossos produtos e serviços 
nem tanta determinação coletiva em 
fazer do Guadiana um eixo, não uma 
barreira. E o aumento do volume de 
negócios transfronteiriços abrirá opor-
tunidades a novos investimentos e a 
parcerias entre empresas, ganhando 
massa crítica para outros mercados 
mais longínquos. 

Neste contexto e com esta ambição, 
o Consulado-Geral de Portugal em 
Sevilha, com as suas condições para 
receber ações de promoção de produ-
tos e serviços portugueses, continuará 
a apoiar as empresas nacionais que se 
queiram expandir para áreas sob a sua 
jurisdição: Andaluzia, Extremadura, 
Ceuta e Melilla. 

www.consuladoportugalsevilha.org

 > POR RAFAEL PEREZ PEÑA, 
CÔNSUL HONORÁRIO DE 
PORTUGAL EM MÁLAGA

MÁLAGA
CIDADE INTERNACIONAL 

E COM REFERÊNCIAS 
PORTUGUESAS

Málaga é uma “cidade inteligente” e empreendedora, 
rodeada de um ecossistema inovador denominado 

“Málaga Valley”, onde um rico património histórico se 
encontra com a vertente tecnológica com o objetivo 

de aumentar a qualidade de vida de todos.

nitivamente aposta na internacionaliza-

ção, pelo apoio à diversificação econó-

mica e pela atração de investimento es-

trangeiro, salvaguardando, no entanto, 

o tecido produtivo local e introduzindo 

novos modelos económicos com o fim 

de criar emprego e riqueza.

Por outro lado, Málaga também se ca-

racteriza pelo seu bom clima, pela sua 

gente hospitaleira, pelos seus três mil 

anos de história e pela sua oferta cul-

tural, que inclui mais de 30 museus, 

como a Casa Natal de Pablo Ruiz Pi-

casso, o Centro Pompidou de Málaga, 

a coleção do Museu de Arte Russo em 

Trata-se de uma cidade aberta à coope-
ração, à inovação e ao desenvolvimento 
de novos projetos; uma cidade que defi-

http://www.consuladoportugalsevilha.org
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São Petersburgo, o Museu Carmen 
Thyssen, entre outros. Paralelamente, 
o Museu Automobilístico e da Moda 
de Málaga expõe uma extraordinária 
coleção privada de automóveis, vesti-
dos e elementos decorativos do em-
presário português da indústria têxtil 
João Magalhães.

Málaga, com uma população metro-
politana de 1,1 milhões, é um centro 
dinâmico do sul da Europa e a porta 
de entrada da famosa Costa do Sol. 
Málaga continua a ser um dos moto-
res económicos da Andaluzia com um 
aumento de 4,7 por cento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2018, segundo 

de sustentável, eficiência energética, 
análise de grandes volumes de dados 
e utilização das TIC. Neste momento 
estão em desenvolvimento mais de 
40 projetos-piloto e um laboratório 
humano onde as empresas poderão 
trabalhar junto dos técnicos da cidade 
para provar, certificar e apresentar no-
vos serviços e tecnologias dentro do 
conceito de smart city. 

Málaga é a sede do primeiro Polo Na-
cional de Conteúdos Digitais de Espa-
nha, um centro de excelência com mais 
de 9.000 metros quadrados, equipado 
com as últimas tecnologias de anima-
ção de 3D, realidade virtual e design 

para que Málaga tenha o primeiro 
“ecobarrio” baseado em critérios de 
sustentabilidade). 

A empresa portuguesa Sonae Sierra 
tem como objetivo apostar no setor 
comercial através de um investimento 
de 140 milhões de euros no seu cen-
tro comercial, Plaza Mayor.

Por outro lado, desde o ano de 2003 
que a Ibericar Benet está integrada 
no grande grupo automóvel Salvador 
Caetano, contando com seis centros 
de veículos Mercedes-Benz: veículos 
de turismo, industriais ligeiros, ca-
miões médios, pesados e autocarros.

Analistas Económicos de Andaluzia 
(AEA). Em pouco mais de 27 anos, o 
Parque Tecnológico de Andaluzia cres-
ceu para 635 empresas e 18.750 tra-
balhadores. Nos últimos quatro anos, 
instalaram-se na cidade 60 empresas 
de capital estrangeiro, contribuindo 
para a dinamização da economia local 
e criação de emprego qualificado.

É indiscutível o efeito dinamizador da 
tecnologia sobre o conjunto da econo-
mia mundial e, neste domínio, a cida-
de de Málaga tem vindo a definir uma 
estratégia à volta do conceito “Smart 
City,” da economia digital, mobilida-

gráfico. Málaga tem vindo a posicio-
nar-se como um dos destinos preferen-
ciais do investimento internacional.

As oportunidades de investimento 
em Málaga encontram-se em vários 
âmbitos e áreas, entre elas, a zona 
de Porto de Málaga, a zona norte, e 
a primeira linha de praia na área oes-
te da cidade. Esta última zona apre-
senta novos espaços empresariais e 
residenciais a 700 metros da costa 
(Repsol, San Rafael y Manzana Ver-
de – este de iniciativa pública, en-
contra-se em fase de realização de 
projetos de edificação e urbanização 

Outras empresas portuguesas, como 
a Delta Cafés, a Worten, o Museu do 
Automóvel e a Galp, têm uma forte 
presença na província, de tal modo 
que em muitos fóruns se fala da “dé-
cada prodigiosa do investimento por-
tuguês em Málaga”.

Málaga dispõe de todas as vantagens 
de uma grande capital europeia, mas 
sem o trânsito, a poluição e o stress 
inerentes às grandes urbes. O exce-
lente equilíbrio entre a vida laboral e 
a vida pessoal faz da cidade de Mála-
ga um lugar ideal para viver, traba-
lhar e investir. 
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Andaluzia  
em ficha

Área: 87.597 km2 

População: 8,4 milhões, 18% do 
total nacional (2018) 
Distribuição do PIB: 13,4% do PIB 
espanhol (2017)
PIB per capita: 18.557 euros, 74% 
da média nacional, penúltima  posi-
ção do ranking nacional (2017) 

Relações Económicas  
com Portugal 
Trocas comerciais (2018)
Exportação para Portugal: 2.074 
milhões de euros
Importação de Portugal: 1.249 
milhões de euros

A Andaluzia é a 4ª Comunidade Au-
tónoma espanhola cliente de Por-
tugal (10,8 por cento do total das 
importações espanholas a Portugal) 
e 4º fornecedor (9,8 por cento do 
total das exportações espanholas 
para Portugal).

Portugal ocupou o 5º lugar como clien-
te e o 8º como fornecedor da Andalu-
zia, com quotas de mercado de 6,4 por 
cento e 3,8 por cento, respetivamente. 

Investimento (2018)

IDPE 
(Investimento direto português bruto) 
2,5 milhões de euros  
(0,8 por cento do total) 

2018 2017 2017 2017 2017 2018

População
PIB a preços de 

mercado  (preços 
correntes)

PIB per capita
(preços correntes) Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões de pessoas Milhões de euros Euros % UE 28=100 %

Andaluzia 8,4 155 935 18 557 2,7% 68 21,3

Espanha 46,7 1 166 319 25 064 3,0% 92 14,5

Portugal 10,3 194 613 18 894 2,8% 77 8,9

IDE
(Investimento direto bruto 
da Andaluzia) 
14 milhões de euros  
(2 por cento do total)

Constam na base de dados da Dele-
gação da AICEP em Madrid cerca de 
20 empresas espanholas com capitais 
portugueses sedeadas na Andaluzia 
(março 2019). As mais relevantes são 
a Sovena, a Sandeman e a Sugalidal, 
sendo também de referir a presença 
regional do Novo Banco.

Economia regional
A população de Espanha atingiu 46,7 
milhões de habitantes em 2018. A 

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.

Fontes: Espanha; INE Espanha; Portugal: INE, Banco de Portugal, EIU.
PIB, PIB per capita: Síntese Estatística de Indicadores Macroeconómicos, Comércio Internacional e Investimento Direto (fevereiro 2019)
GDP per capita in EU regions, Eurostat, fevereiro 2019

Comunidade mais povoada é a Anda-

luzia, com uma população de 8,4 mi-

lhões de habitantes, o que representa 

18 por cento do total do país.

No que se refere à distribuição do pro-

duto interno bruto (PIB) espanhol por 

Comunidades Autónomas, em 2017, 

a Comunidade da Andaluzia ocupou 

o 3º lugar contribuindo para o PIB Na-

cional com 13,4 por cento. 

Em 2017, o PIB médio per capita espa-

nhol foi de 25.064 euros. A Andaluzia 

atingiu 18.557 euros por habitante, 

ocupando a penúltima posição no 

ranking nacional. Em termos relativos, o 

PIB per capita de Andaluzia corresponde 

a 74 por cento da média nacional.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 

file:///Volumes/BOOK_3/Portugalglobal%20n119/textos/../../plizdias/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Fichas CCAA 2012/FM-Andaluzia 2012 Novembro 2012.doc
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Segundo os dados publicados pelo 
INE espanhol a economia espanhola 
registou, em 2017, um crescimento 
de 3 por cento. De acordo com a esti-
mativa por Comunidades Autónomas, 
o crescimento económico na Andalu-
zia terá atingido 2,7 por cento, abaixo 
da média nacional.

Para 2018, as previsões do BBVA Re-
search apontam para um crescimen-
to da economia andaluza de 2,3 por 
cento, abaixo da média nacional (2,5 
por cento).

A estrutura económica da Andaluzia 
caracteriza-se pelo grande peso do 
seu setor terciário, que representa cer-
ca de 70 por cento do Valor Acrescen-
tado Bruto (VAB) regional. 

De forma sucinta, os seis setores es-
tratégicos desta região são aeronáu-
tica, agroindustrial, biotecnologia, 
energias renováveis, metalomecânico 
e, mais recentemente, as tecnologias 
de informação e comunicação. 

O setor agroindustrial/alimentar con-
tinua no entanto a ser fundamental 
para esta Comunidade Autónoma, 
especialmente o azeite, as frutas e 
as hortaliças, representando grande 
parte das vendas andaluzas ao exte-
rior. Neste setor sobressaem multina-
cionais com origens andaluzas como 

o Grupo Deoleo, o grupo Puleva inte-
grado na multinacional francesa Lac-
talis, a CruzCampo (Grupo Heineken) 
ou portuguesas, como a Sovena.

Quanto à indústria, a zona de Algeciras 
(Cádiz) reúne numerosas indústrias dos 
setores petroquímico e energético, e a 
zona de Huelva é um relevante núcleo 
industrial de química básica. É de refe-
rir ainda que a Andaluzia é a segunda 
região em Espanha no que se refere 
à indústria aeronáutica, com especial 
realce para o grupo Airbus, em Sevilha, 
assumindo ainda grande relevância o 
setor das energias renováveis.

A Andaluzia conta ainda com 11 par-
ques tecnológicos, entre os quais se 
destacam o Parque Científico Tecno-
lógico de Cartuja /Sevilha e o Parque 
Tecnológico de Andalucía, em Málaga.

Comércio 
Em 2018, as exportações da Anda-
luzia atingiram 32.439 milhões de 
euros (+4,9 por cento face a 2017), 
enquanto as importações ascenderam 
a 32.519 milhões de euros (+11,4 por 
cento face ao ano anterior). O coefi-
ciente de cobertura das importações 
situou-se em 100 por cento.

Em 2018, no ranking de clientes da 
Andaluzia, o primeiro lugar corres-
pondeu à Alemanha (12 por cento 

do total), seguida da França (10,4 por 
cento) e da Itália (7,4 por cento). Por-
tugal ocupou a 5ª posição, com uma 
quota de 6,4 por cento do total.

No que se refere aos fornecedores, em 
primeiro lugar surge a Nigéria, com uma 
quota de 12 por cento, seguida da Ar-
gélia (9,9 por cento) e da Arabia Saudita 
(5,4 por cento), tratando-se fundamen-
talmente de importações de produtos 
energéticos. Portugal ocupa a 8ª posi-
ção como fornecedor, com uma quota 
de 3,8 por cento do total.

No que respeita ao investimento, e de 
acordo com dados do Ministério da 
Economia e Competitividade de Es-
panha, em 2018, a Andaluzia captou 
423 milhões de euros, ou seja, 0,9 por 
cento do total do investimento direto 
estrangeiro em Espanha. 

Contactos úteis 
Junta de Andalucia    
www.juntadeandalucia.es
Presidente da Junta de Andalucia: 
Juanma Moreno

IDEA – Agencia de Innovación  
y Desarrollo de Andalucía   
www.agenciaidea.es 

Extenda - Agencia Andaluza  
de Promoción Exterior    
www.extenda.es

“Invest in Andalucía”                                                                                        
www.investinandalucia.es

Confederación de Empresários 
de Andalucia (CEA)    
www.cea.es 

Principais feiras
SICAB - Salón Internacional  
del Caballo (Sevilla)   
www.fibes.es

EXPOLIVA – Feira Internacional  
do Azeite e Indústrias afins (Jaén) 
www.expoliva.info

VINOBLE - Salón Internacional  
de Vinos Nobles (Jerez)       
http://vinoble.org  

Fonte: www.ine.es

DISTRIBUIÇÃO DO PIB 2017 (%) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.agenciaidea.es
http://www.extenda.es
http://www.investinandalucia.es
http://www.cea.es
http://www.fibes.es
http://www.expoliva.info
http://vinoble.org/
http://www.ine.es
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PORTUGAL É PARCEIRO ESTRATÉGICO  
DA GALIZA

Espanha é o maior parceiro comercial de Portugal, 
sendo que a Galiza, uma autonomia espanhola saída 

da Constituição de 1978 do país vizinho, com 2,7 
milhões de habitantes, é a nível de Comunidades 

Autónomas o segundo cliente de Portugal e a terceira 
comunidade fornecedora. 

A adesão simultânea, em 1985, de 

Portugal e Espanha à então Comuni-

dade Económica Europeia (CEE) e a 

subsequente instituição, em 1991, da 

Comunidade de Trabalho Galiza-Norte 

de Portugal (que integram a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte - CCDR-N e a pró-

pria Xunta da Galiza) potenciaram, 

desde logo, as relações transfronteiri-

ças, com principal incidência entre o 

norte de Portugal e a Galiza. A Gali-
za, até aí uma comunidade sobretudo 
agrária e rural, rapidamente se trans-
formou numa região mais industrial 
e urbana, sem, no entanto, se desca-
racterizar, continuando a ter hoje em 
dia um importante papel nos setores 
agrícola e pesqueiro. 

Hoje, além desses setores tradicio-
nais como a pesca e os produtos do 
mar, os setores mais importantes são 
o têxtil (Inditex), a indústria naval, 
a indústria automóvel (Groupe PSA 
Vigo), havendo também um forte in-
vestimento nas energias renováveis 
e na biotecnologia. O Grupo Inditex, 
detentor de insígnias como a Zara, 
a Massimo Dutti ou a Pull&Bear, en-
tre outras, localizado na pequena ci-

> POR MANUEL CORREIA  
DA SILVA, VICE-CÔNSUL  
DE PORTUGAL NA GALIZA
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de uma cimeira institucional de coo-
peração empresarial entre o norte de 
Portugal e a Galiza, que terá como 
objetivos o fomento da Indústria 4.0, 
a promoção externa da atividade eco-
nómica das duas regiões e questões 
de complementaridade entre os dois 
setores económicos. Com esta cimeira 
potenciar-se-ão, em última instância, 
as relações e trocas comerciais para 
benefício de ambos os lados da fron-
teira. Com vista ao cumprimento des-
te fim a breve trecho, foi já assinado 
acordo entre o Ministério da Econo-
mia português e a Xunta da Galiza.

A fronteira Tui-Valença há muito que 
deixou de estar fisicamente visível, 
mas recentemente ganhou um novo 
dinamismo. Na raia minhota há, pois, 
hoje em dia, mais atividade económi-
ca do que em toda a restante fronteira 
entre Portugal e Espanha. 

Para o referido dinamismo, a par 
com o setor económico, muito tem 
contribuído também o Caminho de 

dade de Arteixo, é um cliente muito 
importante para a indústria têxtil no 
norte de Portugal, a região mais ex-
portadora do país, com um terço da 
atividade económica. Aliás, importa 
aqui lembrar que Vila Nova de Famali-
cão e Arteixo, as “capitais” do têxtil e 
da moda na Eurorregião Galiza-Norte 
de Portugal, assinaram em 2016 um 
protocolo de geminação que procura-
va dar um novo impulso à força eco-
nómica que já caracteriza ambas as 
regiões e, desse modo, fortalecer as 
respetivas comunidades.

Já quanto à indústria automóvel, no-
meadamente o Groupe PSA, fabri-
cante das marcas Peugeot, Citroën 
e Opel, com a sua grande instalação 
fabril na cidade de Vigo, atraiu várias 
multinacionais, fornecedoras de com-
ponentes para a indústria automóvel, 
a escolheram os parques industriais no 
norte de Portugal, de onde fornecem 
a Groupe PSA em Vigo, mas também 
Madrid e até Mangualde.

O mesmo se verifica quanto a outras 
empresas galegas que transferiram as 

Santiago que se tem revelado como 
impulsionador das várias localidades 
do lado do chamado Caminho Portu-
guês e que motivou, também já neste 
ano de 2019, a criação em Portugal 
de uma Comissão de Coordenação 
dos Caminhos de Santiago, partilhada 
entre os Ministérios da Cultura e do 
Turismo, com vista à certificação dos 
percursos, para o seu reconhecimento, 
salvaguarda, valorização e promoção. 
Um Conselho Científico assessorará 
também este órgão de coordenação 
nacional em todas as matérias perti-
nentes e promoverá a investigação 
científica, imprescindível à boa ges-
tão do Caminho de Santiago, do lado 
português. Neste eixo, estão também 
em preparação ações conjuntas para a 
efeméride do Xacobeo 21.   

Portugal representa para a Galiza 
um parceiro mais do que estratégi-
co, já que, quase fraternamente, se 
indissociam um do outro em muitas 
matérias nacionais, europeias e in-
ternacionais. 

“Portugal representa 
para a Galiza um 

parceiro mais do que 
estratégico, já que, 

quase fraternamente, 
se indissociam 

um do outro em 
muitas matérias 

nacionais, europeias e 
internacionais.”

suas instalações (ou parte delas) para 

o norte de Portugal e/ou abriram su-

cursais no nosso país. 

Neste sentido, e porque o norte de 

Portugal contribuiu em muito para a 

internacionalização das empresas ga-

legas, o governo português pretende 

promover ainda este ano a realização 
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ditex e a Corporación Hijos de Rivera 
obtêm uma posição extraordinária.

Tanto a expansão como o crescimento 
das multinacionais galegas resultam em 
grande parte do crescimento da Co-
runha. Esta cidade, designada como a 
cidade do “Cristal” (devido às suas fa-
mosas galerias em vidro no passeio da 
Marina), é hoje em dia particularmente 
conhecida pela cidade onde Amâncio 
Ortega abriu a primeira loja da Zara e 
também onde a fábrica Estrella Galicia 
elabora a melhor cerveja do mundo (no 
ano passado, a cerveja 1906 Reserva 
Especial recebeu o referido prémio). 
Consequentemente, desde há já alguns 
anos, a Corunha não só tem vindo a 
crescer a nível económico, mas também 
a nível social e cultural, gerando-se as-
sim uma consciência social de caráter 

A INTERNACIONALIZAÇÃO  
DA CORUNHA, AUTOESTRADA  

PARA NOVOS NEGÓCIOS

A província da Corunha sempre beneficiou da sua 
localização junto ao mar para se posicionar como o 

principal motor económico da Galiza. De facto, e devido 
ao seu posicionamento estratégico, o porto desta 

cidade tem vindo a oferecer inúmeras oportunidades de 
investimento em diversas áreas de negócio.

mais internacional e multicultural que 
desemboca em necessidades facilmente 
convertíveis em novas áreas de negócio.

Assim sendo, tanto o gigante têxtil como 
a cervejeira consolidam-se como os prin-
cipais motores económicos da cidade, 
não só pelo próprio negócio realizado, 
mas também pelo impacto socioeconó-
mico indireto que têm noutros setores. 
No caso da empresa comercial Hijos de 
Rivera, e segundo dados elaborados 
pela consultora KPMG, cerca de 22.000 
empregos em toda a Espanha estão, de 
algum modo, ligados à atividade desen-
volvida pelo grupo galego, estimando-se 
que por cada posto direto resultam 24 
empregos relacionados com a empresa. 

Por conseguinte, a Corunha apresen-
ta-se como uma oportunidade de in-
vestimento para países vizinhos como 
Portugal, cuja proximidade territorial e 
cultural tornam ainda mais fácil a con-
vergência empresarial, dada a multi-
plicidade de áreas de negócio geradas 
pelo fenómeno de internacionalização 
e onde os fornecedores locais ultra-
passam fronteiras. 

> POR GÁNDARA MOURE, 
CÔNSUL HONORÁRIO  
DE PORTUGAL NA CORUNHA

Um dado revelador do seu crescimento 
económico resulta do facto de a Co-
runha ter sido, no ano passado, líder 
das exportações galegas, registando 
mais de metade (concretamente 51,5 
por cento) das vendas da Galiza ao 
exterior, dado este que assume ainda 
mais importância se tivermos em conta 
que as exportações desta Comunidade 
cresceram o dobro em relação às ex-
portações espanholas globais, segundo 
dados publicados pelo Ministério da In-
dústria, Comércio e Turismo espanhol.

Esta tendência positiva no que diz 
respeito às exportações, verificada so-
bretudo em setores tradicionais como 
a pesca, o setor automóvel, o agroa-
limentar e o têxtil, permite reforçar 
a posição de relevo que a Galiza e a 
Corunha têm vindo a ocupar no mapa 
espanhol, e onde empresas como a In-
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Galiza em Ficha

Área: 29 574 km2 
População: 2,7 milhões, 5,8% total 
nacional (2018) 
Distribuição do PIB:  5,2% do PIB 
espanhol (2017)
PIB per capita:  22 404 euros, 90% 
da média espanhola, 10ª posição do 
ranking nacional (2017) 

Relações Económicas  
com Portugal
Comércio Externo de bens (2018):
Exportação para Portugal: 3.123 
milhões de euros
Importação de Portugal: 1.847 
milhões de euros

Em 2018, ao nível das trocas comer-
ciais de bens de Portugal com as Co-
munidades Autónomas espanholas, a 
Galiza foi o 2º cliente de Portugal (16 
por cento do total das compras de Es-
panha a Portugal) e a 3ª comunidade 
fornecedora (14,8 por cento do total 
das vendas de Espanha a Portugal). 

Portugal é o 2º cliente da Galiza (quo-
ta de 13,7 por cento) e o 2º fornece-
dor (quota de 9,7 por cento).

Investimento (2018):
IDPE  
Investimento direto português (bruto)
12 milhões de euros 
(cerca de 4 por cento do total)

IDE
Investimento direto da Galiza (bruto)
5,5 milhões de euros
(cerca de 1 por cento do total)

2018 2017 2017 2017 2017 2018

População
PIB a preços de 

mercado  (preços 
correntes)

PIB per capita
(preços correntes) Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões de pessoas Milhões de euros Euros % UE 28=100 %

Galiza 2,7 60 568 22 404 3,1% 82 12,0

Espanha 46,7 1 166 319 25 064 3,0% 92 14,5

Portugal 10,3 194 613 18 894 2,8% 77 8,9

Constam nos registos da Delegação da 
AICEP em Madrid cerca de 40 empresas 
com capitais portugueses instaladas na 
Galiza (março 2019). Se bem que exista 
uma grande diversidade setorial na pre-
sença portuguesa na Comunidade, as 
empresas mais relevantes são a Leche 
Celta, S.L. (Lactogal) e a Tafiber / Tafibra 
(Grupo Sonae), sendo também de refe-
rir a presença regional do Novo Banco.

Economia regional
A população de Espanha atingiu 46,7 
milhões de habitantes em 2018. A 
Galiza tem 2,7 milhões de habitantes, 
o que representa 5,8 por cento da po-
pulação do país.

No que se refere à distribuição do pro-

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.
(*) Dados relativos ao ano 2018 ainda não disponíveis. 

Fontes: Espanha; INE Espanha; Portugal: INE, Banco de Portugal, EIU.
PIB, PIB per capita: Síntese Estatística de Indicadores Macroeconómicos, Comércio Internacional e Investimento Direto (fevereiro 2019)
GDP per capita in EU regions, Eurostat, fevereiro 2019

duto interno bruto (PIB) espanhol por 
Comunidades Autónomas, em 2017 a 
Galiza ocupou o 6º lugar, contribuindo 
para o PIB Nacional com 5,2 por cento. 

Em 2017, o PIB médio per capita es-
panhol foi de 25.064 euros. A Galiza 
atingiu 22.404 euros por habitante, 
ocupando a 10ª posição no ranking. 
Em termos relativos, o PIB per capita 
da Galiza corresponde a cerca de 90 
por cento da média nacional.

Segundo os dados publicados pelo 
INE espanhol, a economia espanhola 
registou, em 2017, um crescimento 
de 3 por cento. De acordo com a esti-
mativa por Comunidades Autónomas, 
o crescimento económico na Galiza 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 
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terá atingido 3,1 por cento, acima da 

média nacional. Para 2018, as previ-

sões do BBVA Research apontam para 

um crescimento da economia galega 

de 2,5 por cento, em linha com a evo-

lução global da economia espanhola.

Depois da entrada de Espanha na UE, 

a Comunidade Autónoma da Galiza so-

freu uma forte transformação passando 

de agrária e rural, a industrial e urbana, 

sem prejudicar o importante papel que 

continua a desempenhar o setor da 

agricultura e da pesca nesta região. 

Atualmente, os setores mais impor-

tantes desta Comunidade incluem, 

saem algumas multinacionais galegas 

que conseguiram posicionar-se inter-

nacionalmente (Grupo Inditex, Calvo, 

Adolfo Domínguez, Coren no setor 

alimentar, etc.). Podem encontrar-se 

também diversas empresas estran-

geiras que escolheram a Galiza como 

localização dos seus investimentos 

(PSA-Citroën, Alcoa Inespal, Bosch 

com um call-center, etc.).

A Galiza ocupa uma posição marítima 

relevante, contando com mais de 120 

portos, sendo os mais importantes os 

de Ferrol, da Corunha e de Vigo, situa-

dos nas principais rotas de transporte 

marítimo internacional. Devemos des-

Em 2018, no ranking de clientes da Ga-
liza, o primeiro lugar correspondeu à 
França (cerca de 19 por cento do total). 
Portugal ocupou a 2ª posição, com uma 
quota de 13,7 por cento sobre o total. 

No que se refere aos fornecedores, em 
primeiro lugar surge a França com uma 
quota de cerca de 27 por cento. Portu-
gal ocupa a 2ª posição com uma quota 
de 9,7 por cento.

As principais exportações de bens da 
Galiza em 2018 foram a moda e a in-
dústria automóvel que, no seu con-
junto, representam 51,1 por cento do 
total exportado, seguindo-se o peixe, 
mariscos e produtos transformados e 
o ambiente e produção de energia, 
entre outros. Nas importações surge a 
indústria automóvel em primeiro lugar, 
seguindo-se o ambiente e produção de 
energia, o peixe, mariscos e produtos 
transformados e a moda (fonte ICEX).

Contactos úteis 
Xunta de Galicia    
www.xunta.es
Presidente da Xunta de Galicia:  
Alberto Núñez Feijóo

IGAPE – Instituto Gallego  
de Promoción Económica   
www.igape.es 

Consórcio de Zona Franca de Vigo  
www.zfv.es 

Principais feiras 
CONXEMAR – Feria Internacional 
de Productos del Mar  
Congelados (Vigo)
www.conxemar.com

SALIMAT – Salón de Alimentación 
del Atlántico / Feria Internacional 
Semana Verde de Galicia (Silleda, 
Pontevedra)
www.salimat.es
www.semanaverde.es

Franquiatlantico –Franquicias  
y Negocios (Vigo)   
www.franquiatlantico.com

DISTRIBUIÇÃO DO PIB 2017 (%) 

Fonte: www.ine.es Contabilidad regional de España (dezembro 2018)

por um lado, os já enraizados na eco-
nomia galega e que receberam gran-
de parte dos investimentos da região; 
e, por outro lado, os que têm tido 
uma rápida evolução e apresentam 
rácios positivos de crescimento como 
a pesca e produtos do mar, indústria 
naval, indústria têxtil, indústria da 
madeira, produção automóvel, ener-
gia elétrica, logística, TIC, energias 
renováveis e biotecnologia. 

Os polos económicos da Galiza são as 
províncias da Corunha e de Vigo, a pri-
meira com maior dinamismo do que a 
segunda. Como terceira área económi-
ca surge Santiago de Compostela.

Nos setores acima referidos sobres-

tacar também a Zona Franca de Vigo, 
a única no noroeste da península.

A Galiza conta com mais de 100 par-
ques industriais, comerciais e de ser-
viços distribuídos pelas quatro pro-
víncias galegas, com uma superfície 
de cerca de 50 milhões de metros 
quadrados.

Comércio 
Em 2018, as exportações de bens da 
Galiza atingiram 22.857 milhões de 
euros (+5,4 por cento face ao ano an-
terior), enquanto as importações de 
bens alcançaram 19.022 milhões de 
euros (+11 por cento). O coeficiente 
de cobertura das importações foi de 
120 por cento.

http://www.xunta.es/
http://www.igape.es
http://www.zfv.es
http://www.conxemar.com/
http://www.salimat.es
http://www.semanaverde.es
http://www.franquiatlantico.com
http://www.ine.es
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FUNDAÇÃO LUSO-ESPANHOLA
Uma plataforma ibérica virada para o futuro

Construir plataformas de interação empresarial ibérica orientadas para a 
competitividade económica dos dois países no plano interno e internacional é a 
missão da Fundação Luso-Espanhola. Criada em 2000 por 16 grandes empresas 

de Portugal e de Espanha sob a liderança de Ernâni Lopes, a Fundação procurou 
numa primeira fase definir um modelo equilibrado de aproximação das duas 
economias peninsulares. Surgiu assim o conceito de “dois países, um mercado 

virado para a competitividade internacional”. Este conceito trazia, então, inovação 
ao debate: respeitava as soberanias por um lado; apontava para a aproximação 

dos mercados, por outro. Mas sobretudo acrescentava um dado novo: a criação de 
rumos comuns aos dois mercados. E esses rumos comuns assentavam, sobretudo, 
na complementaridade das visões do mundo, dos portugueses e dos espanhóis. 
Uns mais assentes na relação com África e com o Oriente; outros com a América.

lado, ao nível da relevância das empre-

sas. Mas, por outro, ao nível da quali-

dade do empenho posto pelas mesmas 

nos projetos de melhoria do quadro 

social geral. A Fundação Luso-Espa-

nhola, entidade privada e de capitais 

exclusivamente privados, reforçou-se 

aquando se abriu a um novo quadro 

de empresas. O que passou a diferen-

ciá-las não é apenas a sua dimensão; 

é sim a sua visão de futuro. Com isso 

acrescentou-se um ponto mais à mis-

são fundacional: o conceito de sub-

mercado dentro do espaço europeu, 

que defendemos, deixou de estar ape-

> POR JOSÉ ANTÓNIO SILVA 
E SOUSA, PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO LUSO-ESPANHOLA

nas orientado para a competitividade 

internacional. Passou a estar orientado, 

também, para a inovação.

Por outro lado, a Fundação criou o 

Conselho Empresarial Ibérico®, que 

se tem expandido pelas diversas Co-

munidades Autónomas de Espanha 

(sobretudo por aquelas que têm mais 

interação económica com Portugal). 

Com a consolidação em Espanha pas-

sar-se-á à abertura de novos capítu-

los em Portugal. Conseguiu-se assim 

uma nova plataforma de intervenção, 

agora ao nível local, com resultados 

A entrada na segunda década deste 
século trouxe novos paradigmas e uma 
nova realidade empresarial. Por um 
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de todos os intervenientes e participan-
tes nas atividades e nos programas fun-
dacionais – e a partilha de problemas 
e de soluções – são neste momento o 
escopo prioritário da Fundação Luso-Es-
panhola e do seu programa Conselho 
Empresarial Ibérico®. Por outro lado, e 
tendo conseguido com essa rede um 
modelo de integração “horizontal” (as-
sente nas empresas e na sociedade civil), 
a Fundação quer também estabelecer a 
interconexão dessa mesma rede com 
as estruturas de poder: os governos, 
as Embaixadas (integração “vertical”). 
Com isto a Fundação Luso-Espanhola 
quer levar os obstáculos à aproximação 
dos mercados, àqueles que têm a legiti-
midade e a missão de lhes dar soluções. 
Por esta razão, sendo totalmente priva-
da, a Fundação Luso-Espanhola defen-
de também interesses públicos. 

Em complemento da dinâmica ao 
nível empresarial, a Fundação par-

ticipa e apoia regularmente inicia-
tivas empresariais e culturais bilate-
rais. A reunião, no seu meio, de um 
grande número de especialistas em 
estudos e gestão no espaço ibérico 
tornam a Fundação Luso-Espanho-
la, sobretudo e também, num Cen-
tro de Conhecimento único e orien-
tado para o futuro. Um Centro que 
está ao dispor das empresas e dos 
empresários ibéricos.

Com quase duas décadas de inter-
venção permanente e profunda nos 
dois países e nos mercados de língua 
portuguesa e espanhola – encontran-
do e potenciando “denominadores 
comuns” e fatores de complemen-
taridade e desenvolvimento – a Fun-
dação Luso-Espanhola orgulha-se de 
ser cúmplice na construção de um 
espaço de interação económica úni-
co e exemplar como é hoje o Espaço 
Económico Ibérico. 

patentes no crescimento da atividade 

económica e nos projetos bilaterais.

A integração e potenciação, em rede, 

“A integração e 
potenciação, em 
rede, de todos os 
intervenientes e 
participantes nas 
atividades e nos 

programas fundacionais 
– e a partilha de 
problemas e de 

soluções – são neste 
momento o escopo 

prioritário da Fundação 
Luso-Espanhola e do 

seu programa Conselho 
Empresarial Ibérico®.”
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Castela e Leão  
em ficha

Área: 94 225 km2 

População: 2,4 milhões, 5,2% total 
nacional (2018) 
Distribuição do PIB: 4,9% do PIB 
espanhol (2017)
PIB per capita: 23 446 euros, 94% 
da média nacional, ocupando a 8ª 
posição do ranking nacional (2017) 

Relações Económicas 
com Portugal
Comércio Externo (2018):
Exportação para Portugal:  
1.183 milhões de euros
Importação de Portugal:  
776 milhões de euros

Castela e Leão é a 6º Comunidade 
Autónoma espanhola cliente de Por-
tugal (6,7 por cento do total das im-
portações espanholas a Portugal) e a 
7ª Comunidade fornecedora (5,6 por 
cento do total das exportações espa-
nholas para Portugal).

Portugal é o 5º cliente e 4º fornecedor 
de Castela e Leão com quotas de mer-
cado de 7,8 por cento e 5,9 por cento, 
respetivamente. 

Constam na base de dados da Delega-
ção da AICEP em Madrid 15 empresas 
espanholas com capitais portugueses se-
deadas em Castela e Leão (março 2019).

Economia regional
A população de Espanha atingiu 46,7 

2018 2017 2017 2017 2017 2018

População
PIB a preços de 

mercado  (preços 
correntes)

PIB per capita
(preços correntes) Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões de pessoas Milhões de euros Euros % UE 28=100 %

Galiza 2,7 60 568 22 404 3,1% 82 12,0

Espanha 46,7 1 166 319 25 064 3,0% 92 14,5

Portugal 10,3 194 613 18 894 2,8% 77 8,9

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.

Fontes: Espanha; INE Espanha; Portugal: INE, Banco de Portugal, EIU.
PIB, PIB per capita: Síntese Estatística de Indicadores Macroeconómicos, Comércio Internacional e Investimento Direto (fevereiro 2019)        
GDP per capita in EU regions, Eurostat, fevereiro 2019 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 

milhões de habitantes em 2018. Cas-
tela e Leão tem 2,4 milhões de habi-
tantes, o que representa 5,2 por cento 
do total do país.

No que se refere à distribuição do pro-
duto interno bruto (PIB) espanhol por 
Comunidades Autónomas, em 2017, 
Castela e Leão ocupou o 7º lugar con-
tribuindo para o PIB Nacional com 4,9 
por cento. 

Em 2017, o PIB médio per capita es-
panhol foi de 25.064 euros. Castela e 
Leão atingiu 23.446 euros por habitan-
te, ocupando a 8ª posição no ranking 
nacional. Em termos relativos, o PIB per 
capita de Castela e Leão corresponde a 
94 por cento da média nacional.

Segundo os dados do INE espanhol, 

a economia espanhola registou, em 

2017, um crescimento de 3 por cento. 

De acordo com a estimativa por Co-

munidades Autónomas, o crescimen-

to económico em Castela e Leão terá 

atingido 1,7 por cento, abaixo da mé-

dia nacional. Para 2018, as previsões 

do BBVA Research apontam para um 

crescimento da economia de Castela e 

Leão de 2,2 por cento, abaixo da mé-

dia nacional (2,5 por cento).

A participação do setor industrial na 

estrutura produtiva regional de Castela 

e Leão tem sido tradicionalmente supe-

rior à média espanhola, estando muito 

concentrada no setor do automóvel e 

no agroalimentar. No setor automóvel, 

file:///Users/rodrigo/Desktop/Portugalglobal%20n119/textos/../../plizdias/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Fichas CCAA 2012/FM-Andaluzia 2012 Novembro 2012.doc
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5ª posição como cliente, com uma quo-
ta de 7,8 por cento do total. 

No que se refere aos fornecedores, 
em primeiro lugar surge a França com 
uma quota de cerca de 30 por cento, 
seguida da Alemanha (mais de 12 por 
cento) e da Itália (cerca de 8 por cento). 
Portugal ocupa a 4ª posição com uma 
quota de 5,9 por cento do total.

As principais exportações de bens de 
Castela e Leão em 2018 foram a in-
dústria automóvel (52,2 por cento do 
total), seguindo-se a indústria quími-
ca, outras indústrias do setor agroali-
mentar, e a fundição e siderurgia. Nas 
importações surgem igualmente a in-
dústria automóvel e a indústria quími-
ca nos primeiros lugares, seguidos da 
fundição e siderurgia (fonte ICEX).

Contactos úteis 

Junta de Castilla y León    
www.jcyl.es
Presidente: Juan Vicente  
Herrera Campo

ICE Instituto  
para la Competitividad Empresarial
www.empresas.jcyl.es  

Principais feiras

AGRÁRIA Feria de Maquinaria  
(Valladolid)      
https://feriavalladolid.com/agraria

EXPOBIOMASA 
Bionergía (Valladolid)                                        
www.expobiomasa.com

INTUR Feira Internacional  
de Turismo Interior (Valladolid)
https://feriavalladolid.com/intur

SALAMAQ  
Feria del sector Agropecuario     
www.salamaq.es

ECOCULTURA Feria Hispanolusa 
de Productos Ecológicos (Zamora)        
www.ecocultura.org

DISTRIBUIÇÃO DO PIB 2017 (%) 

Fonte: www.ine.es Contabilidad regional de España (dezembro 2018)

esta região conta com quatro fábricas 
– Renault (Valladolid e Palencia), Gru-
po Fiat Iveco (Valladolid) e Nissan (Ávi-
la) – além de cerca de 150 empresas 
a montante ou a jusante destas, espa-
nholas e multinacionais. No que se re-
fere ao setor agroalimentar, com mais 
de 3.500 empresas, são relevantes as 
indústrias das carnes, dos vinhos, dos 
produtos de panificação e pastelaria, 
assim como dos lacticínios; quanto às 
principais empresas, destacam-se a 
Campofrío, o grupo Calidad Pascual, 
Cerealto Siro Foods, Galletas Gullón ou 
o grupo Hélios. Relativamente ao setor 
químico-farmacêutico podemos referir 
a presença de empresas como a GSK 
Glaxo Smithkline. É também relevante 
a atividade económica no âmbito da 
energia, nomeadamente na energia 
eólica, hidráulica e na solar.

Ao nível de captação de investimen-
to, o governo regional considera 
também prioritários os setores da ae-
ronáutica, energia, logística e segu-
rança, entre outros.

Comércio 
Em 2018, as exportações de Castela 
e Leão atingiram 15.264 milhões de 
euros (menos 2,1 por cento face a 
2017), enquanto as importações as-
cenderam a 13.175 milhões de euros 
(menos 1,7 por cento). O coeficiente 
de cobertura das importações situou-
-se em 116 por cento.

No ranking de clientes de Castela e Leão, 
em 2018, o primeiro lugar correspondeu 
à França (24,5 por cento do total), segui-
da da Bélgica (9 por cento) e do Reino 
Unido (8,6 por cento). Portugal ocupa a 

http://www.jcyl.es
http://www.empresas.jcyl.es/
https://feriavalladolid.com/agraria/
http://www.expobiomasa.com/
https://feriavalladolid.com/intur/
http://www.salamaq.es/
http://www.ecocultura.org
http://www.ine.es


MERCADOS Portugalglobal nº11958

A boa rede de infraestruturas, o ex-
celente capital humano e a qualidade 
de vida são aspetos marcantes nesta 
região e altamente apreciados pelos 
investidores estrangeiros.

A economia da Extremadura é diversi-
ficada, destacando-se setores prioritá-
rios como o agroalimentar, o turismo 
ou a energia, assim como uma visão 
inovadora na gestão sustentável dos 
recursos naturais para a geração de 
energia e usos industriais.

Para além de tudo isto, esta Comunida-
de Autónoma conta com a Extremadura 
Avante, uma entidade da Junta da Extre-
madura que tem como principal objetivo 
contribuir para o desenvolvimento eco-
nómico e social da região. Este organis-
mo pode apoiar financeiramente proje-
tos empresariais através de participações 
no capital ou de empréstimos, atuando 
também como ponto de intermediação 
entre outros agentes financiadores, tan-
to públicos como privados.

O apoio financeiro da Extremadura 
Avante adapta-se às especificidades de 
cada projeto e destina-se a promover 
o desenvolvimento económico da re-
gião, acompanhando financeiramente 
projetos de investimento empresarial, 
tanto no seu estágio inicial como nas 
fases de consolidação e expansão.

Existem diversas modalidades:
CAPITAL: participação temporária, di-
reta e minoritária no capital social da 

EXTREMADURA AVANTE

A Comunidade Autónoma da Extremadura tem uma situação geoestratégica 
privilegiada entre Madrid e Lisboa e, por isso, pode proporcionar grandes 

oportunidades às empresas portuguesas num primeiro momento do seu processo 
de internacionalização, permitindo minimizar riscos e oferecendo a possibilidade 

de ter “um pé em casa” e outro num mercado externo. Esta localização 
privilegiada pode abrir portas a negócios e trocas comerciais não só no mercado 

espanhol como também no resto dos países da UE.

empresa, reforçando os fundos próprios 
e o património das empresas participa-
das, com prazo de 5 a 7 anos.

MICROCRÉDITOS: orientado para 
operações de financiamento de longo 
prazo destinadas ao início ou melhoria 
de atividades empresariais de dimen-
são muito reduzida (microempresas) 
com manifesta dificuldade de acesso a 
fontes de financiamento.

FINANCIAMENTO A EMPREENDE-
DORES: vocacionado para empresas 
que tenham iniciado a atividade nos 
dois anos anteriores à data de so-
licitação do empréstimo, com uma 
duração entre 3 e 7 anos.

EMPRÉSTIMOS PARTICIPATIVOS 
E ORDINÁRIOS: duração entre 3 e 
7 anos, sendo necessárias garantias 
para esta linha de financiamento.

Além dos apoios financeiros, a Extre-
madura Avante oferece uma ampla, 
competitiva e inovadora oferta de in-
fraestruturas industriais para a locali-
zação de projetos empresariais.

ÁREAS LOGÍSTICAS E INDUSTRIAIS
A Extremadura Avante gere e co-
mercializa três grandes áreas logís-
ticas e industriais que representam 
mais de 650 hectares de terreno 
industrial equipado com todos os 
serviços urbanos e com conexões 
logísticas intermodais que permi-
tem a imediata implementação de 
projetos empresariais.

PARQUES INDUSTRIAIS
Parques industriais adaptados às neces-
sidades de qualquer projeto empresa-
rial. Atualmente, a Extremadura Avan-
te conta com mais de 800.000 metros 
quadrados de terreno industrial em 24 
localidades da Extremadura. Para fa-
vorecer um desenvolvimento industrial 
ordenado, as novas promoções são de-
senvolvidas de acordo com a procura.

PARQUES EMPRESARIAIS
A Extremadura Avante comercializa 
ainda armazéns industriais para a lo-
calização de PME, em regime de aqui-
sição, venda ou aluguer com opção de 
compra, visando incentivar a criação 
de novas iniciativas empresariais. 

info@extremaduraavante.es 

www.extremaduraavante.es

mailto:info@extremaduraavante.es
http://www.extremaduraavante.es
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Extremadura  
em ficha

Área: 41 634 km2 
População: 1,1 milhões, 2,3% total 
nacional (2018) 
Distribuição do PIB: 1,6% do PIB 
espanhol (2017)
PIB per capita: 17.554 euros, 70% 
da média nacional, última posição do 
ranking nacional (2017) 

Relações Económicas  
com Portugal
Comércio Externo de bens (2018):
Exportação para Portugal: 
620 milhões de euros
Importação de Portugal: 
485 milhões de euros

A Extremadura é a 7ª Comunidade 
Autónoma espanhola cliente de Por-
tugal (4,2 por cento do total das com-
pras de Espanha a Portugal) e a 10ª 
comunidade fornecedora (cerca de 3 
por cento do total das vendas).

Portugal é o 1º cliente da Extremadu-
ra (quota de 30,9 por cento) e o 1º 
fornecedor (quota de 37,7 por cento).

Investimento (2018)
IDPE
(Investimento direto português bruto)  
0,5 milhões de euros
(0,2 por cento do total)

IDE
(Investimento direto bruto  
da Extremadura) 
Não consta

2018 2017 2017 2017 2017 2018

População
PIB a preços de 

mercado  (preços 
correntes)

PIB per capita
(preços correntes) Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr.

Milhões de pessoas Milhões de euros Euros % UE 28=100 %

Extremadura 1,1 18 838 17 554 2,1% 64 23,1

Espanha 46,7 1 166 319 25 064 3,0% 92 14,5

Portugal 10,3 194 613 18 894 2,8% 77 8,9

Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.
 (*) Dados relativos ao ano 2018 ainda não disponíveis. 

Fontes: Espanha; INE Espanha; Portugal: INE, Banco de Portugal, EIU.
PIB, PIB per capita: Síntese Estatística de Indicadores Macroeconómicos, Comércio Internacional e Investimento Direto (fevereiro 2019)
 GDP per capita in EU regions, Eurostat, fevereiro 2019 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 

Constam na base de dados da Dele-
gação da AICEP em Madrid 11 em-
presas espanholas com capitais por-
tugueses sedeadas na Extremadura 
(janeiro 2019), sendo de referir a pre-
sença regional do Novo Banco e da 
Sonae (Worten).

Economia Regional

A população de Espanha atingiu 46,7 
milhões de habitantes em 2018. A Ex-
tremadura tem uma população de 1,1 
milhões de habitantes, o que repre-
senta 2,3 por cento do total do país.

No que se refere à distribuição do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) espanhol por 
Comunidades Autónomas, em 2017, 

a Comunidade da Extremadura ocu-
pou o 15º lugar contribuindo com 1,6 
por cento para o PIB nacional. 

Em 2017, o PIB médio per capita es-
panhol foi de 25.064 euros. A Extre-
madura atingiu, apenas, 17.554 euros 
por habitante, ocupando a última po-
sição no ranking nacional. Em termos 
relativos, o PIB per capita da Extrema-
dura corresponde a 70 por cento da 
média nacional.

Segundo os dados do INE espanhol, 
a economia espanhola registou, em 
2017, um crescimento de 3 por cen-
to. De acordo com a estimativa por 
Comunidades Autónomas, o cresci-
mento económico na Extremadura 
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terá atingido 2,1 por cento, abaixo da 
média nacional.
 
Para 2018, as previsões do BBVA Re-
search apontam para um crescimento 
da economia da Extremadura de 2,6 
por cento, em linha com a evolução 
global da economia espanhola (2,5 
por cento).

No tecido económico da Extrema-
dura sobressai a grande importância 
do setor dos serviços, que substituiu, 
nas últimas décadas, o peso que o se-
tor primário tinha nesta região. Esta 
evolução entende-se, entre outras 
razões, pela especialização dos agri-
cultores na mecanização do campo 
e pela força do setor turístico, onde 
surgiram uma grande quantidade de 
propriedades de turismo rural. 

O tecido empresarial desta Comuni-
dade Autónoma é composto sobretu-
do por microempresas. Existem cerca 
de 10 empresas com mais de 500 
trabalhadores. Os principais subseto-
res industriais são o agroindustrial, o 
energético, a cortiça e o têxtil.

Relativamente ao mercado externo, 
o setor alimentar representa cerca de 
metade do total das exportações da 
região. No geral, são os produtos si-

derúrgicos, as conservas de verduras 
e hortaliças, os produtos horto frutí-
colas frescos e congelados, o vinho, o 
tabaco, a cortiça e o azeite que cons-
tituem o grosso das exportações.

Comércio 
Em 2018, as exportações da Extre-
madura atingiram 2.010 milhões de 
euros, (+4,8 por cento face ao pe-
ríodo homólogo do ano anterior), e 
as importações ascenderam a 1 286 
milhões de euros (+6,7 por cento). O 
coeficiente de cobertura das importa-
ções situou-se em 156 por cento.

No ranking de clientes da Extremadu-
ra, em 2018, o primeiro lugar corres-
pondeu a Portugal (com uma quota 
de cerca de 31 por cento do total das 
exportações da Extremadura), segui-
do da França (cerca de 16 por cento) 
e da Alemanha (14 por cento).

No que se refere aos fornecedores, 
em primeiro lugar surge Portugal, 
com uma quota de mais de 37 por 
cento, seguido dos Países Baixos 
(mais de 12 por cento) e da Alema-
nha (9,4 por cento).

Contactos úteis 

Junta de Extremadura    
www.juntaex.es 
Presidente: Guillermo Fernández Vara

Extremadura Avante   
www.extremaduraavante.es

Confederación Regional Empresa-
rial Extremeña (CREEX)    
www.creex.es

Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Provincia de 
Badajoz (COEBA)
www.coeba.es 

Federación Empresarial  
Cacereña (FEC)    
www.fec.es

Principais feiras:

FEHISPOR
Feria Hispano Portuguesa 
www.feriabadajoz.es

FECIEX - Feria de la Caza,  
Pesca y Naturaleza Ibérica  
www.feriabadajoz.es

ECUEXTRE
Feria del Caballo y del Toro  
www.feriabadajoz.es

FIAL - Feria Internacional  
de Alimentación   
http://fial.feval.com

AGROEXPO - Feria Agricultura 
Profesional    
www.feval.com/agroexpo

Salón del Vino  
y Aceituna Extremadura   
www.iberovinac.com

DISTRIBUIÇÃO DO PIB 2017 (%) 

Fonte: www.ine.es (dezembro 2018)

http://www.juntaex.es
http://www.extremaduraavante.es
http://www.creex.es
http://www.coeba.es
http://www.fec.es
http://www.feriabadajoz.es
http://www.feriabadajoz.es
http://www.feriabadajoz.es
http://fial.feval.com/
http://www.feval.com/agroexpo/
http://www.iberovinac.com
http://www.ine.es
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A Novadelta Espanha, criada em 
1986, é a empresa responsável pela 
comercialização das conhecidas mar-
cas Delta, delta Q e Barco Cafés em 
Espanha. Atualmente, a Novadelta 
Espanha conta com 18 delegações 
comerciais distribuídas por todo o ter-
ritório espanhol e mais de 300 cola-
boradores. Espanha é, assim, um dos 
mercados externos mais importantes 
para o Grupo Nabeiro.

O mercado de café em Espanha carac-
teriza-se por estar muito segmentado. 
Atualmente operam 170 empresas de 
torrefação de café, algumas das quais 
com fortes ligações a certos territó-
rios. O consumo de café em Espanha 
mudou muito nos últimos anos, ten-
do-se tornado num produto gourmet. 
O consumidor espanhol dá cada vez 
mais atenção à qualidade e à apre-
sentação do produto, consumindo, 
o espanhol médio, entre dois a três 

DELTA CAFÉS CONSOLIDA POSIÇÃO  
NO MERCADO ESPANHOL

A Delta Cafés, a maior empresa de cafés da Península Ibérica, segue firme na sua 
grande aposta de expansão internacional, sendo o mercado espanhol um dos 

protagonistas dessa internacionalização.

cafés por dia. O pequeno-almoço é, 
por excelência, o momento de maior 
consumo de café em Espanha.

A Novadelta Espanha, fiel à missão do 
grupo Nabeiro de satisfazer as neces-
sidades dos seus clientes, desenvolve 
em Espanha uma estratégia baseada 
na atenção direta e personalizada ao 
cliente através da sua extensa rede co-
mercial, operando nos canais de ho-
telaria, distribuição, alimentação e co-
mércio digital. A empresa portuguesa 
vende em Espanha um vasto portefó-
lio de produtos, marcando o seu po-
sicionamento pela qualidade do seu 
café e pela grande experiência que 
detém no setor. De frisar que a Delta 
Cafés ocupa a 4ª posição no mercado 
Horeca em Espanha, com uma quota 
de mercado de 8 por cento.

A inovação, “bandeira” do Grupo 
Nabeiro, também está presente no 

mercado espanhol. Nos últimos anos 
a empresa tem registado um cresci-
mento importante no segmento de 
cápsulas Delta Q, quer no volume de 
máquinas vendidas (mais de 50 mil) 
quer no de cápsulas. Hoje tem uma 
forte presença no canal de hotelaria, 
da alimentação e de eletrodomésti-
cos. A marca patrocina ainda eventos 
importantes como o 4YFN, o mais 
importante evento de startups que se 
realiza em Barcelona no Mobile World 
Congress, e o Wobi (World Business 
Forum), que tem lugar em Madrid.

A estratégia para o futuro da Novadel-
ta Espanha passa pela consolidação 
do seu crescimento no canal Horeca 
e pelo aumento dos pontos de venda 
no canal da alimentação, sem esque-
cer o estreitamento de laços com os 
seus distribuidores já consolidados. 

www.delta-cafes.es

http://www.delta-cafes.es/
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A criação do Departamento de Trá-
fego Internacional no mesmo ano, 
sediado em Loures, representou um 
compromisso estratégico que mar-
caria o nosso futuro, já que naquela 
altura não existiam operadores por-
tugueses com atividade em Espa-
nha. Foi assim que começou a nossa 
transformação até nos tornarmos no 
que somos hoje. A definição de estra-
tégias transversais e a diversificação 
do negócio em diferentes áreas de 
atividade levaram-nos a conquistar 

LUÍS SIMÕES
“Enquanto houver estrada para andar,  

haverá sempre a Luís Simões”
POR JOSÉ LUÍS SIMÕES, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LUÍS SIMÕES

Na Luís Simões fazemos o caminho caminhando, 
uma jornada que começou há mais de 70 anos, com 
origens humildes, quando Fernando Luís Simões e 
Delfina Rosa Soares lançaram as bases. Foi graças à 
sua determinação que a empresa se tornou no que 

é hoje. A adesão de Espanha e Portugal à então 
Comunidade Económica Europeia, em 1985, permitiu-

nos deixar de ser uma empresa de transportes 
exclusivamente portuguesa, e impactada pela crise, 

para nos tornarmos num operador logístico de 
referência a nível ibérico.

a liderança no transporte rodoviário 
de mercadorias em Portugal, ao mes-
mo tempo que dávamos os primeiros 
passos num mercado espanhol reple-
to de novas oportunidades.

Durante os anos 90 trabalhámos para 
a consolidação no mercado portu-
guês e para nos instalarmos em Espa-
nha, apostando na abertura de novos 
centros, inicialmente na Andaluzia, 
Catalunha e Galiza, a que se seguiu 
a implementação de operações logís-

ticas em todo o território espanhol, 
apresentando-nos assim como um 
operador integrador à escala Ibérica 
com uma força cada vez maior, espe-
cialmente a partir do ano 2000.

Seguindo esta linha de negócio, hoje 
somos um operador logístico de refe-
rência na Península Ibérica graças à or-
ganização da nossa atividade de forma 
integrada entre Espanha e Portugal. A 
estrutura da Luís Simões oferece uma 
extensa capilaridade que permite co-
brir Espanha e Portugal.

Para além das instalações em Cabani-
llas del Campo (Guadalajara), pioneiras 
na inovação e automação de sistemas, 
inaugurámos no início do ano o novo 
Centro de Operações Logísticas (COL) de 
Guadalajara, no Polígono Puerta Centro 
- Ciudad del Transporte, com uma su-
perfície total de 89.000m2 e que dará 
trabalho a mais de 450 pessoas. Com 
este investimento reforçamos o nosso 
compromisso com esta província e com 
o Corredor de Henares, aumentando a 
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atividade e gerando novos postos de tra-
balho, tanto diretos como indiretos.

Em Espanha contamos com mais de 15 
centros logísticos distribuídos por todo 
o país, destacando a nossa presença no 
parque tecnológico da Zona Franca de 
Barcelona, um lugar estratégico e fun-
damental para o desenvolvimento do 
negócio, uma vez que está situado entre 
o porto de mar e o aeroporto da cidade.

Em constante crescimento, continua-
mos a trabalhar para continuar a gerar 
sinergias entre os territórios espanhol 
e português. Exemplo disso é o nosso 
papel na constituição, em fevereiro, do 
Conselho Empresarial Extremadura-
-Portugal (CEEP), sem fins lucrativos, 
um órgão de coordenação e colabora-
ção de agentes económicos que ope-
ram na Extremadura e em Portugal, 
cujos objetivos são criar sinergias, pro-
mover o desenvolvimento e reforçar as 
relações empresariais de forma a pro-
curar novos mercados e a inovar em 
conjunto. Esta organização promoverá 
a articulação de novas formas de cola-
boração, facilitando um contacto per-
manente entre as empresas dos dois 
territórios, fundamental para o cresci-
mento económico e empresarial.

A inovação faz parte da Luís Simões 
desde as nossas origens e, por isso, 
estamos convencidos de que qualquer 
renovação é pouca no nosso setor, 

uma vez que as mudanças são contí-
nuas e cada vez mais decisivas. Se há 
alguns anos foi a distribuição moder-
na com o aparecimento de hipermer-
cados e armazéns centralizados, hoje 
enfrentamos o desafio de alcançar um 
equilíbrio entre a logística conven-
cional e a da era digital, fortemente 
marcada pelo comércio eletrónico. 
Embora seja arriscado fazer previsões, 
muitas empresas estão a apostar em 
modelos híbridos. É por isso que, ape-
sar da introdução de uma automação 
de última geração no novo COL de 
Guadalajara, a adequação à realiza-
ção de operações convencionais ainda 
está muito presente.

A sustentabilidade é outro dos pilares 
fundamentais da empresa. Na Luís Si-
mões temos a convicção de que o ca-
minho para o futuro se faz garantindo 
um crescimento sustentável de todos 
os pontos de vista: económico, social 
e ambiental. Por isso,apostamos numa 
frota jovem que cumpre as diretrizes 
mais recentes da União Europeia, te-
mos veículos modulares que reduzem 
as emissões até 30 por cento e, além 
disso, oferecemos formação aos nos-
sos profissionais para que a sua condu-
ção seja mais eficiente.

Graças a tudo isto, nas últimas décadas, 
conseguimos criar valor compartilhado 
com os clientes e colaboradores, um 
dos nossos fatores de diferenciação. 
Hoje continuamos a trabalhar para ser-
mos mais eficazes e tentar aumentar a 
nossa competitividade, com uma rede 
de centros mais ampla e moderna, que 
nos permite oferecer mais e melhores 
soluções aos nossos clientes graças ao 
uso de sinergias. Estamos sempre a 
pensar no futuro sem negligenciar o 
presente, procurando a eficiência atra-
vés da diversificação e da inovação. 
Enquanto houver estrada para andar, 
haverá sempre a Luís Simões! 

www.luis-simoes.com

http://www.luis-simoes.com
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INOCROWD
Plataforma com soluções 

inovadoras  
conquista o mundo

A InoCrowd é uma plataforma especializada em 
fornecer serviços para gerar ideias e solucionar 

problemas, criando a ponte perfeita entre seekers 
(empresas) e solvers (fornecedores de soluções). No 
início do mês de abril foi lançada a nova plataforma 

multilingue, potenciando a sua internacionalização. Os 
primeiros mercados de entrada da empresa são o Reino 

Unido, a Alemanha, o Japão, o Dubai e a China.

Com uma equipa composta por sete 

colaboradores, a principal missão da 

InoCrowd passa por encontrar solu-

ções inovadoras para desafios espe-

cíficos, acelerando a inovação dos 

clientes e a respetiva atividade dos 

seus departamentos de I&D. Para tal, 

recorre a uma abordagem pioneira 

para a gestão da inovação baseada 

numa plataforma de inovação aberta 

que estimula a competitividade.

Desta forma, estabelece parcerias 

com universidades, startups, spin-offs 

e pessoas com o conhecimento ne-

cessário para resolver os desafios ou 

problemas mais críticos dos diferentes 

negócios ou de áreas científicas, bem 

como técnicas e desafios ligados à 

área da saúde.

“A ideia da InoCrowd surgiu pela 
necessidade evidente da partilha de 
informações e conhecimentos, bem 
como pela simples constatação de 
que várias cabeças pensam melhor do 
que uma. Assim sendo, esta platafor-
ma assenta num modelo de inovação 

aberta, onde as empresas podem usar 
ideias externas e internas na resolução 
dos seus problemas”, revela Soraya 
Gadit, CEO da InoCrowd. 

Os principais clientes da InoCrowd são 
a Bosch, a ANA Aeroportos, a Câmara 
Municipal de Lisboa, a EDP, o Metro 
do Porto, as Infraestruturas de Portu-
gal, a The Navigator Company, a Cari-
tas, a NOS, a Sonae Indústria, a Volks-
wagen Autoeuropa, entre outros.

Por exemplo, a ANA Aeroportos re-
correu à plataforma com o intuito de 
resolver um desafio de captação de si-
nal de GPS no aeroporto Francisco Sá 
Carneiro no Porto. 

Por sua vez, a Volkswagen Autoeu-
ropa pretendia encontrar uma solu-
ção alternativa que não implicasse a 
destruição de seis veículos por ano. 
Este novo procedimento deveria 
ainda otimizar significativamente o 
tempo de análise da qualidade das 
soldaduras, apresentar o potencial 
de estandardização no Grupo Volks-
wagen, ser aplicável num ambiente 
industrial e ter um investimento com 
retorno inferior a um ano. A solução 
surgiu de um procedimento usado 
nas asas de aviões por um grupo de 
investigação da Faculdade de Ciên-
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cias e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa.

Além dos desafios lançados pelas vá-
rias empresas, a plataforma preten-
de ainda resolver outros problemas, 
como o acesso a alimentos e água po-
tável em países subdesenvolvidos e a 
procura de terapêuticas mais eficazes 
para doenças como a malária, a tuber-
culose e o cancro da mama.

A empresa terminou o ano de 2018 
com resultados bastante positivos, 
tendo resolvido perto de 30 desafios 
de várias áreas, como por exemplo do 
Metro do Porto e da EDP. Em 2019, 
pretende triplicar este número.

No presente ano, a InoCrowd estabe-
leceu uma parceria com a plataforma 
líder nos Estados Unidos da América, a  
HeroX, com o intuito de reforçar a sua 
presença no mercado internacional e 
alargar o intercâmbio de desafios e sol-
vers entre as duas plataformas. A prin-
cipal vantagem desta parceria é colocar 
ao serviço das empresas uma comunida-
de de peritos das instituições de ensino 
e empresas mais prestigiadas do mundo, 
independentemente da sua dimensão.

Esta parceria permitiu o aumento de 
600 mil solvers para um milhão, bem 
como um crescimento exponencial 
dos desafios lançados nas plataformas 
por parte de entidades como a NASA, 
General Electric, Lockheed Martin, 
Deutsche Telecom, Grupo Volkswa-
gen, Bosch, entre outras.

Recentemente, a InoCrowd foi distin-
guida como a empresa mais inovado-
ra, numa iniciativa do jornal Expresso, 
do Millennium BCP, da Câmara Mu-
nicipal de Cascais, da Startup Chile 
e da Tech Media Europe. Além disso, 
foi também nomeada como a melhor 
Startup Global Award pela Hewlett-
-Packard e, em 2016, foi nomeada 
pela NOS como uma das 10 empresas 
mais inovadoras de Portugal. 

www.inocrowd.com

VITERBO  
INTERIOR DESIGN

DECORAÇÃO COM CUNHO 
INTERNACIONAL

A Viterbo Interior Design nasceu há 40 anos pela 
mão de Graça Viterbo, mãe da atual head designer 
e partner do grupo, Gracinha Viterbo. Residências, 

hotelaria de luxo e charme, SPA, barcos e 
restauração contam-se entre os muitos projetos 

desenvolvidos pela Viterbo, no setor público e no 
privado, reflexo da versatilidade da empresa que 
conhece crescente reconhecimento internacional. 
A Viterbo oferece um serviço à escala global, com 
equipas de design e gestão de projeto, altamente 

qualificadas e disponíveis além-fronteiras.

Para além do desenho e arquitetura de 

interiores, a marca teve sempre como 

pedra de toque uma espécie de ‘de-

mocratização’ da decoração, manten-

do, a par dos serviços personalizados 

do desenho de interiores, lojas abertas 

ao público, primeiro em Lisboa (Lapa 

e Chiado) e depois no Estoril. “Não é 

raro que um cliente comece por com-

prar uma almofada e acabe a pedir 

um projeto especial total”, refere Mi-

guel Vieira da Rocha, marido e sócio 

de Gracinha Viterbo.

No desenho clássico e elegante de Graça 

Viterbo, Gracinha incorporou um twist 

https://www.inocrowd.com/
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contemporâneo, a que não é alheio a 

expansão do negócio para África, em 

2008, e para o Extremo Oriente, con-

cretamente Singapura, em 2011, onde 

Gracinha e o marido abriram um atelier 

de arquitetura e desenho de interiores.

Esta contemporização de gosto é evi-

dente na atual loja de Gracinha, o 

“Cabinet of Curiosities”, uma casa 

tradicional do Estoril, com mais de 

um século, que serve agora de tela 

ao gosto particular e “mix mundi” 

característico da autora, que procura 

proporcionar aos clientes interiores 

com um forte sentido estético mas, 

ao mesmo tempo, confortáveis e prá-
ticos, explica Miguel Vieira da Rocha.

“Conseguimos desenvolver os projetos 
com diversos estilos sempre adaptados 
ao cliente, região geográfica e ‘brie-
fing’”, refere o responsável da Viterbo.

Gracinha Viterbo é, atualmente, a  
designer de interiores portuguesa mais 
premiada internacionalmente, com 
clientes na Ásia, na Europa e em África, 
embora a empresa esteja a desinvestir 
a sua atividade em Angola devido à cri-
se cambial que afetou o país.

Apesar da atividade internacional, 
é em Portugal que a Viterbo Interior 
Design tem o seu escritório principal, 
com dois armazéns, um deles perto 
do porto de Lisboa, onde consolidam 
as encomendas e enviam por conten-
tor para o destino do projeto, sendo 
aqui que está localizada 90 por cento 
da equipa. 

Os principais clientes da Viterbo são 
clientes particulares, mas a empresa 
trabalha também projetos para hote-
laria, sobretudo para hotéis que têm 
potencial para serem diferenciadores, 
como por exemplo o Hotel Bela Vista, 
em Portimão, que já foi premiado pela 
CNN e pelo Sunday Times. 

Neste momento a Viterbo Interior De-
sign tem em mãos dois grandes proje-
tos na área da hotelaria: a reabertura do 
emblemático Hotel Albatroz, em Cas-
cais, e um outro hotel boutique que vai 
abrir em breve no Monte Estoril.  

Gracinha Viterbo já colaborou igual-
mente com marcas como a Hermès, 
Star Alliance e Nespresso.

“Desde a fundação do nosso ‘atelier’, 
que vai agora fazer 40 anos, procura-
mos sempre passar essa experiência ad-
quirida para os nossos clientes mas, ao 
mesmo tempo, estamos sempre a pro-
curar inovar a empresa a todos níveis”, 
conclui Miguel Vieira da Rocha. 

www.viterbo-id.com/pt-pt

“Gracinha Viterbo é, 
atualmente, a designer 

de interiores portuguesa 
mais premiada 

internacionalmente, 
com clientes na Ásia, 

na Europa e em África, 
embora a empresa 

esteja a desinvestir a sua 
atividade em Angola 
devido à crise cambial 

que afetou o país.”

http://www.viterbo-id.com/pt-pt/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“Technological 
innovation, supply 
chain trade, and 
workers in a 
globalized world” 
– World Trade 
Organization (WTO) 
e outras entidades, 
April 2019
O desenvolvimento tecnológico, 
como a robótica e big data, estão a 
remodelar as cadeias de valor glo-
bais, conduzindo a alterações no 
mercado de trabalho e na gestão 
das cadeias de fornecimento. Este 
relatório analisa o impacto dessas 
tecnologias, bem como as oportuni-
dades que as cadeias de valor glo-
bais podem criar para os países em 
desenvolvimento se integrarem na 
economia mundial e para as PME 
participarem no comércio.

CONSULTAR

“A winning growth 
formula for dairy” – 
Mckinsey, March 2019
Este relatório, elaborado com base 
na pesquisa junto de membros da In-
ternational Dairy Foods Association, 
entrevistas a 56 CEO de empresas 
internacionais de laticínios, debates 
com especialistas do setor e levanta-
mento das preferências de produtos 
lácteos junto de mais de mil famílias 
nos EUA, mostra que as previsões de 
crescimento reduzido, as alterações 
no gosto dos consumidores e o au-
mento da concorrência obrigarão as 
empresas do setor a procurar novas 
oportunidades.
O estudo centra-se, fundamental-
mente, no desequilíbrio geográfico 
entre a oferta e a procura, no efeito 
dos consumidores millennial sobre 

as marcas e nas preocupações dos 
consumidores em relação à saúde.

CONSULTAR

“China Pharma Report 
April 2019” – Pharma 
Boardroom
A China representa, atualmente, uma 
parcela significativa das receitas para 
a maioria das grandes empresas far-
macêuticas multinacionais. Por outro 
lado, qualquer empresa que esteja 
comprometida em disponibilizar tra-
tamentos ao maior número de pa-
cientes possível, precisa de estar ativa 
na China, cuja população representa 
quase um quinto do total mundial.
Este relatório examina as reformas 
que foram implementadas na saú-
de na última década e as alterações 
mais significativas que se perspeti-
vam nesta área.

CONSULTAR

“Spain Pharma Report 
March 2019” –  
Pharma Boardroom
Espanha está a destacar-se como um 
dos principais destinos na Europa de 
investimentos na saúde e ciências da 
vida, assentes na reformulação do 
processo de acesso ao mercado, numa 
base de produção de alta qualidade 
mas acessível, e numa reputação cres-
cente como um dos melhores destinos 
de testes clínicos na Europa.
Este relatório aborda, ainda, a expan-
são do cenário biotecnológico no país, 
os esforços de internacionalização das 
empresas de média dimensão estabe-
lecidas no país, o crescimento do mer-
cado privado de saúde e a especializa-
ção nacional em oncologia.

CONSULTAR

União Europeia (UE) 
- “Overview of FTA 
and Other Trade 
Negotiations” – 
European Commission, 
Updated April 2019
Elaborado pela Comissão Europeia 

(UE), este relatório aborda o último 

ponto de situação das negociações 

a decorrer entre a UE e vários países 

terceiros sobre Acordos de Comér-

cio Livre (Free Trade Agreements), 
entre outros (Overview of Economic  
Partnership Agreements – EPAs).

CONSULTAR

União Europeia 
- Regulamento 
n.º 2019/452, que 
estabelece um 
regime de análise dos 
investimentos diretos 
estrangeiros na  
UE – JOUE L n.º 79,  
de 21 de março 2019
Estabelece um regime de análise dos 

investimentos diretos estrangeiros na 

UE por razões de segurança ou de or-

dem pública e institui um mecanismo 

de cooperação e intercâmbio de infor-

mação entre os Estados-membros, e 

entre os Estados-membros e a Comis-

são, no que respeita aos investimen-

tos diretos estrangeiros suscetíveis de 

afetar a segurança ou a ordem públi-

ca. O diploma legal tem aplicação sem 

prejuízo de cada Estado-membro ter 

exclusiva responsabilidade pela sua 

segurança nacional. 

As novas regras entraram em vigor a 

10 de março de 2019, mas só terão 

aplicação a 11 de outubro de 2020. 

CONSULTAR
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"The Foreign Investment 
Law: A New Chapter 
Opens for Foreign Direct 
Investment in China" 
Last updated: 12 April 
2019, Mondaq
A Assembleia Nacional Popular da Chi-
na aprovou a 15 de março a nova lei 
unificada de investimento estrangeiro, 
que visa criar um cenário mais equili-
brado para as empresas externas, ga-
rantindo que gozem dos mesmos pri-
vilégios que as empresas chinesas em 
vários setores, com exceção dos previs-
tos na chamada “lista negativa”. 
Por outro lado, apenas em circunstân-
cias especiais (ex.: interesse público) é 
possível às autoridades locais restrin-
gir e condicionar o acesso dos promo-
tores estrangeiros ao mercado chinês. 
A nova lei deverá entrar em vigor a 1 
de janeiro de 2020.

CONSULTAR

Autorizada  
a exportação de batata 
para o Qatar – DGAV, 
11 de abril de 2019
Portugal já pode iniciar a exportação de 
batata para o Qatar. Os interessados em 
exportar deverão contactar as Direções 
Regionais de Agricultura e Pescas para 
realização da inspeção fitossanitária ne-
cessária, tendo em vista a emissão dos 
respetivos Certificados Fitossanitários. 

CONSULTAR

Orçamento de São Tomé 
e Príncipe para 2019 
desagrava sobretaxas 
aduaneiras – Macauhub 
3 April 2019
A Proposta de Lei de Orçamento Geral 
do Estado para 2019 de São Tomé e 

Príncipe prevê, entre outras medidas, 
a redução das sobretaxas aduaneiras 
para metade, assim como das taxas 
dos impostos sobre as bebidas espiri-
tuosas em um terço. 
O objetivo deste desagravamento é 
promover o aumento das importações 
e a redução do preço dos produtos 
junto do consumidor final.

CONSULTAR

Produtores de pintos 
do dia já podem 
exportar para o 
Senegal – Comunicado 
do Ministério da 
Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento 
Rural, 30 março 2019
Segundo o Comunicado de 30 de 
março, do Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural 
(MAFDR), os produtores nacionais de 
pintos do dia já podem exportar para 
o Senegal, depois de o governo ter 
concluído os procedimentos para a 
abertura deste mercado.
As empresas interessadas deverão 
contactar as Direções de Serviços de 
Alimentação e Veterinária da sua Re-
gião (DSAVR), ou os serviços compe-
tentes das Regiões Autónomas (RA) 
para conhecerem os requisitos especí-
ficos de exportação. 

CONSULTAR

Portugal e Espanha: 
realidade ibérica 
e comparações no 
contexto europeu - 2018
As exportações de Portugal e de Espa-
nha para países da União Europeia se-
guiram trajetórias idênticas no período 
2008-2017, embora em Espanha se te-
nha verificado, no final deste período, 

relativamente ao seu início, uma que-
bra superior (-3,4 p.p.) à registada em 
Portugal (-0,4 p.p.). Este e outros te-
mas são abordados na publicação “Pe-
nínsula Ibérica em Números - 2018”.

CONSULTAR

As exportações 
portuguesas de bens 
aumentaram 4,2  
por cento em 2019
Em 2019 (janeiro a fevereiro), as ex-
portações de bens cresceram 4,2 por 
cento face a igual período de 2018, 
atingindo 9,8 mil milhões de euros. No 
mesmo período, as importações totali-
zaram 13,3 mil milhões de euros, valor 
que representa um aumento de 14,4 
por cento. Estes resultados determina-
ram um défice da balança comercial de 
3,5 mil milhões de euros e uma taxa 
de cobertura das Importações pelas ex-
portações de 73,8 por cento.

CONSULTAR

Programa  
de Estabilidade  
2019-2023
O Programa de Estabilidade (PE) 2019-
2023 assume a continuidade da estraté-
gia de política económica e orçamental 
definida no Programa do XXI Governo 
Constitucional e da orientação reformis-
ta estabelecida no Programa Nacional 
de Reformas (PNR). A previsibilidade e 
a coerência das políticas públicas, tendo 
em vista o fomento de um crescimento 
económico inclusivo, com coesão social 
e consolidação sustentável das contas 
públicas, têm permitido atingir resulta-
dos muito positivos e trouxeram uma 
credibilidade acrescida a Portugal. 

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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notícias 
AICEP

para a internacionalização, 
contribuindo, assim, para 
o alargamento da base 
exportadora nacional. 

A Portugal Exporta 
irá apoiar as empre-
sas portuguesas a 
exportar mais através 
do recurso a Inteli-
gência Artificial, dispo-
nibilizando ferramentas 
com múltiplas facilidades: 
matching entre empresas e 
mercados, importadores e par-
ceiros, indicação de oportunidades 
de negócio, ações comerciais e de ca-
pacitação, desenho de planos de ação 
de internacionalização à medida, diag-
nósticos de maturidade da empresa, 
sugestão de notícias, eventos e outros 
conteúdos relevantes, alertas para os 
prazos dos incentivos disponíveis. Será 
uma solução digital personalizada e fá-
cil de utilizar, em modo de self-service. 

“A Transformação Digital da AICEP foi 
pensada e trabalhada para e com as 
empresas. Acreditamos que a nova 
plataforma tecnológica é absoluta-
mente ‘state of the art’ e vai ter um 
impacto muito positivo na vida das 
empresas. Vai com certeza trazer re-
sultados importantes ao nível do cres-
cimento das exportações”, referiu na 
ocasião o presidente da AICEP.

Para já o setor em foco foi o Calçado, 
mas prevê-se que, no prazo de um 

AICEP lança plataforma 
portugal exporta
Portugal Exporta é a nova plataforma 
digital da AICEP, cujo lançamento teve 
lugar em Aveiro, no dia 15 de abril, 
numa sessão que contou com a pre-
sença do ministro dos Negócios Es-
trangeiros e dos secretários de Estado 
da Internacionalização e Adjunto e da 
Modernização Administrativa.
Esta primeira apresentação da plata-
forma esteve a cargo de Luís Castro 
Henriques e de João Dias, tendo ainda 
havido lugar para um painel de teste-
munhos de três empresas de calçado: 
o grupo Kyaia, Luís Onofre e Undandy.
Com a nova plataforma pretende-se 
melhorar a qualidade do serviço pres-
tado pela AICEP e trazer mais empresas 
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ano, todos os setores da economia 

portuguesa estejam cobertos. Têxteis-

-lar, mobiliário, iluminação e vinhos 

serão os próximos setores a trabalhar. 

O investimento na nova plataforma 

ascende a um milhão de euros, a que 

acrescem outros dois milhões de euros 

financiados pelo Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa.

Luís Castro Henriques anunciou ain-

da que, após o lançamento da Por-

tugal Exporta, serão lançados os 

restantes pilares da Transformação 

Digital da AICEP: o Acelerador da In-

ternacionalização Online (dedicado 

ao e-commerce), o Portal do Inves-

timento, que incluirá o Optimizador 

do Investimento, relativo à localiza-

ção para projetos de investimento, o 

business match making.

https://www.portugalexporta.pt/
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Portugal marca 
presença na  
CREMAI 2019
À semelhança do realizado em 2017 
e com o objetivo de promover os pro-
dutos portugueses da fileira casa, a 
AICEP promoveu a presença de Por-
tugal na CREMAI, que decorreu em 
Casablanca de 19 a 22 de março.
Num espaço de 18 metros quadra-
dos, foi apresentada uma amostra 
da oferta nacional, orientada para o 
segmento alto do setor da hotelaria 
e restauração, onde se destacaram 
artigos de “art de table”, porcelanas, 
faianças, cutelaria, mobiliário, bem 
como têxteis para o lar. Foram ainda 
apresentados filmes promocionais de 
várias empresas e da AICEP. 
A CREMAI é uma feira bienal que em 
2019 contou com a participação de 
185 expositores e sponsors, regis-
tando um aumento de 23 por cen-
to relativamente à última edição em 
2017. No total estima-se que mais de 
600 marcas de produtos locais e es-
trangeiros foram apresentados e que 
cerca de 17.623 profissionais visita-
ram a CREMAI.
Ao longo dos quatro dias deste certa-
me, a AICEP realizou mais de cinquen-
ta contactos com profissionais interes-
sados em aprofundar o conhecimento 
da oferta portuguesa para o setor da 
hotelaria e restauração.

Marcas portuguesas  
em exposição  
na ARCHITECT@WORK 
Sweden
A AICEP marcou presença no evento 

ARCHITECT@WORK Sweden através 

da sua delegação na Suécia. O evento 

foi organizado pela Xpo Sverige e teve 

como público-alvo os arquitetos e  

designers de interiores, tendo decorri-

do nos dias 3 e 4 de abril no Stockhol-

msmässan, em Estocolmo. 

Esta foi a segunda edição do evento na 

Suécia e trouxe ao país produtos inova-

dores de áreas como caixilharia, acaba-

mentos de interiores, construção e ser-

viços, estando representadas 92 em-

presas de diversos países do mundo. O 

evento, que se dividiu em palestras e 

uma zona de mostras e networking, 

contou com centenas visitantes. 

Portugal esteve presente com as em-

presas Roxo Lightning, com produtos 

de iluminação controlados por voz, e 

Much More Than a Window, de caixi-

lharia aquecida para janelas e portas. 

Mais de 60 por cento da produção 

destas empresas de Águeda e da Pó-

voa de Varzim, respetivamente, é ex-

portada, e tiveram as suas candidatu-

ras aprovadas pelo júri do evento.

Participou igualmente a empresa Pa-

noramAH!, especialista em janelas de 

grandes dimensões e panorâmicas, 

que apesar de ter a sua sede em Ge-

nebra na Suíça, tem o fabrico das suas 

janelas na região do Porto. 

Este evento segue ainda este ano 

para países como Bélgica, França, 

Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, 

Turquia, Canadá e, pela primeira vez, 

também na Noruega.

Apoios  
à internacionalização 
das indústrias  
culturais e criativas 
A AICEP organizou Seminário “Indús-
trias Culturais e Criativas - Instrumen-
tos Financeiros de Apoio à Internacio-
nalização”, que decorreu no dia 16 de 
abril, no Auditório da Torre do Tombo 
em Lisboa, e contou com o apoio da 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas – DGLab.
Trata-se de mais uma ação de promo-
ção no âmbito do acompanhamen-
to que a AICEP tem vindo a prestar 
à internacionalização dos diversos 
setores que compõem as Indústrias 
Culturais e Criativas.
Neste seminário, que contou com per-
to de centena e meia de participantes, 
foram apresentados, de forma prática, 
os instrumentos financeiros e os pro-
gramas de apoio à internacionaliza-
ção, disponíveis para as associações, 
empresas, agentes e profissionais das 
Indústrias Culturais e Criativas.
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Estamos empenhados na identificação de uma 

série de ecossistemas para, uma vez mapeados 

os seus vários layers e players, adaptarmos a 

nossa oferta de forma a customizá-la às neces-

sidades especificas de cada ecossistema: o nos-

so objetivo é apresentar uma proposta de valor 

para cada ecossistema que passe por uma ofer-

ta integrada a nível de trade finance, de supply 

chain finance, de crédito especializado e de ins-

trumentos de apoio ao investimento entre ou-

tras dimensões que se justifiquem caso a caso.

Moçambique é um exemplo de um mercado 

natural para estabelecimento de um ecossiste-

ma que permita fomentar o desenvolvimento 

de relações comerciais sólidas entre empresas 

dos dois países.

O Millennium bcp está presente em Moçambique 

desde 1995 através da participação que detém 

no Millennium bim, que é o maior grupo finan-

ceiro moçambicano. Temos marcado o ritmo de 

> POR JOÃO NUNO PALMA,  
VICE-CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE DO BANCO COMERCIAL 
PORTUGUÊS, S.A.

MILLENNIUM BCP  
TRADING ECOSYSTEMS  

PORTUGAL - MOÇAMBIQUE
A criação de uma plataforma inovadora  

de dinamização de trocas comerciais: apoiar as 
empresas portuguesas no mercado moçambicano e 
as empresas moçambicanas no mercado português

O Millennium bcp está 
apostado em trabalhar a 
abordagem ao mercado 
baseada na lógica dos 

ecossistemas que se afirma 
crescentemente no universo 

empresarial. Acreditamos que 
os ecossistemas incorporam 

de forma muito fiel a 
dinâmica da relação atual 
entre as empresas, que vai 
para além da mera lógica 

setorial ou da mera arrumação 
em cadeias de valor para 

retratar e estimular modelos 
de negócio colaborativos e 
escaláveis. Os ecossistemas 

captam assim algo mais 
diverso e profundo do que 
os desenhos tradicionais de 

fileiras económicas: as relações 
estratégicas e comerciais entre 
empresas de diversas fileiras e 
clusters, em diversos mercados, 

que interagem entre si para 
cooperarem em redes de 

projetos e parcerias conjuntas 
com um objetivo comum.
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crescimento do sector bancário e somos o primei-
ro Banco moçambicano presente no ranking dos 
100 maiores Bancos de África. Estamos em todas 
as províncias do país com uma vasta rede de bal-
cões que servem mais de 1,8 milhões de clientes. 

Consideramos que existe espaço para aprofundar 
ainda mais o relacionamento entre os dois países, 
utilizando nomeadamente o conhecimento pro-
fundo que temos dos dois mercados, e o facto 
dos clientes de ambos os bancos constituírem um 
ecossistema que permite implementar soluções 
para apoio ao desenvolvimento de novo negócio 
entre Portugal e Moçambique.    

Estamos convictos que a junção de sinergias en-
tre o maior banco privado português e o maior 
grupo financeiro moçambicano constitui a base 
do que designamos por “Trade Ecosystem Por-
tugal Moçambique”, que é um meio privilegia-
do para a dinamização de negócio. Foi nesse 
sentido que surgiram as primeiras conversas 
entre o Millennium bcp e a AICEP, cujo apoio foi 
importante no desenvolvimento desta solução. 

Com este “Trade Ecosystem Portugal Moçam-
bique” queremos apoiar os nossos clientes 
moçambicanos e portugueses, participando 
em todas as etapas do financiamento das tran-
sações comerciais entre os dois países. Do lado 
do exportador e do lado do importador, e é 
neste âmbito que surge a iniciativa para lançar 
a Linha Millennium Portugal Moçambique, no 
montante de 20 milhões de euros.

O Millennium bcp dispõe-se a financiar as em-
presas participantes no “Trade Ecosystem Por-
tugal Moçambique” através desta linha, desde 
que as operações possam beneficiar de seguro 
de créditos ao abrigo do Sistema de Seguro de 
Créditos com Garantia do Estado Português 
(SCGE), que é gerido pela COSEC. 

Os beneficiários serão as empresas exportado-
ras portuguesas e as importadoras moçambi-
canas. São elegíveis diretamente as empresas 
portuguesas com operações de exportação 
para Moçambique. As empresas moçambica-
nas, por sua vez, têm acesso indireto à linha 
uma vez que beneficiam do facto de o expor-
tador ver o seu risco comercial na operação 
coberto pela COSEC no âmbito do Sistema de 
Seguro de Créditos com Garantia do Estado 

Português (SCGE), podendo adicionalmente 

contar com o suporte do Millennium bim.

O “Trade Ecosystem Portugal Moçambique” 

é a primeira de um conjunto de iniciativas 

que pretendemos desenvolver nas geografias 

onde estamos presentes, em particular em 

Angola e na China.

Estas iniciativas passam igualmente pelo de-

senvolvimento de uma infraestrutura digital 

que possibilite a comunicação direta entre os 

nossos clientes e destes com o banco.

Acreditamos que esta abordagem inovadora 
nos vai permitir conhecer e servir ainda melhor 
todas as empresas válidas, de uma forma ainda 
mais próxima e proactiva, reforçando o papel 
do Millennium bcp como um verdadeiro par-
ceiro de negócios dos seus clientes e sendo o 
Banco um enabler da sustentabilidade desses 
mesmos ecossistemas como banco principal 
das empresas. 
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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% 1,7% 1,9%

Consumo Privado 2,3% 2,5% n.d. 1,8% 2,0% 2,7% 1,8%

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% 6,8% 5,3%

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

Importações de Bens e Serviços 8,1% 4,9% 5,5% 4,8% 5,2% 6,3% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

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

Taxa de Desemprego (%) 8,9% 6,7% 6,7% 6,4% 6,3% 6,1% 6,6%

Taxa de Inflação (%) 1,6% 1,2% 1,6% 1,5% 1,3% 0,8% 1,3%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 121,5% 117,2% 118,4% 119,2% n.d. 118,6%

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

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 03/19 MF 04/19

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 57.963 5,3% 9.384 9.777 4,2% 4,6% -2,7%

Exportações bens UE 44.104 8,2% 7.226 7.636 5,7% 4,4% -4,5%

Exportações bens Extra UE 13.859 -2,9% 2.158 2.141 -0,8% 5,3% 3,8%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75.019 8,0% 11.585 13.253 14,4% 12,8% -8,7%

Importações bens UE 56.803 7,0% 8.815 9.968 13,1% 11,1% -5,9%

Importações bens Extra UE 18.216 11,2% 2.769 3.284 18,6% 18,6% -16,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,1% -- 77,0% 78,1% -- -- --

Exportações bens Extra UE 23,9% -- 23,0% 21,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,7% -- 76,1% 75,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,3% -- 23,9% 24,8% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/fev
2019  

jan/fev tvh % 19/18 tvh % 19/18 
fev/fev

tvc % 19/19 
jan/fev

BENS (Importação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/fev
2019  

jan/fev tvh % 19/18 tvh % 19/18 
fev/fev

tvc % 19/19 
jan/fev

Espanha 24,7% 3,6%

França 13,0% 1,1%

Alemanha 12,6% 10,4%

Reino Unido 6,6% 3,4%

Itália 4,7% 27,0%

EUA 4,6% 1,9%

Países Baixos 3,8% 1,5%

Veículos e outro material de transporte 17,2% 17,1%

Máquinas e aparelhos 13,5% -1,8%

Metais Comuns 7,9% 6,7%

Plásticos e borracha 7,0% -2,8%

Agrícolas 6,3% 0,0%

Espanha 29,9% 7,1%

Alemanha 13,9% 14,4%

França 9,3% 34,9%

Países Baixos 4,8% 9,6%

Itália 4,6% -1,4%

China 3,9% 46,9%

Bélgica 2,9% 23,3%

Máquinas e aparelhos 17,8% 18,8%

Veículos e outro material de transporte 15,2% 26,9%

Combustíveis minerais 11,7% 3,7%

Químicos 10,5% 18,3%

Agrícolas 9,3% 7,0%

Alemanha 116 1,2

Itália 98 1,0

Espanha 85 0,9

Turquia 31 0,3

Bélgica -45 -0,5

Brasil -52 -0,6

Tunísia -60 -0,6

França 318 2,7

Espanha 263 2,3

Alemanha 232 2,0

China 166 1,4

Nigéria 142 1,2

Angola 110 1,0

Cazaquistão -121 -1,0

Veículos, outro mat. transporte 429 3,7

Máquinas e aparelhos 374 3,2

Químicos 215 1,9

Metais comuns 150 1,3

Agrícolas 80 0,7

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

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

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

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

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Veículos, out. mat. transporte 246 2,6

Químicos 83 0,9

Ótica e Precisão 71 0,8

Pastas Celulósicas, Papel 49 0,5

Combustíveis minerais -130 -1,4

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

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

Exportações totais serviços 32.249 6,5% 3.951 4.143 4,9% 4,1% -5,6%

Exportações serviços UE 23.396 8,4% 2.788 2.934 5,2% 6,0% 0,7%

Exportações serviços Extra UE 8.852 1,9% 1.162 1.209 4,0% -0,9% -19,3%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 15.530 6,0% 2.360 2.634 11,6% 8,2% -20,0%

Importações serviços UE 10.509 8,4% 1.612 1.821 13,0% 8,2% -21,3%

Importações serviços Extra UE 5.021 1,4% 748 813 8,7% 8,2% -16,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 72.5% -- 70.6% 70.8% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 27.5% -- 29.4% 29.2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,7% -- 68,3% 69,1% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,3% -- 31,7% 30,9% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018 

jan/fev
2019  

jan/fev tvh % 19/18 tvh % 19/18 
fev/fev

tvc % 19/19 
jan/fev

SERVIÇOS (Importação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/fev
2019  

jan/fev tvh % 19/18 tvh % 19/18 
fev/fev

tvc % 19/19 
jan/fev

Reino Unido 14,8% 13,2%

França 13,9% -1,9%

Espanha 13,0% 0,8%

Alemanha 10,2% 9,8%

EUA 6,6% 17,2%

Brasil 5,3% -6,9%

Suíça 4,1% 5,6%

Viagens e turismo 40,6% 6,7%

Transportes 25,9% -2,4%

Outros serviços fornecidos por empresas 18,2% 16,9%

Telecomunicações, informação e informática 5,9% 4,7%

Manutenção e reparação 2,3% 33,4%

Espanha 18,5% 1,4%

Reino Unido 10,5% 21,5%

França 9,3% 7,4%

Alemanha 8,2% 2,0%

EUA 6,3% 4,3%

Países Baixos 4,5% 19,3%

Irlanda 3,9% 29,4%

Viagens e turismo 26,4% 7,6%

Outros serviços fornecidos por empresas 26,4% 25,0%

Transportes 24,0% 7,3%

Dir. de utilização de propriedade intelectual 5,8% 6,6%

Telecomunicações, informação e informática 5,2% -19,0%

Reino Unido 72 1,8

EUA 40 1,0

Alemanha 38 1,0

Irlanda 18 0,5

Bélgica 15 0,4

Brasil -16 -0,4

Angola -21 -0,5

Reino Unido 49 2,1

Luxemburgo 31 1,3

Itália 27 1,2

Irlanda 23 1,0

Países Baixos 19 0,8

França 17 0,7

Angola 13 0,6

Outros serv. forn. por empresas 139 5,9

Viagens e turismo 49 2,1

Transportes 43 1,8

Financeiros 28 1,2

Bens e serv. da admin. Pública -32 -1,4

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

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

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

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

Exp. Serviços - Var. Valor Meur Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Outros serv. Forn. por empresas 109 2,8

Viagens e turismo 106 2,7

Manutenção e reparação 24 0,6

Transportes -27 -0,7

Direitos de utilização -30 -0,8

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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Fernando Carvalho
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt
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ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

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

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt
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HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
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miguel.crespo@portugalglobal.pt

CUBA
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REDE 
EXTERNA
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Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

QATAR
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VENEZUELA
francisco.s.costa@portugalglobal.pt 

Álvaro Cunha

Teresa Fernandes
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aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt
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IRÃO
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aicep.london@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt
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Maria Manuel Branco
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aicep.paris@portugalglobal.pt
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FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt
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ines.pacheco@portugalglobal.pt
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POLÓNIA
pedro.leao@portugalglobal.pt
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Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt Sydney

Luísa Lino 
ÍNDIA
luisa.lino@portugalglobal.pt        

Gonçalo Homem de Mello
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BOOKMARKS Portugalglobal nº11982

A transformação digital é fre-
quentemente associada ao se-
tor tecnológico e às empresas e  
startups tecnológicas. Contudo, 
esta tem o poder de, quando bem 
aplicada e abordada de forma 
correta, aportar valor e conduzir 
as empresas a uma maturidade 
tecnológica acima da média. 
Para além do investimento em 
novas ferramentas, é fundamen-
tal que as empresas realizem uma 
análise dos processos e das tecno-
logias, o que representa uma de-
safiante transformação cultural e 
operacional, apenas possível com 
o acompanhamento de especia-
listas nesta área.
Caso contrário, correm o risco de 

enfrentar um desafio ainda mais 
laborioso: as tecnologias e ferra-
mentas estão lá, a sua obtenção 
exigiu um grande investimento, 
mas ninguém as está a utilizar, 
uma vez que ninguém sabe como 
o fazer e suspeitam que a sua uti-
lização por si só complicará, em 
vez de simplificar, a sua atividade 
e das suas equipas. 
Desta forma, a bwd, em conjunto 
com a ITPeers, criou o Guia Defi-
nitivo para os Novos Desafios do 
Digital, com o objetivo de simpli-
ficar e desmistificar a abordagem 
aos novos desafios da era digital, 
enfrentados diariamente pelas 
empresas portuguesas.
Consulte este guia gratuito aqui.

Como Portugal e Espanha têm 
regulações distintas sobre o se-
tor dos seguros, o livro  “Regu-
lação do contrato de seguro em 
Portugal e Espanha” é uma fon-
te de informação básica sobre a 
regulamentação portuguesa e 
espanhola do contrato de seguro, 
bem como um estudo para todos 
os públicos do direito comparado.
O objetivo fundamental da obra 
é que os empresários e profissio-
nais, portugueses e espanhóis, 
que tenham iniciado a aventura 
de alastrar as suas atividades ao 
país vizinho, disponham de um 
livro de consulta para obterem 
a informação essencial sobre o 
modo de funcionamento dos se-
guros do outro lado da fronteira. 
Com essa ideia em mente, o livro 
divide-se em três partes: o direi-
to português, o direito espanhol 
e uma comparação entre ambos. 
A intenção é tornar mais clara a 

exposição das normas sobre o se-
guro, mediante a utilização de um 
questionário, de forma a organi-
zar a informação contida no livro. 
Assim, o índice de cada uma das 
partes, nas quais se divide o tex-
to, é formado pelas perguntas que 
uma pessoa que se aproximasse 
pela primeira vez do direito luso 
ou espanhol poderia colocar. Essas 
questões foram respondidas, para 
o direito português, pela professo-
ra Margarida Lima (presidente da 
secção portuguesa da Associação 
Internacional de Direito dos Se-
guros) e, para o direito espanhol, 
pelo professor Fernando Peña 
(Universidade de Corunha).
O último capítulo do livro, no qual 
se sublinham as diferenças exis-
tentes entre os dois direitos anali-
sados, resulta da discussão, troca 
de ideias e trabalho conjunto de 
ambos os autores.
Consulte o livro aqui.
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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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