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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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Foi precisamente o que 
aconteceu com a cam-
panha “Sous le Soleil 
du Portugal” em Paris: 
uma eficiente e eficaz 
ação de cross-selling 
levada a cabo pela AI-
CEP, pela Embaixada 

de Portugal e pelo Turismo de Portugal, que 
estando centrada no BHV Marais, um dos ar-
mazéns de referência do Grupo Galeries La-
fayette, chegou a um público muitíssimo mais 
vasto através da campanha publicitária efetua-
da no Metro e nas ruas de Paris.
 
Durante oito semanas, decorridas em maio e 
junho passados, promovemos a excelência do 
‘design’, da inovação e da qualidade da oferta 
portuguesa no exigente mercado francês. Uma 
oportunidade única para aumentar a notorie-
dade dos produtos nacionais – mais de meia 
centena de marcas portuguesas associaram-se 
a esta iniciativa – e o destino turístico Portugal 
junto de milhões de franceses, visando um pú-
blico de segmento-alto, e com a possibilidade 
de algumas das marcas e produtos expostos 
permanecerem na oferta diária do BHV Marais 
após o final da ação.
 
Um balanço preliminar dá conta do sucesso 
desta operação – registaram-se mais de 1,8 
milhões de entradas no BHV Marais durante a 
campanha –, que serviu ainda de âncora a um 
conjunto de 47 iniciativas de âmbito económi-

co, cultural, gastronómico e turístico, sob a de-

signação de “Agenda Portugal à Paris”.

 

São sobejamente conhecidos os laços histó-

ricos e culturais que unem Portugal e França, 

mas não é de somenos importância (antes pelo 

contrário!) as excelentes relações económicas 

entre os dois países e o forte crescimento que 

têm revelado nos últimos anos. Desse fortale-

cimento das relações luso-francesas fala-nos, 

em entrevista, o embaixador de Portugal em 

França, Jorge Torres Pereira, cuja atuação con-

certada com a delegação da AICEP em Paris 

tem sido relevante para os excelentes resulta-

dos a que assistimos atualmente nos planos do 

comércio e do investimento bilaterais.

 

Nesta edição da Portugalgobal, damos tam-

bém destaque ao mercado da Polónia e às 

oportunidades de negócio que oferece às em-

presas portuguesas. De salientar o dinamismo 

da economia polaca, com crescimento conti-

nuado e um aumento do poder de compra dos 

quase 40 milhões de polacos, apresentando 

um potencial que, longe de estar esgotado, 

permite perspetivar um incremento nas rela-

ções económicas bilaterais.  

 

Boa leitura e boas férias!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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“SOUS LE SOLEIL
DU PORTUGAL”

PROMOÇÃO DE PORTUGAL
EM FRANÇA
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A ação de promoção nacional em França, “Sous le Soleil du Portugal”, realizou-se 
entre 6 de maio e 25 de junho, no BHV Marais, a flagship store do Grupo Galeries 

Lafayette, com o apoio da AICEP, do Turismo de Portugal e da Embaixada de 
Portugal em Paris.

sumiu um destaque na divulgação de 
toda a operação, que passou pela co-
municação no website do BHV Marais 
(que conta com 450 mil visitantes por 
mês) com informação sobre as ativida-
des diárias, os produtos e as marcas 
portuguesas, o envio de uma news-
letter para um universo de 350 mil 
clientes registados com o catálogo da 
ação, para além de um ampla divulga-
ção que foi realizada nas redes sociais 
com a criação de hashtags específicos. 
Esta estratégia de promoção digital 
permitiu gerar, de acordo com núme-
ros disponibilizados pelo BHV, mais de 
649 mil visualizações, contribuindo 
para um fluxo constante de visitantes 
e compradores ao longo de todo o pe-
ríodo que decorreu a ação.

Esta operação comercial envolveu a 
participação de mais de 50 empresas 
nacionais e de parceiros do BHV Ma-
rais, como a concept store parisiense 
“Lusa Luso”, a empresa “Comme à 
Lisbonne” e a ceramista Anna Wester-
lund. Marcaram igualmente presença 
os importadores locais Agriberia, L’Art 
en Bouteille e Portologia, representan-
do diversas marcas e empresas portu-
guesas do setor alimentar, dinamizan-
do ações de degustação de produtos 
alimentares e vinhos portugueses, bem 
como ações de showcooking. A Câma-
ra Municipal do Fundão, a Associação 
Beirões de França e o BHV Marais, com 
o apoio da AICEP, dinamizaram tam-
bém uma ação de promoção e distri-
buição de cerejas do Fundão neste de-
partment store francês.

A livraria do BHV Marais disponibilizou 
mais de 170 livros de mais de 50 edi-
toras francesas, de autoria portugue-

sa ou sobre Portugal (História, Arte e 

Fotografia, Ficção, Literatura, Poesia, 

Banda Desenhada, Infanto-Juvenil, Tu-

rismo e Culinária), realizando também 

diversas sessões de autógrafos com vá-

rios autores. 

O destaque concedido ao destino tu-

rístico e às marcas portuguesas cons-

tituiu uma oportunidade única para 

aumentar a notoriedade dos produtos 

nacionais, com a possibilidade de algu-

mas das marcas e produtos expostos 

permanecerem na oferta diária do BHV 

Marais, após o final da ação. Sublinha-

-se o facto que nenhuma marca por-

tuguesa estava representada de uma 

forma direta no referido armazém até 

ao início desta ação.

A ação de promoção “Sous le Soleil du 

Portugal” serviu ainda de âncora a um 

conjunto de 47 iniciativas de âmbito 

económico, cultural, gastronómico e 

turístico, com a designação de “Agen-

da Portugal à Paris”.

“A ação Sous le Soleil du Portugal 

no BHV Marais e todas as atividades 

coordenadas pela AICEP na Agenda 

Portugal à Paris promovem a excelên-

cia do ‘design’, inovação e qualida-

de da oferta portuguesa no exigente 

mercado francês. Uma proposta de 

valor forte e competitiva que encon-

tra aqui o palco ideal para projetar a 

imagem do país, ao mesmo tempo 

que promove as empresas e produtos 

portugueses em França, um dos prin-

cipais parceiros comerciais de Portu-

gal”, afirmou Luís Castro Henriques, 

presidente da AICEP. 

Durante oito semanas, Portugal deu 
a conhecer, junto do segmento-alto 
do público francês, diversos produtos 
e serviços nacionais dos mais variados 
setores, nomeadamente: acessórios de 
moda, produtos de casa e gifts, cerâ-
mica decorativa, alimentação e bebi-
das, artesanato, produtos culturais e 
pacotes de viagens (abrangendo o país 
de norte a sul, incluindo as ilhas). 

Esta promoção de produtos/marcas 
portuguesas foi alicerçada numa for-
te estratégia de marketing, articulada 
entre o BHV Marais, a AICEP e o Tu-
rismo de Portugal, que passou pela in-
tervenção ao nível da fachada exterior 
do edifício, pela decoração das vitrinas 
com elementos alusivos à imagem 
da ação e de produtos portugueses 
e pelo desenvolvimento de toda uma 
cenografia de suporte aos produtos 
portugueses expostos no interior do 
department store.

A cerimónia de inauguração aconteceu 
no dia 15 de maio, nas instalações do 
BHV Marais, com a presença do pre-
sidente e do diretor-geral do Grupo 
Galeries Lafayette, Philippe Houzé e 
Nicolas Houzé, respetivamente, da di-
retora-geral do BHV Marais, Amandine 
de Souza, do secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias, da secretária de Estado do Tu-
rismo, Ana Mendes Godinho, do pre-
sidente e do administrador da AICEP, 
Luís Castro Henriques e António Silva, 
respetivamente, do presidente do Tu-
rismo de Portugal, Luís Araújo, e do 
embaixador de Portugal em França, 
Jorge Torres Pereira. 

A utilização de ferramentas digitais as-



Fundado em 1856, o BHV Marais é 
considerado um dos armazéns de 
referência do Grupo Galeries Lafayet-
te. Este grande armazém de 45 mil 
metros quadrados localiza-se num 
dos bairros mais famosos e trendy 
da capital francesa, o Marais. O BHV 
Marais dispõe de uma oferta multis-
setorial alargada incluindo mais de 
900 marcas de luxo e gama-alta de 
artigos de casa, moda, beleza, de-
sign, bricolagem, lazer e restauração. 

O BHV Marais conta com mais de 
1.300 trabalhadores efetivos nas 
quatro lojas da marca em França – 
BHV Marais, BHV Marais L’Homme, 
BHV Marais La Niche e BHV Parly 2 
(situado nos arredores de Paris) – e 
três lojas no estrangeiro (uma no 
Dubai e duas em Beirute). Este gran-
de armazém parisiense regista cerca 

de 50 mil visitantes/clientes por dia 

e situa-se na famosa Rue de Rivoli, 

visitada pela grande maioria dos 50 

milhões de turistas que a região de 

Île-de-France atrai anualmente.

O BHV Marais integra o Grupo Gale-

ries Lafayette, empresa familiar fran-

cesa (família Moulin que tem partici-

pações relevantes em várias empre-

sas, entre as quais no Grupo Carre-

four) que emprega cerca de 14 mil 

colaboradores, e registou no último 

exercício um volume de negócios de 

4,5 mil milhões de euros. Além dis-

so, acolhe diariamente nos seus 280 

estabelecimentos comerciais cerca de 

um milhão de visitantes/clientes. 

www.bhv.fr

www.groupegalerieslafayette.fr

• Mais de 1,8 milhões de entradas 
no BHV Marais durante o período da 
ação, com cerca de 29 mil visitantes 
em média por dia e um pico médio 
de 40 mil pessoas aos sábados;

• 53 marcas portuguesas presentes 
nesta ação de promoção e um volume 
de vendas realizado de 104.400 euros;

• 55,6 milhões de pessoas terão vis-
to os cartazes da ação no metro e 
nas ruas de Paris;

• 24 animações no BHV Marais du-
rante o período da ação (dedicató-
rias, workshops, degustações, etc.);

• 145 obras literárias portuguesas re-
ferenciadas para a ocasião;

• 27 pedidos de orçamento para via-

gens a Portugal;

• 27 referências na imprensa, in-

cluindo a revista Elle, Le Fígaro, a 

CNEWS, entre outros;

• 890 mil pessoas terão visto a ação 

nas redes sociais.

BHV Marais

SOUS LE SOLEIL DU PORTUGAL EM NÚMEROS

© António Borga

https://www.bhv.fr/
https://www.groupegalerieslafayette.fr/
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Entre as iniciativas incluíram-se encontros com investidores franceses, participa-
ção de empresas portuguesas em feiras, ações de promoção de empresas e mar-
cas portuguesas, degustação de vinhos e produtos alimentares, conferências e 
encontros, workshops, exposições, concertos, cinema, entre outras ações.

“AGENDA PORTUGAL À PARIS”

Ancorada na grande ação “Sous le soleil du Portugal”, a AICEP e a Embaixada 
de Portugal em França coordenaram a iniciativa de cross-selling denominada por 

“Agenda Portugal à Paris”, que agregou um conjunto 47 ações nas áreas da arte & 
cultura, economia & institucional, vinhos & gastronomia e turismo. Estas iniciativas, 
que envolveram 26 parceiros nacionais e locais, decorreram durante oito semanas, 

entre 6 de maio e 25 de junho.

Arte & Cultura 
30 março a 18 maio
Lusoscopie – “À moi de jouer” de 
Clara Saracho de Almeida;

4 a 29 maio
Exposição de fotografias – “Rostos da 
Europa” com a participação de San-
dra Rocha;

6 maio a 25 junho
Exposição de Rui Moreira no BHV Marais;

17 maio
Concerto do lançamento do Volume 5 
da coleção “Compositores portugueses 
– Repertório para Pianistas”;

21 maio
Jornada “Voz em imagens”;

22 maio

Sessão de autógrafos da escritora Valé-

rie Linder no BHV Marais;

Dia da Língua Portuguesa na UNESCO;

1 maio a 30 junho

Exposição “Barbatanas dorsais” de 

José Loureiro;

25 maio

Lusoscopie – “Orange” – Exposição de 

Ângelo Ferreira de Sousa e Isabel Ribeiro;

Apresentação da tradução francesa 

do livro “Até que as pedras se tornem 

mais leves que a água” de António 

Lobo Antunes;

Cantores da Europa 2019 – Concerto 

de Gisela João;

31 maio a 14 junho
Lusoscopie – “Chemin Bleu” – Exposição 
de Carmo Pólvora;

6 junho
Lusoscopie “Bestiaire” – Exposição de 
Pedro Calapez;

5 junho
“Move” de João Pedro Vale e Nuno 
Alexandre Ferreira; 

6 a 25 junho
Arte indo-portuguesa em destaque;

12 junho
Antestreia em França do novo filme do 
realizador João Canijo “11 vezes Fátima”;

14 junho a 1 julho
Retroespectiva integral da obra de Te-
resa Villaverde;

15 junho
Dedicatória de Anaïs Delon-Lugassy 
no BHV Marais;

19 junho
Antestreia em França do novo filme da 
realizadora Teresa Villaverde “Colo”;

24 junho
Dedicatórias de autores portugueses 
no BHV Marais;

25 junho
Apresentação do livro “Lisbonne, dans 
la ville musulmane” no Consulado-Ge-
ral de Portugal em Paris.

Economia & Institucional
14 julho
Cerimónia de inauguração da sala Eça 
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de Queiroz no Consulado-Geral de 

Portugal em Paris;

15 junho

Pequeno-almoço com investidores 

franceses e reativação do conselho 

estratégico da Câmara de Comércio e 

Indústria Franco-Portuguesa;

Inauguração oficial da ação “Sous le 

soleil du Portugal”;

5 a 8 junho

Promoção de produtos alimentares 

portugueses no hipermercado E. Le-

clerc de Bonneuil, dinamizada pelo 

importador Agriberia em parceria com 

a AICEP;

11 junho

Celebração do Dia de Portugal, de Ca-

mões e das Comunidades Portuguesas;

13 junho

Sessão de networking INOV Contacto/

AGRAFr;

15 a 16 junho

Ação de promoção e de distribuição 

das cerejas do Fundão em Paris;

17 a 23 junho

Feira Internacional de Aeronáutica e 

do Espaço (Le Bourget);

17 junho

“Portugal Day” na Feira Internacional do 

Aeronáutico e do Espaço (Le Bourget);

18 junho
Sessão “Portugal Meets the World“ 
na Feira Internacional do Aeronáutico 
e do Espaço;

Sessão de networking Portugal-França 
(AICEP/GIFAS) da Feira Internacional do 
Aeronáutico e do Espaço (Le Bourget);

Desfile de Hugo Costa no calendário 
oficial da Semana da Moda Masculina 
de Paris;

18 a 20 junho
Showcase ModaPortugal em Paris.

Vinhos & Gastronomia
13 a 16 maio
Participação portuguesa na Vinexpo 
Bordeaux;

18 a 19 maio
Ação de degustação de vinhos e 
produtos alimentares do importador 
Agriberia no BHV Marais;

18 maio
Ação de degustação de vinho do Por-
to e workshop do importador Portolo-
gia no BHV Parly 2;

21 maio

Ação de degustação e jantar com Tia-

go Alves de Sousa organizada pelo 

importador L’Art en Bouteille;

25 a 26 maio

Ação de degustação de vinhos e 

produtos alimentares do importador 

Agriberia no BHV Marais;

1 a 2 junho

Degustação e masterclass de Vinho do 

Porto no BHV Marais organizada pelo 

importador Portologia no BHV Marais;

1 junho

Ação de degustação de vinhos e pro-

dutos alimentares portugueses do im-

portador Agriberia no BHV Parly 2;

4 junho

Degustação livre e masterclass de Vi-

nho da Madeira a cargo do IVBAM;

7 junho

Degustação de Vinho Verde e Vinho 

do Douro no BHV Marais organizada 

pelo importador L’Art en Bouteille no 

BHV Marais;

8 junho

Degustação de produtos portugueses 

no BHV Parly 2 organizado pelo im-

portador Agriberia;

15 a 16 junho

Degustação e masterclass de Vinho do 

Porto no BHV Marais organizada pelo 

importador Portologia no BHV Marais;

20 junho

Degustação de Vinho Verde e Vinho 

do Douro no BHV Marais organizada 

pelo importador L’Art en Bouteille no 

BHV Marais.

Turismo
17 a 18 maio

Salão do Imobiliário e Turismo Portu-

guês de Paris.

Consulte todas as ações da “Agenda 

Portugal à Paris” em:

http://portugalglobal.pt/PT/Paginas/

agenda-portugal-a-paris.aspx

http://portugalglobal.pt/PT/Paginas/agenda-portugal-a-paris.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/Paginas/agenda-portugal-a-paris.aspx


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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Forte presença portuguesa no “Salon du 
Bourget” em Paris

Pequeno-almoço 
com investidores 
franceses

Na edição de 2019 do “Salon du 
Bourget”, o maior evento do mun-
do da indústria aeronáutica e es-
pacial, Portugal voltou a marcar 
presença com uma representação 
institucional organizada pela AED 
Portugal (Cluster Aeronáutico, Espa-
ço e Defesa), IdD (Plataforma das In-
dústrias de Defesa Nacionais) e FCT/
Portugal Space. 

Esta edição do “Salon du Bourget” 
contou com mais de 322 mil visitan-
tes, cerca de 2.400 expositores de 
48 países, 3.450 jornalistas de 67 
países, 290 delegações oficiais de 
98 países, mais de 320 mil metros 
quadrados de exposição e voos de 
apresentação de 45 aeronaves.

A empresa OGMA teve um stand 
próprio nesta feira. No espaço do 
pavilhão de Portugal, participaram 
também o “Flexcraft Project” (Al-
madesign, IST, SET, Embraer Portu-
gal e INEGI), o PIEP - Pólo de Ino-
vação em Engenharia de Polímeros 
e as empresas Frezite, Aeromec e 
Active Space.

A presença portuguesa foi ainda 
marcada por três eventos no espaço 
da feira: evento de networking no 
Pavilhão de Portugal, no dia 17 de 

junho, organizado pela AED Portu-

gal, AICEP, idD e Portugal Space; re-

ceção no pavilhão de Portugal “Por-

tugal meets the world”, no dia 18 

de junho, também organizado pela 

AED Portugal, AICEP, idD e Portugal 

Space; e sessão de networking Por-

tugal-França no pavilhão do Grou-

pement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), 

no dia 18 de junho, organizado 

conjuntamente pela AICEP e GIFAS. 

A participação portuguesa nes-

te certame foi acompanhada pelo 

ministro da Defesa Nacional, João 

Gomes Cravinho, o ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior, Manuel Heitor, o secretário 

de Estado da Internacionalização, 

Eurico Brilhante Dias, o presidente 

da AICEP, Luís Castro Henriques e 

administradora da AICEP, Madalena 

Oliveira Silva.

A participação de Portugal neste 

certame de referência mundial re-

força a promoção internacional do 

seu cluster aeronáutico e das suas 

capacidades distintivas, sendo este 

um setor da atividade económi-

ca que tem vindo a reforçar o seu 

peso na formação do PIB nacional.

No dia 15 de maio, teve lugar 

na Embaixada de Portugal em 

Paris um pequeno-almoço com 

um grupo alargado de investido-

res franceses, com o objetivo de 

apresentar as condições de inves-

timento em Portugal e discutir os 

novos desafios económicos em 

Portugal e em França no atual 

contexto europeu. 

Esta iniciativa contou com a pre-

sença do ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos 

Silva, do secretário de Estado 

da Internacionalização, Eurico 

Brilhante Dias, do presidente da 

AICEP, Luís Castro Henriques, do 

administrador da AICEP, António 

Silva, do embaixador de Portu-

gal em França, Jorge Torres Pe-

reira, do presidente da Câmara 

de Comércio e Indústria Franco-

-Portuguesa, Carlos Vinhas Perei-

ra, e foi moderada pelo professor 

Christian de Boissieu, destacado 

economista francês.

Esta sessão assinalou também a 

reativação do Conselho Estraté-

gico da Câmara de Comércio e 

Indústria Franco-Portuguesa.

© António Borga

© António Borga
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A sessão de networking entre par-

ticipantes e ex-participantes do 

programa INOV Contacto residen-

tes em França e membros da Asso-

ciação de Portugueses Diplomados 

Residentes em França (AGRAFr), 

dinamizada conjuntamente pela 

delegação da AICEP em Paris e pela 

direção da AGRAfr, realizou-se no 

dia 13 de junho.

Esta sessão contou com a presença 

de um número muito alargado de 

participantes e permitiu um exce-

lente momento de convívio entre 

quadros portugueses a trabalhar 

em França, a consolidação e alar-

gamento do conhecimento sobre 

o perfil, características e posiciona-

mento laboral destes profissionais 

e também a estimulação das redes 

de cooperação, colaboração e par-

tilha entre estes profissionais. Esta 

iniciativa contou também com a 

presença do embaixador de Portu-

gal em França, Jorge Torres Pereira.

No dia 24 de junho, o Serviço 

Cultural da Embaixada de Portugal 

em França/Instituto Camões, a 

AICEP e o BHV Marais organizaram 

uma sessão de autógrafos de três 

autores portugueses na livraria do 

BHV Marais. 

Mediada pelo responsável da livra-

ria do grande armazém, Pascal Pan-

netier, e com a presença do embai-

xador de Portugal em Paris, Jorge 

Torres Pereira, a sessão contou com 

a presença dos seguintes autores 

portugueses: Lídia Jorge, Valério 

Romão e a fotógrafa Sandra Rocha.

A oferta de livros portugueses à 

venda na livraria do BHV Marais 

foi organizada conjuntamente 

pelo Serviço Cultural da Embaixa-

da de Portugal em França/Instituto 

Camões e a delegação da AICEP. 

Durante este período estiveram à 

venda, no BHV Marais, um número 

muito alargado de livros de autores 

portugueses representados por 57 

editoras francesas.

Sessão de networking INOV Contacto/AGRAFr

Sessão de autógrafos 
de autores portugueses 
no BHV Marais

Promoção de
produtos alimentares
portugueses no
hipermercado
E. Leclerc de Bonneuil

Durante estes três dias efetuou-se 

uma promoção muito alargada e di-

versificada de produtos alimentares 

portugueses, com ações de degus-

tação no ponto de venda e a intro-

dução e teste a novos produtos da 

oferta alimentar portuguesa.

Entre 5 e 8 de junho realizou-se 

nas instalações do hipermercado 

E. Leclerc de Bonneuil (arredores de 

Paris) uma promoção de produtos 

alimentares portugueses, promovi-

da pelo importador Agriberia e que 

contou com o apoio da AICEP.
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Promoção das cerejas 
do Fundão no
BHV Marais

Portugal dinamiza iniciativas na Semana de 
Moda Masculina de Paris

No dia 18 de junho a moda portu-
guesa destacou-se em França com 
a realização de dois eventos no âm-
bito da Semana da Moda Masculina 
de Paris.

Num primeiro momento, o designer 
português Hugo Costa participou 
pela terceira vez no calendário oficial 
da Semana da Moda Masculina da 
capital francesa, onde apresentou a 
nova coleção primavera-verão 2020 
com o apoio da Portugal Fashion. 

Num segundo momento inaugurou-
-se o “Showcase ModaPortugal”, 
uma iniciativa promovida pelo CENIT 
– Centro de Inteligência Têxtil e pela 
ANIVEC – Associação Nacional das 
Indústrias e Vestuário e Confeção, 
em parceria com as associações API-
CAPPS, AORP, ModaLisboa e Portu-
gal Fashion. Esta iniciativa apresen-
tou, entre o dia 18 e 20 de junho, 
cerca de 30 marcas e designers por-
tugueses dos setores do vestuário, 
calçado, acessórios e joalharia. 

Nestes dois eventos participaram o 
secretário de Estado da Internacio-
nalização, Eurico Brilhante Dias, a 
administradora da AICEP, Madalena 
Oliveira e Silva, e estiveram também 

representadas as associações em-
presariais e as entidades envolvidas 
na realização das mesmas.

Nos dias 15 e 16 de junho, a Câ-

mara Municipal do Fundão, o BHV 

Marais e a associação Beirões de 

França, com o apoio da AICEP, 

promoveram uma ação de pro-

moção e distribuição de cerejas 

do Fundão nos espaços interior e 

exterior do BHV. Para esta degus-

tação foram transportadas para 

Paris cerca de 1,2 toneladas de 

cerejas do Fundão.

Esta ação foi acompanhada pelo 

vice-presidente da Câmara do 

Fundão, Luís Miguel Gavinhos, 

pela administradora da AICEP, 

Madalena Oliveira Silva e pelo pre-

sidente da Associação Beirões de 

França, Hermano Sanches Ruivo.
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http://www.inovcontacto.pt/
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> POR MANUEL GAEIRAS, 
ASSESSOR DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA AICEP

> E RUI PAULO ALMAS, 
DELEGADO DA AICEP EM 
FRANÇA

A CAMPANHA “SOUS LE 
SOLEIL DU PORTUGAL”

O department store francês BHV Marais dirigiu
a Portugal um convite para a realização de uma 

grande ação de promoção designada “Sous le Soleil 
du Portugal”, que decorreu de 6 de maio a 25 de 

junho de 2019.

Nos últimos anos, o BHV Marais tem 

destacado diferentes países, como 

o Reino Unido, a África do Sul ou a 

Dinamarca. A seleção de Portugal ba-

seou-se nos compradores e visitantes 

do BHV que, num inquérito realizado 

sobre qual o país que gostariam que 

fosse abordado em 2019, identifica-

ram o nosso país.

Como espaço emblemático da ca-

pital francesa, localizado no bairro 

histórico do Marais, influenciador de 

tendências e com um fluxo diário de 

50 mil visitantes no segmento médio 

alto, a possibilidade de um país poder 

apresentar-se nos seus variados domí-

nios, extravasando o plano comercial, 

e divulgar cumulativamente dimen-

sões da sua oferta turística, criadores 

e cultura, foi uma oportunidade que a 

AICEP e o Turismo de Portugal enten-

deram como muito importante para o 

reforço e consolidação da imagem de 

Portugal no mercado francês. 

Estiveram representadas 53 marcas 

e empresas portuguesas de diver-

sos setores, desde a moda, calçado, 

têxteis-lar, acessórios de moda, casa 

e gifts, cerâmica decorativa e pro-

dutos alimentares (“épicerie fine”). 

Os importadores locais das marcas 

e empresas portuguesas da área ali-

mentar, em articulação com o BHV, 

organizaram ações de degustação e 

venda de produtos alimentares e vi-

nhos portugueses. 

A área das indústrias culturais e criati-

vas mereceu também destaque nesta 

operação, através da promoção de 

autores e editoras francesas de au-

tores portugueses na livraria do BHM 

Marais, com espaços dedicados e ses-

sões de autógrafos durante todo o 

período da ação.

Destaca-se o facto de não estar ainda 

representada neste grande armazém 

qualquer marca portuguesa (existem 

apenas alguns produtos de marca 

própria BHV fabricados em Portugal), 

pelo que esta notoriedade concedida 

a Portugal e às marcas portuguesas 

constituiu uma oportunidade única 

de aumentar o reconhecimento de 

Portugal, com a forte probabilidade 

de algumas das marcas e produtos 

expostos permanecerem na oferta 

contínua do BHV Marais após a finali-

zação da campanha.

Em paralelo, foi desenvolvido um am-

bicioso plano de comunicação global 

desta campanha, com o objetivo de 
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dar visibilidade ao país nas suas oito 
semanas de duração, trabalhada pelo 
Turismo de Portugal e pela equipa 
criativa do BHV Marais, em articula-
ção com a AICEP. 

Este plano desenvolveu-se em três 
grandes eixos. Em primeiro lugar, o 
edifício do armazém foi decorado de 
acordo com a campanha desenvolvi-
da, nomeadamente as fachadas exte-
riores. As vitrinas também foram alvo 
de intervenção, com a colocação de 
produtos enquadrados numa ceno-
grafia portuguesa. De referir ainda 
que foi elaborada sinalética de ima-
gem para os acessos e entradas, bem 
como para as zonas interiores de ven-
da consignadas à ação. Esta interven-
ção estendeu-se também a algumas 

estações de metro e a outdoors.

Em segundo lugar, foram elabora-

dos suportes físicos, nomeadamente 

a produção de um catálogo com os 

produtos portugueses presentes no 

armazém, para distribuição no inte-

rior do armazém e encarte em revistas 

da especialidade (Elle Déco, Télérama, 

M Le Monde, Sociéty, Vivre Paris, Cos-

mopolitan, entre outras), bem como a 

preparação de um dossier de comuni-

cação dirigido à imprensa generalista 

e especializada.

Por fim, foi desenvolvida a comunica-

ção digital com um eixo fulcral assen-

te no website do BHV (que possui 450 

mil visitas por mês), com informação 

sobre Portugal, a programação diária 

da campanha e as marcas portugue-

sas envolvidas, para além da mobiliza-

ção de todas as outras ferramentas li-

gadas às redes sociais do BHV Marais/

Grupo Galeries Lafayette - Facebook, 

Instagram, Twitter e CRM. Destaque 

ainda para a edição de newsletters 

semanais enviadas para um universo 

estimado de 300 mil registos.

Balanço da ação
Apesar de estarmos sensivelmente a 

um mês do encerramento da campa-

nha já é possível realizar um primeiro 

balanço provisório, em conformidade 

com alguns números disponibilizados 

pelo BHV:

• Venda direta de produtos envolvi-

dos superior a 100 mil euros;

• Retorno do investimento publici-

tário superior a 850 mil euros, para 

uma audiência potencial de 24 mi-

lhões de pessoas;

• Impacto global nas redes sociais 

superior a 650 mil visualizações, com 

a colocação de diversos posts diários 

no Facebook e Instagram, contribuin-

do para um fluxo constante de visi-

tantes e compradores que visitaram 

o armazém.

Mas mais importante que a expres-

são dos números acima referidos foi 

o facto de, durante oito semanas, 

Portugal ter conseguido comunicar 

de uma forma contínua e integrada 

uma imagem competitiva e diferen-

ciadora, tanto ao nível da sua oferta 

turística, como das marcas portugue-

sas envolvidas, num mercado compe-

titivo e sofisticado, mas que assume 

hoje, no contexto das estratégias dos 

agentes económicos nacionais, uma 

posição relevante.

E como referiu a diretora-geral do 

BHV Marais, Amandine de Souza, 

num artigo que pode também con-

sultar neste número da revista Portu-

galglobal: “Le Portugal n’a pas fini de 

séduire!”. Ou seja, há que continuar a 

realizar estas iniciativas com reconhe-

cidos parceiros e em espaços com esta 

relevância, num mercado que é atual-

mente incontornável para a economia 

e para as empresas portuguesas. 
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> POR LUÍS ARAÚJO, 
PRESIDENTE DO TURISMO  
DE PORTUGAL

Perante estes números não podería-

mos deixar de aceitar o desafio que a 

direção do BHV lançou ao Turismo de 

Portugal, para realizarmos uma gran-

de ação de promoção do nosso país 

TURISMO DE PORTUGAL
O MELHOR DESTINO DO MUNDO

MOSTRA-SE AOS FRANCESES

O mercado francês é estratégico para o turismo em Portugal e tem evoluído 
de forma sustentável. Em 2018, recebemos mais de 1,3 milhões de franceses, 
afirmando-se como um dos principais mercados para o nosso país. Tem sido 

também relevante na procura turística para as diferentes regiões do nosso país, 
contribuindo para a coesão territorial, um dos objetivos da Estratégia de Turismo 

2027. Na perspetiva dos destinos regionais, França é o primeiro mercado no 
conjunto da procura externa para Lisboa, segundo para o Porto e Norte, Centro

e Alentejo e terceiro para a Madeira.

numa das lojas mais icónicas do gru-
po Galeries Lafayette, o BHV Marais. 
A juntar a tantas outras iniciativas que 
levamos a cabo no mercado francês, 
esta foi uma parceria relevante para a 
projeção de Portugal, considerando a 
dimensão das Galeries Lafayette, que 
acolhem todos os dias mais de um mi-
lhão de visitantes nas suas lojas. Trata-
-se ainda de uma marca com grande 
afinidade com o consumidor francês e 
que possui uma rede de agências de 
viagens presente em toda a França. 

Durante cerca de mês e meio, parisien-
ses e turistas foram inspirados pela ação 
“Sous le Soleil du Portugal”, que mos-
trou as diferentes facetas de um país que 

vale a pena visitar, ou não fosse o único 

país eleito duas vezes o melhor destino 

turístico do mundo, pelos “World Travel 

Awards”. Um país que é cada vez mais 

referido como uma opção, também 

para investir, estudar ou viver.

Sob o lema da diversidade, foi apre-

sentado um país, largamente conheci-

do pela sua capacidade intrínseca de 

receber bem todos os que o visitam, 

um país aberto a outras culturas, tole-

rante e inclusivo. Uma diversidade que 

se reflete na sua oferta, com destaque 

para o seu património natural, cultu-

ral, onde o mar, o sol, a música e os sa-

bores têm a sua melhor expressão. 
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Portugal esteve em des-
taque enquanto destino 
turístico de excelência 
na ação de promoção 

do país que decorreu no 
BHV Marais, em Paris, sob 

a designação genérica 
“Sous le Soleil du Portu-

gal”. Uma ação direciona-
da para o mercado fran-
cês, que além da oferta 

exclusiva das marcas e dos 
criadores portugueses de 
diversos setores, promo-

veu o país como um desti-
no turístico incontornável 

e a descobrir. 

Para o Turismo de Portugal, mais do 
que uma ação de comunicação do 
destino turístico, a parceria com as Ga-
lerias Lafayete respondia à estratégia 
de marketing para este mercado, que 

elege espaços comerciais que tenham 
grande afinidade com o consumidor 
francês e que possuam uma rede de 
agências de viagens. Deste modo, 
atuamos na construção de marca-país 
junto do consumidor e simultanea-
mente promovemos a comercialização 
da oferta turística nacional.

“Portugal. La Diversité” foi a proposta 
amplamente divulgada tanto na loja do 
Marais como na rede de doze agências 
de viagens Lafayette Voyage, localiza-
das em todo o território francês, ofe-
recendo pacotes de viagens com circui-
tos destinados a diferentes segmentos 
de públicos, ao longo de todo o ano e 
de norte a sul do país, incluindo as ilhas 
da Madeira e dos Açores.

Natureza, oceano, sol, música e sabores 
foram os cinco grandes temas da cam-
panha de verão VisitPortugal patente 
nesta ação de promoção do país. A loja 
no Marais centralizou toda a operação, 

apresentando o estilo de vida portu-
guês, que foi refletido na cenografia 
específica das vitrinas, nos seus corredo-
res, nos espaços comuns de grande visi-
bilidade e de acesso à loja, assim como 
nas áreas exteriores do edifício.

“Portugal. La Diversité” pretendia ainda 
mostrar a nossa genuína vocação inte-
gradora, um país tolerante, aberto, se-
guro e inclusivo. Um país que acrescenta 
valor às marcas (nacionais ou globais) e 
que tem um propósito – receber bem 
todas as pessoas – independentemente 
da sua origem, cultura, identidade, sexo, 
idade ou religião. Um país cada vez mais 
procurado para visitar, mas também para 
viver, estudar e investir. Nada melhor 
para representar este ADN português do 
que a interpretação contemporânea de 
um símbolo como a “andorinha”, ele-
mento gráfico que representou transver-
salmente a imagem desta operação em 
Paris, mas que na verdade se estendeu a 
toda a França. 

Fachada BHV Marais Campanha VisitPortugal

PORTUGAL, LA DIVERSITÉ…
NO CORAÇÃO DE PARIS

POR TURISMO DE PORTUGAL
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A decoração exterior do BHV traduziu 
isso mesmo, não só nas telas que fo-
ram apresentadas nas suas fachadas 
laterais, nomeadamente na emble-
mática Rue de Rivoli, como também 
na instalação produzida em exclusivo 
para esta ação, com as múltiplas an-
dorinhas coloridas na icónica fachada 
sobranceira à praça do Hôtel de Ville.

Criada pelo artista português Raphael 

Bordallo Pinheiro em finais do século 

XIX, a andorinha de cerâmica e asas 

pretas habita desde essa época nas 

casas portuguesas. Sozinhas ou em 

bandos, elas são uma presença cons-

tante, representando os valores mais 

nobres da cultura popular portugue-

sa: a harmonia, a felicidade, a prospe-

ridade, mas também o amor, a lealda-

de e a fidelidade. 

Como ave migratória, a andorinha 

corre o mundo, mas regressa todas 

as primaveras exatamente ao mesmo 

local de onde no ano anterior cons-

truíra o seu ninho. Hoje, representa-

mos a andorinha de forma multicolor 

expressando a diversidade da cultura 

portuguesa, mas acima de tudo como 

manifesto do respeito pelas diferenças 

culturais e de identidade entre povos. 

De 6 de maio a 25 de junho, período 

de tempo em que decorreu esta ação, 

o BHV Marais registou um milhão e 

oitocentas mil entradas de clientes, 

que puderam usufruir dos eventos e 

da animação ligados à gastronomia e 

à cultura portuguesa.

Em termos de comunicação, a ação 

“Sous le Soleil du Portugal” foi am-

plamente divulgada através da ex-

tensa rede de contactos e suportes 

digitais de todo o grupo das Galeries 

Lafayette, que só em termos de re-

des sociais impactou cerca de 890 

mil pessoas. A comunicação social 

francesa também destacou a ação 

em diversas notícias e artigos, tanto 

em formato web como em imprensa 

Vitrine Visit Portugal

Promoção Visit Portugal - Lafayette Voyages

escrita, estimando-se terem alcança-

do uma audiência de cerca de 23 mi-

lhões e 900 mil leitores.

A informação turística sobre o país 

teve particular destaque na página 

principal do website do BHV, assim 

como na área dedicada ao lazer e às 

viagens, convidando à descoberta de 

Portugal e do melhor que o país tem 

para oferecer. Um país caloroso que 

respeita a diversidade e que gosta de 

receber bem todos o que o visitam. 

www.visitportugal.pt

http://www.turismodeportugal.pt
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PRESENÇA PORTUGUESA NO BHV 
ATRAVÉS DA LITERATURA
E DAS ARTES PLÁSTICAS

A ação “Sous le soleil du Portugal/Agenda Portugal à Paris” representou, no campo 
da literatura e das artes plásticas, mas também no da fotografia e do cinema, a 

oportunidade de dar a conhecer a públicos muito alargados áreas de criação onde 
Portugal goza de grande prestígio, mas que são, necessariamente, áreas de menor 

visibilidade pública.

> POR JOÃO PINHARANDA, 
CONSELHEIRO CULTURAL DA 
EMBAIXADA DE PORTUGAL EM 
PARIS E DIRETOR DO INSTITUTO 
CAMÕES EM FRANÇA

A presença portuguesa foi solicitada 
pelas equipas do BHV em dois campos 
fundamentais: o da literatura e o das 
artes visuais. Assim, uma exposição e 
uma escolha alargada, mas criterio-
sa, de obras literárias (e de arte e de 
história) foram propostas em espaços 
próprios dos grandes armazéns BHV 
Marais. A exposição apresentou um 
único artista, que integra uma das 
mais antigas e prestigiadas galerias de 
arte de Paris, a Jeanne Bucher/Jeagger, 
que tem, por tradição de ser a gale-
ria histórica de Vieira da Silva e Arpad 
Szènes, dado atenção privilegiada a jo-
vens artistas portugueses. Rui Moreira 
é um deles e os enormes desenhos e 
pinturas apresentados, não figurativos 
e de grande contraste cromático, cria-
vam no espaço circular escolhido um 
ambiente quase de arte muralista de 
grande e impressiva força visual. 

A escolha do livreiro (Pascal Pannetier) 
do BHV, na qual o Camões/Centro Cul-
tural Português em Paris colaborou in-
tensamente, apresentou 178 títulos de 
57 editoras, e culminou numa sessão, 
muito participada, com dois escrito-
res de gerações diversas (Lídia Jorge e 
Valério Romão) e uma fotógrafa (San-
dra Rocha), que apresentaram os seus 
trabalhos e dialogaram com o próprio 
livreiro e o público.

Paralelamente, a operação permitiu 

ao Camões integrar a rede de comu-

nicação da AICEP, conseguindo, assim, 

alcançar uma dimensão muito eficaz 

de comunicação das suas iniciativas, 

nomeadamente no campo das artes 

visuais e da literatura durante dois dos 

mais ricos meses em eventos culturais 

na cidade. 

Destaque, nomeadamente, para a 

“Lusocopie”, programa que reúne as 

galerias francesas apresentando artis-

tas portugueses e que este ano, entre 

maio e junho, reuniu 11 eventos com 

nomes como João Queiroz, Pedro Ca-

lapez ou o já referido Rui Moreira; tam-

bém a literatura teve grande destaque 

na manifestação anual da “Nuit de la 

Littérature” (organizada no quadro do 

FICEP - Forum des instituts culturels 

étrangers à Paris), no dia 25 de maio, 

e em que dois importantes intérpretes 

de teatro e cinema (Stéphane Freiss 

e Michel Bompoil) leram textos da 

mais recente obra traduzida de Lobo 

Antunes: “Jusqu’à ce que les pierres 

deviennent plus douces que l’eau”. 

Outras iniciativas colocadas no mesmo 

âmbito foram o colóquio “Voix aux 

images”, este com o título “Voir et 

parler de l’Architecture en portugais” 

e realizado na Fundação Calouste 

Gulbenkian em Paris, com inúmeros 

convidados nacionais e internacionais, 

ou o apoio à apresentação da obra in-

tegral da cineasta Teresa Villaverde no 

Centre Georges Pompidou. 

Para além da especificidade da ope-

ração, não repetível nesta dimensão a 

curto prazo, este cruzamento de pro-

gramas culturais e iniciativas comerciais 

e a possibilidade de associar sob um 

mesmo programa disciplinas diferentes 

e por vezes alheias entre si, atraindo e 

gerando públicos, permitiram à área 

cultural, que como já referimos tem 

públicos muito específicos e por vezes 

minoritários, integrar e contribuir posi-

tivamente para o dinamismo crescente 

da boa imagem de Portugal. 

www.instituto-camoes.pt

http://www.instituto-camoes.pt
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CCIFP
AS ATIVIDADES NO ÂMBITO

DA AÇÃO “SOUS LE SOLEIL DU
PORTUGAL/AGENDA PORTUGAL À PARIS“

Mais de 40 empresas francesas e franco-portuguesas 
marcaram presença no seminário realizado na Embaixada 
de Portugal em Paris, a 15 de maio de 2019, com o duplo 
objetivo de abordar o investimento direto em Portugal e 
reativar o Conselho Estratégico da Câmara do Comércio e 

Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP).

> POR CARLOS VINHAS 
PEREIRA, PRESIDENTE DA 
DIREÇÃO DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
FRANCO-PORTUGUESA

O convidado de honra e orador princi-
pal foi o ministro dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva, e o mo-
derador deste pequeno-almoço deba-
te foi o professor Christian de Boissieu, 
enquanto presidente do Conselho Es-
tratégico. O embaixador de Portugal 
em França, Jorge Torres Pereira, e o 
diretor da AICEP em Paris, Rui Almas, 
foram os organizadores do evento, 
que contou com o apoio financeiro e 
logístico da CCIFP. 

Marcaram presença 40 empresas 
francesas, incluindo algumas franco-
-portuguesas, interessadas no tema 
do investimento direto em Portugal. 
O ministro dos Negócios Estrangeiros 
apresentou as condições propícias ao 
investimento em Portugal, dando es-
pecial destaque à situação económica 
reforçada do nosso país, que deve ins-
pirar confiança para qualquer inves-
tidor na implantação de unidades de 
produção ou de serviços em Portugal. 
O crescimento persistente das nossas 

exportações apoia o objetivo de conti-
nuar este ritmo, para passar de 44 por 
cento do nosso PIB atual para 50 por 
cento nos próximos anos. 

A presença de empresas francesas que 
já investiram com sucesso em Portugal 
permitiu ouvir testemunhos positivos 
em prol do investimento em Portugal. 
A sessão de perguntas também serviu 
para levantar algumas dúvidas de or-
dem fiscal e logística. Assim, o feed-
back recebido da parte dos participan-
tes foi muito positivo e esclarecedor, 
com a maioria a questionar quando 
será a próxima reunião do Conselho 
Estratégico e qual o tema da mesma. 

Este evento foi o início de várias ini-
ciativas organizadas com o intuito de 
promover a imagem e os produtos 
portugueses em França, assim como 
incremento das relações económicas e 
comerciais entre os dois países. Estou 
a referir-me à 8ª edição do Salão do 
Imobiliário e do Turismo Português em 
Paris, e ao enorme destaque aos pro-
dutos portugueses, como nunca tinha 
surgido em França, na operação “Sous 
le Soleil du Portugal au BHV Marais”. 

Poder mostrar e vender mais de 50 

produtos de grandes marcas portu-

guesas num showroom como o BHV 

Marais é uma oportunidade única que 

não se apresenta com frequência e que 

se deve aproveitar completamente. 

Os resultados comerciais e de imagem 

foram notáveis para o nosso “made in 

Portugal” e se acrescentarmos a pre-

sença na feira “Le Bourget” e as várias 

iniciativas culturais podemos afirmar 

que foi um espaço temporal e geográ-

fico, como nunca houve aqui em Fran-

ça, em prol da marca Portugal. 

Agradeço ao primeiro-ministro e aos 

numerosos membros do governo 

português que acompanharam es-

tas operações, mostrando uma forte 

implicação na promoção de Portugal 

em França. Termino obviamente agra-

decendo e felicitando este trabalho 

notável realizado pela diplomacia eco-

nómica presente em França, no qual 

incluo a CCIFP, destacando especial-

mente o embaixador Jorge Torres Pe-

reira e o delegado da AICEP em Fran-

ça, Rui Almas. 

www.ccifp.fr

http://www.ccifp.fr
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BHV MARAIS CELEBRA PORTUGAL
O grande armazém multissetorial BHV Marais dispõe de uma oferta original 

e criativa que combina casa, moda, beleza, design, bricolagem, lazer e restauração. 
Localizado na Rue de Rivoli, em Paris, desde a sua criação, há 160 anos, o BHV 
Marais caracteriza-se como um verdadeiro local de inspiração, sendo um dos 

pontos de atração do bairro histórico do Marais. Com 45 mil metros quadrados, 
este grande armazém oferece aos seus clientes parisienses, franceses e 

internacionais cerca de 900 marcas com preços que variam desde acessíveis 
a avançados.

> POR AMANDINE DE SOUZA, 
DIRETORA-GERAL DO
BHV MARAIS

Como influenciador de tendências, o 
BHV Marais tem cultivado o hábito de 
destacar certos países, como o Reino 
Unido sob o tema "Natal Britânico", a 
África do Sul, a Dinamarca sob o tema 
"Natal Dinamarquês" em 2017 e Ibiza 
sob o tema "Ibiza Boémia" em junho 
de 2018.

De 6 de maio a 25 de junho 2019, 
o grande armazém BHV Marais cele-
brou Portugal em torno de uma gran-
de operação. Durante oito semanas, 
o BHV Marais destacou toda a beleza 

e o borbulhar criativo de Portugal, 
através da presença de marcas e artis-
tas portugueses nos vários corners do 
armazém sob o tema “Sous le soleil 
du Portugal". 

Através de uma cenografia muito 
inspiradora mostrámos a diversidade 
da paisagem soalheira de Portugal, a 
natureza, o oceano, o sol e a gastro-
nomia que fazem parte do património 
cultural de Portugal e é toda essa ri-
queza e diversidade que os parisienses 
tanto amam.
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Graças ao apoio do Turismo de Por-
tugal esta operação representou tam-
bém uma oportunidade para promo-
ver o destino e os seus vários circuitos 
turísticos nas agências de viagens do 
BHV Marais.

Mais de 50 marcas portuguesas fo-
ram identificadas em Portugal e re-
ferenciadas para a ocasião nas áreas 
de decoração, artes de mesa, acessó-
rios e mercearia gourmet. O apoio da 
AICEP permitiu apresentar dois pop-
ups exclusivos dedicados às marcas 
icónicas de Portugal como Arcadia, 
Bordallo Pinheiro, Burel, Castelbel, 
Cutipol, Herdmar, Likecork, Manule-
na, Marisol, Maria Portugal Terracota, 
Meia Dúzia, Royal Cocoa chocolatier 
& palace e Viarco.

A concept store Lusa Luso expôs a 
“arte de viver” portuguesa através do 
pop-up instalado no rés-do-chão da 
loja. A Lusa Luso apresentou uma se-
leção única de belos objetos e peças 
emblemáticas de Portugal e também o 
melhor da gastronomia com o azeite 
“Edigio”, por exemplo. A ceramista 
Anna Westerlund criou uma coleção 
exclusiva para esta ação no BHV Ma-
rais. Pinceladas em cores improvisadas, 
traços de lápis ingénuos e uma impro-
vável mistura de materiais caracteri-
zam o trabalho da artista. Convidando 
Anna Westerlund, o BHV Marais mos-
trou o espírito criativo, o dinamismo 

e o encanto de Lisboa. Uma fonte de 
inspiração neste setor, a artista carac-
teriza-se como “uma lufada de ar fres-
co” no setor artesanal, combinando 
design e tradição.

Ao longo do período da ação foi rea-
lizada uma exposição no Observatório 
do BHV Marais, onde foram apresen-
tadas dez obras do artista Rui Moreira 
com o apoio da galeria Jeanne Bucher 
Jaeger. Para propor aos clientes a des-
coberta das especificidades de Portu-
gal e promover o seu know-how foi 
criado todo um programa de eventos, 
incluindo várias dedicatórias com a 
presença excecional da famosa Lídia 
Jorge. Mais de 145 livros sobre Por-
tugal foram referenciados para esta 
operação. Workshops de personaliza-
ção de canecas de Anna Westerlund, 
provas diárias de pastéis de nata com a 
loja “Comme à Lisbonne” e provas de 
vinho do Porto nos finais de semana 

com os importadores Portologia, l’Art 
en Bouteille e Agriberia/Quinta de Pa-
checa. Uma ação de promoção e dis-
tribuição de cerejas vindas diretamen-
te do Fundão foi organizada no último 
final de semana desta operação.

Tivemos a honra de acolher António 
Costa, primeiro-ministro de Portugal, 
que veio especialmente para a oca-
sião, acompanhado pelo embaixador 
de Portugal em França, Jorge Torres 
Pereira, assim como a visita do minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, Augus-
to Santos Silva, ministro-Adjunto e da 
Economia, Pedro Siza Vieira, secretário 
de Estado da Internacionalização, Euri-
co Brilhante Dias, secretária de Estado 
do Turismo, Ana Mendes Godinho, 
presidente da AICEP, Luís Castro Henri-
ques, e presidente do Turismo de Por-
tugal, Luís Araújo.

Esta operação foi um grande sucesso 
com cerca de trinta comunicados de 
imprensa para um público potencial 
de 23,9 milhões de pessoas atingidas. 
Nas redes sociais a visibilidade global 
da operação de Portugal gerou mais 
de 649 mil visualizações. Esta opera-
ção também ajudou o BHV Marais a 
assegurar altos níveis de atratividade 
e tráfego na loja durante um período 
chave no início do verão.

Mais do que nunca, Portugal é um 
destino da moda. Se Lisboa, Porto ou 
Comporta são os locais mais famosos, 
os franceses hoje querem descobrir 
todo o país e é essa diversidade e esse 
estilo de vida que queríamos celebrar. 
A riqueza e a criatividade das marcas 
apresentadas neste evento, e mais par-
ticularmente nos setores de decoração 
e casa, atraíram o interesse dos nossos 
clientes, bem como da nossa equipa 
de compras. Esta primeira experiên-
cia será, sem dúvida, o primeiro passo 
para novas colaborações.

Le Portugal n’a pas fini de séduire! 

www.bhv.fr

http://www.bhv.fr
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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.

3
América do Norte

10
América Central e do Sul

25
Europa

13
Ásia

1
Oceânia

14
África

4
Médio e Próximo Oriente

mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
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AGRIBERIA
“EMBAIXADORES” DOS PRODUTOS 

PORTUGUESES EM FRANÇA

A Agriberia, empresa importadora e distribuidora de produtos agroalimentares 
portugueses em França desde 1999, está referenciada a nível nacional em todas as 

grandes superfícies de distribuição. Desde há 20 anos, que nos assumimos como 
“embaixadores” dos produtos portugueses em França.

POR PAULO PEREIRA, ADMINISTRADOR DA AGRIBERIA.

oportunidade para apresentarmos es-
ses produtos aos clientes do BHV Ma-
rais. Fundada em 1738, a Quinta da Pa-
checa é uma propriedade vinícola fami-
liar de 57 hectares de vinhas, localizada 
na Régua, a maior região vinícola do 
norte de Portugal, o Douro. É uma das 
propriedades mais antigas da região do 
Douro e um dos primeiros vinhos a ser 
engarrafado na história da região.

Os clientes do BHV Marais provaram 
o vinho do Porto, uma das maravilhas 
da herança portuguesa, que foi uma 
verdadeira surpresa para os clientes, já 
que muitos tinham uma ideia bastan-
te “antiga” e pouca correta em rela-
ção à qualidade do vinho do Porto. O 
nosso desejo era dar a descobrir aos 
franceses a grande qualidade do vinho 
do Porto e pensamos que esta opera-
ção permitiu atingir esses objetivos. 
Agradeço, por isso, à AICEP por nos 
ter dado esta oportunidade de dar a 
conhecer os nossos produtos e de pro-
mover Portugal neste lugar de grande 
prestígio em Paris.

A Agriberia organizou também uma 

operação comercial para celebrar o fe-

riado nacional de 10 de junho no E. Le-

clerc de Bonneuil, um hipermercado de 

renome nos arredores de Paris e cliente 

da Agriberia há cerca de 20 anos. Esta 

ação permitiu dar a conhecer aos con-

sumidores franceses novos produtos 

portugueses, que não estavam referen-

ciados neste hipermercado. Empresas 

como a Nutriva, Café Nicola, Condi, 

Conservas Minerva ou Salsichas Prisca 

foram apresentadas em eventos e de-

gustações durante o fim-de-semana de 

Pentecostes – um fim-de-semana com 

bastante movimento na loja. Esta ação 

também permitiu aliar as tradições por-

tuguesas com o feriado nacional de 10 

de junho (Dia de Portugal), que teve 

lugar durante o mesmo período des-

ta operação comercial. Também neste 

caso, agradecemos o apoio da equipa 

da AICEP que nos acompanhou duran-

te todo o projeto. Estamos muito orgu-

lhosos por participarmos nestas ações 

de promoção de Portugal em França. 

www.agriberia.fr

Todos os anos, a Agriberia dá a conhe-
cer novos fornecedores aos consumi-
dores franceses, promovendo a ima-
gem, o know-how e as tradições por-
tuguesas em França. A empresa pro-
põe produtos alimentares e bebidas, 
com e sem álcool, charcutaria fresca, 
queijos, peixes e produtos congelados, 
representando as mais reputadas mar-
cas portuguesas: Aveleda, Super Bock, 
Sumo+Compal, Sagres, Veira de Cas-
tro e Maçarico.

Neste contexto, e graças à AICEP, ti-
vemos a oportunidade de estar pre-
sentes no grande armazém BHV, em 
Paris (Marais) e no Chesnay, realizando 
operações de degustação sob o tema 
“Sous le Soleil du Portugal”, onde pro-
movemos e demos a provar os produ-
tos típicos portugueses. Como Portu-
gal está na moda, e é um dos destinos 
preferidos dos franceses, pretendemos 
fazer parte deste projeto para poder 
contribuir para o crescimento do turis-
mo em Portugal.

Tendo adquirido a empresa Quinta 
da Pacheca em 2012, foi uma grande 

http://www.agriberia.fr
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L’ART EN 
BOUTEILLE

DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS 

PORTUGUESES 
NO BHV

A L’Art en Bouteille é 
a referência parisiense 
aos vinhos portugueses 
de alta qualidade, com 
o objetivo de destacar 

a inesperada associação 
entre a gastronomia 

francesa e a portuguesa. 
Na L’Art en Bouteille, 
empresa importadora 

de vinhos portugueses, 
trabalhamos com 

produtores nacionais 
para apresentar 

produtos de qualidade 
aos nossos clientes, 

escanções, restaurantes e 
negociantes de vinho. 

Com o intuito de divulgar a qualidade 
dos vinhos portugueses, realizamos, 
ao longo de todo o ano, eventos em 
torno dos vinhos nacionais em Paris, 
nomeadamente ações com a presença 
de associações de alimentos e vinhos 
e de produtores, degustações lúdi-
cas para empresas, eventos de luxo 
em hotéis e restaurantes parisienses 
e ainda propomos presentes originais 
para as empresas oferecerem aos seus 
clientes em épocas festivas, como por 
exemplo as caixas de coleção de vinho 
do Douro e do Porto.

No BHV, apresentámos aos clientes 
produtos portugueses de gama alta, 
tendo o retorno sido bastante posi-
tivo. O público francês gosta de en-
contrar lembranças de Portugal em 
Paris, já que voltou de Portugal com 
boas recordações. 

O impacto deste tipo de eventos é 
muito positivo para a comercialização 

> POR CHARLOTTE CAMPERGUE, 
CEO DA L´ART EN BOUTEILLE

e promoção dos vinhos portugueses 

em França, uma vez que nos permite 

atingir um novo público e divulgar a 

qualidade dos vinhos portugueses do 

Douro e do Porto, assim como dos vi-

nhos brancos do Norte do país. 

A qualidade de vida e dos produtos, 

bem como a generosidade da popula-

ção são aspetos de Portugal constante-

mente referidos pelo público francês. 

Assim, é importante assegurar a con-

tinuidade deste sentimento positivo 

fora de Portugal, e especialmente em 

França, através da realização de even-

tos e degustações de produtos de alta 

qualidade, como os vinhos. O evento 

no BHV ajudou a posicionar Portugal 

como um forte ator europeu, que pesa 

e vai continuar a pesar.   

www.lartenbouteille.com

http://www.lartenbouteille.com


DESTAQUE Portugalglobal nº12228

PORTOLOGIA
VINHO DO 

PORTO:
UM CASO

DE SUCESSO
EM PARIS

A presença da empresa 
Portologia no BHV 

Marais, no âmbito da 
iniciativa “Sous le Soleil du 
Portugal”, foi sem dúvida 
uma aproximação muito 
interessante ao público 
parisiense. O facto de 

termos um espaço aberto 
em nome próprio no centro 
da capital francesa não nos 
permite automaticamente 

chegar ao público que 
procuramos atingir e é 

graças a projetos como este 
que temos a possibilidade 

de chegar mais longe
e darmo-nos a conhecer a 
potenciais novos clientes. 

> POR JULIEN DOS SANTOS, 
PROPRIETÁRIO DAS 
GARRAFEIRAS PORTOLOGIA 
E PRODUTOR DOS VINHOS 
HERITAGE PORTO & DOURO
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Ao longo de três fins-de-semana de-
senvolvemos uma animação temática 
com degustações de vinho do Porto 
de diversas categorias, mas também 
com um serviço de cocktails temáti-
cos. Com a colaboração de um bar-
man especializado, desenvolvemos 
duas receitas novas de cocktails com 
base de vinho do Porto, recorrendo a 
ingredientes singulares como a pimen-
ta ou o gengibre, tendo como objetivo 
imprimir uma imagem mais ousada, 
jovem e dinâmica. 

Conseguimos com isso chegar a dois 
públicos-alvo diferentes: os ama-
dores de vinho e os apreciadores de 
cocktails, sendo que a nossa missão 
é apresentar a diversidade do vinho 
do Porto, que tanto pode ser servido 
como tal, como parte integrante de 
outras bebidas.

Por outro lado, conseguimos aumentar 
exponencialmente a visibilidade dos 
nossos vinhos Heritage junto de um 
público que demonstra interesse em 
conhecer novos produtores, bem como 
dar a conhecer o nosso espaço, que 
fica a menos de um quilómetro das ga-
lerias, cativando assim novos públicos.

No decorrer da ação, foi possível per-

ceber que a maioria dos clientes não 

tinha origens portuguesas, mas visitou 

Portugal recentemente, procurando 

encontrar em Paris os sabores que mais 

marcaram a sua visita ao país, não só 

em termos de vinhos, mas também ao 

nível alimentar. Os clientes procuraram 

produtos de alta qualidade, impreg-

nados por essa autenticidade que os 

maravilhou em Portugal, mas que são 

habitualmente difíceis de encontrar no 

circuito do “Mercado da Saudade”.
 
O BHV Marais é um dos espaços co-
merciais mais reputados de Paris, fre-
quentado por uma clientela média-alta, 
altamente influenciadora. Nesse senti-
do, a ação “Sous le Soleil du Portugal” 
foi um passo significativo, no conteúdo, 
mas também na forma como permitiu 
elevar a perceção que os franceses têm 
dos produtos portugueses.  

www.portologia.com
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Embaixador de Portugal em França

JORGE
TORRES PEREIRA

“Oferta portuguesa
goza de crescente notoriedade
no mercado francês”
© LusoJornal
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Com uma crescente notoriedade e prestígio dos serviços e bens 
portugueses no mercado francês, França é o segundo cliente 
e o terceiro fornecedor de bens e serviços portugueses, o que 
demonstra a excelente relação em que se encontram ambos

os países.

Em entrevista à Revista Portugalglobal, Jorge Torres Pereira, 
embaixador de Portugal em França, aborda o relacionamento 

económico e comercial entre Portugal e França nos últimos 
anos, dando especial destaque à importância da comunidade 

empresarial portuguesa neste país, que tem assumido uma papel 
relevante na sustentabilidade das relações económicas.

Jorge Torres Pereira faz ainda um breve balanço da ação de 
promoção “Sous le Soleil du Portugal”, que decorreu até 25 de 

junho, no BHV Marais, em França. Para o embaixador, este tipo de 
ações tem uma importância transformativa ao nível da divulgação 
da nossa imagem e da promoção económica externa de um país. 

França é o segundo maior parceiro comer-
cial de Portugal, com as exportações por-
tuguesas para este mercado a crescerem 
cada vez mais. Ao longo dos últimos anos, 
como tem sido o relacionamento entre os 
dois países?
As relações entre os dois países estão numa 
fase muito boa, com um crescente conhe-
cimento mútuo por parte dos decisores eco-
nómicos e das classes empresariais respetivas, 
num fundo de expansão da ‘pegada’ francesa 
em Portugal (turistas em número impressio-
nante, comunidade francesa do nosso país a 
crescer, investimento direto cada dia mais rele-
vante) e com a mais-valia, sempre presente, de 
uma larga comunidade de ADN português a 
viver em França com uma vivacidade empreen-
dedora conhecida. 

Há uma excelente imagem e evidente atrati-
vidade de Portugal em França enquanto des-
tino de investimento estrangeiro. As filiais em 
Portugal de empresas francesas têm vindo a 
integrar as cadeias de valor globais das mul-
tinacionais francesas e temos vindo a assistir à 
transferência para Portugal de centros de com-
petências específicos em áreas estratégicas 
dessas empresas. A França é claramente um 
mercado estratégico para a economia e para 
as empresas portuguesas.

Alguns números: a França é o segundo cliente 
e o terceiro fornecedor de bens e serviços por-
tugueses, com uma quota, em 2018, de 13,6 
por cento nas nossas exportações e 7,9 por 
cento das importações. As exportações nacio-
nais de bens e serviços cresceram 8,6 por cento 
no período de 2014 a 2018 e alcançaram, em 
2018, 12 mil milhões de euros, enquanto as 
importações registaram no mesmo período um 
crescimento de 6,8 por cento e atingiram, em 
2018, um valor de 6.9 mil milhões de euros. 
Notaria ainda que exportações portuguesas de 
bens apresentam uma diversidade muito sau-
dável com o primeiro produto a quatro dígitos 
a representar, em 2018, 9,1 por cento do total 
e com os 10 principais exportadores a repre-
sentarem, em 2017, apenas 19,9 por cento no 
total das exportações.

A França é, tradicionalmente, um dos maiores 
investidores estrangeiros em Portugal. No pe-
ríodo de 2014 a 2018, o investimento direto 
líquido de França em Portugal (IDE) apresen-
tou uma variação média positiva de 25,5 por 
cento. Em termos de stock, ascendeu a 6,5 
mil milhões de euros no final do ano de 2018, 
representando 5,5 por cento do total de IDE 
captado por Portugal e posicionando a França 
no top 5 dos investidores estrangeiros. No que 
diz respeito ao investimento direto líquido de 
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Portugal em França (IDPE), a evolução regista-
da no mesmo período é igualmente positiva 
(82,1 por cento), representando dois por cento 
do total de IDPE, atingindo praticamente mil 
milhões de euros.

Sabe-se que 75 por cento das filiais de empre-
sas estrangeiras em Portugal são controladas 
por empresas sediadas em Estados-membros 
da União Europeia, com destaque para Espa-
nha, França e Alemanha, ora as filiais das em-
presas francesas são as que criam mais riqueza 
em Portugal, ao representarem 25,5 por cento 
do VAB (valor acrescentado bruto) gerado pe-
las empresas estrangeiras em Portugal.

Quanto aos números do turismo, a França foi, 
em 2018, o segundo mercado gerador de re-
ceitas turísticas em Portugal e atualmente Por-
tugal é o quarto destino turístico para os fran-
ceses (a seguir a Espanha, Itália e Reino Unido). 
São cerca de 3,2 milhões de visitantes franceses 
por ano, que dispõem de mais de 600 voos di-
retos por semana entre França e Portugal, com 
origem em cerca de 21 aeroportos franceses.

Na sua opinião, pode esta relação tornar-
-se mais competitiva e vantajosa para as 
empresas nacionais? De que forma?
Assim como nenhum mercado exportador dei-
xou de ser digno de atenção (e será também 
essa uma das razões porque o peso relativo das 
nossas exportações na produção de riqueza 
nacional tem vindo a aumentar), também ne-

“A oferta portuguesa de 

bens e serviços goza de uma 

crescente notoriedade no 

mercado francês, estando 

associada a esta oferta 

dimensões competitivas 

como a qualidade, 

inovação, diferenciação e 

adaptabilidade à procura e 

às opções dos clientes mais 

exigentes.”

nhum setor pode ser deixado para mais tarde. 
O trabalho que temos vindo a realizar é nesse 
sentido, mas acreditamos que se pode sempre 
ir mais além e procurar uma relação económi-
ca mais densa e mais complexa com vantagens 
mútuas para ambos os países. Temos, mesmo 
que seja contraintuitivo, que “ir a todas”.

Isso consegue-se com um definição atualiza-
da dos nossos objetivos de intervenção, com 
o fornecimento de informação às empresas 
portuguesas e francesas sobre as potencialida-
des e as oportunidades de negócios existentes 
em ambos os países, com a mobilização dos 
agentes económicos públicos e privados e com 
a realização de ações de promoção que permi-
tam evidenciar e dar a conhecer as característi-
cas da oferta dos dois países.

Temos também que conhecer bem o perfil dos 
investidores franceses em Portugal e perceber 
a relação das casas-mãe sedeadas em França 
com as suas filiais portuguesas. A esse respei-
to, parece-me relevante destacar aquilo que 
denominei de Roteiro do Investimento Francês 
em Portugal (projeto RIFEP), em que me envol-
vi em contactos diretos sistemáticos com os 
CEO e Direções de Negócio Internacional dos 
principais “players” franceses presentes em 
Portugal, numa ação de “aftercare” de investi-
mento, juntamente com o delegado da AICEP 
e conselheiro Económico e Comercial nesta 
Embaixada.    

Qual é a importância da comunidade em-
presarial portuguesa em França? 
A comunidade empresarial portuguesa nestas 
terras espelha a própria evolução da Diáspora 
portuguesa em França, com um peso crescente 
à medida que o trabalho das primeiras gera-
ções começou a ser evidente e a ser reconhe-
cido, e com uma maior diversidade quanto aos 
setores em causa (embora a construção civil 
continue a ter uma importância incomparável). 
Estamos a falar de um universo de 50 mil em-
presas, de acordo com os dados da Câmara de 
Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Já as 
empresas portuguesas com investimentos dire-
tos em França são estimadas em 350.

Esta comunidade de empreendedores é um 
ativo muito importante no ‘diálogo empresa-
rial’ entre França e Portugal e tem vindo a as-
sumir uma maior visibilidade e um papel muito 
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relevante na sustentabilidade das relações eco-
nómicas entre Portugal e França.

Temos feito um esforço no sentido de conhe-
cermos com mais detalhe estas empresas liga-
das a luso-descendentes e de as acompanhar-
mos, tentando estimular os contactos “B2B”, 
incluindo relações com potenciais parceiros em 
Portugal. Temos dado também o nosso con-
tributo para incentivar a coalescência de ex-
periências locais de associativismo (clubes de 
empresários, nomeadamente) em verdadeiras 
delegações territoriais de uma Câmara de Co-
mércio e Indústria federadora, que por espe-
lhar a distribuição abrangente por todo o ter-
ritório francês terá um outro peso e influência 
para a sua atividade.

A ação de promoção “Sous le Soleil du Por-
tugal” decorreu até 25 de junho, no BHV 
Marais, em França. Qual é o balanço que 
faz desta ação de promoção nacional rea-
lizada em Paris?
Ainda estamos a analisar o  “apuramento fi-
nal” dos resultados por parte do BHV Marais, 
mas todas as avaliações preliminares apontam 
para um balanço muito positivo naquilo que 
era um dos objetivos estratégicos: colocar mais 
oferta portuguesa e promover a presença sus-
tentada de marcas portuguesas no ‘mapa’ dos 
consumidores-alvo parisienses. Claro que que-
ríamos ir para além disso, queríamos criar um 
buzz sobre Portugal, aliás um reforço, em jei-
to blitz, à crescente tomada de consciência da 
atratividade de Portugal, que tem sido patente 

nos últimos anos. Promover Portugal em França 
é malhar em ferro quente, há que aproveitá-lo.   

“Sous le Soleil du Portugal” no BHV Marais foi 
uma excelente iniciativa promocional, num es-
paço de grande prestígio, localizado em pleno 
centro de Paris e num dos bairros, o Marais, 
mais “trendy” e mais visitado da capital fran-
cesa. Durante um período de oito semanas 
promovemos marcas e empresas, o turismo e 
a imagem de Portugal junto de um segmento 
de mercado médio-alto e muito exigente, num 
dos department stores mais conhecidos em ter-
mos mundiais (BHV Marais/Galeries Lafayette) 
e numa capital como Paris, que é uma mon-
tra mundial para a apresentação de produtos 
e tendências em diversos setores da atividade 

económica. A última ação deste género que 
havíamos realizado em Paris, mas de menor di-
mensão, teve lugar há 20 anos (em 1999), nas 
Galeries Lafayette (no boulevard Haussmann). 

Depois merece também particular atenção, a 
ação de “cross-selling” dinamizada pela AICEP 
e pela Embaixada, designada “Agenda Portu-
gal à Paris”, que aproveitando o “evento-ân-
cora” da ação no BHV Marais, conseguiu agre-
gar e promover, junto de diversos públicos, 47 
ações nas áreas da arte & cultura, economia & 
institucional, vinhos & gastronomia e turismo, 
envolvendo 26 parceiros nacionais e locais.

Na sua opinião, qual é a importância deste 
tipo de iniciativas de promoção nacional 

© António Borga
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ação, quais são as expectativas futuras nes-
te domínio? 
As minhas expectativas são sempre de otimis-
ta militante e de defensor pró-ativo de não 
baixar a guarda. Temos vindo a abordar e a 
dar sequência às oportunidades existentes no 
mercado francês, pelo acompanhamento que 
temos tido em muitas ações por parte do go-
verno português e pelo contínuo e renovado 
interesse que este mercado suscita junto das 
empresas, das associações empresariais nacio-
nais e das duas câmaras de comércio e indús-
tria bilaterais existentes (Câmara de Comércio 
e Industria Franco-Portuguesa, com sede em 
Paris, e Câmara de Comércio e Industria Luso-
-Francesa, com sede em Lisboa).

Este é um mercado “maduro” e muito com-
petitivo que exige uma ação planificada, conti-
nuada e sistemática dos agentes económicos, 
onde continuam a existir múltiplas oportuni-
dades de negócios, que têm sido ativamente 
identificadas e concretizadas pela parte portu-
guesa, como se constata quer da análise dos 
fluxos de comércio e de investimento, quer do 
aumento muito significativo, por exemplo, do 
número de exportadores de bens portugueses, 
que passaram de 4.835 em 2017, para 5.964 
em 2018 (mais 23 por cento).

A relação entre Portugal e França é muito mais 
rica que os laços económicos pujantes que 
observamos, há uma significativa partilha de 
visões para o projeto europeu, um estreitar 
muito amistoso das afinidades culturais e uma 
dinâmica e séria relação científica e universitá-
ria, concorrendo todos estes contributos para 
um tecido de relações e trocas de experiências 
cada vez mais rico, mais denso e mais comple-
xo. Et c’est très bien, ça. 

no mercado francês, nomeadamente para 
Portugal e para as empresas portuguesas?
Num mercado como o francês, este tipo de 
ações “umbrella”, com forte visibilidade junto 
do público e de grupos de clientes seleciona-
dos (recordo que foi realizada uma forte cam-
panha de promoção desta iniciativa nas princi-
pais estações de metro de Paris, na imprensa 
escrita e através das redes sociais para públicos 
específicos), têm uma importância transforma-
tiva ao nível da divulgação da nossa imagem e 
da promoção económica externa de um país, 
reforçando e complementando todas as outras 
iniciativas promovidas por agentes económicos 
públicos e privados.

Considera que a realização deste tipo de 
ações é um indício de que os produtos e 
serviços portugueses são cada vez mais re-
conhecidos no mercado francês? Qual é a 
marca que os produtos portugueses dei-
xam em França?
A oferta portuguesa de bens e serviços goza de 
uma crescente notoriedade no mercado fran-
cês, estando associada a esta oferta dimensões 
competitivas como a qualidade, inovação, di-
ferenciação e adaptabilidade à procura e às 
opções dos clientes mais exigentes. Estes são 
aspetos muito relevantes e que permitem um 
posicionamento superior das empresas portu-
guesas num mercado como este, que é bas-
tante concorrencial, competitivo e exigente e 
que dispõe de empresas e marcas locais com 
dimensão e escala globais, onde estão presen-
tes os principais concorrentes internacionais 
das empresas.

Tendo em conta a evolução registada no 
relacionamento económico entre Portugal 
e França e os resultados obtidos com esta 

© António Borga
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PORTUGAL HOME WEEK
A FORÇA DAS PARCERIAS NA 

PROMOÇÃO INTERNACIONAL DA 
EXCELÊNCIA DA OFERTA NACIONAL
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O Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto 

acolheu, nos dias 
26 e 27 de junho, a 

“Portugal Home Week 
2019”, um evento 

internacional exclusivo 
para profissionais que 

abrangeu todas as 
indústrias ligadas à 

Fileira Casa portuguesa.

Empresas de excelência 
dos setores do mobiliário, 
iluminação, decoração e 

têxteis-lar nacionais, num 
total de 50 empresas, 

apresentaram o melhor 
da sua oferta no 

“Home Show”, que foi 
visitado por cerca de mil 
profissionais, incluindo 

influenciadores e líderes 
de opinião da fileira a 

nível global. 

Os países que maior número de impor-
tadores trouxeram à exposição foram 
Espanha, França e Rússia, mas no total 
estiveram presentes profissionais de 
26 mercados, incluindo dos Estados 
Unidos, da Alemanha, dos Emirados 
Árabes Unidos, da Austrália, da Sué-
cia, da Grécia, da Polónia, da China, 
da Hungria e da Irlanda, entre outros.

Em simultâneo, teve lugar o “Home 
Summit”, um ciclo de conferências 
internacionais que contou com a par-
ticipação de especialistas nacionais 
e estrangeiros, que apresentaram e 
debateram tendências, procurando 
conjugar esforços e alinhar estraté-
gias para a promoção internacional 
do setor. O principal objetivo desta 
iniciativa é, no entanto, a criação de 
um fórum de discussão regular, com 
foco em Portugal.

Entre os oradores estrangeiros no 
“Home Summit” destacaram-se o  

designer industrial Karim Rashid; o 
artista e fotógrafo Javier Gomez; a 
sócia fundadora da 360Inspiration 
Zuzanna Skalska; o consultor e dire-
tor artístico do IED (Istituto Europeo 
di Design Spa) Giovanni Ottonello; o 
embaixador do EIDD - Design for All 
in Europe Pete Kercher; e Magdalena 
Plonka, consultora do Ministério para 
o Desenvolvimento polaco. 

Os designers portugueses Nini Andra-
de Silva, Toni Grilo, Paulo Parra e Rui 
Marcelino, os dois últimos também 
professores universitários, tiveram 
também oportunidade de apresentar 
os seus trabalhos.

A “Portugal Home Week”, com di-
versas iniciativas, incluiu empresas de 
todos os setores afetos à Fileira Casa, 
e pretendeu mostrar uma Fileira orien-
tada para uma oferta integrada, com 
parcerias devidamente estruturadas, 
onde os diferentes intervenientes têm 
e promovem um diálogo, de forma a 
capacitar e potenciar toda uma indús-
tria que em conjunto poderá atingir 
um estado de excelência.

Esta iniciativa nasceu da conjugação 
de esforços das associações ligadas 
ao setor, com a APIMA – Associação 
Portuguesa dos Industriais de Mobiliá-

rio e Afins à cabeça, e que encontrou 
na AICEP – Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de Portugal o 
parceiro certo para a promoção deste 
evento, contando ainda com a colabo-
ração da AIPI, da Home From Portugal 
e da AIMMP.

As parcerias entre a AICEP e as asso-
ciações empresariais da Fileira Casa 
não são inéditas, como são o caso 
da participação das empresas portu-
guesas na Milan Design Week ou, no 
ano passado, na Feira Internacional 
de Salónica, na Grécia, assumindo-se 
como um importante instrumento na 
promoção internacional das empresas 
e dos seus vários setores.

Como destacou Luís Castro Henri-
ques, presidente da AICEP, no final do 
primeiro dia de trabalhos do “Home 
Summit”, “é muito importante juntar 
esforços e haver uma coordenação 
para termos uma oferta integrada da 
Fileira Casa”, sendo o Portugal Home 
Week o corolário da estratégia de 
promoção conjunta iniciada há dois 
anos em Milão.

“O mundo hoje é global e altamente 
competitivo, daí a importância desta 
conjugação de esforços”, afirmou 
Castro Henriques, sublinhando ainda 
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“a imagem coerente e a perceção de 

qualidade, de ‘design’ e de inovação 

da Fileira”. 

“Contem com a AICEP para apoiar 

parcerias e a Fileira Casa”, concluiu o 

presidente da Agência.

O secretário de Estado da Interna-

cionalização, Eurico Brilhante Dias, a 

quem coube encerrar o “Home Sum-

mit” no segundo e último dia de tra-

balhos, apontou, por seu lado, a im-

portância da Fileira Casa para a econo-

mia portuguesa. 

“É uma das fileiras que mais contribui 

para a balança de bens e serviços, em 

particular para a de bens. É um setor 

superavitário e no mobiliário cada vez 

com mais valor acrescentado, com 

uma incorporação de ‘design’. Este é 

um evento muito marcante porque, 

para além de ser o primeiro, é o pri-

meiro que procura dar aos comprado-

res uma visão diferente sobre a nossa 

oferta”, disse o governante.

Para Brilhante Dias trata-se de uma ofer-

ta “não só com design, mas com bom 

gosto, liderante desde o ponto de vista 

internacional e que posiciona Portugal 

como um país de produção de bens e 

serviços sofisticados”, gerando “ren-

dimento e oportunidades de trabalho 

a uma geração mais jovem, altamente 

“De forma a promover 
o evento junto dos 

mais destacados 
importadores, 

jornalistas e opinion 
leaders, a rede 

externa da AICEP 
identificou os melhores 

e mais adequados 
interlocutores, que 

convidou para visitar
o certame.”

Eurico Brilhante Dias
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qualificada, que tem que entrar na in-
dústria pelo saber. Pelo saber desenhar, 
pelo saber desenvolver e adaptar à rea-
lidade humana e ao uso humano, e isso 
é uma grande transformação”.

Também para Gualter Morgado, 
secretário-geral da APIMA, a Fileira 
Casa é hoje um dos pilares da eco-
nomia portuguesa. “Este é um setor 
pujante e com larga margem para ex-
pansão, expansão essa que só pode 
acontecer havendo um claro apoio 
à exportação e à internacionaliza-
ção do tecido empresarial. Por isso, 
o Portugal Home Week é um evento 
que só peca por tardio”, frisou o di-
rigente da associação.

A realização deste evento, que terá 
continuidade em 2020, foi igualmente 
elogiada pelo designer industrial Karim 
Rashid, que se mostrou particularmen-
te agradado com algumas peças por-
tuguesas que viu no “Home Show” e 
com o desenrolar do evento.

“Acho que é essencial para Portugal 
realizar este tipo de eventos, porque 
trazem gente de todo o mundo, de 
culturas diferentes, e assim conse-
guem mostrar o potencial da indústria 

portuguesa. Hoje vi muitas peças que 
nunca vi em lado nenhum do mundo, 
porque há empresas de menor dimen-
são que produzem belos objetos, com 
técnicas que nenhum outro país uti-
liza e isso é muito importante. É im-
portante que se segurem a isto e tec-
nicamente façam crescer a indústria”, 
referiu o designer internacional.

Na sessão de encerramento foram 
ainda atribuídos os Prémios APIMA, 
que na “Inovação” destacaram os 
Têxteis Penedo S.A. e a Sedacor, e na 
“Excelência” deram a vitória à Herd-
mar. Os prémios de “Reconhecimen-
to” foram entregues a Eurico Brilhan-
te Dias e a Luís Castro Henriques, à 
M+RE CONTRACT, à Maison & Object 
e à International Furniture Fair of Sin-
gapore. O prémio “Exportação PME 
APIMA” distinguiu a Cácio, a Suffa, 
a Colmol. Na cerimónia foram igual-
mente homenageados os oradores 
Karim Rashid, Pete Kercher, Zuzanna 
Skalska e Rui Marcelino.

A AICEP e a Fileira Casa
De forma a promover o evento junto 
dos mais destacados importadores, 
jornalistas e “opinion leaders”, a rede 
externa da AICEP identificou os melho-

res e mais adequados interlocutores, 

que convidou para visitar o certame. 

Os influenciadores convidados vieram 

de Espanha, Estados Unidos, Grécia, 

Japão, Hungria e Rússia, acompanha-

dos dos colaboradores da AICEP nes-

ses países, tendo aproveitado esta des-

locação para visitar a Guimarães Home 

Fashion Week e conhecer um pouco 

de Portugal, um país que se destaca e 

que está na moda. 

Karim Rashid

Luís Castro Henriques
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Promovendo a vertente da proximida-
de e de forma a melhorar o conheci-
mento da oferta nacional, houve tam-
bém oportunidade para conhecerem 
algumas empresas portuguesas.

A Fileira Casa portuguesa é consti-
tuída por quatro subsetores: o mo-
biliário, os têxteis-lar, a iluminação e 
as utilidades domésticas. Segundo os 
dados mais recentes, há 7.575 em-

presas ligadas à Fileira Casa, maiorita-
riamente PME, que geram mais de 61 
mil postos de trabalho.

O volume total de negócios do setor 
é de 3.341 milhões de euros, sendo 
2.484 milhões de euros provenientes 
da exportação. Em 2018, as expor-
tações tiveram um crescimento de 5 
por cento, em comparação com o ano 
anterior. Até ao final do ano passado, 

as exportações da Fileira Casa portu-

guesa representaram 4,3 por cento do 

total das exportações nacionais.

Guimarães Home 
Fashion Week
Em simultâneo com este evento de-

correu em Guimarães, no coração da 

mais importante região produtora da 

indústria têxtil portuguesa, o Guima-
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rães Home Fashion Week, já na 4ª edi-

ção, numa organização da associação 

Home From Portugal, que contou com 

o apoio institucional da AICEP.

Trata-se de um evento exclusivo para 

o setor do têxtil-lar, que funciona 

como um interface entre oferta e 

procura, promovendo o contacto en-

tre as empresas produtoras e repre-

sentantes de importantes comprado-

res internacionais.

Um grupo de 53 empresas portugue-

sas, representando 60 marcas, apre-

sentou, na Pousada de Santa Marinha 

da Costa, o melhor da oferta nacional 

do setor a 340 clientes provenientes 

de 40 países, dos quais se destacam 

os Estados Unidos, o Japão, Espanha, 

Alemanha, Austrália, Brasil, Rússia e 

França. A exposição teve lugar na ala 

superior da Pousada com áreas de ex-

posição e acolhimento. Os quartos, 

a Sala do Capitulo e o Salão Nobre 

foram (re)decorados para albergar os 

novos conceitos do têxtil-lar. 

Segundo a organização, esta 4ª edição 

do GHFW foi um sucesso, na opinião 

de expositores e compradores, sendo 

de registar neste momento, e fruto das 

anteriores edições, alguns “negócios 

interessantes”, bem como a presença 

de compradores de mercados não tra-

dicionais que disseram ter “descober-

to” estes produtos portugueses atra-

vés desta ação.  

O valor desta iniciativa tem registado 

um crescimento constante desde a sua 

primeira edição, quer pelo número de 

expositores que vem aumentando em 

cada edição, quer pelo interesse ma-

nifestado pelos compradores em esta-

rem presentes na próxima edição, que 

terá lugar nos dias 16 e 17 de Junho 

de 2020. 
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A dimensão e o crescimento económico do mercado polaco são fatores que fazem 
da Polónia um país atrativo para o investimento português, bem como para a 

exportação de bens e serviços portugueses.

A presença de empresas portuguesas neste país é já bastante relevante e, no 
comércio, a Polónia tem registado crescente importância ao nível das trocas 

internacionais de Portugal. 

Geograficamente é importante destacar o papel de plataforma que a Polónia pode 
desempenhar no acesso aos mercados vizinhos da Europa de Leste e à Alemanha.

POLÓNIA
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 > POR LUÍS CABAÇO, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
NA POLÓNIA

A Polónia é um importante país da 
Europa Central que se tem vindo a 
afirmar crescentemente após as sig-
nificativas transformações políticas e 
económicas que empreendeu nos úl-
timos trinta anos. Em 2019 celebra-se 
precisamente o trigésimo aniversário 
das eleições resultantes do processo 
negocial que ficou conhecido como 
“mesa redonda”, e que permitiram 
à Polónia iniciar um crescimento eco-
nómico notável e uma transformação 
social sem par. 

Estas transformações criaram as con-
dições para desenvolver e aprofundar 
contactos em todas as áreas do nosso 
relacionamento, da economia à cultu-
ra, do turismo ao ensino do português. 
A língua de Camões é justamente en-
sinada em várias Universidades na Po-
lónia e, em cada ano, muitas centenas 
de estudantes polacos familiarizam-se 
assim com o nosso país.

A adesão da Polónia à União Europeia, 
em 2004, reforçou o âmbito em que 
tais desenvolvimentos se estavam a 
verificar, os quais passaram a benefi-
ciar de um enquadramento institucio-
nal comum aos Estados-membros que 
potenciou uma ainda mais alargada 
aproximação, enquanto ao mesmo 
tempo se consolidava a já significati-
va evolução até aí verificada, talvez a 
mais expressiva nesta região no que 
ao relacionamento económico e em-
presarial diz respeito. 

Um traço saliente nas relações luso-
-polacas consiste no elevado nível de 
envolvimento de capital português na 
criação de empresas neste pais, de-
corrente das decisões após 1990, o 

que se traduz numa presença visível 
nos principais setores da economia 
polaca, da distribuição ao comércio, 
da indústria à banca, à construção, à 
produção energética ou às tecnologias 
de informação e comunicação. Estes 
investimentos, por sua vez, potencia-
ram a transferência de tecnologia, a 
aceleração das mudanças económicas, 
o aumento da produtividade e a pró-
pria reorientação do comércio externo, 
contribuindo de forma não despicien-
da para a modernização de infraestru-
turas e até de processos produtivos.
 
Não é de mais realçar, a este respeito, 
a dinâmica de crescimento económico 
continuado que a economia polaca ex-
perimenta desde 2003 e que se deverá 

RELACIONAMENTO DE EXCELÊNCIA 
ENTRE PORTUGAL E A POLÓNIA

Tendo iniciado funções como embaixador de Portugal em Varsóvia a 17 de janeiro, 
pude imediatamente confirmar a excelência do relacionamento bilateral entre 
Portugal e a Polónia. Parceiros na União Europeia e Aliados na OTAN, os dois 

países têm estreitado laços nos vários domínios das relações bilaterais e cooperado 
proficuamente nas diversas organizações internacionais que integram. 
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manter, de acordo com a generalidade 

das previsões económicas, sustentado 

na dimensão do mercado, na centrali-

dade geográfica, no aumento do po-

der de compra e do consumo, na com-

petitividade dos custos de produção, e 

num relevante conjunto de incentivos 

fiscais ou financeiros.

O ano de 2018 encerrou com quase 

2.500 empresas nacionais a exportar 

para a Polónia, país que se tornou, já 

este ano, no décimo destino para as 

exportações portuguesas. Também o 

turismo, solidamente ancorado no ele-

vado número de voos diretos entre os 

dois países, tem constituído uma signi-

ficativa fonte de receitas para Portugal, 

sendo atualmente a Polónia o décimo 

quarto mercado emissor de turistas. 

É, pois, apropriado dizer, que existe 

potencial, alicerçado nesta sólida ex-

periência, para continuar a reforçar o 

relacionamento institucional e econó-

mico. No contexto deste último, ha-

verá que considerar as oportunidades 

que se deparam nos mais diversos 

domínios, sem esquecer a promoção 

do turismo no nosso país e sem dei-

xar de fazer a economia polaca, que 

hoje reveste maturidade para o efei-

to, de continuar a olhar para oportu-

nidades de investimento em Portugal 

começando a contrabalançar a situa-

ção existente a esse respeito. Neste 

contexto, saúdo a recente abertura 

em Lisboa de um escritório da Agên-

cia Polaca de Investimento e Comér-

cio, PAIH. Queria igualmente saudar 

a muito relevante ação da Câmara de 

Comércio Polónia Portugal que tanto 

tem contribuído para aproximar em-

presários e agentes económicos. 

A Embaixada de Portugal em Varsóvia 

continuará a estar à disposição dos 

empresários e outros agentes econó-

micos portugueses para continuar este 

caminho conjunto que tanto sucesso 

tem trazido ao relacionamento entre 

Portugal e a Polónia. 

embaixada@embport.internetdsl.pl

mailto:embaixada%40embport.internetdsl.pl%20?subject=
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IMPORTANTE MERCADO
PARA PORTUGAL

A Polónia ocupa um importante lugar enquanto parceiro comercial do nosso 
país e enquanto destino de investimento direto português no estrangeiro, num 
relacionamento que, longe de estar esgotado, antes revela uma dinâmica que 

permite perspetivar um incremento nas relações económicas bilaterais. Vigésima 
primeira maior economia do mundo, a Polónia oferece inúmeras oportunidades 

às empresas portuguesas de praticamente todos os setores de atividade, dos 
mais tradicionais aos que apresentam produtos inovadores e com elevada 

incorporação tecnológica. 

Pedro Macedo Leão, diretor do Centro de Negócios da AICEP na Polónia, fala-nos, 
neste artigo, dos principais fatores de competitividade da economia polaca e das 
potencialidades que o mercado encerra para as empresas portuguesas, quer ao 
nível das exportações, quer ao nível de oportunidades para internacionalizar a 

atividade das empresas portuguesas.

A Polónia é um importante mercado 

de 38 milhões de habitantes, locali-

zado no coração da Europa central, 

e dotado de uma força de trabalho 

bem formada e competitiva. Trata-

-se do maior mercado entre os no-

vos países da União Europeia, sexta 

maior economia da União Europeia e, 

desde a sua adesão em 2004, com a 

implementação de reformas e moder-

nização da sua economia, tem vindo 

a apresentar um ciclo de crescimento 

económico impressionante. As proje-

ções apontam para uma continuação 

do crescimento económico durante os 

próximos anos, acima da média da UE, 

dado que o país continuará a benefi-

ciar dos fundos da União Europeia, do 

interesse por parte dos investidores 

estrangeiros e da manutenção de um 

ambiente de consumo privado robus-

to. A Polónia deverá ser o principal be-

neficiário dos fundos estruturais de in-

vestimento no período 2014-2020. O 

enquadramento atual incentiva uma 

continuada melhoria das infraestrutu-

ras e do acesso à internet, e a manu-

tenção de um ambiente favorável de 

incentivo ao incremento dos projetos 

de investigação e desenvolvimento.

Ao contrário de muitos países euro-

peus hoje em dificuldade, a Polónia 

apresenta uma economia que cresce 

continuamente desde o ano 2000. 

Em 2018 o PIB cresceu 5,1 por cento, 

materializando o crescimento mais ele-

vado desde 2007. Prevê-se um ligeiro 

abrandamento nos próximos anos, 

com um crescimento de 4 por cento 

em 2019, 3,7 por cento em 2020, 3,4 

por cento em 2021 e 3,3 por cento em 

2022. O consumo privado suportado 

por um clima favorável de expectativas 

positivas dos consumidores polacos, e 

uma situação favorável no mercado de 

trabalho, vão continuar a ser as prin-

cipais componentes do crescimento 

económico. Os salários líquidos reais, 

que têm vindo a aumentar de forma 

contínua, devem continuar a crescer.

A economia polaca está especializada 

no desenvolvimento e produção de 

bens industriais e agrícolas, e está for-

temente orientada para a exportação. 

Desde a sua adesão à UE, a economia 

tem incrementado de forma sistemática 

o seu grau de abertura, com a quota-

-parte das exportações a aumentar 

rapidamente e de forma contínua, e a 

PEDRO MACEDO LEÃO, DIRETOR 
DO CENTRO DE NEGÓCIOS DA 
AICEP NA POLÓNIA
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atingir o valor recorde de 55 por cento 
do PIB no ano de 2018. A forte com-
petitividade das empresas polacas é o 
principal fator que tem contribuído para 
este crescimento. As previsões apon-
tam para um crescimento das expor-
tações polacas a uma taxa de 5,3 por 
cento em 2019. No que diz respeito às 
importações, as previsões são encoraja-
doras para as empresas portuguesas ex-
portadoras, com um crescimento de 6 
por cento em 2019 e de cerca de 5 por 
cento ao ano nos anos seguintes até ao 
horizonte de 2022. O enquadramento 
para as nossas empresas exportadoras é 
bom e é de esperar a continuação do 
crescimento das nossas exportações.

O projeto “Indústria 4.0” é parte da 
estratégia de alta tecnologia 2020 do 
governo polaco, e o tema “Indústria 
4.0” é a buzzword do momento na 
Polónia em termos industriais. Baseada 
no conceito de “indústria integrada”, 
que para muitos está a ser a “Quarta 
Revolução Industrial”, aposta em levar 
a internet para dentro da fábrica e em 
modernizar a estrutura produtiva, con-
tribuindo para o aumento de competi-
tividade das empresas.

A Polónia, no primeiro trimestre de 
2019, entrou para o “top 10” das 
exportações nacionais, afirmando-se 
como um dos principais parceiros co-

merciais de Portugal. É também um 
motor para o aumento da capacidade 
de internacionalização da economia 
portuguesa e das suas empresas, dado 
que se trata de um mercado onde as 
empresas portuguesas têm consegui-
do afirmar com sucesso o seu modelo 
de negócio. Atualmente são já mais de 
80 as empresas portuguesas estabele-
cidas na Polónia. O investimento por-
tuguês na Polónia permite aumentar a 
rede internacional de conhecimento e 
operar com sucesso nos mercados da 
Europa Central.

Desafios e oportunida-
des para Portugal 
A Polónia é, neste primeiro trimestre 
de 2019, já o décimo cliente e o dé-
cimo quarto fornecedor de Portugal, 
absorvendo, em 2018, 1,3 por cento 
do total das exportações e fornecen-
do 1,4 por cento do total das importa-
ções portuguesas. Em 2018, Portugal 
exportou para a Polónia bens e servi-
ços no valor de 950 milhões de euros. 
No último ano, a taxa de cobertura 
das chegadas pelas expedições regis-
tou uma subida, do que resultou uma 
diminuição do défice comercial. 

Também no setor dos serviços, o mer-
cado polaco tem um papel da maior 
relevância para a economia portu-
guesa. Entre 2010 e 2018, a balança 
comercial de serviços luso-polaca foi 
continuamente favorável a Portugal, 
principalmente devido ao turismo que 
apresenta já um número muito signi-
ficativo de turistas polacos que anual-
mente viajam para Portugal, estima-
dos em cerca de 300.000. 

O mercado polaco tem potencial para 
se tornar um mercado ainda mais 
importante para as empresas portu-
guesas, mas é um mercado que exige 
algum investimento em tempo e di-
nheiro, e uma boa preparação. É mui-
to dinâmico e existem oportunidades 
em praticamente todos os setores de 
atividade para as empresas nacionais. 
Como exemplos de tendências futu-

ras e setores de oportunidade para as 
empresas portuguesas, para além dos 
setores tradicionais onde se continua 
a assistir a uma dinâmica positiva, po-
demos referir:

• O modelo de negócio clássico dos 
fabricantes de automóveis está a mu-
dar dado que o valor da criação con-
tinua a cair. As marcas foram apanha-
das num ciclo onde mais e melhores 
funções tecnológicas são exigidas 
para cada novo modelo. Os avanços 
tecnológicos, historicamente do lado 
dos construtores, estão a passar para 
os seus fornecedores, o que constitui 
uma boa pool de novas oportunida-
des para as nossas empresas expor-
tadoras que aparecem com avanços 
tecnológicos e produtos inovadores. 
Aqui detetamos oportunidades para 
empresas portuguesas de moldes e 
componentes automóveis, no forneci-
mento às unidades de produção auto-
móvel na Polónia.

• As tecnologias digitais são um se-
tor importante e em crescimento na 
Polónia. Há uma forte procura por 
tecnologia da informação relacionada 
com cidades inteligentes, Internet das 
Coisas (Iot), computação em cloud e 
segurança cibernética. 

• A Polónia procura diversificar as suas 
fontes de energia e modernizar os seus 
sistemas de geração e distribuição de 
eletricidade. As empresas encontra-
rão oportunidades na engenharia e 
construção de infraestruturas, na mo-
dernização da rede elétrica, incluindo 
tecnologias de redes inteligentes e no 
desenvolvimento de energia eólica 
offshore. Nos próximos 20 anos, os 

“Desde a sua adesão à 
UE, a economia polaca 
tem incrementado de 
forma sistemática o 

seu grau de abertura, 
com a quota-parte 
das exportações a 

aumentar rapidamente 
e de forma contínua, e 

a atingir o valor recorde 
de 55 por cento do PIB 

no ano de 2018.”
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investimentos polacos em energia eó-
lica offshore poderão ascender a cerca 
de 140 mil milhões de PLN (32,5 mil 
milhões de euros). A ambição é que a 
Polónia tenha 4,6 GW de energia em 
parques eólicos offshore até 2030 e 
de 9 a 10 GW até 2040.

• Oportunidade para empresas de ser-
viços de engenharia e construção que 
oferecem produtos que melhoram a 
eficiência energética.

• Mais de 82 por cento dos lares po-
lacos têm acesso à Internet, e 48 por 
cento deles compram online. um mer-
cado onde cada vez mais, nos bens de 
consumo, os canais de venda online 
funcionam como lojas para grandes 
grupos de consumidores.

• O projeto de construção do novo Ae-
roporto Central, que provavelmente fi-
cará localizado em Baranów, a 40 km 
a oeste de Varsóvia, custará cerca de 
35 mil milhões de PLN (8,1 mil milhões 
de euros), e deverá estar operacional 
no final de 2027. 

• O porto marítimo de Swinoujscie 
terá um terminal em contentores DCT, 
custará cerca de 3,3 mil milhões de 
PLN (aproximadamente 767 milhões 
de euros). Poderá processar até 1,5 M 
TEU/ano. Espera-se que o terminal de 
Swinoujscie esteja pronto até 2025. 
O porto de Gdynia também está pla-
neando grandes investimentos e a 
construção de um porto exterior, que 
acolherá um terminal contentorizado 
com uma capacidade de 2 MTEU/ano.

A Polónia é também a principal plata-
forma de negócios da Europa Central 

para quem quer mostrar e divulgar os 
seus produtos. Importantes feiras in-
ternacionais de comércio são realiza-
das na Polónia. O maior parque de ex-
posições está localizado na cidade de 
Poznan, mas cidades como Varsóvia, 
Cracóvia e Kielce acolhem também 
importantes feiras de comércio. Esta 
variedade de cidades reflete o carác-
ter descentralizado da economia e da 
produção industrial na Polónia.

A forma como as empresas nacionais 
de alguns setores se apresentam re-
vela que temos clusters de sucesso, 
o que deve orgulhar todos os portu-
gueses. Temos recebido os maiores 
elogios à participação portuguesa 
e à forma como tem evoluído a sua 
presença. A título de exemplo posso 
referir a participação da CEFAMOL na 
feira Plastpol, que tem recebido vários 
prémios pela qualidade do seu stand 
coletivo que acolhe empresas de mol-
des nacionais. As empresas presentes 
em feiras na Polónia mostram ser ca-

pazes de criar vantagens competitivas, 
não assentes no preço, mas num novo 
modelo de negócio, com base na ino-
vação, no design, na qualidade e no 
serviço ao cliente.

A população da Polónia está ampla-
mente dispersa. Um quarto dos po-
lacos vive em áreas rurais, enquanto 
os moradores urbanos estão espalha-
dos por vários centros populacionais, 
incluindo Varsóvia e Lodz no centro 
do país, Cracóvia e Katowice no sul, 
Wroclaw e Poznan a oeste, Gdansk e 
Szczecin no norte e Lublin a sudeste. 
Os consumidores urbanos geralmente 
têm maior poder de compra do que 
suas contrapartes rurais. O contacto 
pessoal com o cliente é fundamental 
e as decisões finais de compra nor-
malmente exigem uma reunião cara 
a cara. O sucesso neste mercado nor-
malmente requer uma presença no 
país, como um agente, distribuidor 
ou escritório de representação. Em-
bora o número de falantes de inglês 
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na Polónia tenha vindo a aumentar, 
especialmente nas cidades, a comuni-
cação em polaco é recomendada para 
facilitar as negociações. O preço é o 
fator mais crítico no posicionamento 
de um produto ou serviço para venda 
na Polónia. O acesso ao capital é difícil 
para a maioria das empresas polacas, 
e as transações comerciais geralmen-
te são autofinanciadas. As empresas 
portuguesas que proponham financia-
mento terão uma vantagem competiti-
va. O preço é sempre um desafio para 
alguns exportadores portugueses, es-
pecialmente porque os polacos tomam 
decisões muito baseadas no preço. 

Em maio deste ano, organizámos 
o “Portuguese Startup Day” com 
o objetivo de promover as nossas 
startups e os seus produtos digitais.

Portugal acolhe a Websummit e pos-
sui uma rede de incubadoras a nível 
nacional, tendo condições para se 
afirmar como um dos hubs digitais 
com maior dinâmica a nível europeu.

A Polónia é atrativa para as nossas 

marcas e empresas nacionais, e possui 

um enorme potencial para o cresci-

mento de negócio das nossas empre-

sas. Na vertente turismo, Portugal tem 

beneficiado do aumento dos voos di-

retos para Portugal, e de um trabalho 

promocional consistente.

Convido os empresários portugueses 

a equacionar este mercado nas suas 

estratégias de internacionalização, 

para que em conjunto possamos pro-

jetar uma imagem de um Portugal 

moderno e produtor de produtos de 

excelência. O Centro de Negócios da 

AICEP em Varsóvia possui uma equipa 

motivada para trabalhar em prol de 

mais e melhores exportações nacio-

nais, da internacionalização das em-

presas portuguesas, da promoção de 

Portugal e da sua imagem. 

pedro.leao@portugalglobal.pt

POLÓNIA: ANÁLISE SWOT

• mercado de 38 milhões de pessoas
• proximidade dos mercados da Europa Ocidental
• competitividade de preços
• mão-de-obra qualificada e barata
• mercado integrado na cadeia produtiva alemã
• economia diversificada (agricultura, variedade de indústrias

e serviços)
• setor financeiro resiliente

• dimensão do mercado
• posição geopolítica
• possibilidade de angariação de fundos externos (UE)
• enquadramento e afiliação ao Ocidente
• transferência de receitas, conhecimentos e tecnologias

• deterioração da situação económica dos principais parceiros
comerciais, principalmente da zona euro

• risco cambial euro/pln
• “fuga de cérebros” – brain-drain
• diminuição da posição competitiva da Polónia no que diz

respeito à atração do IDE 

• nível inadequado de investimentos
• taxa de poupança interna muito baixa
• nível fraco de I&D
• atraso no desenvolvimento da região da Polónia-Leste

FORÇAS

OPORTUNIDADES DIFICULDADES

FRAQUEZAS

mailto:pedro.leao%40portugalglobal.pt?subject=
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Em 2018, as exportações de bens e 
serviços portugueses para a Polónia as-
cenderam a 950,8 milhões de euros, o 
que traduz um aumento de 13 por cen-
to face ao ano anterior e de 13,4 por 
cento no período de 2014-2018, com 
crescimentos em todos os anos. Do lado 
das importações, no valor de 943,3 mi-
lhões de euros, o aumento no período 
em análise foi de 13,9 por cento.

No comércio de bens, a Polónia 
apresenta-se como o 11º cliente de 
Portugal em 2018 (10º no primeiro 
quadrimestre deste ano) e como 14º 
fornecedor (12º de janeiro a abril de 
2019). No período de 2014-2018, o 
saldo da balança comercial de bens 
foi sempre desfavorável ao nosso país, 
mas as exportações portuguesas para 
o mercado cresceram todos os anos.

No que se refere às exportações por 
grupos de produtos, as máquinas e 
aparelhos ocuparam a primeira posi-
ção em 2018, correspondendo a 20,3 
por cento do total, seguindo-se os veí-
culos e outro material de transporte os 
produtos agrícolas (16,3 por cento), os 
produtos agrícolas (13,7 por cento) e 

RELACIONAMENTO PORTUGAL – POLÓNIA
A Polónia é um importante parceiro comercial de Portugal. O saldo da balança

comercial de bens e serviços bilateral é favorável a Portugal, mas esta apresenta-se 
bastante equilibrada. O peso do comércio de bens é claramente superior ao dos 

serviços. No investimento, há que assinalar uma forte presença de empresas
portuguesas no mercado polaco.

as pastas celulósicas e papel (11,7 por 
cento). Estes quatro grupos de produ-
tos representaram, em conjunto, cerca 
de 62 por cento do montante global 
das exportações nesse ano.

De acordo com os dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas expor-
tadoras para a Polónia aumentou en-
tre 2014 e 2018, de 1.135 para 2.465.

Ao nível das importações portuguesas 
de produtos da Polónia, as máquinas 
e aparelhos situam-se, também, na 
primeira posição, com 26,4 por cen-
to do total em 2018; seguiram-se os 
veículos e outro material de transporte 
(13,2 por cento), os produtos químicos 
(11,3 por cento) e os produtos agríco-
las (7,1 por cento), representando, no 
seu conjunto, 58 por cento do total de 
bens comprados à Polónia nesse ano. 

Nos serviços, o mercado polaco assu-
me uma posição modesta no comér-
cio internacional português, com as 
quotas enquanto fornecedor a serem 
sempre inferiores às registadas como 
cliente no período 2014-2018. 

Em 2018, as exportações portuguesas 

de serviços para a Polónia cifaram-se 
225,7 milhões, revelando um aumento 
de 21,2 por cento no período de 2014-
2018, enquanto as importações foram 
de apenas 91,5 milhões de euros, com 
uma variação positiva de 24,9 por cen-
to no período em consideração.

No que respeita ao investimento dire-
to português na Polónia (IDPE), é de 
referir que a presença de empresas 
portuguesas no mercado polaco é sig-
nificativa, cabendo salientar algumas 
dessas empresas/grupos económicos:
BA Glass Poland, Sp. z o.o., Bank Mil-
lennium, S.A., Carfi Polska, Sp. z o.o., 
Colep Polska, Sp. z o.o., Colquimica 
Polska, Sp. z o.o., EDP Renewables. 
Sp. z o.o.,  Eurocash, S.A. (Luis Ama-
ral), Jeronimo Martins Polska, S.A., 
Malo Clinic Polska, Sp. z o.o., Martifer 
Renewables, S.A., Modessa Polska, 
Sp. z o.o. (Parfois), Mota-Engil Cen-
tral Europe, S.A., Navigator Poland 
Paper, Sp. z o.o. (Portucel Soporcel), 
Sierra Balmain Asset Management, 
Sp. z o.o. (Sonae Sierra), SIBS Interna-
tionbal, Sp. z o.o., Paytel, S.A. (SIBS), 
Simoldes Plasticos Polska, Sp. z o.o., 
O2A Polska, Sp. z o.o.  

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A POLÓNIA

2014 2015 2016 2017 2018 Var % 
18/14a

2018
jan/abr

2019
jan/abr

Var % 
19/18b

Exportações 473,3 525,6 574,0 637,6 761,3 12,7 254,1 275,4 8,4

Importações 537,4 585,6 730,2 844,4 883,9 13,5 291,8 343,5 17,7

Saldo -64,1 -60,0 -156,2 -206,8 -122,5 -- -37,7 -68,1 --

Coef. Cob. % 88,1 89,8 78,6 75,5 86,1 -- 87,1 80,2 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística   Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018;

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019;
(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018 e 2019: resultados preliminares).
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CÂMARA DE COMÉRCIO
POLÓNIA-PORTUGAL

Presença no mercado é fator de sucesso

A Polónia é um grande e complexo mercado caracterizado por uma forte 
concorrência, grande sensibilidade ao preço, muita regulamentação e 

descentralização empresarial. Quem dá os seus primeiros passos na Polónia, cedo 
perceberá que são necessárias várias e regulares visitas ao país para conseguir as 

primeiras vendas.

A condição necessária para o sucesso 

da sua empresa na Polónia consiste em 

ter um produto diferenciado, mas o 

fator determinante será o enfoque no 

cliente. Para a PPCC, a melhor estraté-

gia para se darem os primeiros passos 

neste mercado implica tornar-se mem-

bro de associações setoriais e da nossa 

Câmara de Comércio para ter acesso 

ao apoio local, quer da equipa da Câ-

mara, quer dos nossos associados. 

Recomendamos uma abordagem 

numa perspetiva de médio e longo 

prazo, sendo que a proximidade ao 

mercado e a presença local constante 

são fatores críticos de sucesso.

Fundada em março de 2008 em Var-

sóvia, a Câmara de Comércio Polónia-

-Portugal (PPCC) é uma organização 

independente, sem fins lucrativos, com 

o objetivo de promover os interesses 

das empresas suas associadas no que 

respeita às relações comerciais entre 

as empresas na Polónia, em Portugal e 

nos Países de Língua Portuguesa.

Atualmente, a PPCC conta com cerca 

de 200 empresas associadas: portu-

 >  POR JOÃO BRÁS JORGE, 
PRESIDENTE DA CÂMARA
DE COMÉRCIO
POLÓNIA-PORTUGAL
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guesas, polacas e internacionais. No 
total, estas empresas representam 
mais de 70.000 trabalhadores, o que 
significa que a PPCC é a quarta maior 
Câmara de Comércio portuguesa no 
mundo e a sexta maior Câmara de Co-
mércio na Polónia.

Os nossos membros são as principais 
empresas portuguesas a operar no 
mercado polaco, as empresas polacas 
que já mantêm ou que pretendem es-
tabelecer relações comerciais com o 
mercado português e outros mercados 
da língua portuguesa, bem como em-
presas multinacionais.

A Câmara de Comércio oferece 
serviços de: 

• apoio no estabelecimento de contac-
tos comerciais; 
• “match-making”;
• organização de missões comerciais 
individuais e de grupo (entre Portugal, 
Polónia e Países da Língua Portuguesa);
• serviços de recrutamento;
• serviço de Virtual Office;

Bem como várias oportunidades 
“member2member” e descontos para 
os associados. 

Mensalmente, organizamos seminários, 
conferências, business mixers e outros 
eventos de networking privilegiado.

Os nossos maiores eventos cíclicos e 
setoriais são: 

• A Semana Portuguesa “Flavours 
of Portugal” realizada anualmente 
em Varsóvia para celebrar relações 
bilaterais entre a Polónia e Portugal 
através dos sabores de Portugal. Em 
2019 organizamos em maio a 10ª 
edição da Semana; 

• O “Portuguese Grand Wine Tasting”, 
realizado anualmente em Varsóvia em 
cooperação com a ViniPortugal - Wi-
nes of Portugal com o objetivo de pro-
mover vinho português junto ao canal 
horeca e trade polaco (outubro); 

• A Feira de Turismo que promove Portu-
gal como destino turístico, com o apoio 
do Turismo de Portugal (novembro);

“A PPCC conta 

com cerca de 200 

empresas associadas: 

portuguesas, polacas 

e internacionais. No 

total, estas empresas 

representam mais de 

70.000 trabalhadores.”

• O Fórum Empresarial Polónia-Portu-

gal-Angola-Brasil-Moçambique, reali-

zado a cada dois anos em cooperação 

com as respetivas Embaixadas e o Mi-

nistério de Desenvolvimento Económi-

co da Polónia.

Em 2013, a PPCC criou o sistema de 

Representações Regionais (na Polónia, 

em Portugal e nos mercados interna-

cionais), para ajudar os seus membros 

a desenvolver relações de maneira des-

centralizada e internacional.

Em 2015, a PPCC decidiu alargar a sua 

missão ao apoio às empresas polacas 

interessadas na internacionalização da 

sua atividade nos mercados da língua 

portuguesa, especialmente Brasil, An-

gola e Moçambique.

No mesmo ano, a PPCC foi eleita a 

melhor câmara bilateral portuguesa 

no estrangeiro em 2014, na primeira 

edição de premiação organizada pela 

Câmara de Comércio e Indústria Por-

tuguesa. Feito repetido em 2019, pela 

atividade de 2018, sendo a única câ-

mara de comércio portuguesa premia-

da duplamente, até agora. 

wb@ppcc.pl

mailto:wb%40ppcc.pl?subject=
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O relacionamento tende a ser formal, 
sendo os primeiros contactos habitual-
mente considerados por nós, portu-
gueses, bastante distantes. Após esta 
primeira fase, as convivências tornam-
-se habitualmente mais prazenteiras. 
A cultura empresarial revela-se, assim, 
a primeira barreira que podemos sen-
tir na aproximação ao mercado; não 
obstante, o acompanhamento por 
um consultor neste processo poderá 
ser um facilitador e reduzir o atrito no 
contacto preliminar. 

Habitualmente, os negócios são desen-
volvidos na língua polaca, sendo esta 
cortesia uma mais-valia quando preten-
demos relacionar-nos com um poten-
cial parceiro. A organização e o rigor 
nos horários estabelecidos são outros 
hábitos valorizados pelas empresas.

Certamente que cada parceiro de ne-
gócio é distinto, dependendo das pes-
soas que nos acolhem, da dimensão 
e do padrão comunicacional interno à 
empresa; no entanto, neste pequeno 
artigo, vamos explorar algumas das 
questões culturais que a KG Interna-
tional transmite frequentemente aos 
seus clientes e parceiros. 

A KG International é uma empresa 
de consultoria internacional que se 

KG INTERNATIONAL
Consultoria internacional para o mercado polaco

Dzien Dobry! 
É desta forma que deverá iniciar os seus contactos na Polónia, independentemente 

da região na qual os mesmos ocorrem. A Polónia é, nos negócios e na cultura, 
um país consideravelmente diferente de Portugal, tendo formalidades próprias e 
sendo bastante distinta no padrão de interação comunicacional. O cumprimento 

frequente é o aperto de mão, com um contacto ocular bem presente. Para 
as senhoras, e num contacto mais pessoal que não é, de todo, habitual nas 
convivências profissionais, o cumprimento consiste em três beijos no rosto.

dedica particularmente a processos 

de internacionalização de empresas 

portuguesas para a Polónia. Conta 

com uma equipa de consultores por-

tugueses e polacos, com o intuito de 

dar o apoio necessário à entrada no 

mercado polaco e outros na Europa 

de Leste. A KG International aposta 

 >  POR MICHAŁ DABROWSKI, 
CEO DA KG INTERNATIONAL

firmemente num plano de internacio-
nalização feito à medida do cliente, 
oferecendo a melhor solução face às 
metas e objetivos definidos. 

Com uma experiência sólida no apoio 
à internacionalização de empresas, or-
ganizamos serviços de apoio ao con-
tacto com o mercado polaco, possibi-
litando aos nossos clientes explorar o 
potencial, o crescimento económico e 
as mais diversas oportunidades de ne-
gócio em diferentes setores. 

Para cada empresa participante, a KG 
International organiza uma propos-
ta individual em função dos objetivos 
pretendidos, ajustando os serviços à 
estratégia delineada, acompanhando 
sempre o nosso cliente no mercado, co-
nhecendo as particularidades dos pro-
dutos ou serviços, independentemente 
do grau de complexidade dos mesmos.

A KG International é a representante, 
na Península Ibérica, do maior comple-
xo de feiras da Polónia – Feiras Inter-
nacionais de Poznan. O MTP Grupa, 
entidade organizadora, é considerado 
o centro de exposições número um 
na Polónia. Localizado no coração da 
cidade de Poznan, consiste num recin-
to moderno e profissionalmente pre-
parado para receber mais de 700 mil 

“Aquando da 

apresentação de 

informação relativa 

aos produtos e 

serviços, a exibição de 

informação consistente 

é particularmente 

valorizada.”

http://konsultinggroup.pt/pt/
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visitantes por ano e na organização de 

mais de 100 feiras e outros eventos de 

renome. Poznan conta ainda com li-

gação direta por autoestrada a Berlim.

A Polónia é um país vasto em dimen-

são, com alguma disparidade em ter-

mos de infraestruturas, infraestruturas 

estas que têm vindo a melhorar sig-

nificativamente nos últimos anos. Pa-

ralelamente, devido à dispersão geo-

gráfica, uma visita ao mercado pode 

implicar a deslocação a vários pontos 

do país, com longos caminhos per-

corridos nas mais diversas voivoiships.

Certamente que, se a estratégia de 

entrada passar por expor numa feira, a 

questão da distância a percorrer pode 

ser minimizada. Contudo, o follow up 

pós-feira exigirá certamente uma via-

gem devidamente planeada, minoran-

do o tempo despendido e rentabilizan-

do os recursos desembolsados. 

Antecipadamente é sempre de relevo 

a verificação dos dias festivos e even-

tos que podem decorrer no âmbito 

da ação da sua empresa. A KG Inter-

national pode apoiar no processo de 

agendamento de reuniões, preparação 

da visita ao mercado com o acompa-

nhamento de um consultor que conhe-

ce quer o mercado e a língua, quer os 

produtos ou serviços que a sua empre-

sa pretende apresentar ao mesmo.

Os/as empresários/as polacos/as são ha-

bitualmente muito diretos e concretos 

na comunicação, “não têm papas na 

língua” e gostam de uma comunicação 

muito clara. Não se inibem de expor 

o que pensam, mesmo nos primeiros 

contactos. No entanto, a comunicação 

é desenvolvida de forma diplomática. 

Aquando da apresentação de infor-

mação relativa aos produtos e servi-

ços, a exibição de informação consis-

tente é particularmente valorizada. As 

reuniões devem ser preparadas cuida-

dosamente com antecedência, o que 

exige por parte do orador um conhe-

cimento detalhado dos itens a apre-

sentar e uma preparação para ques-

tões no decorrer da apresentação. 

O nome próprio tende a ser proposto 

numa fase mais avançada do contac-

to interpessoal, pelo que sugerimos 

que inicie sempre pelo apelido, ante-

cipado por Pan (Sr.) ou Pani (Sra.). Os 

cartões-de-visita são trocados na pri-

meira reunião, sendo pertinente não 

os esquecer. As reuniões são focadas 

no trabalho e podem ser longas. Uma 

sugestão: faça-se sempre acompanhar 

por um snack. Há muitas zonas na Po-

lónia onde não há uma pausa prolon-

gada para almoço, o que muitas das 

vezes nos obstaculiza a capacidade 

de pensar, dado que em Portugal não 

estarmos habituados a passar longas 

horas sem comer. Se tudo correr bem, 

poderá haver espaço para um jantar, 

habitualmente uma refeição com mui-

ta diversidade alimentar e bem regada! 

Com estas dicas, relembramos que o 

mercado polaco está entre os maiores 

da União Europeia, demonstra um po-

tencial de crescimento único em com-

paração com outros mercados da Eu-

ropa, sendo por si só um mercado re-

levante. Assume-se ainda como uma 

plataforma importante de internacio-

nalização para os mercados vizinhos, 

inclusive para a República Checa, Ale-

manha, Ucrânia, Lituânia, Hungria, 

Bulgária… Estima-se que este papel 

de “facilitador” se mantenha e seja 

reforçado a curto e médio prazo.

A Polónia apresenta oportunidades de 

excelência para os negócios, nomea-

damente onde Portugal se revela com 

forte potencial, destacando-se as áreas 

relacionadas com a construção civil, 

com a moda, com os moldes, com ma-

quinaria e equipamentos, entre muitos 

outros. Começa a ser do conhecimen-

to geral que empresas portuguesas de 

renome têm obtido sucessos comer-

ciais evidentes na Polónia. 

Temos muitas outras sugestões para 

lhe dar. Teremos todo o gosto em co-

nhecer a sua área de negócio e em 

apresentar com mais detalhe o merca-

do da Polónia e a sua especificidade, 

pelo que o/a convidamos a contactar-

-nos para md@konsultinggroup.pl.

Do widzenia i do zobaczenia wkrótce! 

http://konsultinggroup.pt/pt/

mailto:md%40konsultinggroup.pl?subject=
http://konsultinggroup.pt/pt/
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GRUPO CARFI
Aposta estratégica no mercado polaco

A Polónia é um mercado estratégico para o Grupo Carfi, apresentando um serviço 
integrado desde a I&D à produção em série e exportando para vários mercados de 
quatro continentes: Europa, América, Ásia e África. Presente no mercado polaco 

desde 2003, a Carfi opera, a partir daí, para vários mercados europeus, com destaque 
para a Alemanha, Holanda e Suécia.

Para a Carfi, o investimento na Poló-

nia em 2003 foi estratégico: logistica-

mente veio facilitar as operações que 

já mantinha com países do centro e 

norte da Europa, como a Alemanha, a 

Holanda e a Suécia, e, em segundo lu-

gar, permitiu ao grupo português po-

sicionar-se naquele mercado um ano 

antes da sua adesão à União Europeia. 

A Carfi Polska oferece os mesmos ser-

viços de injeção, sopro, montagem 

e acabamento da Carfi Portugal, be-

neficiando da proximidade aos mer-

cados do norte e leste da Europa. A 

empresa produz artigos de matéria 

plástica para diversas indústrias, como 

automóvel, segurança, ferramentas 

de jardim e agricultura, construção e 

telecomunicações, entre outros, pres-

tando ainda serviços integrados para o 

desenvolvimento de produtos desde a 

conceção ao produto, passando pela 

engenharia, prototipagem, fabrico de 

moldes e ferramentas, injeção plástica, 

montagem e acabamento de produtos 

prontos para colocar no mercado.

Uma aposta de sucesso que condu-

ziu a empresa à sua consolidação e 

expansão na Polónia. Inicialmente a 

produzir num edifício alugado, con-

seguido através de um contacto local 

que hoje integra o “núcleo duro” da 

gestão da empresa, a Carfi mudou-se 

em 2012 para um edifico novo, muito 

semelhante ao que tem em Portugal. 

“Já tínhamos um negócio sólido para 

assegurar o risco”, aponta Guida Fi-

gueiredo, vogal do Conselho de Ad-

ministração da Carfi. E, já este ano, a 

empresa conheceu uma nova expan-

são associada ao alargamento da car-

teira de clientes, que conta atualmen-

te com clientes locais.

Sobre a Polónia, Guida Figueiredo afir-

ma tratar-se de um mercado com mui-

tas potencialidades, pela sua dimen-

são e pelo crescimento económico. 

Por outro lado, o elevado volume de 

investimento estrangeiro no país, com 

a instalação de muitas multinacionais, 

abriu a possibilidade à Carfi de firmar 
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novas parcerias e, assim, contar com 
clientes locais.

Além destas, a responsável refere 
também como vantagens a proximi-
dade a mercados como a Alemanha e 
a Rússia, além dos mercados europeus 
já referidos, e a existência de recursos 
humanos bem preparados, sobretudo 
na camada mais jovem.

Na abordagem ao mercado, Guida Fi-
gueiredo aconselha as empresas que 
aí queiram apostar a operar sempre 
com um parceiro polaco na entrada no 
mercado. “Os polacos são muito rigo-
rosos em termos legais e fiscais, pelo 
que há que ter bons conhecimentos 
na Polónia e convidar esses parceiros 
a participar na gestão da empresa”, 
frisa a administradora da Carfi. 

Um aspeto negativo a ter em conta 
é a atual fuga de recursos humanos 
qualificados para outros países onde 
ganham mais, sendo que, por esse 
motivo, a Carfi está “apostada em 
qualificar os colaboradores e partir 
para a automação de linha, replican-
do o 4.0 que já tem em Portugal e que 
requer menos recursos humanos”.

A Carfi Polska emprega 102 colabo-
radores (em Portugal tem 160), a que 
acrescem trabalhadores temporários 
devido à sazonalidade da produção. 

www.carfi.pt/index.php/pt/

http://www.carfi.pt/index.php/pt/
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Na última década do século XX, a Po-

lónia era um país onde as famílias alo-

cavam praticamente um terço do seu 

orçamento doméstico à alimentação 

e o salário mínimo era inferior a 400 

zlotys (hoje são 2.250 zlotys).

Os cerca de 25 anos que decorreram 

desde que Jerónimo Martins iniciou a 

sua atividade comercial na Polónia fo-

BIEDRONKA
A cadeia que cresceu com a Polónia

Foi em 1995 que abriu a primeira loja Biedronka na Polónia. Era difícil, então, 
imaginar que seria possível a um Grupo sediado em Portugal conquistar uma 
liderança destacada no retalho alimentar, num país com quatro vezes mais 

população e com uma área mais de três vezes superior. E que, quase duas décadas 
e meia depois, a contribuição da Polónia fosse determinante para a dimensão e 

rentabilidade de Jerónimo Martins.

 >  POR LUÍS ARAÚJO, CEO DA 
BIEDRONKA

ram classificados pelo FMI como um 

dos mais prolongados períodos de 

prosperidade no mundo. Durante este 

tempo, e também por influência da 

Biedronka, os produtos frescos como 

a fruta, o pão, os lacticínios e a char-

cutaria sobem aos primeiros lugares 

do ranking dos produtos mais con-

sumidos pelos polacos. Em paralelo, 

as bebidas alcoólicas diminuem a sua 
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presença, em sinal de um progressivo 

e consistente desenvolvimento dos 

hábitos alimentares e da qualidade de 

vida do povo polaco. 

O enorme potencial do mercado foi 

identificado nos primeiros anos da 

década de 90 e determinou a estra-

tégia de investimento inicial e de todo 

o crescimento. Determinou uma ex-

pansão consistente e focada ao lon-

go do tempo, concretizada na aber-

tura de mais de 100 lojas por ano, o 

que permite à Jerónimo Martins gerir 

uma rede superior a 2.900 pontos de 

venda no final de 2019. Determinou 

também a manutenção de um eleva-

do nível de investimento dedicado à 

consolidação do negócio, visível, por 

exemplo, nos 16 centros de distri-

buição que permitem abastecer lojas 

geograficamente dispersas por todo 

país, ficando assim garantida a maior 

proximidade aos consumidores dentre 

todos os retalhistas que operam neste 

mercado. O elevado nível de investi-

mento é ainda visível na permanente 

criação de marcas e produtos, que 

são hoje líderes incontestados das 

respetivas categorias e fazem já parte 

da cultura e tradição do país, de que 

será um exemplo maior a marca Dada, 

nome maior das necessidades de be-

bés e, por isso, uma marca querida de 

milhões de consumidores. 

A estratégia de compromisso com o 

longo prazo delineada pelo Grupo 

Jerónimo Martins, combinada com 

uma profunda orientação para o 

conhecimento do consumidor e dos 

seus padrões de consumo em perma-

nente evolução, haveria de concreti-

zar-se na conquista da liderança do 

mercado polaco da distribuição ali-

mentar, detendo a Biedronka, hoje, 

uma quota de mercado três vezes su-

perior à da segunda marca do merca-

do. O sucesso alcançado não se expli-

ca todavia apenas pela estratégia de 

investimento de longo prazo e foco 

no consumidor, mas também pelo 

sólido e determinado desenvolvimen-

to de parcerias com parceiros locais, 

com uma talentosa e empreendedo-

ra indústria alimentar, a que faltava 

dimensão, que a Biedronka haveria 

de proporcionar, mas a que sobrava 

ambição e capacidade. Esta rede de 

alianças foi determinante para o de-

senvolvimento de marcas e produtos 

de qualidade e traduziu-se numa das 

mais consistentes propostas de valor 

entregues por um retalhista aos seus 

consumidores, em qualquer plano de 

comparação internacional. 

Os consumidores polacos apreciam 

novidades sem nunca abandonarem 

uma forte valorização dos produtos 

nacionais. E, por isso, a forte ligação 

que a Biedronka construiu ao longo 

dos anos com os fornecedores locais 

foi — e é — estrategicamente decisi-

va: 90 por cento dos produtos à venda 

nas lojas têm origem em mais de 500 

parceiros polacos.

Este é de resto um aspecto determi-

nante e transversal à estratégia de in-

ternacionalização do Grupo Jerónimo 

Martins: integrar-se profundamente 

nos países em que investe e ser local. 

O que assume especial relevância num 

país onde os habitantes sentem de for-

ma orgulhosa a sua história e cultura. 

Neste contexto, não é surpresa que, 

em 2018, as vendas da Biedronka 

sejam já cerca de 12 mil milhões de 

euros e que a cadeia tenha recebido 

mais de quatro milhões de visitas diá-

rias às suas lojas espalhadas por todo 

o território da Polónia.

A força da Biedronka fica ainda paten-

te no facto de 51 por cento dos po-

lacos a considerarem como a sua loja 

alimentar principal, sendo que 80 por 

cento afirmam comprar regularmente 

nas unidades da nossa cadeia.  

Mas a capacidade de atracção e re-

tenção de clientes que a empresa de-

monstra, a par da sua determinação 

em continuar a crescer, mostram, por 

um lado, a eficácia da estratégia se-

guida, são, por outro, um indicador 

da vitalidade da economia e do au-

mento do poder de compra dos po-

lacos. Ao longo dos anos, esta eco-

nomia não falhou, nem em períodos 

de crise, mantendo um invejável ritmo 

de crescimento, e o país continua a 

sua trajetória de convergência com 

as economias mais ricas, associada a 

uma quase inigualável melhoria das 

condições de vida dos seus cidadãos.

 

E, todavia, a forte dinâmica da econo-

mia e a evolução favorável das condi-

ções de vida não têm resultado numa 

alteração estrutural de um dos aspec-

tos característicos do consumidor des-

te país: a sua racionalidade.

Os polacos compram de uma forma 

informada e planeada e têm uma 

frequência média de visita às lojas ali-

mentares superior à dos portugueses, 

o que significa que não compram mais 

do que precisam e que têm elevada 

atenção aos preços. Crescendo em-

bora a escala das suas necessidades e 

sendo mais exigente a sua procura por 

qualidade e variedade, mantém-se a 

mesma procura de valor, de produtos 

“A força da Biedronka 

fica ainda patente 

no facto de 51 por 

cento dos polacos a 

considerarem como 

a sua loja alimentar 

principal, sendo que 

80 por cento afirmam 

comprar regularmente 

nas unidades da nossa 

cadeia.”
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que reconciliem um forte sentido aspi-

racional com a sempre presente vonta-

de de economia. É isso que faz de uma 

empresa de discount, a Biedronka, um 

líder de mercado indisputado. 

A estratégia de liderar de forma con-

sistente em preço, num mercado al-

tamente concorrencial, permitiu-nos 

reforçar sempre a quota de mercado e 

estar cada vez mais presentes no dia-

-a-dia das famílias polacas. 

Mas num país ambicioso e em cres-

cimento, com metas de convergência 

bem definidas, também as exigências 

do consumidor polaco têm vindo a au-

mentar e nós temos procurado estar à 

altura das suas expectativas, mudan-

do a oferta de valor, antecipando no-

vas necessidades, promovendo novos 

serviços, reforçando a diferenciação 

e qualidade dos produtos, alargando 

o sortido e melhorando progressiva-

mente a experiência de compra que 

proporcionamos nas lojas. Para isto, é 

determinante um compromisso com o 

país, que se traduz no aumento dos 

valores de investimento que supor-

tam a inovação, o investimento em 

tecnologia e um ambicioso programa 

de transformação e remodelações de 

lojas e Centros de Distribuição. 

Sendo o maior empregador privado da 

Polónia, com cerca de 70 mil colabora-

dores, a Biedronka é não só orientada 

para servir os consumidores polacos, 

como é, de facto, uma empresa polaca. 

Esta é uma das características da mar-

ca, presente em tudo o que faz e no 

modo como faz. Em 2018, por exem-

plo, por ocasião da celebração dos 100 

anos da reconquista da independên-

cia da Polónia, a Biedronka iniciou um 

ambicioso programa de investimento 

social, em parceria com a Caritas Pol-

ska, com o objectivo de apoiar idosos 

carenciados, numa sociedade que está 

a envelhecer aceleradamente.

A Polónia mantém-se como um mer-

cado muito desafiante e com gran-

de potencial de desenvolvimento. É 

uma das maiores economias da Eu-

ropa, tendo ainda uma margem de 

progressão assinalável. A confiança 

dos consumidores polacos no futuro 

do seu país é muito forte e o consu-

mo privado continuará a ser um dos 

motores do crescimento. A evolução 

do Produto Interno Bruto tem ficado 

sistematicamente acima da média da 

União Europeia, e embora se esteja 

a prever um abrandamento como 

consequência da travagem que se es-

pera para a economia da Zona Euro, 

partilhamos do otimismo e visão do 

país, porquanto o foco claro no in-

vestimento e inovação, na indústria e 

exportações é garantia de continua-

do desenvolvimento. Um traço parti-

cular da Polónia (a sua ainda elevada 

taxa de população rural) faz uma boa 

conexão com o nosso negócio e há 

uma estratégia de promoção do cres-

cimento homogéneo nas zonas rurais 

e urbanas que permitirá crescimen-

tos em quase todas as lojas. Estamos 

ainda confiantes no país em razão da 

forte disciplina fiscal que o caracte-

riza e no alinhamento e posição es-

tratégica de grandes investimentos 

europeus em infraestruturas transna-

cionais que farão da Polónia um eixo 

central de toda a Europa de Leste. 

Os dados económicos de base são 

muito positivos e confirmam a nossa 

opinião, como é o caso do défice or-

çamental (que se mantem controlado 

“A Polónia mantém-

se como um mercado 

muito desafiante e com 

grande potencial de 

desenvolvimento.”
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e inferior a 1 por cento do PIB), da 

dívida pública abaixo dos 50 por cen-

to do PIB ou da taxa de desemprego, 

que está no nível mais baixo dos últi-

mos 30 anos.

A taxa de desemprego na ordem dos 

3,5 por cento e o dinamismo do mer-

cado de trabalho são benéficos para as 

pessoas e para os agregados familiares, 

sem deixarem de constituir um desa-

fio acrescido para as empresas muito 

dependentes de mão-de-obra, como 

é o nosso caso, nas componentes de 

recrutamento e retenção, mas conside-

ramos que os efeitos positivos superam 

em muito o desafio de Recursos Huma-

nos, que estamos em melhor posição 

de vencer dada a solidez, liderança e 

reputação da marca Biedronka.

Sendo, no sentido que atrás dissemos, 

uma empresa polaca, mantemos uma 

relação próxima com diversas em-

presas portuguesas, que têm sabido 

beneficiar do conhecimento que o 

Grupo Jerónimo Martins tem da Poló-

nia, conseguindo aceder ao mercado 

polaco através dos nossos canais. A tí-

tulo de exemplo, ao longo dos últimos 

quatro anos, as exportações totais de 

fornecedores portugueses para a rede 

de lojas Biedronka foi de cerca de 400 

milhões de euros, com especial des-

taque para produtos como o vinho, o 

azeite, a fruta e os legumes.

Para as empresas que estejam a consi-

derar entrar no mercado polaco, diria 

que é essencial investir em compreen-

der bem o país, a sua cultura, o mer-

cado e o consumidor, naquilo que são 

as suas necessidades, preferências e ex-

pectativas. A par disso, a resiliência e a 

humildade são duas características que 

as empresas devem assegurar antes de 

embarcarem na aventura da interna-

cionalização para um país que é muito 

diferente de Portugal. Para ser, um dia, 

bem sucedida, uma decisão de inves-

timento na Polónia deverá, pois, ser 

sempre uma aposta de longo de prazo. 

Merecer a preferência diária de mi-

lhões de consumidores é, para nós, 

um enorme orgulho e, acima de 

tudo, uma responsabilidade imensa, 

que procuramos honrar. É por esse 

reconhecimento que trabalhamos e 

é a forte determinação que sentimos, 

enquanto equipa e enquanto Gru-

po, em fazer uma diferença positiva 

na vida das pessoas que nos motiva 

todos os dias e que legitima a nossa 

posição de liderança. 

www.jeronimomartins.com/pt/sobre-

-nos/o-que-fazemos/distribuicao-ali-

mentar/biedronka/

https://www.jeronimomartins.com/pt/sobre-nos/o-que-fazemos/distribuicao-alimentar/biedronka/
https://www.jeronimomartins.com/pt/sobre-nos/o-que-fazemos/distribuicao-alimentar/biedronka/
https://www.jeronimomartins.com/pt/sobre-nos/o-que-fazemos/distribuicao-alimentar/biedronka/
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SIBS
Expansão no Leste europeu a partir do

mercado polaco
Na Polónia desde 2008, a presença da SIBS no mercado foi reforçada pela compra da 

PAYTEL em junho de 2018, numa aposta bem-sucedida de expansão internacional 
para outros países do leste da Europa.

A SIBS está presente na Polónia desde 
2008, prestando serviços de gestão 
de redes de ATM, homologação de 
terminais, processamento de transa-
ções, switching e prevenção e dete-
ção de fraude. 

Prosseguindo uma estratégia de ex-
pansão dos seus serviços de paga-
mento, posicionando-se com uma 
oferta ainda mais alargada na Euro-

pa e ladeando outros operadores de 
âmbito europeu, em junho de 2018 a 
SIBS decidiu entrar no mercado pola-
co de serviços de acquiring (aceitação 
de cartões) ao adquirir a PAYTEL. 

Criada em 2003, a PAYTEL, com 
sede em Varsóvia, é uma empresa de 
acquiring que disponibiliza a aceita-
ção de pagamentos de forma inte-
grada para comerciantes, incluindo 

serviços de processamento, forneci-
mento de terminais de pagamento, 
gestão de redes e centros de aten-
dimento ao cliente. Emprega atual-
mente 150 colaboradores (em junho 
de 2018 eram cerca de 100). 

Segundo Hugo Araújo, diretor da 
Business Unit International da SIBS, a 
aquisição da PAYTEL tem permitido à 
SIBS acelerar a sua atividade na Poló-
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“Este ritmo acelerado de desenvolvimento da 

SIBS na Polónia dá continuidade à estratégia de 

internacionalização da empresa, a par do trabalho 

que tem promovido noutros mercados europeus,

em África e na Ásia.”

nia e nos mercados de Leste, através 
desta empresa com um footprint co-
mercial relevante e com grande po-
tencial de crescimento. 

Um ano depois da entrada da SIBS no 
capital da PAYTEL, os resultados alcan-
çados refletem o sucesso desta aquisi-
ção e da aposta no sentido de acelerar 
a sua atividade na Polónia e nos mer-
cados do leste europeu. Atualmente a 
PAYTEL tem cerca de 40.000 clientes, 
o que representa um crescimento de 
cerca de 50 por cento face a 2018, 
como adianta o mesmo responsável. 

Este ritmo acelerado de desenvolvi-
mento da SIBS na Polónia dá conti-
nuidade à estratégia de internaciona-
lização da empresa, a par do trabalho 
que tem promovido noutros mercados 
europeus, em África e na Ásia, per-
mitindo dar uma resposta cada vez 
melhor aos clientes. O crescimento 
internacional é um eixo central da es-
tratégia da SIBS, que pretende elevar 
o peso do negócio internacional nas 
receitas de 9 por cento para 15 por 
cento, no espaço de cinco anos. 

Potencialidades do 
mercado polaco
O mercado polaco é muito relevan-
te para a SIBS e marcou a sua ex-
pansão e alargamento da oferta em 
mercados europeus, tendo a aquisi-
ção da PAYTEL, em 2018, sido par-
ticularmente estratégica. As relações 
comerciais determinantes que a em-
presa tem a nível nacional, em con-
junto com o know-how e portefólio 
aportado pela SIBS, representam uma 
oportunidade de desenvolvimento 

excecional na região, com o objetivo 
de reforçar o posicionamento da SIBS 
como um player de pagamentos rele-
vante no mercado europeu. 

Além disso, aponta Hugo Araújo, a Po-
lónia é “um grande mercado na Euro-
pa com mais de 40 milhões de habitan-
tes e com um crescimento económico 
impressionante na última década. Adi-
cionalmente, as perspetivas de cresci-
mento e potencialidades deste merca-
do são bastante consistentes também 
pelo facto de a Polónia, seguindo as 
tendências de vários países europeus, 
apostar cada vez mais numa sociedade 
‘cashless’, com os pagamentos eletró-
nicos a crescerem, impulsionados por 
iniciativas legislativas”. 

Sobre o processo de abordagem ao 
mercado internacional, a SIBS recor-
da que a empresa tem desenvolvido a 
sua experiência além-fronteiras desde 
há mais de 10 anos, sendo hoje uma 
referência internacional e um dos 
maiores processadores de pagamen-
tos da Europa e África. 

Com vista a serem endereçadas as 
necessidades específicas de cada 
geografia, e estado de maturidade 
dos respetivos sistemas de pagamen-
to, a empresa criou, há cerca de seis 
anos, uma equipa totalmente dedica-
da aos mercados externos. Este foco 
nos mercados internacionais permitiu 
que, atualmente, a SIBS, garanta a 
mais de 300 milhões de utilizadores, 
em países como Polónia, Espanha, 
Malta, Angola, Nigéria, Argélia, Ti-
mor e Portugal, os mais modernos, 
fiáveis e seguros serviços financeiros 
na área dos pagamentos. 

No caso da Polónia, de acordo com 

Hugo Araújo, a SIBS desenvolveu, 

desde 2008, um conjunto de relações 

locais muito relevantes para sustentar, 

em 2018, uma aposta mais duradoura 

com a aquisição da PAYTEL. “O mer-

cado polaco é muito competitivo nos 

mais variados setores e requer um 

conhecimento profundo da realidade 

local e resiliência na abordagem ao 

mercado até se encontrar a oportu-

nidade certa. É também um mercado 

de grande dimensão a nível europeu – 

cerca de quatro vezes o mercado por-

tuguês – o que exige uma capacidade 

de resposta do investidor de um país 

como Portugal, possivelmente com 

uma maior aposta no desenvolvimen-

to de relações e parceiras locais em 

detrimento de um investimento mais 

‘greenfield’”, refere a fonte.

De sublinhar ainda que a Polónia tem, 

para as empresas portuguesas, uma 

rede de networking que “funciona 

muito bem com a AICEP e uma Câma-

ra de Comércio muito dinâmicas, ha-

vendo já uma grande presença local 

de empresas portuguesas, o que faci-

lita muito numa primeira abordagem 

ao mercado”. 

www.sibs.com

http://www.sibs.com
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vigor em 17 de outubro de 1997. Verificaram-se alterações posteriores.

Principais partidos políticos: PIS – Lei e Justiça, PO – Plataforma Cívica, 

Wiosna - Primavera, Movimento KUKIZ 15, PSL – Partido Popular Polaco, 

SLD – Aliança Democrática da Esquerda. As próximas eleições parlamen-

tares serão em 2019 e as presidenciais em 2020. 

Capital: Varsóvia (1,76 milhões de habitantes em 2017 - residentes regis-

tados; 2,00 milhões residentes registados e não registados).

Outras cidades importantes: Cracóvia, Lodz, Wrocław, Poznan, Gdansk, 

Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Czestochowa. 

Religião: A maioria da população é católica. 

Língua: A língua oficial é o polaco.

Unidade monetária: Zloty polaco (PLN)  

1 EUR = 4,2519 PLN (NBP - Banco Nacional Polaco - média /08.07.2019) 

Risco País:  

Risco geral - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior), EIU  

Risco Político - BBB 

Risco de Estrutura Económica - BB  

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

é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU).

Embaixada da República da 
Polónia em Portugal 
Avenida das Descobertas, 2 
1400-092 Lisboa 
Tel.: +351 213 041 410
Fax: +351 213 041 429 
lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://lizbona.msz.gov.pl/pt

ZBH PAIH Lizbona (Delegação 
Comercial da PAIH em Lisboa)
Avenida da Liberdade 69 
1250-140 Lisboa 
Tel.: +351 932 822 648 
dariusz.duda@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl/zbh_lizbona# 

Embaixada de Portugal
em Varsóvia  
ul. Atenska 37 
03-978 Warszawa - Polska 
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Baía da Pomerânia  

Golfo de Danzig  

Área: 311.889 Km2 

População: 38,4 milhões de habitantes (GUS 2018)

Densidade populacional: 123 hab/km2 (2018)  

Designação oficial: República da Polónia 

Chefe de Estado: Andrzej Duda, eleito em maio de 2015 

Chefe do Governo: Mateusz Morawiecki 

Data da atual Constituição: aprovada pela Assembleia Nacional em 2 
de abril de 1997, referendada em 25 de maio do mesmo ano, entrou em 

Tel.: +48 22 511 10 10/11/12
Fax: +48 22 511 10 13 
varsovia@mne.pt
http://ambasada-portugalii.pl/pt

AICEP Varsóvia  
ul. Atenska 37 
03-978 Warszawa - Polska 
Tel.: +48 22 617 64 60 / 617 43 40 / 617 55 
96 / 617 36 20
Fax: +48 22 617 44 77 
aicep.warsaw@portugalglobal.pl
www.portugalglobal.pt

Agência polaca para o Investi-
mento e Comércio (PAIH) 
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa - Polska 
Tel.: +48 22 334 98 00 
invest@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl

National Chamber of 
Commerce (KIG)
ul. Trebacka 4 
00-074 Warszawa - Polska 
Tel.: +48 22 630 96 00
Fax: +48 22 827 46 73 
kig@kig.pl
http://kig.pl

Câmara de Comércio Polónia - 
Portugal (PPCC) 
Rejtana 17 lok. 32, 8 andar 
02-516 Warszawa - Polska 
Tel.: +48 22 400 76 60 
info@ppcc.pl
http://ppcc.pl/pt
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Informação especializada online
Portugalnews

Promova a sua empresa junto de 20 mil 
destinatários em Portugal e nos mercados 
externos.

NewsRoom

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

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

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

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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ASKBLUE
Empresa de consultoria aposta nos 

mercados do Médio Oriente
e Norte da Europa 

Com o foco no mercado internacional em 2019, a AskBlue aposta 
essencialmente nos mercados do Médio Oriente e do Norte da Europa, 

nomeadamente no Dubai, na Arábia Saudita e na Holanda. Assim, prevê 
alcançar um volume de exportação de 750 mil euros neste primeiro ano. 

Festa de Verão da AskBlue.
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Fundada em 2013 por quatro sócios, 
Pedro Nicolau, Sofia Bastos Santos, 
Rui Couto e Ana Rosado, a AskBlue é 
uma empresa de consultoria vocacio-
nada para o desenvolvimento de pro-
jetos em diferentes setores (financeiro, 
utilities, saúde, indústria e retalho), que 
tem como prioridade a resposta eficaz 
aos mais complexos desafios tecnoló-
gicos e de negócio dos seus clientes. 

A principal missão da empresa é cola-
borar com os clientes através do desen-
volvimento e implementação de novos 
negócios, da identificação e exploração 
de oportunidades de desenvolvimento, 
da otimização e transformação do de-
sempenho operacional, e do alinha-
mento da estratégia e dos objetivos 
das tecnologias de informação com a 
estratégia e os objetivos do negócio.

No ano passado, a AskBlue atingiu 
um volume de negócios de aproxima-
damente 7,9 milhões de euros, o que 
corresponde a um crescimento de 66 
por cento em relação ao ano anterior. 
Embora o seu foco principal continue 
a ser o mercado nacional, a empresa 
avalia as possibilidades de crescimen-
to no mercado internacional. 

As perspetivas para 2019 são positi-
vas e de continuação de crescimento. 
Tendo como base de análise o com-
portamento do primeiro trimestre de 
2019, em que a empresa atingiu um 
resultado de 2,4 milhões de euros, é 
expectável que este ano sejam ultra-
passados os 10 milhões de euros em 
resultados anuais.

Para conseguir responder ao número 
crescente de solicitações por parte 
dos clientes para novos projetos, a 
AskBlue prevê aumentar o ritmo de 
contratação e formação de consulto-
res, estando previsto o crescimento da 
equipa com mais 70 consultores.

Em 2019, a empresa tem apostado 
no desenvolvimento do mercado in-
ternacional, prevendo atingir um vo-
lume de exportação de 750 mil euros 

neste primeiro ano. Para atingir este 
objetivo, a empresa investiu numa 
equipa dedicada ao desenvolvimento 
dos mercados do Médio Oriente e do 
Norte da Europa. Atualmente já estão 
em curso vários projetos no Dubai, na 
Arábia Saudita e na Holanda, precisa-
mente as principais regiões de aposta.

No mercado internacional, a Askblue 
tem vindo a desenvolver aplicações 
informáticas à medida. Estes projetos 
passam pela identificação dos requisi-
tos do cliente, o desenho da aplicação 
e a sua implementação na tecnologia 
mais apropriada. Na Arábia Saudita, 
a empresa encontra-se a desenvolver 
uma aplicação semelhante ao Uber 
Eats para uma organização que ten-
ciona comercializá-la nesse mercado.

Como resposta aos desafios apre-
sentados pela evolução do negócio 
e pelos pedidos dos seus clientes, a 
empresa lançou, em janeiro de 2019, 
uma nova “Business Unit”, que tem 
como principal responsável Miguel 
Freire, partner da Askblue. Esta “Busi-

ness Unit” está dedicada à área de 

serviços de manutenção aplicacional, 

os quais podem ser executados nas 

instalações do cliente ou no centro 

“ATC - Askblue Technology Center”, 

que funciona nas instalações em Lis-

boa e num novo espaço em Coimbra, 

a operar desde fevereiro deste ano. 

Segundo Pedro Nicolau, CEO da 

AskBlue, “A empresa distingue-se 

cada vez mais no mercado nacional 

e internacional, devido à diversificada 

experiência profissional da sua equipa, 

constituída por profissionais reconhe-

cidos pelo trabalho desenvolvido, bem 

como à proximidade e compreensão 

das necessidades dos seus clientes, que 

permite desenvolver novos negócios, 

potenciar a cadeia de valor e otimizar 

e transformar o desempenho opera-

cional em cada projeto desenvolvido. 

Além disso, é ainda importante referir 

o compromisso, a flexibilidade e a qua-

lidade dos nossos serviços”.  

www.askblue.pt

Fotografia de Filipe Pombo. Equipa de direção da AskBlue.

http://www.askblue.pt
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MANULENA
Velas, difusores e cosmética

para o mercado de luxo
Empresa familiar fundada há mais de 50 anos, a Manulena produz velas 

decorativas e difusores, tendo recentemente entrado também no mercado da 
cosmética. A exportação foi, desde cedo, uma aposta da empresa de Mira de 
Aire, que fornece atualmente as melhores marcas internacionais de exigentes 
mercados como o Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos. 
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O início da atividade da Manulena 
deu-se em 1968 quando Manuel Pe-
dro Custódio começou a ir de bicicleta 
vender velas religiosas, que ele próprio 
produzia, ao Santuário de Fátima, o pri-
meiro cliente da empresa e que ainda 
hoje se mantém. Ao longo dos anos, 
a Manulena foi crescendo e evoluindo, 
e hoje é já uma segunda geração que 
está na direção da empresa, que conta 
atualmente com 85 colaboradores.

De empresa produtora de velas religio-
sas, a Manulena alargou a produção 
às velas decorativas e perfumadas, 
com design e inovação, tendo recen-
temente decidido também entrar no 
mercado da cosmética. 

A exportação e, posteriormente, a 
diversificação de mercados, desde 
cedo fez parte da estratégia da Ma-
nulena. Operando no mercado global, 
a Manulena é hoje procurada pelas 
mais prestigiadas marcas internacio-
nais para a produção das suas velas. 
Marcas com os mais altos padrões de 
exigência na qualidade das matérias-
-primas e performance dos produtos, 
encontram na Manulena o seu parcei-
ro ideal, pois, como refere Pedro Cus-
tódio, CEO da empresa, o serviço pres-
tado aos clientes vai muito para além 
do fornecimento das matérias-primas.

“Começamos por interiorizar o concei-
to e os objetivos que o cliente preten-
de alcançar e, a partir daí, desenvol-
vemos o produto, ‘design’, escolha e 
compra de materiais como perfumes 
e recipientes. Tudo, num conceito de 
‘one stop shop’”, revela o responsável, 
acrescentando que os principais clien-
tes da Manulena operam no mercado 
de luxo, representando uma parte sig-
nificativa da produção anual (corres-
pondendo cerca de 60 por cento da 
faturação), numa estratégia de B2B. 

Assumindo uma postura de conscien-
cialização ambiental, a Manulena se-

gue uma estratégia de diversificação 

da sua produção, fabricando velas, 

difusores e produtos de cosmética à 

base de matérias-primas naturais e 

obtidas de forma ética e sustentável.

Ciente de que as empresas têm de ser 

mais dinâmicas, a Manulena tem pro-

curado conhecer melhor o ambiente 

onde se insere e os seus atuais e po-

tenciais clientes, de forma a identificar 

oportunidades em mercados com exi-

gências e costumes diversos.

Em 2018 a Manulena faturou 4,6 mi-

lhões de euros, encarando 2019 com 

otimismo no que respeita ao cresci-

mento da empresa. Segundo Pedro 

Custódio, prevê-se uma evolução 

da iniciativa da Manulena para uma 

maior visibilidade e abrangência, com 

o alargamento do seu grupo de par-

ceiros, incluindo pontos de venda.

Ainda de referir que a Manulena pos-

sui um laboratório que oferece um 

rigoroso controlo de qualidade e se-

gurança, submetendo os produtos 

a diferentes testes de acordo com a 

especificidade de cada um, contan-

do, desde 2012, com a certificação da 

norma ISO 9001:2008. 

www.manulena.com

“O que caracteriza 
e diferencia a 

Manulena das outras 
empresas do mesmo 
setor são a inovação, 

a criatividade e a 
flexibilidade em ajustar 

os nossos produtos 
às necessidades 

dos nossos clientes/
mercados”.

Pedro Custódio, CEO da Manulena

http://www.manulena.com
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“IMD World 
Competitiveness 
Ranking 2019”
(maio 2019) 
Singapura lidera este ano o ranking 
das economias mais competitivas a 
nível mundial (num universo de 63 
mercados), tendo subido duas posi-
ções face à anterior classificação. Esta 
ascensão foi impulsionada pela sua 
infraestrutura tecnológica avançada, 
disponibilidade de mão-de-obra qua-
lificada, legislação sobre imigração 
favorável e facilidade de estabelecer 
novos negócios. Hong Kong man-
tem a segunda posição, seguindo dos 
EUA (que descem dois lugares), Suíça 
e Emirados Árabes Unidos. Portugal 
ocupa a 39ª posição, descendo seis 
lugares face à anterior avaliação. 

CONSULTAR

“Going for Growth 
2019 – The time for 
Reform Is Now” – 
OCDE (julho 2019)   
O recente relatório da OCDE elenca 
um conjunto de reformas específicas 
para cada um dos 46 países consi-
derados, com vista a gerar um cres-
cimento mais robusto, mais inclusivo 
e ambientalmente sustentável, prepa-
rando-os para enfrentar os desafios 
colocados pelas atuais megatendên-
cias mundiais – globalização, digitali-
zação, envelhecimento da população 
e degradação ambiental. 

CONSULTAR

“Mercer Cost of Living 
Survey – Worldwide 
Ranking 2019”
(junho 2019)
O estudo anual da Mercer, que ava-
lia o custo de vida para expatriados 
num conjunto de 209 cidades, revela 
que Hong Kong se mantém como a 
cidade mais cara do mundo, seguida 
de Tóquio, Singapura, Seul e Zurique. 
Do top 10 das cidades mais caras, oito 
são asiáticas, em resultado dos eleva-
dos custos dos bens de consumo e da 
dinâmica do mercado residencial. Lis-
boa desceu duas posições, passando 
da 93ª em 2018 para a 95ª em 2019. 

CONSULTAR

“Trends in Trade in 
Counterfeit and Pirated 
Goods: The Updated 
Picture” – OCDE e 
EUIPO (março 2019)
O estudo apresenta a escala global 
deste comércio e analisa as áreas eco-
nómicas que estão particularmente 
em risco, as principais economias de 
origem das falsificações no comércio 
global, as tendências recentes em 
termos de mudança de modos de 
embarque e a evolução dos fluxos de 
comércio. Este relatório atualiza os re-
sultados do 'Trade in counterfeit and 
pirated goods: Mapping the economic 
impact' publicado em 2016.

CONSULTAR

União Europeia 
– Reforço do 
Multilateralismo: 

“Germany Retail 
Food” - USDA Foreign 
Agricultural Service 
(maio de 2019)
A Alemanha é o maior mercado de 
produtos alimentares e bebidas da 
União Europeia. O retalho alimentar 
está saturado, altamente consolida-
do e competitivo. Este estudo refere 
o potencial de vendas no mercado 
alemão para exportadores de nozes, 
peixes e frutos do mar, frutas secas, 
produtos de panificação, produtos or-
gânicos e batata-doce.

CONSULTAR

“SME Competitiveness 
Outlook - 2019” - 
International Trade 
Centre (junho 2019)
O relatório avalia a importância do fi-
nanciamento das PME para atingir os 
objetivos da Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável. Disponibi-
liza sete estudos de caso e 85 perfis de 
mercado e mostra quem são os inves-
tidores internacionais que financiam 
PME e empresas em fase de arran-
que, bem como as características das 
suas abordagens. Identifica as razões 
das perceções de risco e do risco de 
investimento, bem como as medidas 
para os minimizar, nomeadamente, a 
agregação de investimentos para PME 
em grandes pacotes, a divulgação de 
informações sobre o desempenho do 
crédito das pequenas empresas e o 
apoio a essas empresas para estarem 
preparadas para o investimento.

CONSULTAR

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
http://www.oecd.org/economy/going-for-growth/
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://ec.europa.eu/growth/content/counterfeit-and-pirated-trade-current-picture-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/counterfeit-and-pirated-trade-current-picture-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/counterfeit-and-pirated-trade-current-picture-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/trends-trade-counterfeit-and-pirated-goods-updated-picture_en
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Berlin_Germany_5-2-2019.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SMECO2019.pdf
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UE-Mercosul Chegam 
a Acordo sobre o 
Comércio – Factos 
Essenciais (Comissão 
Europeia, junho de 2019) 
O folheto informativo aborda, de for-
ma prática e sucinta, as matérias essen-
ciais sobre o Acordo Comercial alcan-
çado entre a União Europeia e o Mer-
cosul, no passado dia 28 de junho. Este 
instrumento bilateral faz parte de um 
novo Acordo de Associação em nego-
ciação entre a UE e os países do Mer-
cosul que é composto por um pilar po-
lítico e de cooperação – relativamente 
ao qual os negociadores já chegaram 
a um acordo geral em junho de 2018 
em Montevidéu – e um pilar comercial. 
Para além da questão fundamental res-
peitante ao comércio, o acordo refor-
çará o diálogo político e aumentará a 
cooperação em áreas como migração, 
economia digital, desenvolvimento e 
educação, direitos humanos, respon-
sabilidade social, proteção ambiental, 
lavagem de dinheiro e cibercrime.

CONSULTAR

União Europeia – 
Entrada em Vigor 
do Novo Sistema de 
Resolução de Litígios 
em Matéria Fiscal entre 
os Estados-Membros 
(Comissão Europeia, 1 
de julho de 2019)
O novo sistema irá permitir encontrar 
soluções para os litígios em matéria 
fiscal entre Estados-membros que 
possam resultar da interpretação e 

aplicação de convenções internacio-
nais que prevejam a eliminação da du-
pla tributação sobre os rendimentos.

CONSULTAR

Exportação de Frutas 
para a Colômbia - Con-
clusão de Negociação 
de Planos Fitossanitá-
rios com o Instituto Co-
lombiano Agropecuário 
(DGAV, 07 julho 2019) 
De acordo com informação disponi-
bilizada no site da Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV), 
foram concluídos os processos de 
negociação de estabelecimento dos 
planos fitossanitários com o Instituto 
Colombiano Agropecuário para a la-
ranja, a ameixa, o pêssego e a nec-
tarina produzidos em Portugal. Os 
referidos planos determinam o registo 
oficial das Unidades de Produção (po-
mares) das centrais de embalamento 
e a implementação das medidas de 
prevenção e controlo de pragas. Uma 
vez cumpridos os requisitos, terá lugar 
a certificação para exportação das re-
feridas frutas. 

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas de bens 
crescem 5,3 por cento 
até maio
Nos cinco primeiros meses de 2019, 
as exportações portuguesas de 
bens ascenderam a 25.646 milhões 

de euros, mais 1.294 milhões de 
euros (tvh 5,3 por cento) face ao 
resultado homólogo de 2018. No 
mesmo período, as importações 
totalizaram 34.143 milhões de euros e 
aumentaram 3.830 milhões de euros 
(tvh 12,6 por cento). Estes resultados 
determinaram um défice da balança 
comercial de 8.497 milhões de 
euros, correspondente a uma taxa 
de cobertura das importações pelas 
exportações de 75,1 por cento.

CONSULTAR

Empresas perspetivam 
aumento nominal 
de 4,0 por cento nas 
exportações de bens 
em 2019
Os resultados do Inquérito sobre 
Perspetivas de Exportação de Bens 
(IPEB), realizado pelo INE – Instituto 
Nacional de Estatística, no passado 
mês de maio, correspondentes à 2ª 
previsão das empresas para a evolução 
esperada das exportações de bens em 
2019, apontam para um acréscimo de 
4,0 por cento das suas exportações este 
ano face ao anterior. A confirmarem-
se estas expectativas, deverá assim 
registar-se uma desaceleração das 
exportações relativamente a 2018, em 
que as exportações aumentaram 5,3 
por cento.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158001.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_pt.htm
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=33737165
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=bfe278f7-7db4-4a45-a78e-150d9e6181ee
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=354238061&DESTAQUESmodo=2
mailto:manuela.arteaga@portugalglobal.pt


notícias 
AICEP

“Portugal tem mantido um bom re-

lacionamento com a Irlanda e as rela-

ções económicas têm ganho relevân-

cia nos últimos tempos. Temos notado 

um interesse redobrado quer de em-

presas portuguesas, quer de empresas 

irlandesas nas oportunidades de ne-

gócio que ambos os países oferecem. 

Acreditamos que este é um mercado 

com um bom potencial de crescimen-

to e a Delegação da AICEP em Dublin 

permitirá uma maior proximidade às 

exportadoras portuguesas e às opor-

tunidades de investimento para Portu-

gal”, afirmou o presidente da AICEP. 

De assinalar que a AICEP tem vindo a 

registar, nos serviços em Portugal e na 

Delegação em Londres, que até agora 

acompanhava o mercado irlandês, um 

número crescente de pedidos de infor-

mação em diversas áreas (vinhos, têxtil 

vestuário, saúde, serviços) por parte 

de empresas portuguesas e irlandesas.

Em 2018, e considerando apenas 

o comércio de bens, a Irlanda foi 

o nosso 24º cliente, tendo Por-

tugal exportado cerca de 313 

milhões de euros para este 

mercado. Os serviços têm-

-se afirmado como a principal 

componente do relacionamen-

to bilateral, tendo os fluxos nos 

dois sentidos ultrapassado mil 

milhões de euros em 2017. 

AICEP abre delegação 
na Irlanda
A AICEP conta, desde 15 de julho, com 
uma Delegação na Irlanda. A nova re-
presentação da AICEP pretende contri-
buir para aprofundar as relações eco-
nómicas bilaterais e estabelecer novas 
parcerias entre os dois países. 

A delegação de Dublin será coordena-
da por Luís Reis, técnico especialista 
da AICEP, e funcionará nas instalações 
da Embaixada de Portugal, tendo sido 
inaugurada pelo presidente da AICEP, 
Luís Castro Henriques, no dia 15 de 
julho, na presença do secretário de 
Estado da Internacionalização, Eurico 
Brilhante Dias, e do administrador da 
AICEP, António Silva. 

NOTÍCIAS Portugalglobal nº12270

AICEP assina 
contratos de 
investimento
Em nome do Estado por-
tuguês, a AICEP assinou, 
no dia 2 de julho, dois con-
tratos de investimento com as 
empresas Altran e Gestamp, no 
valor global de 32,6 milhões de euros, 
que criarão cerca de 300 postos de 
trabalho, a maioria altamente qualifi-
cados. A cerimónia de assinatura teve 
lugar no auditório da AICEP, em Lis-
boa, e contou com a presença do mi-
nistro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Líder global em serviços de engenha-
ria e Investigação e Desenvolvimen-
to (R&D), a multinacional francesa 
Altran consolida, com este contrato 
de investimento, um novo marco na 
sua história em Portugal. O novo in-
vestimento faz parte da expansão do 
Global Engineering Center da Altran 
e irá permitir o desenvolvimento de 
projetos inovadores em todo o mundo 
nas áreas de Intelligent Coding (apli-
cação da tecnologia de Inteligência 
Artificial aos processos associados aos 
serviços de engenharia de software) e 
Connected Things (desenvolvimento 
de soluções de integração de sistemas 
inteligentes para setores de relevância 
como o Automotive, Medical Devices 
e Connected White Goods).

No valor de 12 milhões de euros, o in-
vestimento permitirá criar 260 novos 
postos de trabalho, dos quais 200 al-
tamente qualificados, principalmente 
nos seus Global Engeneeiring Centers 
no Fundão e em Vila Nova de Gaia.

Por seu lado, a Gestamp, multinacio-
nal espanhola especializada na con-
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Comissão Europeia 
distingue programa 
INOV Contacto 
O INOV Contacto venceu o galardão 

nacional dos “European Enterprise 

Promotion Awards” (EEPA) e foi distin-

guido pela Comissão Europeia como 

um dos melhores projetos europeus 

para o desenvolvimento económico e 

do emprego das regiões. 

Desde 1997 a marcar o percurso pro-

fissional de jovens portugueses, o 

INOV Contacto oferece a oportuni-

dade de realizar estágios profissionais 

remunerados, com duração de seis a 

nove meses, pelo mundo inteiro. No 

total, 5.500 jovens até aos 29 anos 

já partiram numa aventura para 82 

países, em cinco continentes, e 1.100 

entidades já tiveram contacto com o 

talento português.

ceção, desenvolvimento e fabrico de 
componentes metálicos de alta enge-
nharia destinados à indústria automó-
vel, inaugurou uma linha de estampa-
gem a quente em Aveiro, a primeira 
do género em Portugal.

Localizada nas instalações da Gestamp 
em Aveiro, a nova linha, que apoiará a 
produção automóvel da Volkswagen, 
resulta de um investimento de 20,6 
milhões de euros, entre 2018 e 2020, 
e prevê a criação de 35 postos de tra-
balho, dos quais 14 altamente qualifi-
cados. Esta infraestrutura foi conside-
rada de interesse estratégico nacional, 
o que levou à oficialização de uma 
parceria com o governo português. 

Graças a esta tecnologia de estam-
pagem a quente, a Gestamp poderá 
fabricar peças mais seguras e leves, 
destinadas a veículos automóveis, ob-
tendo uma melhor relação entre con-
sumo energético e impacto ambiental. 

A Gestamp Aveiro conta com cerca de 
700 colaboradores e exporta 80 por 
cento da sua produção, trabalhando 
preferencialmente com fornecedores 
nacional. Ao todo, a Gestamp empre-
ga cerca de 1.600 pessoas nas três fá-
bricas que possui no país, localizadas 
em Vila Nova de Cerveira e Vendas 
Novas, para além da de Aveiro. 

O programa venceu na categoria de 

“Investimentos nas Competências de 

Empreendedorismo” e foi ainda um 

dos selecionados para representar Por-

tugal na final europeia em Helsínquia. 

Juntamente com o projeto “Portugue-

se Jewellery Legacy”, da AORP, o INOV 

Contacto estará presente na cerimónia 

que irá distinguir as iniciativas que me-

lhor representam o empreendedoris-

mo na Europa.

Os EEPA são uma iniciativa da Comis-

são Europeia coordenada em Portugal 

pelo IAPMEI que tem como objetivo 

potenciar a divulgação de atividades 

reconhecidas como boas práticas no 

âmbito da promoção da iniciativa em-

presarial na Europa. A cerimónia de 

entrega de prémios decorreu no dia 

16 de julho nas instalações do CEiiA, 

em Matosinhos.
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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) 0,9% 1,8% 1,9% 2,8% 2,1% 1,8%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,1% 40,4% 40,0% 42,7% 43,6% 43,3%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -391 5.025 2.455 -2 137 229 328 -173 -501

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.260 6.245 5.704 6.164 4.147 1.088 1.509 421

Saldo -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -3.917 -760 -1.682 -922

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 45.142 52.434 53.103 50.843 48.099 49.139 49.172 33

ID do Exterior em Portugal (IDE) 99.024 108.454 110.633 119.768 118.582 116.830 121.542 4.712

Saldo -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -70.483 -67.691 -72.370 -4.679

Indústrias transformadoras 79 20 -59 -184 -216 -32

Eletricidade, gás e água 718 -321 -1.038 24 -13 -37

Construção -132 -38 93 -33 36 69

Serviços -327 155 483 695 1.016 321

Outros setores de atividade -10 11 20 587 687 100

PIB 2,8% 2,1% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,9%

Consumo Privado 2,3% 2,5% 1,9% 2,4% 2,3% 2,6% 1,8%

Consumo Público 0,2% 0,8% 1,6% 0,2% 0,8% 0,5% 0,2%

Formação Bruta de Capital Fixo 9,2% 5,6% 6,2% 6,0% 4,6% 8,7% 5,3%

Exportações de Bens e Serviços 7,8% 3,7% 4,1% 2,4% 3,2% 4,5% 3,8%

Importações de Bens e Serviços 8,1% 4,9% 5,2% 4,1% 4,9% 8,0% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

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

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

Taxa de Inflação (%) 1,6% 1,2% 1,1% 0,7% 1,1% 0,9% 1,3%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 121,5% 119,3% 118,9% 119,5% n.d. 118,6%

Saldo Sector Público (% PIB) -3,0% -0,5% -0,2% -0,5% -0,4% 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

Espanha -48 435 483

França 2 77 75

Itália 18 58 40

Suíça -42 51 93

Irlanda -58 24 82

União Europeia 636 -113 -749

Extra UE -308 -60 248

França -81 308 390

Países Baixos 157 116 -41

Brasil 38 106 68

Suíça 9 95 86

China 215 91 -124

União Europeia 220 434 214

Extra UE 868 1.075 207

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
jan/mar

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2014 2015 2016 2017 2018 2018 jan-

mar
2019 jan-

mar
vh M€ 
19/18

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2018 mar 2019 mar vh M€ 19/18 

mar/mar

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 2019 (P)

INE 02/19 INE 02/19 FMI 05/19 OCDE 05/19 CE 05/19 BP 06/19 MF 04/19

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2018 jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2018 jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE2018

jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18
2018

jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 57 963 5,3% 24 352 25 646 5,3% 3,2% -2,7%

Exportações bens UE 44 104 8,2% 18 654 19 804 6,2% 3,3% -5,5%

Exportações bens Extra UE 13 859 -2,9% 5 698 5 842 2,5% 2,9% 7,5%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75 019 8,0% 30 313 34 143 12,6% 10,9% -2,5%

Importações bens UE 56 803 7,0% 23 318 26 015 11,6% 11,5% -5,8%

Importações bens Extra UE 18 216 11,2% 6 995 8 129 16,2% 9,2% 9,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,1% -- 76,6% 77,2% -- -- --

Exportações bens Extra UE 23,9% -- 23,4% 22,8% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,7% -- 76,9% 76,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,3% -- 23,1% 23,8% -- -- --

Unidade: % do total

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

jan/mai
2019  

jan/mai tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mai/mai

tvc % 19/19 
abr/mai

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

jan/mai
2019  

jan/mai tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mai/mai

tvc % 19/19 
abr/mai

Espanha 24,7% 2,5%

França 13,1% 5,9%

Alemanha 12,1% 8,2%

Reino Unido 6,1% 0,9%

EUA 5,0% 6,3%

Itália 4,8% 24,5%

Países Baixos 3,9% 8,0%

Veículos, Outro Mat. Transporte 17,1% 20,8%

Máquinas, Aparelhos 13,7% -0,4%

Metais Comuns 7,9% 2,9%

Plásticos, Borracha 7,1% 0,1%

Agrícolas 6,3% 3,7%

Espanha 29,7% 5,5%

Alemanha 13,8% 11,4%

França 10,0% 40,6%

Itália 5,0% 2,7%

Países Baixos 4,8% 3,2%

China 3,5% 36,3%

Bélgica 3,0% 18,9%

Máquinas, Aparelhos 17,8% 15,8%

Veículos, Outro Mat. Transporte 16,2% 26,2%

Combustíveis Minerais 11,3% 14,1%

Químicos 10,4% 14,1%

Agrícolas 9,6% 4,4%

Itália 243 1,0

Alemanha 236 1,0

França 188 0,8

Espanha 156 0,6

Canadá 132 0,5

Angola -92 -0,4

Tunísia -111 -0,5

França 982 3,2

Espanha 528 1,7

Alemanha 482 1,6

China 322 1,1

Nigéria 273 0,9

EUA 260 0,9

Bélgica 162 0,5

Veículos, out. mat. transporte 1 150 3,8

Máquinas, Aparelhos 829 2,7

Combustíveis minerais 479 1,6

Químicos 438 1,4

Metais Comuns 146 0,5

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

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

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

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan/mai) % 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, Outro Mat. Transporte 753 3,1

Químicos 302 1,2

Ótica e Precisão 155 0,6

Outros Produtos 102 0,4

Combustíveis Minerais -255 -1,0

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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Exportações totais serviços 32 249 6,5% 11 595 12 255 5,7% 1,3% 7,6%

Exportações serviços UE 23 396 8,4% 8 352 8 716 4,4% 0,4% 5,0%

Exportações serviços Extra UE 8 852 1,9% 3 242 3 539 9,1% 3,4% 14,4%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 15 530 6,0% 6 143 6 828 11,2% 10,1% -10,9%

Importações serviços UE 10 509 8,4% 4 208 4 706 11,8% 8,9% -13,1%

Importações serviços Extra UE 5 021 1,4% 1 934 2 122 9,7% 12,6% -5,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 72,5% -- 72,0% 71,1% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 27,5% -- 28,0% 28,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,7% -- 68,5% 68,9% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,3% -- 31,5% 31,1% -- -- --

Unidade: % do total

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

jan/mai
2019  

jan/mai tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mai/mai

tvc % 19/19 
abr/mai

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

jan/mai
2019  

jan/mai tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mai/mai

tvc % 19/19 
abr/mai

Reino Unido 15,6% 10,0%

França 13,7% -1,2%

Espanha 12,8% 4,6%

Alemanha 10,0% 0,9%

EUA 7,2% 23,9%

Brasil 4,9% -2,9%

Países Baixos 3,8% -1,2%

Viagens e turismo 47,3% 5,9%

Transportes 23,6% 3,6%

Outros serviços fornecidos por empresas 15,9% 14,2%

Telecomunicações, informação e informática 5,1% -2,5%

Manutenção e reparação 2,1% 11,3%

Espanha 19,8% 8,1%

Reino Unido 15,6% 10,0%

França 13,7% -1,2%

Alemanha 10,0% 0,9%

EUA 7,2% 23,9%

Irlanda 2,3% 19,9%

Países Baixos 3,8% -1,2%

Viagens e turismo 30,0% 10,8%

Transportes 24,2% 10,9%

Outros serviços fornecidos por empresas 23,4% 17,4%

Telecomunicações, informação e informática 5,4% -9,0%

Dir. de utilização de propriedade intelectual 4,5% -1,4%

Reino Unido 174 1,5

EUA 170 1,5

Espanha 70 0,6

Irlanda 47 0,4

Bélgica 36 0,3

Suíça 30 0,3

Angola -35 -0,3

Espanha 102 1,7

Reino Unido 92 1,5

Alemanha 63 1,0

Irlanda 63 1,0

Itália 46 0,8

Luxemburgo 38 0,6

França 28 0,5

Outros serv. forn. por empresas 236 3,8

Viagens e turismo 199 3,2

Transportes 162 2,6

Financeiros 41 0,7

Telecom, inf. e informática -36 -0,6

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

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

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

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/mai) % 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.

Viagens e turismo 322 2,8

Outros serv. forn. por empresas 241 2,1

Transportes 99 0,9

Transf. rec. mat. de terceiros -37 -0,3

Direitos utilização de prop. intel. -38 -0,3

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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BOOKMARKS Portugalglobal nº12280

O livro “Para Novos Líderes” apre-
senta 10 artigos essenciais da 
Harvard Business Review sobre 
como ser um líder de sucesso, 
com ideias clássicas e conselhos 
intemporais dos melhores especia-
listas do mundo nesta área, como 
Linda Hill, Michael Watkins, Carol 
Walker, Robert Cialdini, Daniel Go-
leman, John Kotter, entre outros. 
Esta coleção de referência apre-
senta grandes ideias e as melhores 
práticas de gestão para líderes ex-
perientes e principiantes, para que 
consigam desenvolver a mentali-
dade e a atitude certas.
A Harvard Business Review ana-
lisou centenas de ideias e sele-
cionou os textos mais relevantes 
sobre esta temática para ajudar os 
leitores na transição de colabora-

dor eficiente para um grande líder 

de equipa. Os tópicos analisados 

são assim fundamentais para o 

êxito de qualquer líder. 

Os leitores desta obra podem de-

senvolver a sua inteligência emo-

cional, influenciar colegas através 

da ciência da persuasão, avaliar a 

sua equipa e perceber como me-

lhorar desempenhos, estabelecer 

uma boa rede de contactos para 

atingir os objetivos, coordenar 

relacionamentos entre emprega-

dos, chefias e pares, conseguir 

o apoio dos superiores, adquirir 

uma visão global para facilitar a 

tomada de decisões e alcançar o 

equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional, mesmo em ambien-

tes de trabalho intensos.

A obra “Felicidade” integra a co-
leção Inteligência Emocional da 
Harvard Business Review, que con-
siste em artigos inteligentes sobre 
o lado humano da vida profissio-
nal. Este livro em específico trata 
a questão da felicidade humana e 
de como podemos alcançá-la no 
decurso da nossa vida profissional. 
Assim, analisa as formas usadas 
para medir a felicidade, estrutu-
ras para comportamentos pes-
soais, técnicas de gestão que pro-
movem a felicidade no local de 
trabalho e avisos que permitem 
detetar quando a propaganda da 
felicidade vai longe demais.
A leitura deste capítulo da cole-

ção permite perceber como as 
emoções influenciam a nossa 
vida profissional, disponibilizando 
conselhos práticos para lidar com 
pessoas e situações difíceis e des-
crevendo as competências sociais 
que as pessoas com ambição pro-
fissional devem dominar. 
Jennifer Moss, Annie McKee, 
Daniel Gilbert, Teresa M. Ama-
bile, Steven J. Kramer, Gretchen 
Spreitzer, Christine Porath, André 
Spicer, Carl Cederstrom e Alison 
Beard são os autores dos estudos 
e investigações presentes neste 
livro sobre o que significa cuidar 
do nosso bem-estar emocional no 
local de trabalho. 

Autor:  Harvard Business Review
 Editora: Actual Editora
Ano: 2018
Nº de páginas: 244 pp.

Autor: Harvard Business Review 
Editora: Actual Editora
Ano: 2019
Nº de páginas: 144 pp.

Para Novos Líderes

Inteligência Emocional - Felicidade
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