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EDITORIAL Portugalglobal nº1234

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PGlobal_210_297.pdf   1   13/03/2018   10:42

Numa época em que 
as atenções estão vol-
tadas, cada vez mais, 
para a importantíssima 
questão das alterações 
climáticas, a mobilida-
de sustentável ganha 

maior número de adeptos, que encontram na 
bicicleta o meio de transporte ideal, especial-
mente nos centros urbanos.

Também a procura (e utilização) crescente da 
bicicleta elétrica tem contribuído para o cresci-
mento de uma indústria que tem em Portugal 
tradição, inovação e tecnologia, seja na pro-
dução de bicicletas seja na dos componentes. 
De facto, são hoje claramente reconhecidas a 
inovação na produção e a elevada qualidade 
dos produtos da indústria nacional das duas 
rodas, ganhando crescente notoriedade no 
mercado internacional, com Espanha, França, 
Alemanha, Países Baixos e Itália à cabeça dos 
principais mercados de exportação da fileira.

É, pois, sobre o setor das duas rodas que fala-
mos nesta edição da Portugalglobal. Trata-se 
de um setor orientado para a exportação – em 
2018 as vendas para o mercado externo as-
cenderam a 367 milhões de euros –, que, de 
acordo com João Miranda, presidente da as-

sociação empresarial ABIMOTA, irá continuar a 

crescer impulsionado pelo substancial aumen-

to das bicicletas elétricas.

Em entrevista, João Miranda dá-nos conta do 

programa promocional desenvolvido para o 

mercado externo, o “Portugal Bike Value”, e 

realça a importância dos Laboratórios de En-

saios da ABIMOTA, únicos na Península Ibérica, 

para o desenvolvimento desta indústria, garan-

tindo a qualidade dos produtos fabricados e 

montados em Portugal.

Noutra latitude do globo, temos em destaque 

nesta edição o mercado da Colômbia, onde é 

já bastante relevante a presença de empresas 

portuguesas, sobretudo ao nível do investi-

mento direto. De notar que há já mais de 50 

empresas portuguesas em atividade na Colôm-

bia, com destaque para a fileira da construção, 

do setor da energia e das tecnologias, mas 

existe um potencial de crescimento que pode 

ser aproveitado pelas empresas portuguesas, 

cuja competência e qualidade da oferta são ali 

altamente reconhecidas e apreciadas.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Fileira das “duas rodas” ganha velocidade  
no mercado internacional
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FILEIRA PORTUGUESA  
DAS DUAS RODAS

UM CASO DE SUCESSO  
A NÍVEL INTERNACIONAL

A fileira portuguesa das duas rodas é cada vez mais reconhecida 
internacionalmente, especialmente pela alta qualidade dos seus produtos e pela 
qualificação da sua mão-de-obra. Além disso, distingue-se pela aposta constante 

na inovação e na tecnologia de ponta. 
Os produtos desta indústria, nomeadamente as bicicletas, os motociclos e os 

componentes, são exportados para diferentes mercados externos, como Espanha, 
França, Alemanha, Países Baixos e Itália. 
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A maioria das empresas produtoras da 
indústria das duas rodas portuguesa 
está estabelecida na cidade de Águe-
da, que é conhecida como a capital 
das duas rodas. Esta fileira é constituí-
da por diferentes grupos de produtos, 
mais especificamente as bicicletas, os 
motociclos e os componentes. 

Com uma elevada capacidade produ-
tiva, apoiada em tecnologia de ponta 
e mão-de-obra especializada, a fileira 
carateriza-se por uma crescente noto-
riedade a nível internacional, devido à 
sólida aposta na inovação e diferen-
ciação, bem como à alta qualidade 
dos seus produtos.

Portugal encontra-se assim entre os 
países com um cluster mais desenvol-
vido, presente em toda a cadeia de va-
lor da indústria e também na vertente 
de software. 

Considerada uma indústria transfor-
madora, a fabricação de bicicletas e 
de veículos para inválidos registou um 
volume de negócios de aproximada-
mente 435 milhões de euros em 2017, 
verificando-se um crescimento notável 
nos últimos anos, uma vez que no ano 
de 2013 o volume de negócios era de 
apenas 122 milhões de euros. 

Esta indústria conta com cerca de 40 
empresas e 1.898 colaboradores. Des-
de 2013 que o número de empresas 
e trabalhadores tem crescido conside-
ravelmente, uma vez que, nesse ano, 
existiam apenas 26 empresas e 1.225 
trabalhadores. 

Por sua vez, composta por 17 empre-
sas e 396 colaboradores, a fabricação 
de motociclos registou um volume de 
negócios de cerca de 26 milhões de 
euros em 2017, valor que cresceu pro-
gressivamente nos últimos anos. 

No ano de 2018, as exportações 
totais desta fileira foram de aproxi-
madamente 367 milhões de euros, 
o que demonstra o seu elevado re-
conhecimento internacional. Desde 

2014, tem-se registado um cresci-
mento significativo das exportações 
da fileira, sendo que, nesse ano, as 
exportações alcançaram os 257 mi-
lhões de euros. Entre janeiro e junho 

de 2019 registou-se um crescimento 
de 8,9 por cento das exportações, 
comparativamente ao mesmo perío-
do do ano anterior. Desta forma, as 
exportações desta fileira tiveram, em 

Bicicleta: criação do engenho 
Inventada no século XIX na Europa, mais especificamente em 1813 pelo aris-
tocrata alemão Karl Von Drais, a bicicleta moderna é um veículo com duas 
rodas movido pelo esforço do próprio utilizador através de pedais, que pode 
ser utilizada para a prática do desporto e do lazer, bem como meio de trans-
porte barato, ecológico e saudável. 

Contudo, monges italianos, que restauravam manuscritos de Leonardo da 
Vinci, descobriram desenhos do autor datados de 1490 em que se podia 
distinguir uma máquina muito semelhante às modernas bicicletas, dotada 
inclusivamente de pedais e tração por corrente. 

Ainda assim, a bicicleta só começou a ser fabricada em série em 1875 pelo 
francês Ernest Michaux, considerado o primeiro fabricante oficial de bicicletas 
ou biciclos. Outro marco histórico foi a invenção do pneu pelo irlandês John 
Boyd Dunlop, em 1887. 

Importa ainda realçar que o ciclismo como desporto nasceu na Inglaterra, ten-
do os primeiros campeonatos mundiais, já com uma organização mais eficien-
te, decorrido em 1886, em Leicester, graças à iniciativa de alguns ingleses.
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A invenção que revolucionou  
a mobilidade urbana

A questão da mobilidade é uma das grandes preocupações contemporâneas 
da sociedade, aliada a uma crescente consciencialização coletiva relativamen-
te ao meio ambiente. 

Nos últimos anos, a utilização da bicicleta como meio de transporte nos cen-
tros urbanos tem sido cada vez mais frequente, facilitando impreterivelmente 
a mobilidade. Esta utilização tem ainda permitido um significativo crescimen-
to de um nicho de mercado relevante. 

Além de promover um modo de vida saudável, a bicicleta é um veículo amigo 
do ambiente, um meio de mobilidade sustentável, bem como o mais barato 
e mais silencioso meio de transporte.

Apesar de ser um meio de transporte muito usado, a utilização da bicicleta 
clássica tem sofrido um decréscimo devido ao envelhecimento da população 
e, consequentemente, às suas dificuldades de locomoção. Assim, a bicicleta 
elétrica é uma opção muito apreciada. 

As bicicletas elétricas são uma tendência em grande crescimento nos centros 
urbanos, afirmando-se como um meio de transporte para pessoas de todas 
as idades. Atualmente existem diversos sistemas partilhados de bicicletas nas 
grandes cidades europeias, como Lisboa, Amesterdão, Berlim, Londres, Paris, 
Roma, entre muitas outras. Estes serviços permitem travar os engarrafamen-
tos rodoviários e dar luz verde a soluções inovadoras, onde a energia elétrica 
é propulsora de rumos mais sustentáveis. 

Os europeus, que privilegiam a alta qualidade e a inovação, têm optado cada 
vez mais pelas bicicletas elétricas, uma vez que permitem substituir outros 
veículos a motor para realizar deslocações mais extensas. Anualmente são 
vendidos milhões de exemplares de bicicletas elétricas em todo o mundo.

Contudo, apesar das vantagens na utilização, nomeadamente no que diz 
respeito ao peso e à facilidade de utilização, as bicicletas elétricas são obvia-
mente mais caras que as tradicionais.

2018, um peso de 0,63 por cento nas 
exportações totais do nosso país. 

A maioria das exportações diz respeito 
às bicicletas, seguidas dos componen-
tes e dos motociclos, que foram os 
produtos menos exportados. De real-
çar que Portugal é o segundo maior 
exportador de bicicletas da Europa.

Relativamente ao número de merca-
dos externos de exportação, a filei-
ra das duas rodas exporta para 104 
mercados. Este número tem crescido 
nos últimos anos, já que, em 2014, 
exportava apenas para 92 mercados. 
Os componentes são os produtos ex-
portados para uma maior diversidade 
de mercados externos. 

O mercado europeu é o principal 
destinatário das exportações da filei-
ra, nomeadamente Espanha, França, 
Alemanha, Países Baixos e Itália. Con-
tudo, apesar de o mercado europeu 
continuar a ser o principal cliente des-
ta indústria, as empresas portuguesas 
trabalham ativamente na diversifica-
ção dos seus mercados de exportação, 
com o intuito de abrir novas portas. 
Assim, fora da União Europeia, expor-
tam essencialmente para os Estados 
Unidos da América, Marrocos, Tai-
wan, Turquia, Colômbia e Angola. 

Os principais clientes das bicicletas são 
Espanha, França e Itália. Por sua vez, 
os componentes são exportados prin-
cipalmente para Alemanha, Espanha e 
Países Baixos. Por fim, os motociclos 
são comprados essencialmente por 
Espanha e Países Baixos. 

As importações da fileira foram de 
360 milhões de euros em 2018, ve-
rificando-se um crescimento desde 
2014, sendo os componentes e os 
motociclos os produtos mais impor-
tados. Os principais mercados de im-
portação são Espanha, China, Taiwan, 
Alemanha, França e Países Baixos.  

A elevada notoriedade e reconhecimen-
to da fileira portuguesa das duas rodas 



DESTAQUEsetembro 2019 9

Uber desenvolve Bicicletas em Portugal 

Após o arranque do serviço partilhado de bicicletas elétricas na Europa a partir de 
Portugal – as bicicletas Jump estão em funcionamento em Lisboa desde o início 
do ano –, a Uber selecionou uma fábrica portuguesa para desenvolver e fabricar 
a segunda geração destas bicicletas, que pretende expandir para a Europa.
A parceria entre a 
Uber e uma fábrica de 
Águeda demonstra 
que a indústria por-
tuguesa está na linha 
da frente da inovação 
e realça a sua capa-
cidade para dar res-
posta às necessidades 
de grandes empresas 
internacionais. 

A indústria das 
bicicletas na Europa 

A indústria das bicicletas tem uma 
representatividade significativa no 
mercado europeu, sendo os prin-
cipais exportadores de bicicletas 
Itália, Portugal e Holanda. Con-
tudo, em termos de consumo, a 
Alemanha é o principal mercado 
europeu do setor. 

Cada vez mais marcas de bicicle-
tas estão a desviar a sua atenção 
para a produção na Europa, de-
vido ao aumento das tarifas im-
postas pela União Europeia às bi-
cicletas importadas da Ásia, bem 
como à maior necessidade de au-
mentar a qualidade dos produtos, 
já que os europeus privilegiam a 
alta qualidade e a inovação. 

Neste novo paradigma do merca-
do, as empresas portuguesas do 
setor são uma excelente opção de 
produção para fornecer a Europa, 
sendo esta uma oportunidade que 
devem aproveitar. 

Os consumidores desta indústria 
utilizam cada vez mais o comércio 
online, pelo que as empresas de-
vem apostar nesta vertente para 
uma maior oportunidade de cres-
cimento. Os produtos vendidos 
online são bicicletas, acessórios, 
equipamentos, peças e vestuário.

A comunicação é uma vertente 
fundamental no e-commerce, de-
vendo ser um aspeto a ter em con-
sideração por parte das empresas 
que apostam nas lojas online. 

De referir ainda que as perspeti-
vas de crescimento das bicicletas 
elétricas são bastante elevadas, 
permitindo um aumento significa-
tivo do valor do setor. Posto isto, 
as empresas devem reforçar a sua 
capacidade de resposta, devido à 
crescente procura deste segmento. 

nos mercados internacionais demons-
tra a sua orientação para a exportação, 
com a credibilidade da sua imagem as-
sente essencialmente na qualidade dos 
produtos e na aposta na inovação.

O bom desempenho e a evolução 
positiva do volume de negócios e 

das exportações das duas rodas nos 
últimos anos deve-se essencialmente 
aos esforços de promoção interna-
cional da indústria e das suas poten-
cialidades por parte da associação 
ABIMOTA - Associação Nacional das 
Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, 
Mobiliário e Afins. 
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O valor médio de compra dos veículos 
de duas rodas tem aumentado de for-
ma sustentada, em larga medida de-
vido ao contributo crescente das bici-
cletas elétricas. Apesar de ser um país 
plano, uma em cada quatro bicicletas 
vendidas na Alemanha é elétrica, de-
monstrando que as bicicletas elétricas 
tendem a ocupar um protagonismo 
ainda maior no contexto da transfor-
mação dos modelos integrados de 
mobilidade e partilha de transporte. 

Com um volume de negócios de 
1.253 milhões de euros em 2018, dos 
quais 427 milhões de euros são des-
tinados à exportação, esta indústria 
alemã conta com 52 empresas, maio-
ritariamente PME, e mais de 5.000 
trabalhadores.

Sendo o maior mercado europeu em 
termos de consumo, a Alemanha im-
porta cada vez mais bicicletas. Os seus 
principais fornecedores agrupam-se 
por tradição e qualidade, como é o 

O MERCADO ALEMÃO 
DAS BICICLETAS

UMA OPORTUNIDADE  
PARA AS EMPRESAS 

PORTUGUESAS

Com 75 milhões de bicicletas, às quais se somam 
anualmente quatro milhões de bicicletas novas, a um 
preço médio de venda de 700 euros, a Alemanha é o 
principal mercado europeu do setor das bicicletas em 

termos de consumo. No país, existem 0,91 bicicletas por 
cada habitante, quase tantas bicicletas como cidadãos.

Em 2018, venderam-se 4,18 milhões de bicicletas na 
Alemanha, no valor de 3,16 mil milhões de euros, com 

uma tendência clara de crescimento ao longo dos 
últimos dois anos. 

caso da Holanda e Áustria; por pro-
ximidade, como a Polónia, República 
Checa e Bulgária; e por preço, como 
a China e o Bangladesh. Ainda assim 

Além disso, a Alemanha importa tam-
bém milhões em acessórios e compo-
nentes, sendo que as empresas portu-
guesas reúnem todas as condições para 
disputar ativamente esta oportunidade. 

Ao nível do retalho, o comércio online é 
cada vez mais utilizado pelos consumi-
dores alemães, sendo uma oportunida-
de para as empresas portuguesas. Con-
tudo, é imprescindível ter a noção da 
importância de comunicar em alemão, 
o que distingue as empresas portugue-
sas da China, Taiwan e Bangladesh. 

Para um maior sucesso neste impor-
tante mercado do setor, as empresas 
portuguesas devem apostar nas dinâ-
micas coletivas do cluster e das suas 

“Para um maior sucesso 
neste importante 

mercado do setor, as 
empresas portuguesas 

devem apostar nas 
dinâmicas coletivas 

do cluster e das 
suas associações, 
participando nas 

missões internacionais e 
marcando presença nas 

feiras do setor.”

também Portugal e Taiwan têm peso, 
com Portugal na 7ª posição enquanto 
fornecedor da Alemanha, ultrapas-
sando inclusivamente a China. 
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associações, participando nas missões 
internacionais e marcando presença 
nas feiras do setor, como a Eurobike, 
o principal certame a nível mundial. 

Portugal tem assim um potencial de 
exportação para a Alemanha por ex-
plorar, mais especificamente na ordem 
dos 85 milhões de euros em bicicletas e 
previsivelmente outros tantos em aces-
sórios e componentes, de acordo com 
as ferramentas de análise de dados da 
Organização Mundial de Comércio. 

A AICEP publicou um estudo sobre o 
mercado das bicicletas na Alemanha, 
como ferramenta de trabalho para 
as empresas portuguesas apostarem 
com conhecimento neste mercado. 
Consulte aqui. 

AS FEIRAS 
INTERNACIONAIS  

DA INDÚSTRIA  
DAS DUAS RODAS

A presença das empresas e associa-
ções portuguesas nas feiras interna-
cionais da indústria das duas rodas 
são uma verdadeira mais-valia, uma 
vez que permitem o aumento da 
notoriedade e do reconhecimento 
dos produtos nacionais nos diversos 
mercados externos. Fique a conhe-
cer alguns certames desta indústria.

BIKE MOTION  
BENELUX
A feira internacional “Bike Motion 
Benelux” realizou-se entre 1 e 3 de 
março, na Holanda. Neste certame, 
que reuniu as principais marcas de 
bicicletas internacionais, encontra-
vam-se as novas coleções de todos 
os principais fornecedores e todas 
as informações sobre os últimos 
desenvolvimentos a nível de bicicle-
tas, componentes e acessórios, bem 
como as principais tendências do 
setor do ciclismo e as mais recentes 
inovações no uso da bicicleta como 
meio de transporte. 

Uma delegação de empresas portu-

guesas ligadas ao setor das bicicletas, 

liderada pela ABIMOTA e integrada 

no programa “Portugal Bike Value”, 

marcou presença no evento. Com 

esta participação, Portugal demons-

trou a todos os mercados europeus, 

principalmente aos mercados belga e 

holandês, a capacidade e competên-

cia das suas empresas. 

TAIPEI 
INTERNATIONAL 
CYCLE SHOW
Entre 27 e 30 de março, decorreu a 
“Taipei International Cycle Show”, 
em Taipé, capital de Taiwan. Com 
mais de mil empresas exportadoras, 
o “Taipei International Cycle Show” é 
um dos principais encontros mundiais 
de fabricantes de bicicletas e com-
ponentes, procurando mostrar uma 
ampla gama de bicicletas e acessórios 
relacionados. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=fd75e9de-511c-488e-a207-350418f2392e
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Este certame reúne os principais ato-
res de fabrico e distribuição de equi-
pamentos, acessórios e bicicletas. 

No âmbito do programa “Portugal 
Bike Value”, várias empresas portu-
guesas, associadas da ABIMOTA, par-
ticiparam neste certame, com o obje-
tivo de demonstrar no mercado global 
a capacidade e as competências das 
empresas portuguesas do setor. 

LONDON  
BIKE SHOW
A “London Bike Show”, realizada en-
tre 29 e 31 de março, em Londres, é 
a maior e a melhor mostra de ciclismo 
do Reino Unido. O certame recebeu 
centenas de expositores do mundo 
inteiro, para mostrar o que existe de 
melhor nas mais variadas modalidades 
do ciclismo da atualidade.

EUROBIKE
A principal feira mundial de bicicle-
ta, a “Eurobike”, realizou-se entre 4 
e 7 de setembro, em Friedrichshafen, 
na Alemanha. Considerado o evento 
líder da bicicleta e da mobilidade a ní-
vel mundial, a “Eurobike” é um ponto 
de encontro anual para apresentar as 
últimas tendências e tecnologias da 
mobilidade, com especial destaque 
para o setor das duas rodas. 

A “Eurobike”, que decorre todos os 
anos, contou com mais de 1.400 ex-
positores e uma participação média 
de 99 países. O número de visitantes 
rondou os 65 mil profissionais. 

Normalmente, os visitantes deste cer-
tame são fabricantes de bicicletas, 
componentes, acessórios, equipa-
mentos para estações de serviços de 
bicicletas, vestuário desportivo e equi-
pamento para lojas. 

Com um cariz profissional, este cer-

A ABIMOTA representou o país, con-
juntamente com um grupo de em-
presas portuguesas do setor, demons-
trando o melhor que se faz em Por-
tugal neste setor. O principal objetivo 
desta participação foi a captação de 
investimento, a apresentação da ofer-
ta disponível e o estabelecimento de 
contactos comerciais. 

tame contou com a participação de 
inúmeras entidades portuguesas no 
stand “Portugal Bike Value”. Assim, 
à ABIMOTA e ao LEA, juntaram-se 
14 marcas e empresas portuguesas: 
Esmaltina; Goldnutrition; Incycles; 
Interbike; Jasil; Miranda & Irmão; 
ND Tuned; Polipromotion; Polisport; 
Prototwype; Rodi, Sangal, Tabor e 
Unibike. Participaram também as 
Câmaras Municipais de Águeda, 
Anadia e Vagos. 

Esta representação, a maior de sem-
pre na “Eurobike”, teve um dia in-
teiramente dedicado à promoção do 
território e do setor nacional. “A Bite 
of Portugal” foi um evento onde os 
participantes nacionais, sob a marca 
“Portugal Bike Value”, deram a co-
nhecer a gastronomia nacional ao 
público, profissional na sua maioria, 
de todo o mundo. 

Consulte outras feiras do setor aqui.

https://www.abimota.org/noticias/vai-acontecer/286-calendario-de-feiras-2019
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IN CYCLES
Marca portuguesa de bicicletas 
emerge no mercado europeu 

Da competição ao lifestyle, passando pelas elétricas 
e todo-o-terreno, a In Cycles produz bicicletas para 

todos os gostos, tamanhos e fins. Com uma estratégia 
focada na internacionalização, 90 por cento da sua 
produção destina-se à exportação, com enfoque no 

mercado europeu.

design e pela qualidade da montagem 
e materiais utilizados.

Assim, tornou-se uma das primeiras 
marcas portuguesas com uma gama 
alargada: bicicletas para todo o tipo 
de utilizador, com diversas caracterís-
ticas e um design irreverente.

Fundada em 2009, em Águeda, a 
”capital das duas rodas”, a In Cycles 
é especialista na montagem e comer-
cialização de bicicletas, trabalhando 
com algumas marcas de referência 
mundial. Além disso, preocupa-se em 
levar diariamente para a produção de 
bicicletas tecnologia, inovação e qua-
lidade na montagem. 

O sucesso da In Cycles deve-se ao fac-
to de ter a capacidade de se adaptar 
às necessidades do mercado, tornan-
do-se numa empresa com foco no 
cliente, nas suas necessidades e ana-
lisando regularmente aquilo que o 
mercado vai ditando. Essencial ao seu 

crescimento tem sido também a efi-
ciência com que consegue responder 
a uma encomenda.

A personalização é um dos fatores dife-
renciadores da In Cycles, uma vez que 
garante um processo de produção feito 
à medida de cada cliente. Além disso, 
a empresa elabora alguns trabalhos que 
mais ninguém faz, como por exemplo a 
pintura e a personalização dos quadros. 

Em 2011, a empresa criou a sua 
própria marca; a Cycles-Eleven, que 
combina uma excelente relação en-
tre o preço e a qualidade, com o va-
lor acrescentado proporcionado pelo  
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INTER BIKE
Fábrica portuguesa de bicicletas 

reconhecida na Europa  
e na América do Sul

Com 30 colaboradores, 
a fábrica portuguesa 

Inter Bike é especializada 
no desenvolvimento e 
produção de bicicletas 

convencionais e elétricas. 
Atualmente, projeta e 
monta bicicletas para 

clientes na Europa e na 
América do Sul, mais 
especificamente no 

Brasil, Chipre, Espanha, 
Estónia, França, Holanda, 

Itália e Portugal.

Nascida em 1998, em Vagos, a em-

presa Inter Bike Importação Exporta-

ção foi criada para desenhar e fabricar 

a marca Coluer, fundada em 1991 por 

Luis Mayoral, um dos mais importan-

tes ciclistas da seleção espanhola du-

rante os anos 60.

A aposta da localização da fábrica em 

Vagos deve-se ao facto de ser uma 

zona abundante em conhecimento 

da indústria da bicicleta e geografica-

mente estratégica, devido à sua proxi-

midade a vários canais de comunica-

ção e comércio. A empresa conside-

ra ser esta a melhor localização para 

abastecer o mercado europeu. 

Após anos a desenvolver a sua própria 

marca e embalada pela experiência da 

equipa em desenvolver as suas bicicle-

tas, a Inter Bike começou a desenvolver 

e a montar bicicletas para outras marcas.

O facto de a In Cycles trabalhar com 
marcas de referência no mercado 
do ciclismo possibilita estrutura e 
conhecimento suficiente para criar 
modelos tão bons como os das gran-
des marcas mundiais, embora a um 
preço mais baixo. 

Nos últimos anos, a In Cycles tem 
apostado cada vez mais nas bicicle-
tas elétricas, que são uma tendência 
crescente nos centros urbanos. Assim, 
conta com uma nova unidade fabril, 
que está focada nesta área e prevê 
produzir, este ano, 70 mil bicicletas. 

www.cycles-eleven.com

http://www.cycles-eleven.com
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MIRANDA & 
IRMÃO
O único 

fabricante de 
pedaleiras e 

travões  
para bicicletas 

na Europa

Com sede em Águeda, 
no distrito de Aveiro, 

a empresa familiar 
Miranda & Irmão fabrica 

componentes para 
bicicletas, fornecendo 
as principais marcas de 
bicicletas da Europa. 
Os seus produtos são 
exportados para um 

número significativo de 
países, com destaque 

para a Alemanha, 
Holanda, Áustria  

e Hungria.

A Miranda & Irmão foi fundada em 

1950 para a produção de pequenos 

acessórios para bicicletas. Posterior-

mente, começou a produzir outros 

acessórios, como faróis, buzinas e 

bombas de ar para os mercados de 

duas e quatro rodas. O aumento da sua 

capacidade produtiva permitiu alargar 

a gama de oferta (faróis para motoci-

cletas, velocímetros, manetes e outros), 

e, impulsionada pela expansão do mer-

cado de veículos motorizados de duas 

rodas, a empresa apostou na inovação 

tecnológica e no design, tornando-se 

Os produtos disponibilizados pela In-
ter Bike cobrem quase a totalidade do 
espectro da bicicleta. Desde bicicletas 
sem pedais para os mais pequenos, 
até bicicletas de alta competição usa-
das por atletas campeões ou ainda as 
bicicletas elétricas.

Esta abrangência, acompanhada pela 
elevada atenção ao pormenor, é um 
dos motivos que leva as várias marcas 
nacionais e internacionais a escolher a 
Inter Bike para o desenvolvimento das 
suas bicicletas.

A Inter Bike conta com um crescente 
reconhecimento internacional, devido 
à oferta de flexibilidade nas quantida-
des, evitando um maior investimento 
ou stocks excessivos; e à sua localiza-

ção, uma vez que se encontra perto 

das grandes empresas fornecedoras 

de componentes, facilitando e agi-

lizando o fornecimento e a customi-

zação de componentes para os seus 

clientes.

A empresa dispõe de três áreas dis-

tintas de montagem: a área de mon-

tagem automatizada de bicicletas 

convencionais, a área de montagem 

automatizada de bicicletas elétricas e 

a área com postos de trabalho indivi-

duais, onde as bicicletas de gama alta 

são montadas do início ao fim por um 

técnico especializado. 

www.interbike.pt

www.coluer.com

http://www.interbike.pt
https://www.coluer.com/?lang=pt-pt
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líder no mercado de acessórios tecno-
lógicos de motorizada (travões hidráu-
licos e velocímetros eletrónicos).

Nos anos 80 e 90, com a liberalização 
da importação de veículos e as altera-
ções na lei sobre o mercado das moto-
rizadas, a empresa mergulhou numa 
profunda crise económica e financei-
ra, aliada a uma crise europeia do se-
tor, tendo sido obrigada a mudar de 
ramo de atividade. Perante esse revés, 
procurou expandir o negócio, através 
da inovação e da modernização per-
manente em sistemas de travagem e 
pedaleiras para bicicletas.

Assim, em 2000, e em resposta às exi-
gências dos mercados, a empresa fez 
o primeiro de muitos investimentos em 
equipamentos e tecnologia de alumí-
nio forjado a frio, dando os primeiros 
passos num caminho árduo, mas de 
sucesso até aos dias de hoje, sendo 
atualmente o único fabricante europeu 
de cranks e pedaleiras para bicicletas.

Com 212 colaboradores, a Miranda 
& Irmão tem conquistado o mercado 
da gama média/alta do setor de com-
ponentes e acessórios para bicicletas, 
exportando para um amplo conjunto 
de países.

Na abordagem ao mercado externo, a 
empresa criou, no segmento B2C, uma 
equipa de downhill com atletas nacio-
nais que competem internacionalmen-
te, em condições extremas e de alta 
competição, fomentando a criação de 

componente de inovação e personali-

zação, onde cada produto é customi-

zado para se adequar à bicicleta que o 

incorpora. Para complementar, os pro-

dutos possuem ainda uma forte com-

ponente tecnológica, implementando 

diversas inovações que se destacam 

junto do público-alvo.

Atualmente, a Miranda & Irmão tem 

quatro projetos a decorrer no âmbito 

da internacionalização, qualificação, 

inovação produtiva e I&D. A Alema-

nha, Holanda, Áustria e Hungria são 

os mercados mais relevantes para a 

empresa, representando 65 por cen-

to do volume de faturação. Os seus 

principais clientes são as grandes 

marcas de bicicletas.

De referir também que a principal 

aposta desta empresa portuguesa é 

o segmento das bicicletas elétricas, 

que tem registado um crescimento 

sustentado em todo o mundo. En-

quanto um dos principais players 

mundiais do setor, foi pioneira em 

componentes para equipar as bici-

cletas elétricas. 

https://mirandabikeparts.com

“Com 212 
colaboradores, a 

Miranda & Irmão tem 
conquistado o mercado 
da gama média/alta do 
setor de componentes 

e acessórios para 
bicicletas, exportando 
para uma ampla gama 

de países.”

conteúdos para uma presença contínua 
da marca nas redes sociais. No segmen-
to B2B, tem pautado a sua atuação pela 
inovação e diferenciação face à concor-
rência, através da introdução de produ-
tos inovadores e de alto valor acrescen-
tado. O número de patentes registadas 
atesta o seu grau de inovação.

Os produtos da empresa são reco-
nhecidos por possuírem uma forte 

https://mirandabikeparts.com/en/
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Esta história de sucesso com mais de 
seis décadas começou na indústria das 
duas rodas, já que no início da sua ati-
vidade a empresa produzia acessórios 
para motociclos. Contudo, com o de-
clínio desse negócio, a RODI teve de se 
reinventar e adaptar às necessidades 
do mercado para conseguir prosperar. 

Na década de 80, depois de adquirida 
pela atual administração, a empresa 
alcançou uma dimensão industrial e 
assumiu uma estratégia vocacionada 
para a exportação. 

Atualmente, nas suas duas unida-
des fabris (60 mil m2) localizadas 
em Aveiro, trabalham mais de 250 
colaboradores e produzem-se anual-
mente três milhões de aros e 400 mil 
rodas de bicicletas. 

RODI
Maior fabricante europeia  

de aros e rodas de bicicletas

A RODI é uma empresa portuguesa, fundada em 1952, que atua em duas áreas de 
negócio distintas: o fabrico de aros e rodas de bicicletas em alumínio e carbono, 

bem como a produção de lava-louças em aço inox. Com um volume de exportação 
superior a 90 por cento da sua produção, a RODI exporta para mais de 80 países 

em todo o mundo.

No sector do ciclismo, a RODI é a maior 
fabricante europeia de aros e rodas de 
bicicletas, exportando os seus produ-
tos para mais de 80 países em todo 
o mundo. Com um volume de fatura-

ção superior a 30 milhões de euros e 
um volume de exportação superior a 
90 por cento da produção, a empresa 
tem vindo a crescer de forma susten-
tada, baseando a sua estratégia em 
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três vetores fundamentais: qualidade 
dos produtos, eficiência na produção 
e flexibilidade no serviço ao cliente. 

Marcas como Ghost, Lapierre, Scott, 
Orbea, Cube e Haibike são alguns 
exemplos das dezenas de clientes que 
fazem parte do portefólio da RODI.  

Inovação como 
fator chave 
A Blackjack é uma marca da RODI re-
lativamente recente, direcionada para 
os segmentos médio/alto e alto, que 
integra na sua coleção rodas em car-
bono fabricadas em Portugal por uma 
equipa altamente especializada. Esta 
é mais uma iniciativa que demonstra 
o carácter inovador da empresa, que 
tem vindo a equipar a sua unidade 
fabril com maquinaria de topo, para 
permitir uma resposta eficaz ao au-
mento da produção e às novas exi-
gências do mercado. 

A empresa tem também um gabinete 
dedicado à investigação e ao desen-
volvimento de novos produtos, que 
neste momento está focado no de-
senvolvimento de soluções para dar 
resposta ao segmento das e-bikes (bi-
cicletas elétricas), cujo mercado está a 
crescer exponencialmente. 

A equipa de ciclismo profissional 

W52-FC Porto e o campeão europeu 

de Downhill Francisco Pardal utilizam 

rodas Blackjack nas suas bicicletas, o 

que tem permitido a consolidação da 

marca no mercado. 

www.rodi.pt

www.blackjackwheels.com

www.cycling.rodi.pt

http://www.rodi.pt
http://www.blackjackwheels.com
https://cycling.rodi.pt
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Presidente da ABIMOTA

JOÃO MIRANDA

Indústria portuguesa 
das duas rodas
Uma referência europeia
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Em entrevista à Revista Portugalglobal, João Miranda, presidente 
da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, 

Ferragens, Mobiliário e Afins, afirma que a indústria das duas 
rodas é de grande importância para a economia portuguesa, 

especialmente no que diz respeito às exportações e ao emprego.

Com uma crescente notoriedade e reconhecimento internacional, 
impulsionados pelo projeto “Portugal Bike Value”, Portugal 
conseguiu construir uma reputação de prestígio, sendo uma 

referência europeia no setor. Os mercados europeus mais importantes 
para esta indústria nacional são Espanha, França e Alemanha. 

Segundo João Miranda, a ABIMOTA tem um papel 
fundamental na promoção internacional da indústria das duas 
rodas, dando a conhecer à Europa e ao mundo as capacidades 

das empresas portuguesas no fabrico de componentes e na 
montagem de bicicletas. 

A indústria nacional de duas rodas tem re-
gistado um crescimento significativo nos 
últimos anos. Como avalia a sua evolução 
a nível nacional e internacional?

Nos últimos anos, o setor das duas rodas tem 
registado um desenvolvimento positivo a nível 
nacional e internacional, nomeadamente no 
que respeita à montagem de bicicletas e à pro-
dução de componentes para bicicletas.

Atualmente cada vez mais pessoas usam bi-
cicletas, devido a uma crescente consciência 
ecológica por parte dos cidadãos, associada a 
preocupações com a saúde e o bem-estar físi-
co. Por outro lado, o aparecimento da bicicleta 
elétrica tem permitido um aumento do valor 
das vendas nacionais, amplamente potenciadas 
pelo mercado da Europa Central. Nestes países 
a bicicleta clássica é um meio de transporte bas-
tante utilizado, mas com o envelhecimento da 
população e as dificuldades de locomoção, a 
sua utilização tem sofrido um decréscimo. As-
sim, a bicicleta elétrica é uma opção muito apre-
ciada, que se está a afirmar como um meio de 
transporte de eleição, não apenas para os mais 
idosos, mas para todas as idades. 

Qual a importância desta indústria no qua-
dro da economia portuguesa, designada-
mente no mercado das exportações?

“O mercado mais importante para este setor 
nacional é a Europa, nomeadamente Espanha, 
França e Alemanha, bem como outros países 
do centro da Europa. No entanto, a procura 

de novos mercados e o reforço da posição em 
mercados onde a presença portuguesa se faz 

notar são apostas constante da indústria.”

Esta indústria posiciona-se como um setor 
fundamental para a economia portuguesa, 
nomeadamente no que concerne às expor-
tações e à área do emprego. Em 2018, as 
exportações do setor foram superiores a 300 
milhões de euros. Por sua vez, os números de 
2019 apontam para um crescimento de 10 
por cento no que diz respeito ao volume fi-
nanceiro, devido ao aumento substancial (cer-
ca de 300 por cento) das bicicletas elétricas. 
Desta forma, é percetível a importância da 
indústria na economia portuguesa. 

De referir também que o setor de montagem 
de bicicletas é constituído por mão-de-obra 
intensiva, não se vislumbrando a introdução 
massiva de robôs, especialmente por causa da 
especificidade das operações e da diversidade 
de modelos que o mercado exige.
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Quais são os principais mercados externos 
de exportação do setor?

O mercado mais importante para este setor 
nacional é a Europa, nomeadamente Espanha, 
França e Alemanha, bem como outros países 
do centro da Europa. No entanto, a procura de 
novos mercados e o reforço da posição em mer-
cados onde a presença portuguesa se faz notar 
são apostas constante da indústria. O projeto 
“Portugal Bike Value” é o motor dessa procura.

Qual o papel da ABIMOTA na promoção 
internacional do setor? Em que consiste o 
projeto “Portugal Bike Value”? Qual é a sua 
importância para esta indústria, nomeada-
mente para as empresas portuguesas?

A ABIMOTA tem tido um papel importante na 
promoção internacional coletiva do setor, uma 
vez que, através do projeto “Portugal Bike 
Value”, tem dado a conhecer à Europa e ao 
mundo as capacidades dos empresários por-
tugueses na fabricação de componentes e na 
montagem de bicicletas. 

Este projeto é uma enorme mais-valia em dife-
rentes vertentes, permitindo a apresentação ao 
mundo de um setor moderno, flexível e com 
uma capacidade de resposta e qualidade de tra-
balho muito elevados. Além disso, possibilita o 
reconhecimento de Portugal como um destino 
privilegiado para a instalação de empresas. As-
sim, verifica-se cada vez mais a concretização de 
investimentos estrangeiros neste setor no nosso 
país, que em muito contribuem para uma maior 
afirmação do setor na Europa e no mundo. 

Portugal conseguiu construir uma reputação de 
prestígio, sendo uma referência europeia e reco-
nhecido como um dos mais importantes polos 
industriais e de logística do setor das duas rodas.

Na sua opinião, quais são os fatores que 
mais contribuem para a competitividade e 
reconhecimento internacional das empre-
sas desta indústria?

Como já referi anteriormente, a qualidade do 
trabalho realizado pelas empresas portugue-
sas, a flexibilidade, a capacidade de resposta e 
a atenção dada ao cliente, tendo por base as 
melhores tecnologias existentes no mercado. 

 A sinergia gerada no setor é também uma rea-
lidade que merece ser destacada, estando rela-

cionada com a partilha de objetivos, como por 
exemplo a participação conjunta na prospeção 
e captação de novos mercados, bem como as 
parcerias estabelecidas entre empresas, que 
indicam a outras empresas do setor quando 
recebem clientes estrangeiros.  

Acresce ainda a forte aposta na comunicação, 
direcionada para os mercados externos e es-
pecializada no que o nosso país faz bem e no 
saber fazer existente, tal como nas condições 
oferecidas por Portugal a quem pretender in-
vestir no nosso país. Deve também ser referido 
o papel que a ABIMOTA tem desenvolvido no 
fomento de novos projetos e na procura per-
manente de oportunidades para o setor.

Quantas empresas nacionais integram o 
setor? Como funciona o universo inovador 
e criativo dessas empresas?

O setor das duas rodas em Portugal conta com 
diferentes tipos de empresas, existindo as em-
presas que se dedicam em grande medida à 
montagem de bicicletas; as empresas que pro-
duzem componentes; as empresas que tanto 
montam bicicletas, como produzem componen-
tes; e por fim, as empresas que não trabalham 
exclusivamente para o setor das duas rodas, já 
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que produzem diferentes componentes para 
diferentes setores económicos. Neste contexto, 
são cerca de 70 empresas que integram o setor. 

Relativamente à inovação, podemos afirmar 
com orgulho que o setor conta com algumas 
das empresas mais inovadoras do país, ten-
do uma delas sido recentemente galardoada 
como uma das empresas que mais patentes 
registou no ano de 2018. No entanto, existem 
muitas outras empresas a utilizar os métodos 
de produção mais evoluídos do mundo. Desta 
forma, é visível que a inovação é uma premissa 
de todas as empresas nacionais do setor.

Quais são as perspetivas de crescimento da 
indústria a curto e médio prazo?

As perspetivas de crescimento são bastante 
elevadas, particularmente no que respeita às 
bicicletas elétricas, permitindo um aumento 
significativo do valor do setor, em número.

Atualmente tem-se assistindo a uma estagna-
ção do mercado europeu, ou até mesmo um 
retrocesso, obrigando a uma procura de no-
vos mercados para as bicicletas convencionais. 
Ainda assim, as empresas estão preocupadas 
em aumentar a sua capacidade de resposta de-

vido à crescente procura de bicicletas elétricas, 

o que deverá acontecer a curto prazo.

A utilização da bicicleta na ótica da mobili-
dade, sobretudo nos grandes centros urba-
nos, tem cada vez mais adeptos. Quais são as 
perspetivas de crescimento neste segmento?

Na Europa, e também em Portugal, este é um 

segmento que está em franca expansão, exis-

tindo cada vez mais cidades e vilas a imple-

mentar sistemas de bicicletas partilhadas. Além 

disso, a introdução das bicicletas elétricas veio 

inclusivamente alargar este mercado aos locais 

onde o relevo é mais marcado e dificulta a uti-

lização das bicicletas convencionais. A bicicleta 

elétrica veio revolucionar também os sistemas 

de bicicletas partilhadas e tornar todas as ter-

ras adequadas à utilização da bicicleta, por 

parte de pessoas de todas as idades.

Estas alterações resultam de uma tendência de 

mudança no perfil de utilização dos meios de 

mobilidade que os utilizadores têm vindo a ado-

tar. Os novos modelos de mobilidade criam um 

espaço para os equipamentos individuais de mo-

bilidade específicos para as deslocações de curto 
e muito curto espectro. Têm surgido vários veícu-
los com estas características, como as trotinetes 
elétricas e as hoverboards, mas as bicicletas (com 
os seus 200 anos de história) continuam a ser um 
porto seguro para a maioria dos utilizadores.

Qual a importância dos Laboratórios de En-
saios da ABIMOTA, únicos na Península Ibéri-
ca, para o desenvolvimento desta indústria?

O Laboratório de Ensaios da ABIMOTA (LEA) tem 
desempenhado um papel relevante na agregação 
e no desenvolvimento do setor, encontrando-se 
ao lado das empresas para as apoiar na inovação, 
desenvolvimento e controlo dos produtos fabri-

“A ABIMOTA tem tido um papel importante 
na promoção internacional coletiva do setor, 

uma vez que, através do projeto ‘Portugal 
Bike Value’, tem dado a conhecer à Europa 
e ao mundo as capacidades dos empresários 

portugueses na fabricação de componentes e 
na montagem de bicicletas.”
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recurso aos hospitais, as políticas de incentivo à 
utilização da bicicleta teriam um retorno finan-
ceiramente positivo para o país. Há estudos in-
ternacionais que o confirmam, pelo que há um 
investimento de retorno positivo elevado. 

Um bom exemplo de trabalho bem feito nes-
te campo é a recente aprovação da cobertura 
dada pelo seguro escolar nas deslocações para 
a escola e desde a escola em bicicleta. Esta é 
uma medida que incentiva a prática do exercício 
físico e a utilização ecologicamente responsável 
dos meios de transporte, logo desde os escalões 
etários mais jovens. Com esta medida estamos 
a criar adultos mais conscientes e saudáveis.

Além disso, é imprescindível a criação de uma 
rede de ciclovias que ligue Portugal de norte a 
sul. Já que tal como existe um plano nacional 
para a rede rodoviária, deveria existir uma rede 
de ciclovias que una os concelho contíguos, 
para que quem gosta de andar de bicicleta ou 
os muitos turistas que nos visitam e utilizam 
a bicicleta, possam ter um roteiro estruturado. 
No entanto, consideramos fundamental uma 
aposta clara em ciclovias de serviço que possi-
bilitem deslocações seguras entre a residência 
e o local de trabalho, com condições motiva-
doras da utilização da bicicleta. 

A nível internacional, Portugal deve demons-
trar a sua capacidade de apresentar modelos 
de utilização de bicicleta em contexto quoti-
diano, que nos tornam especialistas a nível 
mundial, e de aproveitar as capacidades da bi-
cicleta, à imagem do que se passa na Holanda.

Contudo, a indústria precisa de implementar 
novas medidas relacionadas com a necessida-
de da continuidade do trabalho, a procura de 
novos mercados e o apoio para a inovação. 
Sendo uma indústria fortemente exportadora, 
o mercado interno das duas rodas representa 
apenas oito por cento da sua produção, exis-
tindo uma necessidade de prosseguir o traba-
lho desenvolvido com o projeto “Portugal Bike 
Value”, que tem permitido a entrada em novos 
mercado e a disponibilização de apoios para 
que as empresas possam adotar e utilizar nos 
seus métodos de produção as melhores tecno-
logias e as técnicas mais avançadas. 

www.abimota.org

cados e montados em Portugal. De salientar que 
o mercado europeu exige a certificação do pro-
duto como condição para a sua comercialização.

Como refere, este é o único laboratório de en-
saios da Península Ibérica. Contudo, atualmente 
já faz trabalho para outros países, de tal forma 
que os clientes individuais com maior volume de 
faturação são europeus. A sua capacidade tem-
-se revelado uma aposta permanente na quali-
dade e no desenvolvimento de novos produtos 
e na utilização de novos materiais. 

A ABIMOTA e o seu laboratório de ensaios es-
peram poder continuar a desenvolver o papel 
relevante que tem tido até ao momento, sen-
do necessário o apoio das entidades públicas, 
de modo a estender a sua ação à componente 
elétrica, nomeadamente eletromagnética, que 
é exigida pelas bicicletas elétricas.

Na sua opinião, que medidas devem ser to-
madas para impulsionar o crescimento do 
setor e torná-lo mais competitivo?

Para impulsionar o setor em Portugal é necessá-
ria uma fiscalidade inteligente. Se um dos proble-
mas da população portuguesa é o sedentarismo, 
a baixa taxa de exercício físico e a obesidade, que 
têm como consequência doenças cardiovascula-
res mais elevadas, menor longevidade e maior 

http://www.abimota.org
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Quarta economia da América do Sul, com uma população de 50 milhões de 
habitantes, um mercado diversificado e em contínuo crescimento, a Colômbia oferece 
vastas oportunidades de negócio às empresas portuguesas que procuram diversificar 
os seus mercados de internacionalização, nomeadamente ao nível do investimento.

Assinala-se já uma presença importante no que respeita ao investimento direto 
português naquele país – com mais de 50 empresas em atividade, com destaque para a 
fileira da construção, do setor da energia e das tecnologias –, mas existe um potencial 

de crescimento que pode ser aproveitado pelas empresas portuguesas, designadamente 
pela compatibilidade com a competência e a qualidade reconhecidas à oferta nacional.

A análise da embaixadora de Portugal na Colômbia, Gabriela Soares de Albergaria, e 
do delegado da AICEP António Aroso. Os testemunhos da Cimar, da Jerónimo Martins, 
da Saphety e da Teixeira Duarte, empresas portuguesas com operações de sucesso no 

mercado colombiano.

COLÔMBIA



MERCADOSsetembro 2019 27

 > POR GABRIELA SOARES DE 
ALBERGARIA, EMBAIXADORA 
DE PORTUGAL NA COLÔMBIA

De facto, apesar de quase seis déca-

das de um violento e persistente con-

flito interno, a Colômbia tem sabido, 

nos últimos anos, fortalecer-se econó-

mica e institucionalmente tendo en-

trado, no limiar do novo século, numa 

nova etapa de crescimento, lançando-

-se num ciclo de expansão que resiste, 

com solidez, à turbulência global. Du-

plicando o PIB per capita no espaço de 

10 anos, a Colômbia registou um cres-

cimento mais rápido do que a média 

da América Latina (3,6 por cento na 

década de 90 e 4,2 por cento na pri-

meira década do novo milénio) e afir-

mou-se como a quarta economia da 

região. Graças a uma substancial me-

lhoria no índice de confiança do país, 

aumentou igualmente o investimento 

direto estrangeiro, o qual representou 

28 por cento do PIB em 2013, tendo 

crescido a uma taxa média de 10,4 
por cento nos dez anos anteriores. 

Os avanços expressivos em termos de 
segurança e a consolidação de refor-
mas institucionais de política macroe-
conómica – taxa de câmbio flexível, 
regra fiscal, lei de sustentabilidade 

É, neste contexto, que se dá a entra-
da neste mercado de grande parte das 
empresas portuguesas hoje presentes, 
que viram na atratividade dos fatores 
de produção colombianos, na dimen-
são do seu mercado interno, na sua 
posição geográfica como plataforma 
para a região e nos grandes projetos 
públicos de investimento ao nível das 
infraestruturas logísticas e de desen-
volvimento tecnológico, as razões ne-
cessárias e suficientes para apostarem 
na Colômbia e nas oportunidades 
que a mesma representa. Atualmente 
as cerca de 50 empresas portuguesas 
que aqui desenvolvem negócio – quer 
através de sucursais quer de represen-
tações comerciais – agrupam-se em 
setores como a Grande Distribuição, 
Construção e Engenharia, Alimentar e 
Tecnologias de Informação e, segundo 
informação da ProColômbia (Agência 
de Promoção Económica e Comercial), 
o investimento direto português ultra-
passa os 600 Milhões de dólares, o que 
coloca o nosso país à frente de países 
como México, Venezuela e Rússia.

Com o atual governo subsiste o dis-
curso político que insiste na austeri-
dade e na responsabilidade na gestão 
dos recursos públicos e a Lei de Finan-
ciamento de 2018 – que procedeu a 
uma reforma fiscal – continua a incen-
tivar o investimento, reduzindo a taxa 

MERCADO DE OPORTUNIDADES  
PARA O INVESTIMENTO PORTUGUÊS

Data de 9 abril de 1857 – 38 anos depois da independência da Colômbia – o início 
das relações bilaterais entre Portugal e, então, a República da Nova Granada que 
se formalizaram, precisamente, através da assinatura de um Tratado de Comércio 
que consagrava o princípio da liberdade de comércio e navegação bem como a 
garantia de reciprocidade de tratamento entre ambas as partes. Não obstante o 
nosso país só ter aberto a Embaixada em Bogotá quase 100 anos depois – a 2 de 

janeiro de 1962 – o relacionamento entre os dois países foi quase sempre marcado 
por uma forte vertente económica e comercial, que ainda hoje perdura com uma 

significativa presença de investimento direto português neste país.

“Duplicando o 
PIB per capita no 

espaço de 10 anos, 
a Colômbia registou 
um crescimento mais 

rápido do que a média 
da América Latina (3,6 
por cento na década 
de 90 e 4,2 por cento 
na primeira década 
do novo milénio) e 
afirmou-se como  

a quarta economia  
da região.”

fiscal, reforma do banco central no 

sentido de lhe atribuir maior indepen-

dência – marcaram a diferença, tendo 

contribuído significativamente para 

que a economia colombiana acele-

rasse o seu crescimento e reforçasse a 

sua atratividade internacional. 
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de imposto para as empresas a partir 
de 2020 ao mesmo tempo que intro-
duz algumas medidas para potenciar 
o rendimento das famílias. 

Não obstante ter recebido um fluxo 
maciço e acelerado de migrantes da 
Venezuela – segundo a Migración Co-
lombia, até setembro de 2018, cerca 
de 1,2 milhão de migrantes terão che-
gado a este país com a intenção de 
ficar – a Colômbia tem assumido um 

mento são impulsionadas por impostos 
empresariais mais baixos e eficazes. 

Paralelamente, uma política monetária 
expansiva e uma maior confiança tam-
bém apoiarão o referido crescimento 
enquanto se espera que maiores lu-
cros no setor de petróleo incentivem 
os investimentos em exploração. Um 
crescente número de financial closures 
para os projetos 4G e a recuperação na 
execução de projetos existentes anteci-
pam, também, níveis mais altos de in-
vestimento para o período 2019-2020. 
Assim, a Colômbia continua a manter 
um forte quadro macroeconómico 
incluindo a adoção de um regime de 
metas de inflação, uma taxa de câmbio 
flexível, uma regra fiscal para o gover-
no central e um quadro fiscal de médio 
prazo, fatores que permitem fortale-
cer a resiliência desta economia aos 
choques externos, facilitando o ajuste 
económico interno e externo diante de 
possíveis distúrbios.

Acresce ainda que os esforços de re-
construção pós-conflito podem impul-
sionar a confiança e apoiar o crescimen-
to através de maiores investimentos, es-
pecialmente nos setores da agricultura 
e energia. No entanto, e mesmo num 

cenário de crescimento económico sus-
tentável, importará que executivo con-
tinue a manter uma pressão adicional 
sobre os gastos, redobrando os seus 
esforços de consolidação fiscal.

Com efeito, as perspetivas económi-
cas para 2020 dependerão da capa-
cidade do país para abordar alguns 
constrangimentos estruturais existen-
tes – a migração venezuelana, por 
exemplo – sustentando as reformas 
fiscais e diversificando a sua economia 
para que a mesma escore um maior 
crescimento e produtividade. 

Com estas perspetivas, parece-me ser 
possível continuar a acreditar no el 
dorado que represente a economia 
colombiana para a generalidade dos 
investidores e comércio mundial, não 
devendo contudo esquecer-se que há 
todo um conjunto de circunstâncias e 
particularidades que importa acaute-
lar e que rodeiam os mercados com 
elevados níveis de crescimento. 

Sejam bem-vindos à Colômbia e con-
tem com o apoio dedicado e presente 
desta Embaixada. 

bogota@mne.pt

“As cerca de 50 
empresas portuguesas 
que aqui desenvolvem 
negócio agrupam-se 
em setores como a 

Grande Distribuição, 
Construção e 

Engenharia, Alimentar 
e Tecnologias de 

Informação e, segundo 
a ProColombia, o 

investimento direto 
português ultrapassa 

os 600 milhões de 
dólares.”

papel de liderança na adoção de uma 
política de fronteiras abertas e na im-
plementação de boas práticas na pres-
tação de serviços a migrantes e apoio 
às comunidades anfitriãs, pese embora 
o enorme encargo que tais práticas re-
presentam para o orçamento nacional. 

Da mesma forma, depois de ter resistido 
ao decréscimo acentuado de trocas co-
merciais que marcaram o biénio 2014-
16 – gerado pela queda nos preços in-
ternacionais do petróleo – a economia 
colombiana tem sabido recuperar o seu 
crescimento económico – 1,8 por cento 
em 2017 para 2,7 por cento em 2018 
– estimando-se que o mesmo se forta-
leça a um ritmo moderado durante o 
período de 2019-2021, tanto mais que 
o crescimento do consumo privado con-
tinua a acelerar e as despesas de investi-

mailto:bogota@mne.pt
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Com uma dimensão territorial de 

1.036.700 quilómetros quadrados de 

área e 2.900 quilómetros de costa li-

toral, a Colômbia é o 25º maior país 

do mundo e partilha fronteira com o 

Panamá, Venezuela, Equador, Peru e 

Brasil. É a quarta maior economia da 

América do Sul, atrás do Brasil, Méxi-

co e Argentina.

COLÔMBIA
O potencial de um mercado em crescimento

A Colômbia, com uma população de cerca de 50 milhões de habitantes, constitui 
um mercado diversificado e em contínuo crescimento, com inúmeras oportunida-

des para as empresas portuguesas que se mostrem interessadas e dedicadas em de-
senvolver uma abordagem preparada ao mercado.

 > POR ANTÓNIO AROSO, 
DELEGADO DA AICEP  
NA COLÔMBIA

Apesar de algum alarmismo verificado 
nos últimos anos – pelo abrandamento 
das taxas de crescimento da economia 
– a Colômbia não vive uma crise eco-
nómica há praticamente 20 anos. Se 
tivermos em consideração que o país 
se deparou com um conflito interno 
de várias décadas, a sua democracia e 
desenvolvimento podem ser conside-
rados históricos. Convém ter em conta 
de que estamos a falar de um país com 
mais recursos e riqueza produzida do 
que Portugal, apesar da diferença mui-
to acentuada no PIB per capita e em di-
versos indicadores de desenvolvimento 
face à sociedade europeia.

Com um crescimento do PIB de 2,7 por 
cento em 2018 e uma perspetiva supe-
rior a 3 por cento para 2019, a econo-
mia colombiana tem conseguido ultra-
passar potenciais impactos negativos 
externos, apesar da sua elevada expo-

sição aos preços de commodities como 
os combustíveis, assim como à guerra 
comercial entre os Estados Unidos e a 
China e à crise internacional que se faz 
sentir em diversos parceiros comerciais, 
entre eles a Venezuela. O consumo das 
famílias, sustentado no aumento da 
classe média colombiana, e a formação 
bruta de capital fixo têm também sido 
favoráveis ao crescimento económico. 

Podemos observar inúmeras idiossin-
crasias curiosas neste mercado, das 
quais gostaria de destacar o facto de 
uma boa parte da dívida da Repúbli-
ca da Colômbia ser detida por famí-
lias colombianas. A dívida pública do 
país pode ser considerada moderada, 
representando aproximadamente 50 
por cento do PIB em 2018. 

O governo colombiano tem demons-
trado preocupação com a execução de 
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reformas fiscais e implementação de 
novas estratégias que contribuam para 
a diversificação económica do país e 
desenvolvimento regional do território.

Para a aceleração da velocidade de cres-
cimento da economia do país, aguarda-
-se pela implementação do ambicioso 
plano de investimento em infraestru-
turas designado 4G. Neste âmbito tem 
sido promovido o reatar de operações 
associadas a megaprojetos, essencial-
mente estruturados via Parcerias Públi-
co-Privadas. A construção do metro de 
Bogotá será um dos maiores projetos 
estruturantes para a Colômbia nos pró-
ximos anos. Com o financiamento asse-
gurado, será já o novo autarca a pôr o 
projeto em marcha.

Continuando a analisar o crescimen-
to da economia do país, será decisivo 
percebermos o contributo de cidades 
e regiões como Bogotá, Medellin/An-
tioquia, Cali, Pereira/Eixo Cafeeiro, 
Cartagena, Barranquilla e Bucaraman-
ga/Santander. Note-se que as cidades 
colombianas se encontram estratifica-
das socialmente em função do local 
de residência na cidade.

Bogotá, enquanto capital e cidade 
com aproximadamente 10 milhões de 

Oportunidades de negócio 
•  Máquinas equipamentos e 

materiais – dirigidos à constru-
ção civil, agricultura, exploração 
mineira ou atividades industriais 
colombianas.

•  Produtos agroalimentares e be-
bidas – diversos produtos agroin-
dustriais transformados podem con-
seguir espaço na grande distribuição 
colombiana e/ou em importadores 
que assegurem a distribuição lo-
cal. Pescado e conservas, produtos 
biológicos, frutas e diversos produ-
tos secos são alguns exemplos. No 
mercado de frutas, a oportunidade 
é potenciada quando a colheita 
seja complementar à oferta chilena 
(sazonal) no mercado. Com carac-
terísticas semelhantes, a oferta de 
vinho e fruta proveniente do Chile 
deverá ser observada. A Colômbia, 
não sendo um mercado habituado 
a consumir vinho, tem demonstrado 
nos últimos anos uma alteração do 
comportamento de consumo neste 
domínio. O consumo de cervejas, 
de sumos e néctares é também um 
potencial mercado, algumas vezes 
superiores ao português. 

mento português nesta área. A 
transformação digital, na moder-
nização administrativa do Estado 
ou em temas como a obrigato-
riedade de faturação eletrónica 
ou no setor privado, em diversas 
aquisições de software as a ser-
vice, despertam o interesse de 
empresas do setor. Tecnologia 
aplicada ao setor da mobilidade 
constituirá também oportunida-
de de negócio. O consumidor co-
lombiano transmite igualmente 
cada vez mais literacia tecnológi-
ca/digital. Neste setor, como em 
outros, o mercado deverá ser de-
vidamente segmentado e a ofer-
ta adaptada.

•  Fileira casa – cerâmicas, mobi-
liário e decoração ou têxteis-lar. 
São variadas as necessidades que 
compõem a procura colombiana, 
dirigida à distribuição em ponto 
de venda ou canal HORECA.

•  Tecnologias – setor nuclear para 
as exportações portuguesas de 
serviços e expansão do investi-

•  Bens de consumo – vestuário, 
calçado e acessórios de moda são 
exemplos da internacionalização 
da fileira têxtil portuguesa para 
este mercado. A promoção coleti-
va dos têxteis/moda nos principais 
eventos do setor celebrou este ano 
as primeiras 10 presenças consecu-
tivas, numa aposta das associações 
empresariais do setor que se está a 
demonstrar adequada.

•  Energia – para empresas asso-
ciadas a projetos de produção de 
energias e outras, fornecedoras 
de equipamentos para a toda a 
fileira, este setor pode ter desen-
volvimentos consideráveis. Aqui o 
interesse das empresas ainda terá 
que ser acompanhado pela legis-
lação necessária para que o mer-
cado funcione.
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habitantes, é naturalmente o centro 
de negócios do país. Cada vez mais 
procurada por venezuelanos – com e 
sem poder de compra – esta cidade é 
o espelho de um país que acolhe igual-
mente colombianos de outras cidades 
e expatriados dos cinco continentes. 
Sofisticada e caótica, como qualquer 
outra mega cidade latino-americana.

Contudo, a importância da segunda 
maior cidade, Medellin, tem igualmen-
te que ser destacada. São inúmeros os 
grupos empresariais sediados na re-
gião de Antioquia, desde o maior ban-
co comercial do país (Bancolombia) a 
diversas empresas líderes de mercado 
no setor agroalimentar, entre outros. É 
a capital do têxtil e moda. Cali, tercei-
ra maior cidade, que no passado foi a 
escolha para sede empresarial de parte 
do IDE, surge como capital da região 
do Valle do Cauca. Aí opera a empresa 
com capital português Central Control, 
parceira da Sonae Sierra para a imple-
mentação e operação de centros co-
merciais no mercado colombiano.

Na costa – que ao contrário de Por-
tugal, é a região menos desenvolvida 
do país – Cartagena, enquanto capi-
tal turística será certamente relevante 
para a oferta nacional dirigida ao ca-

nal HORECA, tendo como target final 
turistas de todo o mundo. Barranqui-
lla, por sua vez, é destacada como a 
cidade que mais cresce nos últimos 
anos, com um fluxo de construção 
acentuado e porto. É a base do grupo 
português ETE. Outras cidades como 
Bucaramanga, Santa Marta ou Cúcuta 
(na fronteira com a Venezuela) serão 
certamente também cidades interes-
santes para a oferta nacional. 

Felizmente, é hoje possível constatar 
que em todas estas cidades já se en-
contram empresas e produtos/serviços 
de Portugal. Como poderá ser consul-
tado em dados referentes às relações 
comerciais bilaterais, os valores ainda 

sua dinâmica económica, assim como 
o potencial ajustamento de determina-
da oferta. Esta, diria que indispensável 
segmentação de mercado, demonstrará 
igualmente a dedicação que deverá ser 
destinada à abordagem a este mercado.

A Colômbia no  
contexto internacional
A Colômbia integra o bloco comercial 
latino-americano Aliança do Pacífico, 
juntamente com o México, Peru e 
Chile. Esta união surge com o intuito 
de dinamizar e facilitar as relações co-
merciais entre os seus membros e será 
uma alternativa ao Mercosul, enquan-
to organização de integração econó-
mica e de livre comércio.

são manifestamente baixos, mas po-
dem vir a constituir uma base sólida 
para o crescimento das nossas expor-
tações e respetivo número de empre-
sas exportadoras.

A facilidade na segmentação deste mer-
cado – regional, setorial, por estratos – 
é uma vantagem que pode ser muito 
relevante para percebermos o país e 

Sendo os Estados Unidos da América 
a maior referência internacional para 
os colombianos, é evidente a força da 
ligação multidimensional aos norte-
-americanos, com especial destaque 
para a componente económica e co-
mercial. De facto, a ligação histórica a 
Espanha não terá o papel que seria ex-
pectável. Sem prejuízo, o nosso aliado 
ibérico mantem uma forte presença 
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na Colômbia, com um vasto número 
de empresas a operar no mercado e 
assinaláveis valores no âmbito das res-
petivas trocas comerciais bilaterais. 

No âmbito regional, é igualmente des-
tacável a convergência política, com 
implicações económicas e de coopera-
ção, que se verifica atualmente entre a 

Colômbia, EUA e Brasil. Neste enqua-
dramento, o executivo de Iván Duque 
parece assumir uma postura interna-
cional moderada nos diferentes fóruns 
que integra, apesar do seu papel de 
liderança em relação a temas associa-
dos à Venezuela, país vizinho que pode 
vir a ser decisivo para a aceleração do 
crescimento da economia colombiana.

Por outro lado, o aprofundamento das 
relações com a Índia e China tem sido 
notório nos últimos anos e a perspe-
tiva de continuidade desta aposta é 
bastante provável.

Relativamente à relação económica da 
Colômbia com Portugal, que desen-
volveremos mais à frente, usufruirá da 
progressiva implementação do Acor-
do de Livre Comércio Colômbia-União 
Europeia. Este acordo tem contribuído 
para o reforço da importância do rela-
cionamento com aquele que já assume 
a posição de segundo principal parceiro 
comercial para a Colômbia. Sem prejuí-
zo da boa vontade e dos passos positi-
vos conseguidos durante os últimos seis 
anos, ainda são diversos os temas de 
discordância face à atitude tendencial-
mente protecionista dos colombianos. 

À semelhança dos resultados conse-
guidos este ano em fileiras de pro-
dutos como os agroalimentares (após 
anos de indefinições), continuaremos 
empenhados em procurar facilitar 
a conclusão de processos de acesso 
ao mercado, junto da Delegação da 

Aspetos a considerar na abordagem ao mercado

Sendo a Colômbia um mercado 
grande e não tradicional para a nos-
sa oferta, deverão ser tidos em con-
sideração diversos fatores para uma 
abordagem profícua:

•  É indispensável realizar uma pre-
paração cuidada, anterior à visita 
ao mercado. A análise microeco-
nómica será efetivamente impor-
tante para o planeamento a ter 
em conta nesta geografia, tendo 
em vista um plano de internacio-
nalização adaptado localmente.

•  A dimensão e o dinamismo deste 
mercado exigem proatividade e 
um desempenho comercial parti-
cularmente dedicado, indispensá-

vel para a valorização das compe-
tências técnicas.

•  Apesar do crescente (re)conheci-
mento de Portugal como origem de 
uma oferta de qualidade, é obriga-
tório ter em conta a necessidade de 
investimento na criação da relação 
comercial e posteriormente na ativa-
ção de marcas para uma mais rápida 
penetração no mercado.

•  Feiras internacionais, outros even-
tos B2B e eventos B2C continuam 
a ser decisivos para fazer negócios 
em alguns setores. Cada vez mais, 
os eventos B2C menos tradicionais 
contribuem para o aumento da no-
toriedade das marcas e afirmação 

no mercado. A participação cole-
tiva tem demonstrado contribuir 
para resultados de sucesso neste 
mercado, contudo não descuide 
o contacto individualizado com os 
players chave e disponha do apoio 
local da nossa agência.
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União Europeia neste país, em repre-
sentação dos interesses da nossa ofer-
ta nacional de produtos e serviços.

Oportunidades  
e dificuldades  
no mercado
Apesar dos esforços dos últimos exe-
cutivos colombianos, a economia do 
país ainda se depara com um baixo 
nível de diversificação económica, 
tendo na produção e exportação de 
combustíveis fósseis a sua principal 
fonte de riqueza. Os produtos agroali-
mentares, com especial destaque para 
o café, frutas e flores, seguem-se em 
importância para este território, que 
também alcança valores interessantes 
no comércio internacional de recursos 
associados à exploração mineira.

O novo eixo prioritário para este go-
verno está baseado na “economia la-
ranja”, enquanto conceito associado à 
incorporação da economia digital e va-
lorização cultural desta geografia com 
uma identidade cultural forte e loca-
lização geoestratégica privilegiada. A 

produção de conteúdos audiovisuais 
exportáveis. Assinala-se ainda a pro-
moção de um ecossistema de startups 
de base tecnológica que usufruirá de 
incentivos como a isenção de impostos 
nos primeiros anos de atividade, me-
diante a criação de emprego e inves-
timento, ou isenção de impostos em 
bens de capital, procurando fomentar 

os fluxos de exportações encontram-
-se igualmente condicionados ao de-
senvolvimento de relações comerciais 
duradoras, nomeadamente com im-
portadores/distribuidores locais. Estas, 
a par da possibilidade de aquisição de 
empresas locais com carteiras de clien-
tes desenvolvidas, serão as formas mais 
adequadas de entrada no mercado.

a modernização tecnológica. É recente 

o nascimento do primeiro unicórnio 

colombiano (Rappi) mas o seu cresci-

mento está a ser exponencial, na Co-

lômbia e países vizinhos, com milhões 

de consumidores. 

O perfil da iniciativa privada neste 

mercado ajudar-nos-á a perceber as 

inúmeras oportunidades de negócio 

que se verificam neste país. Para tal 

aproveitamento é habitualmente exi-

gido um investimento que pode ser 

expressivo (em função da forma de 

entrada), com um retorno que não 

deverá ser imediato. 

Portugal conta já com mais de 50 em-

presas em atividade no mercado e um 

volume de investimento assinalável. 

Sendo natural associar investimento 

direto a um modo de entrada que exi-

ge mais envolvimento com o mercado, 

Em paralelo com a escolha do modo 

de entrada, as empresas portuguesas 

devem estudar soluções que permitam 

minimizar o impacto dos principais cus-

tos de contexto desta economia. A ine-

ficiência logística e a burocracia colom-

bianas são fatores importantes a ter 

em conta para operar neste mercado.

Na exportação de bens por via marí-

tima, o porto de Cartagena é a porta 

do Atlântico, mas em função do pro-

duto e da forma de distribuição local 

Buenaventura ou Barranquilla podem 

ser a solução mais adequada. Ultrapas-

sadas as por vezes morosas dinâmicas 

desalfandegarias, o maior encargo 

será assumido na distribuição local, 

face à praticamente inexistência de 

infraestruturas ferroviárias, às ainda 

condições precárias das vias rodoviárias 

colombianas e à própria geografia do 

país, complicada pela região andina.

“O governo colombiano 
tem demonstrado 

preocupação com a 
execução de reformas 

fiscais e implementação 
de novas estratégias 

que contribuam 
para a diversificação 
económica do país 
e desenvolvimento 

regional do território.”

economia laranja representará cerca 

de 4 por cento do PIB na América Lati-

na. Gabriel Garcia Marquez, Carlos Vi-

ves, Shakira ou Sofia Vergara ilustram 

a exposição mediática da internacio-

nalização cultural colombiana, agora 

o país pretende apostar nas indústrias 

criativas, nomeadamente através da 
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Cultura de Negócios

Para massificar uma oferta, gostaria 
de chamar a atenção para o desafio 
que enfrentam/ultrapassam empresas 
que têm que ter as suas operações 
otimizadas de forma a assegurar um 
preço competitivo, em particular em 
segmentos de mercado com acentua-
da sensibilidade ao preço. 

Empresas portuguesas a atuar nas mais 
diversas atividades têm conseguido afir-
mar-se no mercado, de que são exem-
plos a fileira da construção através da 
exportação de máquinas, equipamentos 
e materiais; prestação de serviços espe-
cializados de engenharia ou arquitetura; 
construção e fiscalização de obra.

A distribuição de bens para a indús-
tria e para famílias, que decorre qua-
se invariavelmente via importadores 
e distribuidores locais, tem também 
sido uma aposta da oferta nacional e 
com crescente penetração e cobertu-
ra nacional. São diversas as oportuni-
dades a explorar.

Concluindo, o potencial do mercado 
em crescimento e a sua compatibilida-
de com a competência e a qualidade 
reconhecidas à oferta nacional, fazem 
deste mercado uma possibilidade a ter 
em consideração para a internaciona-
lização da nossa economia. Cabe-nos 
agora, a todos, acompanhar o dina-
mismo do investimento português na 
Colômbia e continuar o processo de 
recuperação das nossas exportações 
para este mercado, face à variação ne-
gativa verificada entre 2014 e 2018. 
O volume de exportações de 76,9 mi-
lhões de euros em 2018 parece mani-
festamente curto face ao potencial do 
mercado e da oferta nacional.

Da nossa parte, procuraremos contri-
buir para o aprofundamento das re-
lações diplomáticas na sua dimensão 
económica, com uma forte orientação 
comercial em prol de todas as empre-
sas com interesse neste mercado. 

antonio.aroso@portugalglobal.pt

•  Amáveis versus burocráticos: a 
primeira visita ao mercado é sufi-
ciente para perceber a gentileza e 
a proximidade cultural dos colom-
bianos. Contudo, paralelamente 
ao tempo de negociação que é 
evidentemente mais prolongado 
do que na Europa, os processos 
são tendencialmente burocráticos. 

•  A importância do relacionamen-
to é extremamente elevada. O 
idioma falado terá que ser o cas-
telhano, no entanto o “portu-
nhol” é geralmente bem acolhido.  
Os contactos realizados na pros-
peção de mercado ou negociação 
são importantes, mas o seguimen-
to é decisivo.

•  Lifestyle: apesar de alguma institu-
cionalidade – particularmente pre-
sente nos meios mais exclusivos e 
tradicionais de Bogotá e Medellin 
–, a forma de fazer negócios na 
Colômbia está cada vez mais asso-
ciada ao estilo de vida nas grandes 
cidades. Um estilo de vida mais 
descontraído e cosmopolita, habi-

tual em cidades com um nível con-
siderável de sofisticação, nos seus 
melhores bairros. O fato continua 
a ser obrigatório, mas a gravata 
é cada vez mais dispensável. Nas 
cidades costeiras e em Medellin, 
Cali ou Pereira, a informalidade 
faz-se notar de forma mais acen-
tuada e as altas temperaturas jus-
tificam um dress code ainda mais 
casual. A “guayabera” de linho é 
o traje de referência para eventos 
formais na costa.

•  Não é habitual serem concluídos 
negócios sem prévia(s) visita(s) ao 
mercado. Seja na prospeção ou 
no seguimento, em função da 
atividade, exigem-se deslocações 
regulares ao mercado. A especia-
lização setorial possibilita visitar 
apenas uma ou duas cidades.

•  Se lhe oferecerem um “tinto” na 
primeira reunião da manhã, não 
estranhe. Trata-se de um café e 
pode ser uma oportunidade para 
degustar uma verdadeira marca 
da Colômbia.

mailto:antonio.aroso@portugalglobal.pt
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – COLÔMBIA

O mercado colombiano assume uma posição modesta 
no contexto do comércio internacional português 

de bens e serviços, com o saldo da balança comercial 
desfavorável a Portugal. De registar, porém, o 

aumento gradual das exportações portuguesas de 
serviços para aquele país no período de 2014-2018.

As exportações portuguesas de bens 

e serviços para o mercado colom-

biano foram de 77 milhões de euros 

em 2018, contra 311,7 milhões de 

euros de importações, resultando 

num saldo negativo para Portugal 

de 234,8 milhões de euros. De refe-

rir que para este resultado contribui 

o peso do principal produto que Por-

tugal importa da Colômbia, os com-

bustíveis minerais que, em 2018, re-

presentaram quase 91 por cento do 

total das importações portuguesas 

daquele mercado.

No âmbito do comércio internacional 

português de bens, a Colômbia tem 

maior importância como fornecedor 

do que como cliente. No que respeita 

às exportações, verifica-se que houve 

um decréscimo das vendas de bens ao 

mercado colombiano em 2018 face a 

2014 (menos 3 por cento), enquanto 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A COLÔMBIA

2014 2015 2016 2017 2018 Var % 
18/14a

2018  
jan/jun

2019  
jan/jun

Var % 
19/18b

Exportações 63,8 59,2 46,6 45,1 53,9 -3,0 28,0 27,2 -2,9

Importações 210,5 279,4 282,2 367,2 302,5 11,6 121,9 116,2 -4,7

Saldo -146,7 -220,2 -235,6 -322,1 -248,6 -- -93,9 -89,0 --

Coef. Cob. % 30,3 21,2 16,5 12,3 17,8 -- 23,0 23,4 --

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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as importações cresceram 11,6 por 
cento no período em consideração.

No que respeita aos bens exportados 
para a Colômbia, por grupos de produ-
tos, surgem nas três primeiras posições 
as máquinas e aparelhos (27,4 por cento 
do total), os veículos e outro material de 

nos combustíveis minerais, que re-
presentaram 90,9 por cento do to-
tal importado em 2018, quadro que 
se manteve nos primeiros seis meses 
deste ano embora o peso dos com-
bustíveis tenha descido para 82,4 por 
cento e o dos produtos agrícolas te-
nha aumentado para 11,9 por cento.

No que respeita aos serviços, as ex-
portações portuguesas para a Co-
lômbia e as importações desse país 
são pouco relevantes. De acordo 
com dados do Banco de Portugal, 
as exportações de serviços para o 
mercado colombiano foram de 23,1 
milhões de euros em 2018, contra 
38,8 milhões de euros de importa-
ções. Embora os valores sejam extre-
mamente modestos, é de assinalar o 
crescimento das nossas exportações 
em 13,6 por cento no período de 
2014-2018.

Sublinhe-se que o mercado da Co-
lômbia tem vindo a suscitar, nos úl-
timos anos, um interesse crescente 
das empresas portuguesas ao nível 
do investimento. Nesse âmbito, são 
de referir, a título de exemplo, o Gru-
po Jerónimo Martins, Grupo Sonae, 
Mota Engil, Teixeira Duarte, Madinsp, 
Grupo Madre, COBA, EDP, Martifer, 
e Grupo ETE, entre várias outras em-
presas que ascendem a 50 empresas 
com capital português na Colômbia. 
De acordo com os planos de inves-
timento destas empresas, o IDPE na 
Colômbia ultrapassará os mil milhões 
de euros em 2021. A contribuição do 
investimento da Jerónimo Martins na 
Colômbia assume, evidentemente, 
cada vez mais importância.

A fileira da Construção (máquinas 
e equipamentos, materiais, projeto 
e arquitetura, construção civil e fis-
calização de obra), juntamente com 
o setor da Energia (equipamentos e 
produção) e Tecnologia, representam 
neste momento 50 por cento do nú-
mero de empresas portuguesas insta-
ladas neste território. 

CIMAR
Investimento 
de sucesso na 

Colômbia

Fundada nos anos 70 em 
Vila do Conde, a CIMAR é 
especialista na fabricação 

de equipamentos para 
transporte rodoviário, 

movimentação de 
agregados e obras 
públicas. Em 2012 
a empresa apostou 
na expansão do seu 

mercado para a América 
Central e do Sul, 

dando origem à CIMAR 
Colômbia Ltda.

Atualmente com uma unidade de pro-
dução de 23.000 m2 (e uma área co-
berta de 10.000 m2), equipamentos 
modernos, sofisticados e constante-
mente atualizados, a CIMAR é consi-
derada uma das principais empresas 
do setor de carroceria do mercado.

A aposta na Colômbia surgiu depois de 
uma prospeção de avaliação de opor-
tunidades nos países daquela região, 
tendo a Colômbia sido escolhida para 
sede comercial devido aos seus planos 
de desenvolvimento contínuo na execu-
ção de projetos de expansão e melhoria 
visando a competitividade das regiões.

Além disso, como explica Agostinho 
Campos, gerente da CIMAR na Co-
lômbia, “a sua recetividade ao estran-
geiro, o desejo de inovação e quali-
dade, aliados à nossa conformidade, 
suporte e apoio, permitiram que as 
etapas inerentes ao empreendimen-
to de qualquer projeto, como ilusão, 

“A fileira da 
Construção (máquinas 

e equipamentos, 
materiais, projeto e 

arquitetura, construção 
civil e fiscalização de 
obra), juntamente 

com o setor da Energia 
(equipamentos e 

produção) e Tecnologia, 
representam 50 por 
cento do número de 

empresas portuguesas 
instaladas neste 

território.”

transporte (16,1 por cento) e os produ-
tos químicos (13,7 por cento), represen-
tando no seu conjunto mais de 57 por 
cento do total exportado. Plásticos e 
borracha, metais comuns, produtos agrí-
colas, produtos alimentares e vestuário 
são outros dos grupos de produtos que 
Portugal exporta para aquele país.

Já este ano, no primeiro semestre, é 
de assinalar o aumento das exporta-
ções de veículos e outro material de 
transporte, para 27,4 por cento do to-
tal, mantendo-se na primeira posição 
as máquinas e aparelhos.

De acordo com os dados do INE, o 
número de empresas portuguesas que 
exportaram produtos para a Colôm-
bia foi de 384 em 2018, aumentando 
face aos 331 de 2014 mas diminuindo 
em relação ao ano anterior (413).

As importações portuguesas da Co-
lômbia concentram-se, sobretudo, 



MERCADOSsetembro 2019 37

ambição, planeamento, incerteza e 
ceticismo, fossem superadas gradual-
mente, fruto de um trabalho árduo e 
com o foco permanente nos objetivos 
definidos permitindo criar laços com 
nossos aliados e clientes que vão além 
de um simples elo comercial”. 

brando assim os esquemas típicos sob 
os quais esse setor é desenvolvido, 
uma vez que as execuções orçamen-
tárias das obras dependem de fatores 
políticos e socioeconómicos o que faz 
com que os negócios se desenvolvam 
em períodos específicos”, revela o 
responsável, acrescentando que a em-
presa conseguiu posicionar-se como 
líder por ter participação constante 
nas maiores obras públicas de infraes-
trutura na Colômbia.

Nesse sentido, a CIMAR efetuou par-
cerias estratégicas e alianças comer-
ciais com os principais importadores 
de veículos pesados na Colômbia, 
como a Kenworth da Montanha (im-
portador de camiões Kenworth e 
Daf), a Praco Didacol (importador de 
camiões Mack e Hino), a Daimler Co-
lombia (importador de camiões Mer-
cedes Benz e Freightliner) e a Porsche 
Colombia SAS (importador de ca-
miões Volkswagen e MAN).

A entrada da CIMAR no mercado co-
lombiano representou um aumento 
de produção/faturação na ordem dos 
31 por cento, sendo atualmente uma 
base financeira sólida para a empresa. 
A produção específica da CIMAR com 
destino à Colômbia ultrapassa as 150 
unidades por ano, o que correspon-
de a um valor de faturação na ordem 
3.000.000 de euros.

Agostinho Campos sublinha que a 
oportunidade no mercado colombia-
no se deve ao empenho do gover-
no colombiano em promover uma 
maior ligação às várias regiões do 
país, através da adjudicação de pro-
jetos de construção e de reabilitação 
de infraestruturas (estradas, variantes 
equiparadas a autoestradas, pontes, 
estradas elevadas, túneis, entre ou-
tras), com o setor das obras públicas a 
destacar-se na economia colombiana 
em termos de crescimento.

Em 2018, a Colômbia atingiu um PIB 
de 2,6 por cento, superando os ou-
tros países da região e o crescimento 
da América Latina e das Caraíbas (2,2 
por cento). Além disso, conta com 
uma economia dinâmica e estável, um 
mercado em crescimento, estrategica-
mente localizado para facilitar tran-
sações e negócios na região, sendo 
ainda uma plataforma de negociação 
com mais de 16 acordos comerciais 
que oferecem aos investidores acesso 
preferencial a diversos mercados. Ain-
da de referir que a Colômbia ocupa o 
32º lugar no ranking das maiores eco-
nomias do mundo e é a quarta maior 
na América Latina.

“A nossa presença na Colômbia é sino-
nimo da permanente recetividade do 
seu povo em abrir as suas portas com 
cordialidade como base de confiança 
recíproca”, acrescenta o responsável 
da CIMAR, fazendo ainda referência 
ao slogan de boas-vindas do país: “Co-
lômbia, o único risco é ficar”. 

www.cimar.pt

“A entrada da 
CIMAR no mercado 

colombiano 
representou um 

aumento de produção/
faturação na ordem 

dos 31 por cento, sendo 
atualmente uma base 

financeira sólida para a 
empresa.”

“Observamos a maneira como essas 
dúvidas se dissiparam por si mesmas, 
pelas encomendas permanentes, que-

http://www.cimar.pt
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ARA
UM VIZINHO QUE VEIO PARA FICAR

Na Colômbia desde 2013, o Grupo Jerónimo Martins já conta com mais de 
550 supermercados no país, com a marca Ara, empregando mais de 5.600 

colaboradores. O Grupo português está presente em três grandes regiões da 
Colômbia: Eixo Cafeeiro, Costa do Caribe e Bogotá.

Foi no dia 13 de março de 2013 que o 
Grupo Jerónimo Martins abriu em Pe-
reira, na região central da Colômbia, 
as primeiras três lojas Ara e o primeiro 
centro de distribuição. Pouco mais de 
seis anos volvidos, existem agora mais 
de 550 lojas Ara distribuídas pelas re-
giões do Eixo Cafeeiro, Costa do Cari-
be e Bogotá. 

Na altura em que o Grupo Jerónimo 
Martins tomou a decisão de avançar 
para o mercado colombiano, as análi-
ses preliminares revelavam um país com 

46 milhões de potenciais consumido-
res – número que entretanto já se situa 
quase nos 50 milhões –, uma população 
jovem, uma economia com um cresci-
mento sustentado, um Estado de direito 
e uma democracia consolidada. Ao mes-
mo tempo, havia um foco na promoção 
da iniciativa privada e na captação de 
investimento estrangeiro, enquanto o 
setor do retalho mostrava uma grande 
margem de evolução. Todos estes fato-
res foram determinantes na tomada de 
decisão, e a entrada da Colômbia na 
OCDE (Organização para a Coopera-

 > POR NUNO AGUIAR,  
DIRETOR-GERAL DA ARA
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ção e Desenvolvimento Económico), em 
2018, surgiu como mais uma confirma-
ção do acerto da nossa estratégia. 
 
O crescimento da Ara tem vindo a ser 
feito de forma sustentada, com um 
aumento contínuo da presença geo-
gráfica e sempre com uma perspetiva 
de longo prazo. O foco permanente 
na satisfação de um consumidor que 
é cada vez mais exigente e tem mui-
tas opções à sua disposição tem-nos 
levado ao desenvolvimento e afina-
mento de uma oferta única e diferen-
ciadora, suportada na inovação das 
nossas Marcas Próprias, na liderança 
de preço e no aprofundamento do 
vínculo emocional que nos liga aos 
colombianos através do nosso concei-
to de “tienda de barrio”, um formato 
de proximidade que é particularmente 
popular na Colômbia.

Investimos 118 milhões de euros du-
rante 2018, principalmente na abertu-
ra de mais 143 lojas e, no final do pri-
meiro semestre de 2019, contávamos 
já com quatro centros de distribuição 
e um total de 557 lojas. A subida das 
vendas no primeiro semestre deste ano 
para 356 milhões de euros (que repre-
sentam um aumento homólogo de 
31,6 por cento em pesos colombianos) 
prova o reconhecimento dos consumi-
dores colombianos. Em junho deste 
ano, a Jerónimo Martins Colômbia en-
trou no top 100 das maiores empresas 
do país, ocupando a 61ª posição num 
ranking da Nielsen que agrupa as em-
presas por volume de faturação.

No final do ano passado contávamos 
com mais de 5.600 colaboradores (um 
acréscimo de 1.200 em comparação 
com 2017), sendo que a qualidade 
do recrutamento e da formação tem 
sido determinante para os resultados 
alcançados e para o feedback muito 
positivo que os nossos colaboradores 
têm por parte dos clientes.

A acompanhar o nosso crescimento, 
assiste-se a um cada vez maior enrai-
zamento da Ara na cultura colombia-

na. Queremos que a Ara seja o vizinho, 
familiar e amigo que oferece os me-
lhores preços todos os dias. E isto só é 
possível porque, seguindo a estratégia 
delineada pelo Grupo, agimos como 
uma empresa local em cada país onde 
estamos. Já é assim na Polónia, onde 

clientes permitem oferecer um servi-
ço diferenciador à comunidade local. 
Sendo que este modelo de loja já era 
o preferido dos consumidores, a Ara 
está a levá-lo para um outro nível.

O crescimento contínuo da penetra-
ção da Marca Própria é um indicador 
de que conhecemos cada vez melhor 
as preferências dos consumidores co-
lombianos. No final de 2018, eram já 
quase 700 os produtos de Marca Pró-
pria, sendo que perto de 200 foram 
lançados nesse ano. A quase totalida-
de do sortido da Ara, incluindo a Mar-
ca Própria, é fornecida localmente. 
Dados do primeiro semestre de 2019 
revelam que a Marca Própria já equi-
vale a 46 por cento das vendas da Ara. 
Além dos produtos alimentares, temos 
também vindo a introduzir produtos 
de beleza da “Be Beauty”, a nossa 
primeira Marca Própria transversal aos 
três países onde estamos presentes. 
Desta forma estamos a democratizar 
o acesso a produtos de elevada quali-
dade e com preços competitivos. 

Por outro lado, tiramos o melhor pro-
veito da multinacionalidade do Grupo 

“O crescimento da Ara 
tem vindo a ser feito 
de forma sustentada, 

com um aumento 
contínuo da presença 
geográfica e sempre 

com uma perspetiva de 
longo prazo.”

a Biedronka é a cadeia de retalho que 
51 por cento dos polacos têm como 
loja alimentar principal, e é cada vez 
mais assim também na Colômbia. No 
caso do mercado colombiano, perce-
bemos que a melhor forma de res-
pondermos ao que os consumidores 
procuravam seria através do formato 
“tienda de barrio”, em que a proxi-
midade e cumplicidade entre lojistas e 
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e fazemos chegar aos nossos mercados 
os melhores produtos dos países onde 
estamos presentes. É o caso do vinho 
e do azeite, produtos que importamos 
de Portugal para a Colômbia e que 
vendemos nas nossas lojas Ara.

Empenhamos também os nossos esfor-
ços em apoiar as comunidades locais e, 
logo no ano de entrada na Colômbia, 
foi assinado um memorando de coo-
peração com o governo colombiano 
para providenciar donativos de bens 
alimentares às crianças apoiadas pelas 
“Madres Comunitarias”, tendo esse 
apoio ultrapassado as três mil crianças. 
No primeiro semestre deste ano, atra-
vés da Fundación Abaco, que trabalha 
com a Federação dos Bancos Alimenta-
res da Colômbia, foram encaminhadas 
cerca de 24 toneladas de alimentos, 
estimando-se terem sido beneficiadas 
cerca de 450 famílias em nove cidades 
colombianas (Bogotá, Pereira, Maniza-
les, Barranquilla, Villavicencio, Ibague, 
Cucuta, Monteria e Cali).

Sendo a Colômbia o país com maior 
biodiversidade do mundo, a Ara leva as 
preocupações ambientais muito a sério. 
Em maio de 2019 foi concretizado o 
apoio ao Festival Vive el Río Bogotá, or-
ganizado pela Corporación Autónoma 

de sensibilização ambiental, a plantação 
de espécies nativas e uma feira de gas-
tronomia e artesanato. No total, foram 
visitados 44 municípios e participaram 
no evento mais de 23 mil pessoas. 

A Colômbia mantém-se como uma 
das economias da América do Sul com 
melhores perspetivas e tem vindo a ser 
reconhecida nos mais variados fóruns 
internacionais como uma nação com-
prometida com o crescimento económi-
co. As previsões mais recentes do FMI 
(Fundo Monetário Internacional) apon-
tam para um crescimento sempre acima 
de 3,5 por cento ao longo dos próximos 
cinco anos, com um défice orçamental 
controlado e uma dívida pública em 
queda acentuada – 50,6 por cento este 
ano – para valores que, na Europa, se-
riam considerados espetaculares.

Na próxima década, e estando a paz 
em processo de consolidação, os 
grandes desafios da Colômbia passa-
rão pelo combate à pobreza e às de-
sigualdades sociais, e pela promoção 
do acesso à educação.

Para as empresas que estejam a pon-
derar uma possível entrada no mer-
cado colombiano, o melhor conselho 
seria que, antes de mais, estudassem 
o mercado em profundidade e estives-
sem preparadas para fazer um percur-
so de longo prazo. A forte diversidade 
regional faz com que existem várias 
“Colômbias” e o potencial do país, 
sendo enorme, parte de níveis médios 
de poder de compra relativamente 
baixos, que estão, no entanto, a evo-
luir de forma expressiva e consistente.

O Grupo Jerónimo Martins começou 
a estudar o mercado colombiano em 
detalhe, com muita atenção e interes-
se, em 2010. Abrimos as primeiras lo-
jas em 2013 e orgulhamo-nos de ser, 
em 2019, e mais de 550 lojas depois, 
um bom vizinho dos nossos clientes 
colombianos. E somos, sem dúvida, 
um vizinho que veio para ficar. 

www.jeronimomartins.com

“Na próxima década, 
e estando a paz 
em processo de 
consolidação, os 

grandes desafios da 
Colômbia passarão 

pelo combate 
à pobreza e às 

desigualdades sociais, 
e pela promoção do 
acesso à educação.”

Regional de Cundinamarca – CAR (Au-

toridade Ambiental na Região Central), 

que incluiu a realização de workshops 

https://www.jeronimomartins.com/pt/sobre-nos/o-que-fazemos/distribuicao-alimentar/ara/
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forma, atingir mais de mil clientes 
no território colombiano.

De acordo com José Falcato, Country 
Manager da Saphety na Colômbia, o 
modelo de negócio da empresa no 

SAPHETY
Aposta segura  

no mercado colombiano

Empresa portuguesa de tecnologia especializada em 
informação empresarial, a Saphety fornece soluções 
globais em rede com um conjunto de produtos para 
intercâmbio e apresentação de dados e documentos, 

contratação pública e faturação eletrónica. Tem 
atualmente mais de 5.000 clientes e mais de 350 mil 
utilizadores em 40 países, contando com escritórios 

próprios na Europa e na América Latina e uma 
presença global em quatro continentes. Na Colômbia, 

a empresa está presente desde 2013.

“A Saphety é um 
dos fornecedores 

habilitados pela DIAN 
(Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales) 

mais reconhecidos 
no mercado 

colombiano, com 
especial destaque nos 
setores da construção, 

farmacêutico, 
distribuição e indústria.”

país desenvolveu-se através da criação 

de parcerias comerciais com outras 

empresas tecnológicas, como são o 

caso das empresas de software, con-

A Saphety iniciou as suas operações 
na Colômbia em 2013, disponibili-
zando às empresas locais soluções 
B2B como o EDI (Electronic Data In-
terchange) e a faturação eletrónica. 
Ao longo dos anos, a tecnológica 
portuguesa registou um crescimen-

to significativo graças à regula-
mentação para a adoção de novas 
tecnologias por parte da DIAN (Di-
rección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales), a entidade governa-
mental responsável pela tributação 
de impostos, conseguindo, dessa 
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TEIXEIRA 
DUARTE 
Colômbia, 

uma aposta 
natural

No âmbito da sua 
estratégia de expansão na 
América Latina, a Teixeira 

Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A. iniciou 
atividade na Colômbia 

em 2015 na área da 
geotecnia e fundações. 
A empresa encontrou 
um mercado maduro 

no setor da construção, 
pleno de oportunidades 

de crescimento e de 
desenvolvimento de 

infraestruturas, tendo 
atualmente vários 

projetos em curso em 
diversos pontos do país.

sultoras e fornecedoras de sistemas 
de software de gestão ERP (Enterprise 
Resource Planning), permitindo assim 
oferecer soluções integradas e “end-

da construção, farmacêutico, distri-
buição e indústria.

Sobre as potencialidades do mercado, 
José Falcato afirma que “a oportuni-
dade de negócio na Colômbia é imen-
sa”, prevendo-se que, durante 2019 e 
2020, mais de 550 mil empresas adi-
ram ao novo modelo de faturação ele-
trónica, o que traduz uma “possibilida-
de de crescimento impressionante”.

Refira-se que a empresa realizou in-
vestimentos significativos ao nível da 
tecnologia e desenvolvimento para 
poder posicionar-se e converter-se no 
principal fornecedor de serviços tec-

“A empresa 
portuguesa realizou 

investimentos 
significativos ao 

nível da tecnologia 
e desenvolvimento 

para poder posicionar-
se e converter-se no 

principal fornecedor de 
serviços tecnológicos 

do país.”

A Saphety desenhou igualmente so-
luções de faturação eletrónica à me-
dida, como os pacotes pré-pagos, 
que permitem às pequenas e medias 
empresas, com um baixo volume de 
emissão de documentos, cumprir com 
os requisitos legais sem necessidade 
de efetuar grandes investimentos.

Hoje em dia, a Saphety é um dos for-
necedores habilitados pela DIAN mais 
reconhecidos no mercado colombia-
no, com especial destaque nos setores 

  RUI FONTOURA, CEO DA SAPHETY

  JOSÉ FALCATO, COUNTRY MANAGER 
DA SAPHETY

-to-end” que simplificam os processos 
nas empresas, reduzindo os prazos e 
custos de implementação.

nológicos do país, segundo revela o 

responsável da Saphety na Colômbia.

Quantos aos conselhos que daria às em-

presas portuguesas que desejem abor-

dar o mercado colombiano, José Falcato 

refere que a recomendação mais impor-

tante que pode apontar é que essas 

empresas tenham sempre em conta a 

dinâmica de negócio desta região. “As 
empresas devem adaptar o seu portefó-
lio de produtos e serviços à cultura de 
negócios do país; não basta ter um bom 
portefólio se este não estiver de acordo 
com a forma como compra e pensa o 
consumidor colombiano”, acrescenta o 

mesmo responsável. 

saphety.com

 > POR ANDRÉ MARGATO,  
DIRETOR PARA A COLÔMBIA

Numa altura em que Portugal atra-
vessava um período de contração 
económica, com profundo impacto 
na indústria da construção, a Teixei-
ra Duarte – Engenharia e Constru-
ções, S.A. encontrava-se presente 

https://www.saphety.com/co
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As parcerias com empresas locais, o 
rigor no trabalho, a demonstração da 
valia técnica e a aposta na formação 
de recursos humanos foram fatores 
determinantes para o sucesso da em-
presa no mercado colombiano, e que 
permitiram criar relações de confian-
ça com clientes e reforçar a marca de 
qualidade Teixeira Duarte.

O crescente reconhecimento e repu-
tação da empresa no mercado pers-
petivam novas oportunidades e novos 
projetos nas diversas áreas do setor da 
construção, podendo também vir a 

em três continentes. Na América La-
tina, em particular, a empresa ope-
rava há cerca de 40 anos na Vene-
zuela e detinha uma posição estável 
e consolidada no Brasil. A entrada 
na Colômbia em 2015 foi pois uma 
expansão natural, motivada não só 
pela estabilidade política e social do 
país, como também pelas perspeti-
vas de crescimento e de desenvolvi-
mento de infraestruturas.

Foi na área da Geotecnia, Reabilitação 
e Obras Marítimas que a Teixeira Duarte 
acreditou poder acrescentar mais valor, 
quer pelo reconhecido conhecimento 

“As parcerias com 
empresas locais, o 

rigor no trabalho, a 
demonstração da valia 
técnica e a aposta na 
formação de recursos 

humanos foram fatores 
determinantes para o 
sucesso da empresa no 
mercado colombiano, 
e que permitiram criar 
relações de confiança 

com clientes e reforçar 
a marca de qualidade 

Teixeira Duarte.”

técnico e capacidade de inovação de 
excelência, quer pela sua tecnologia de 
vanguarda e pelos recursos humanos 
qualificados que a caracterizam.

Em quatro anos de atividade perma-
nente neste mercado, a Teixeira Duar-
te desenvolveu projetos especializa-
dos de fundações indiretas de pontes, 
contenções de escavações com pare-
de moldada, estabilizações para em-
boquilhamento de túneis e taludes, 
entre outras obras especiais de natu-
reza geotécnica, onde os condiciona-
mentos a nível de mobilidade se apre-
sentaram como o principal desafio.

proporcionar sinergias com empresas 
de outros setores de atividade do Gru-
po Teixeira Duarte. 

A Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A. é a principal em-
presa do setor da Construção do Gru-
po Teixeira Duarte. Iniciou atividade 
em 1921 e atua em todas as áreas 
da construção, designadamente na 
Geotecnia, Reabilitação, Obras Ma-
rítimas, Edificações, Infraestruturas, 
Metalomecânica, Obras Subterrâneas 
e Obras Ferroviárias. A empresa conta 
com cerca de 4.000 colaboradores e 
está presente em 14 países. 

www.teixeiraduarteconstrucao.com

http://www.teixeiraduarteconstrucao.com
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Chefe de Estado e de governo: Presidente Iván Duque Márquez (desde 

7 de agosto de 2018).

Data da atual Constituição: 5 de julho 1991, tendo existido diversas 

alterações posteriores. 

Principais partidos políticos: Partido Social de Unidade Nacional 

(Partido de la U); Mudança Radical (CR); Partido Liberal Colombiano; 

Partido Conservador; Centro Democrático; Polo Democrático Alternativo 

e Aliança Verde. 

Capital: Bogotá (cerca de 10 milhões de habitantes) 

Outras cidades importantes: Medellín (3,5 milhões), Cali (2,4 milhões), 

Barranquilla (1,8 milhões) e Cartagena (1 milhão). 

Religião: A grande maioria da população é cristã (o catolicismo tem um 

peso muito significativo). 

Língua: O idioma oficial da Colômbia é o castelhano. 

Unidade monetária: Peso colombiano (COP) 

1 EUR = 3.796,00 COP (Banco de Portugal – setembro 2019) 

Risco País:

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

Risco Político - BB 

Risco de Estrutura Económica - BB 

Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC 

Política de cobertura de risco: 

Operações de Curto Prazo - Carta de crédito irrevogável 

Operações de Médio/Longo prazo - Caso a caso, numa base restritiva 

(COSEC)

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Nações Unidas (ONU), 

COSEC e Banco de Portugal

Embaixada da Colômbia em 
Portugal 
Av. Fontes Pereira de Melo, 16, 6º Andar 

Palácio Sottomayor 

1050-121 Lisboa 

Tel.: +351 213 188 480/213 188 487

Fax: +351 213 188 499 

eportugal@cancilleria.gov.co

www.embaixadadacolombia.pt

Embaixada de Portugal na Re-
pública da Colômbia 
Edificio Advance 
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Bogotá - Colômbia 

Tel.: +571 307 29 90

Fax: +571 236 52 69 

bogota@mne.pt 

Endereços úteis

Colômbia em ficha

Guaviar
eR.

Meta
R.

Meta R.

Guavia
re R.

Yopal

I. Gorgona

I. del Rosario

Coveñas

GUAJIRA

Barranquilla

Cartagena

Cali

Bucaramanga

Valledupar

Arauca

Sogamoso
Tunja

VillavicencioEspinal

Palmira

Neiva

Florencia

Leticia

Mocoa

Ipiales

Pasto

Buga

Armenia

Tuluá

Pereira

Manizales

Girardot

La Dorada
Honda

Mutis

Buenaventura

Santander

Popayán

Tumaco

Barrancabermeja

Turbo

Sincelejo

Maicao
Ríohacha

Sierra Nevada

Santa Marta

Baranoa
Ciénaga

VENEZUELA

BRASIL

Mar das Caraíbas

OCEANO PACÍFICO

M
ag

da
le

na
R.

Arauca R.Atrato
R.

Sa
n

Ju
an

R.

Patía R.

Cagu
án

R.

Yari R.

Putum
ayo

R.

Caqueta R.

Caqu eta R.

COLÔMBIA

VICHADA

CASANARE

ARAUCA
SANTANDER

BOYACA

CUNDINAMARCA

CESAR
MAGDALENA

ATLÁNTICO

NORTE DE
SANTANDER

SUCRE

CORDOBA

GUAINIA

GUAVIARE

AMAZONAS

PUTUMAYO

CAUCA

CALDAS
RISARALDA

VALLE

QUINDIO
CHOCÓ

ANTIOQUIA

CAQUETA

META

HUILA

TOLIMA

3

2

1

3

2 1

P ANAMÁ

Ca
uc

a
R.

Ca
uc

a R.

Golfo da 
Venezuela

0 km 100 200 300 400

0 miles 100 200

PANAMÁ
COLÔMBIA

San Andrés

Providencia

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

EQUADOR

BOLÍVAR

Cúcuta

BOGOTÁ

Medellín

Puerto Inírida

Puerto carreño

Málaga

Puerto
Berrío

Fundación

El Cerrejón

Montería

NARIÑO

San José del Guaviare

VAUPÉS

Mitú

Área: 1 038 700 km² 
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Tel.: +571 606 76 76
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Calle 28 No. 13A - 15, Piso 35-36 

Bogotá - Colômbia 

Tel.: +571 560 01 00

Fax: +571 560 01 04 
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http://www.embaixadadacolombia.pt
mailto:aicep.bogota@portugalglobal.pt
http://www.mincit.gov.co
http://www.procolombia.co/
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ECOSTEEL
Soluções inovadoras  

para janelas 
que são mais que janelas

Com um posicionamento líder nos mercados 
nacional e internacional do setor da construção e 
metalomecânica, a Ecosteel concebe e desenvolve 
soluções inovadoras na área das janelas e caixilhos 

minimalistas e customizados, prescritos por 
arquitetos e clientes portugueses e internacionais 

de referência em Portugal, Espanha, França, 
Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Canadá.

Fundada em 2013 em Amorim, na re-
gião do Grande Porto, por José Maria 
Ferreira, a Ecosteel S.A. aposta na con-
ceção inovadora, produção e instalação 
de sistemas de janelas ou caixilharias 
minimalistas e outras estruturas metá-
licas de suporte, destinadas, normal-
mente, a janelas de grandes dimensões 
(mais de seis metros de altura) e com 
características diferenciadoras. 

Gerida, desde a sua fundação, pelo em-
presário José Maria Ferreira, cujo per-
curso profissional conta com mais de 30 
anos de experiência no setor, a Ecosteel 
representa um caso de sucesso e cresci-
mento ímpar, que se reflete no aumen-
to do grupo de trabalho inicial de cerca 
de 30 colaboradores para os atuais 200. 
Arquitetos, engenheiros mecânicos e fí-
sicos, e 18 equipas de instalação fazem 

parte do corpo operativo da Ecosteel, 
como referido pelo próprio.

E embora a Ecosteel se dedique sobre-
tudo à conceção inovadora, ao desen-
volvimento, produção e instalação de 
sistemas de caixilhos especiais, mini-
malistas e/ou customizados, atualmen-
te representa um grupo de empresas 
associadas e identificadas no mercado 
sob a marca de MMTW - Much More 
Than a Window, entre as quais se in-
cluem a ARTWORKS, a OTIIMA e a 
INCONS, uma empresa de construção 
com o alvará mais antigo de Portugal. 

A ARTWORKS, um projeto dedicado à 
produção de trabalhos artísticos, atua 
desde a conceção à produção, monta-
gem e instalação em resposta aos requi-
sitos dos artistas, entre os quais traba-
lhos de curadoria e residências artísticas. 
As residências artísticas são um projeto 
sem fins lucrativos com o carácter de 
“’atelier’ temporário de experimenta-
ção e cruzamento interdisciplinar” para 
artistas, nos quais os desperdícios in-
dustriais são a principal matéria-prima, 
revela José Maria Ferreira.

Jose Maria Ferreira sublinha que, em 
apenas cinco anos, o grupo MMTW 
consolidou a sua presença na Zona In-
dustrial de Amorim e Laúndos, num in-
vestimento de cerca de 10 milhões de 
euros, atingindo uma posição de refe-
rência nos mercados nacional e interna-
cional através de uma estratégia assente 
na conjugação entre pesquisa, tecnolo-
gia, indústria, soluções customizadas 
que atendem aos mais altos requisitos 
de design, conforto e segurança.

Aposta segura no 
mercado internacional
Com uma oferta agregadora de va-
lor e soluções, a Ecosteel é procurada 
para obras de arquitetura de referên-
cia nacional e internacional. Os ar-
quitetos Siza Vieira, Souto de Moura, 
Aires Mateus, Carvalho Araújo, Ale-
jandre Aravena (Chile), John Pawson 
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(Inglaterra), Vincent Van Duysen (Bél-

gica) e Renzo Piano (Itália), e os escul-

tores portugueses José Pedro Croft e 

Pedro Cabrita Reis integram o “grupo 

de clientes e trabalho” da Ecosteel.

No que respeita à estratégia de inter-

nacionalização é de sublinhar que a 

Ecosteel tem uma presença consolida-

apontam para uma progressiva uti-

lização de janelas de maior dimen-

são, com peso, volume e áreas en-

vidraçadas cada vez maiores, e com 

tecnologias associadas (domótica, 

motorização do movimento dos 

painéis, segurança, etc.) represen-

tando novos nichos de mercado de 

maior valor acrescentado.

demais sistemas semelhantes no merca-

do pela ausência de qualquer desnível 

entre o exterior e o interior, através da 

integração do aro, perfis e calha de ro-

lamentos à cota zero, e pelo inovador 

sistema de fecho oculto, que se apre-

senta sem qualquer manípulo visível. 

O especial desenho dos perfis deste 

sistema conferem-lhe ainda um desem-

da em Portugal, Espanha, França, Bél-
gica, Suíça, Estados Unidos e Canadá. 

Como explica José Maria Ferreira, a 
estratégia de crescimento no merca-
do assenta na melhoria constante das 
premissas base da organização – qua-
lidade, confiança, inovação, desen-
volvimento tecnológico e aposta no 
uso de novos materiais na construção 
de novas soluções, sistemas e custo-
mização –, bem como na abordagem 
a novos mercados da América Latina, 
Países Árabes e Ásia, mercados estes 
onde já atua e tem obras executa-
das. A consolidação dos mercados 
do Norte de África também faz parte 
da lista de prioridades da estratégia  
de internacionalização.

A empresa tem atualmente em cur-
so um projeto de consolidação e in-
ternacionalização com um investi-
mento elegível na ordem de cerca de 
600.000 euros, e outros dois na área 
da inovação com um investimento 
elegível na ordem de cerca de dois mi-
lhões de euros.

Segundo o responsável, as pers-
petivas futuras para este mercado 

A gestão da Ecosteel pauta-se ain-
da pela procura do bem-estar da 
sua equipa de trabalho, bem como 
por uma política de responsabilida-
de social que se reflete não só nas 
condições proporcionadas, como 
nos apoios dados a causas sociais 
e de mecenato em geral, e que se 
estende ao apoio às artes, a causas 
humanitárias e até às instituições de 
ensino do país através da atribuição 
de prémios de mérito.

“A procura de qualidade e valor acres-
centado no dia-a-dia do seio da orga-
nização, associadas ao cruzamento 
disciplinar e apoio as artes são um 
exemplo claro e diferenciador do pon-
to de vista social e económico”, de-
fende José Maria Ferreira.

Inovação, soluções  
e sistemas 
A Ecosteel diferencia-se pela inovação 
das suas soluções para este mercado, 
entre as quais se destacam o Sistema 
Plus e o Sistema Fusion. O Sistema Plus 
é um sistema patenteado internacional-
mente, apresentando-se estética e tec-
nicamente superior, distinguindo-se dos 

penho extraordinário no que respeita à 

permeabilidade ao ar e à água.

Por sua vez, o Sistema Fusion apresen-

ta-se com um sistema sem qualquer 

perfil visível em todo o perímetro da 

janela, estando totalmente integrado 

nos materiais de acabamento, que 

permite integrar a janela como se a 

mesma estivesse fundida com o edi-

fício, tornando-se um todo. Este sis-

tema incorpora ainda um sistema de 

drenagem, capaz de canalizar uma 

grande quantidade de água da chuva, 

mesmo em situações extremas. Am-

bos os sistemas foram reconhecidos e 

galardoados internacionalmente com 

o Red Dotaward - Best Product Design 

(2017), o Batimat Inovation Award 

(2017) e o German Design (2018).

Em 2018 a Ecosteel obteve um volu-

me de faturação consolidado de 12 

milhões de euros, prevendo atingir 

este ano os 18 milhões de euros. 

www.muchmorethanawindow.com

www.artworks.pt

www.incons.pt

https://www.muchmorethanawindow.com/
http://www.artworks.pt
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Empresa familiar com sede em Loures, 
a GELPEIXE é uma referência nacional 
na transformação e comercialização 
de produtos congelados, contando 
atualmente com 200 colaboradores e 
um mercado de mais de 2.000 clientes 
com mais de 1.000 referências distri-
buídas por quatro unidades de negó-
cio distintas: distribuição tradicional, 
grossista, moderna e exportação. 

Ao longo dos seus 42 anos de existên-
cia, a atuação da GELPEIXE tem sido 
pautada pela resiliência, persistência e 
disponibilidade, que muito tem contri-

Referência no setor da transformação e comercialização de alimentos 
ultracongelados, a GELPEIXE nasceu em 1977 do espírito empreendedor do 

seu fundador, Manuel Tarré, e dos seus dois filhos, que com visão e dinamismo 
souberam potenciar a experiência adquirida com a venda de arcas congeladoras e 
gelados, a partir de uma garagem em Loures. A aposta no mercado de exportação 

data de 2004, sendo Angola, Benelux, Espanha, Polónia e Macau os mercados 
principais dos produtos da GELPEIXE.

buído para o seu sucesso e contínuo 
crescimento. Diariamente saem da fá-
brica de Loures 40 toneladas de pes-
cado para venda. Em 2018, o volume 
de negócios da empresa ultrapassou 
os 57 milhões de euros, 15 por cento 
dos quais provenientes da exportação 
para um total de 20 países. 

Precisamente, como revela Lídia Tar-
ré, administradora da empresa, a vo-
cação exportadora da GELPEIXE data 
de 2004 e tem assumido uma pre-
ponderância crescente no volume de 
negócios da empresa. Começou em 

Angola e Cabo Verde e logo se segui-
ram mercados como Macau, França, 
Reino Unido, os conhecidos “mer-
cados da saudade”. Mas, adianta a 
responsável, “mais do que um depar-
tamento de exportação, a GELPEIXE 
tem traçado um caminho de inter-
nacionalização, o que permite uma 
expansão mais sustentada. Um dos 
desafios da empresa consiste em do-
brar o valor de vendas para mercados 
internacionais em quatro anos, o que 
implica dar continuidade à consolida-
ção dos mercados onde já atua e o 
investimento em novos mercados”. 

GELPEIXE
Referência em congelados presente  

nos cinco continentes
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Angola, Benelux, Espanha, Polónia e 

Macau são os principais mercados da 

empresa, absorvendo mais de 60 por 

cento da exportação.

“O caminho da exportação é desa-

fiante, apaixonante e inspirador mas 

não é fácil. O investimento financei-

ro em feiras, deslocações e as horas 

fora de casa em voos, aeroportos e 

hotéis, e mesmo dentro de casa arti-

culando fusos horários diferentes são 

elementos decisivos para o sucesso 

em mercados internacionais. Há que 

semear para depois colher. Resiliência 

e persistência são palavras-chave!”, 

reforça a responsável.

sa, iniciado há dois anos e que inclui 
o rebranding dos produtos, a cons-
trução de novas câmaras frigoríficas, 
a montagem de novos equipamentos 
produtivos e painéis solares para au-
mentar a sustentabilidade energéti-

na diversificação da oferta e na inova-

ção dos processos produtivos. A gestão 

eficiente do modelo de negócio e em 

processos tem permitido o crescimento 

sólido e sustentável desta empresa fa-

miliar, aponta Luísa Tarré.

A administradora frisa ainda que 15 

anos depois do arranque do processo 

de internacionalização, a GELPEIXE é 

“muito mais que peixe”, dispondo 

de uma oferta que vai da “entrada 

à sobremesa e colocando Portugal à 

mesa dos seus clientes”. Para além 

do peixe, marisco e moluscos, os ve-

getais, a carne, o pão, salgados, pa-

nados, refeições, sobremesas, entre 

No que respeita à seleção dos mercados 
de exportação, Luísa Tarré defende que 
“cada mercado é um mercado” e que a 
“identificação dos produtos que melhor 
se ajustam à procura local é decisiva 
para o sucesso da operação”, ou seja, 
“há que entender a cultura de cada país 
e adaptar a oferta ao consumidor”.

Paralelamente à estratégia de inter-
nacionalização, a GELPEIXE tem vin-
do a dar continuidade ao processo de 
expansão e modernização da empre-

ca, além da transferência de todo o 
sistema de informação, num inves-
timento total que ultrapassa os oito 
milhões de euros.

A GELPEIXE procura colocar no mer-
cado a melhor alimentação congelada 
com a máxima frescura, qualidade e 
conveniência dando resposta à cres-
cente procura por produtos que pro-
movam a saúde e o bem-estar. A em-
presa está focada quer no mercado na-
cional, quer na exportação apostando 

outros alimentos congelados, fazem 

parte da oferta da GELPEIXE, levando 

aos cinco continentes a riqueza da 

gastronomia nacional.

A GELPEIXE compromete-se em garan-

tir uma política de confiança junto dos 

seus clientes e consumidores através do 

fornecimento de produtos de qualidade 

superior, de acordo com os requisitos 

ISO 9001, ISO 22000 e IFS Food. 

https://gelpeixe.pt/pt

“A GELPEIXE está 
focada quer no 

mercado nacional 
quer na exportação, 

apostando na 
diversificação da oferta 

e na inovação dos 
processos produtivos.”

https://gelpeixe.pt/pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
Desenvolvimento  
do Comércio 
Internacional de 
Mercadorias, UE-28 
(Eurostat 2019) 
A União Europeia, os Estados Unidos 
da América e a China representaram 
45 por cento do comércio mundial de 
mercadorias em 2017, sendo os EUA 
o principal importador e a China o 
maior exportador. A UE teve a segun-
da maior quota tanto ao nível das ex-
portações como das importações. Este 
artigo analisa a evolução do comércio 
de mercadorias da UE entre 2008-
2018, identifica os principais parceiros 
comerciais e as categorias de produtos 
mais comercializadas. 

CONSULTAR

“Artificial Intelligence 
in China and how 
European small and 
medium enterprises 
can benefit” - EUSME 
Centre, 29 de agosto 
de 2019
Entre 2013 e o primeiro trimestre de 
2018, a China atraiu a maior parte do 
investimento em Inteligência Artificial 
no mundo (60 por cento). Investimen-
tos em tecnologia avançada, automa-
ção e novos sistemas fazem parte do 
plano “Made in China 2025”, no qual 
a IA desempenha um papel central. 
Este relatório caracteriza a Inteligência 
Artificial na China, identifica as oportu-
nidades e desafios para as empresas eu-
ropeias, bem como conselhos práticos 
e recomendações. Identifica, ainda, os 
principais players chineses de IA e suas 
tecnologias bem como os players locais 
de IA de nicho e as suas tecnologias.

CONSULTAR

“Foreign Direct 
Investment in Latin 
America and the 
Caribbean 2019” - 
CEPAL, agosto de 2019
Este relatório anual do CEPAL refle-
te e analisa as principais tendências 
do investimento direto estrangeiro 
(IDE) nos países da América Latina e 
do Caribe. Pela primeira vez em cin-
co anos, o IDE na região aumentou, 
tendo atingido 184 287 mil milhões 
de dólares em 2018 (+13,2 por cento 
face ao ano anterior). Esse desempe-
nho é explicado por fluxos mais altos 
principalmente no Brasil e no México. 
Os setores de manufatura e serviços 
foram os que receberam valores mais 
significativos, embora tenha havido 
um ligeiro aumento do investimento 
no setor de recursos naturais.

CONSULTAR

“L’Economie  
des Cosmétiques: 
Innovation, Dynamisme 
Territorial et 
Rayonnement Mondial” 
- FEBEA, Fédération 
des Entreprises de la 
Beauté, maio de 2019
Estudo sobre o setor de cosméticos 
em França que identifica o peso dos 
atores, a sua distribuição geográfica, 
investimentos em inovação e criação 
de emprego. Numa altura em que o 
crescimento da indústria francesa per-
manece lento, o setor de cosméticos é 
uma exceção e um dos poucos em que 
a França é líder mundial. O estudo ca-
racteriza as tendências emergentes dos 
consumidores (local, ecológico, digital) 
e marcas de cosméticos de outras “cul-
turas”, como as da Ásia ou do Brasil.

CONSULTAR

“The Novasecta Global 
100” - Novasecta, 2019
O Novasecta Global 100 lista as maio-
res empresas ligadas à saúde - a maioria 
são puramente farmacêuticas mas ou-
tras são mais diversificadas, incluindo 
produtos farmacêuticos e de diagnós-
tico, dispositivos, saúde do consumi-
dor, saúde animal ou outros interesses 
de saúde. As 100 principais empresas 
são altamente globais, diversificadas e 
bem-sucedidas. Cada uma gerou mais 
de mil milhões de dólares em receita. 
São também muito colaborativas: as 
parcerias globais são uma característica 
comum e um caminho prudente para a 
redução de riscos e crescimento a longo 
prazo entre as principais empresas.

CONSULTAR

BREXIT – Comunicação 
da Comissão Europeia 
(CE) sobre a finalização 
dos preparativos para 
a saída do Reino Unido 
da União Europeia em 
1 de novembro de 2019 
- Comissão Europeia, 4 
de setembro 2019
Não obstante o objetivo da UE seja 
uma saída ordenada do Reino Unido 
(RU), a CE lembra que todos se devem 
preparar para uma possível saída do 
RU sem acordo em 1 de novembro de 
2019. A Comissão continua a apelar a 
todas as partes interessadas para que 
finalizem os seus preparativos e des-
taca, em especial, a necessidade de a 
indústria tomar medidas em áreas sen-
síveis como os medicamentos, os dis-
positivos médicos e os produtos quími-
cos. Chama também a atenção de to-
dos os operadores da UE que realizem 
transações comerciais para o RU após 
a saída, para contarem com controlos 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
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aduaneiros, sanitários e fitossanitários, 
bem como problemas logísticos que se 
podem esperar no novo contexto jurí-
dico do relacionamento UE/RU. 

CONSULTAR

“European Union: 
Foreign Investment 
Control in the 
European Union and 
its Member States” - 
Last Updated: 5 August 
2019, Mondaq
Com base na legislação comunitária 
(Regulamento UE 2019/452, de 19 de 
março) sobre controlo e monitorização 
dos investimentos diretos estrangeiros 
no seu território (IDE), os vários Estados-
-membros, tal como a própria UE, estão 
a reconsiderar as suas abordagens nesta 
matéria. O artigo da Mondaq aborda o 
crescente número de ordens jurídicas 
nacionais europeias que estão a introdu-
zir regras específicas no sentido de uma 
maior restrição aos projetos de IDE, ou a 
reforçar as regras já existentes; também 
é disponibilizada a lista que a Comissão 
Europeia divulga sobre o quadro legal 
aplicável nos diversos Estados-membros 
(List of Screening Mechanisms Notified 
by Member States). 

CONSULTAR

“Japan: Amendment 
to Japanese Foreign 
Exchange and Foreign 
Trade Act Expands  
Restricted Business 
Sectors for Foreign 
Investment in Japan” 
- Last Updated: 10 Sep-
tember 2019, Mondaq
O artigo da Mondaq efetua uma aná-
lise sobre os setores de negócio que 

passaram a ser objeto de restrições ad-
ministrativas no Japão para efeitos de 
investimento estrangeiro. A legislação 
japonesa relativa às transações cam-
biais e ao comércio (Foreign Exchange 
and Foreign Trade Act – FEFTA) exige 
o cumprimento de algumas formalida-
des (ex.: registo) junto de vários Minis-
térios governamentais, via Banco Cen-
tral, para investimentos estrangeiros a 
efetuar em setores relacionados com a 
segurança nacional e a ordem pública. 
A recente emenda ao FEFTA veio alar-
gar o campo de aplicação no que con-
cerne aos setores de negócios restritos, 
adicionando, designadamente: tecno-
logias da informação e comunicação 
(TIC); serviços de telecomunicações. 

CONSULTAR

“Ireland: Corporate Tax 
Comparative Guide” - 
Last Updated: 6 August 
2019, Mondaq
Abordagem pragmática, mas apro-
fundada, no formato de pergunta-
-resposta, sobre o Sistema Fiscal irlan-
dês no que respeita à tributação dos 
rendimentos: quadro legal; taxas apli-
cáveis; princípios subjacentes; sujeitos 
passivos; deduções; regimes especiais; 
convenções para evitar a dupla tribu-
tação; penalizações. 

CONSULTAR

Exportação de Carne 
Fresca de Aves para 
o Chile - 2 de agosto 
2019, DGAV
A Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) informa que Por-
tugal já está habilitado a exportar car-
ne fresca de aves para o Chile. Con-
forme informação transmitida pelas 
autoridades chilenas, os operadores 
interessados devem ser previamente 

registados na Base de Dados do Servi-
ço Agrícola e Pecuário Chileno (SAG). 
Para conhecerem os requisitos ine-
rentes ao processo de registo, as em-
presas nacionais deverão contactar as 
Direções de Serviços de Alimentação e 
Veterinária da sua Região (DSAVR) ou 
aos serviços competentes das Regiões 
Autónomas (RA), em Portugal. 

CONSULTAR

Anuário Estatístico  
de Portugal 2018
O INE – Instituto Nacional de Estatís-
tica publicou recentemente a 110ª 
edição do Anuário Estatístico de Por-
tugal. Esta publicação apresenta uma 
análise global que permite uma visão 
abrangente dos fenómenos regista-
dos em 2018 em termos sociais, eco-
nómicos e demográficos.

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas de bens 
e serviços crescem 3,0 
por cento até julho
Segundo dados do Banco de Portugal, 
de janeiro a julho de 2019, as expor-
tações de bens e serviços ascenderam 
a 53,5 mil milhões de euros, contra 
51,9 mil milhões de euros no período 
homólogo de 2018, ou seja, um cresci-
mento de 1,6 mil milhões de euros (tvh 
3,0 por cento). No mesmo período, as 
Importações totalizaram 54,4 mil mi-
lhões de euros e aumentaram 3,7 mil 
milhões de euros, apresentando uma 
tvh 7,4 por cento. Estes resultados de-
terminaram um défice da balança co-
mercial de 946 milhões de euros, cor-
respondente a uma taxa de cobertura 
das Importações pelas Exportações de 
98,3 por cento.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
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https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019/
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
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notícias 
AICEP

de 1.100 empresas e organizações 

espalhadas por 82 países, em locais 

tão variados como Estados Unidos, 

Espanha, Brasil, Moçambique, China, 

Reino Unido, Namíbia, Gana, Caza-

quistão, Irão. Nas primeiras quatro se-

manas após concluírem o estágio, 60 

por cento dos participantes encontra 

emprego, seja na empresa de acolhi-

mento ou numa nova entidade.

Com 200 vagas abertas para 2020, 

as candidaturas decorrem no site do 

INOV Contacto até 10 de outubro. 

INOV Contacto: 
Candidaturas  
até 10 de outubro 
A AICEP acaba de abrir as candida-
turas para mais uma edição do INOV 
Contacto, o programa de estágios in-
ternacionais que oferece aos jovens 
portugueses a oportunidade de reali-
zar um estágio remunerado de seis a 
nove9 meses, em mais de 80 países, 
em empresas portuguesas e estran-
geiras de todas as áreas profissionais. 
Em 23 edições, o INOV Contacto já 
levou 6 mil jovens a estagiar em mais 

NOTÍCIAS Portugalglobal nº12352

BREXIT: Oportunidades 
e desafios para as PME 
Dando continuidade às ações ini-
ciadas em 2018, a AICEP organizou 
em setembro três seminários sobre 
o “BREXIT: Oportunidades e Desafios 
para as PME” visando esclarecer as 
empresas portuguesas sobre o assun-
to, numa As negociações de saída da 
União Europeia por parte do Reino 
Unido prosseguem com um nível de 
incerteza elevado.

Estas sessões tiveram lugar em Torres 
Novas, Castelo Branco e Ponta Delga-
da e contaram com o apoio das as-
sociações empresariais locais, da CIP 
- Confederação Empresarial de Portu-
gal e da Direção Geral das Atividades 
Económicas do Ministério da Econo-
mia o Seminário.

O Reino Unido é o 4º mercado das 
exportações portuguesas de bens e o 
1º mercado das exportações de ser-
viços, importando analisar os vários 
cenários estimados para o desenlace 
das negociações, especialmente no 
que diz respeito às implicações adua-
neiras e pautais, mas também às bar-
reiras não alfandegárias.

AICEP e Madeira 
oficializam parceria 
para ajudar empresas  
a exportar
A AICEP e o governo regional da 
Madeira celebraram um protocolo 
de cooperação para a identificação 

http://www.portugalglobal.pt/PT/InovContacto/Paginas/InovContactoHomepage.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InovContacto/Paginas/InovContactoHomepage.aspx
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de potenciais áreas de interesse co-
muns que permitam desenvolver 
projetos no domínio da internacio-
nalização de empresas regionais e 
da atração de investimento estran-
geiro para a região.

Assinado no Funchal pelo vice-presi-
dente do governo madeirense, Pedro 
Calado, e pelo presidente da AICEP, 
Luís Castro Henriques, este protoco-
lo permite concretizar o objetivo de 
ter um procedimento regular, articu-
lado e permanente a funcionar entre 
as duas partes, reforçando assim o 
apoio dado pela Agência, ao longo 
do tempo, à realização de iniciativas 
de promoção da economia regional 
no estrangeiro, bem como a em-
presas madeirenses que quisessem 
entrar no mercado externo e/ou a 
empresas que projetaram investir na 
Região Autónoma da Madeira.

Portugal  
na Maison & Objet
Mais de 60 empresas portuguesas 
estiveram presentes entre 6 e 10 de 
setembro no salão Maison & Objet, 
um dos maiores salões mundiais de 
mobiliário e decoração, destinado a 
profissionais e que decorre duas vezes 
por ano em Paris. 

Nesta edição, Portugal apostou nos 
setores de mobiliário, têxtil, bem-
-estar, mesa, iluminação, artigos de-
corativos e projetos, contando com o 
apoio da Associação Portuguesa das 
Indústrias de Mobiliário e Afins (API-
MA), da Associação Têxtil e Vestuário 
de Portugal/Selectiva Moda (ATP) e da 
Associação dos Industriais Portugue-
ses de Iluminação (AIPI). A participa-
ção nacional contou também com o 
programa das Aldeias de Xisto, o que 
permitiu mostrar as artes popula-
res e os projetos de criação 
que se fazem na região.

Nesta data teve tam-
bém lugar a edição 
de setembro das 
feiras Who’s Next 
(fileira moda/
confeção e aces-
sórios) e a Bijorh-
ca (fileira moda/

bijuteria e ourivesaria). Nestes dois 
certames de dimensão e projeção 
internacionais, Portugal esteve re-
presentado com 27 marcas/empresas 
(20 marcas/empresas na Who’s Next 
e sete marcas/empresas na Bijorhca), 
havendo também a registar o envol-
vimento das associações ATP e AORP 
- Associação da Ourivesaria e Relo-
joaria de Portugal.

Os três salões foram visitados, no dia 
9 de setembro, pelo Secretário de Es-
tado da Economia, João Neves, acom-
panhado pelo embaixador de Portu-
gal em França, Jorge Torres Pereira, 
por representantes das associações 
empresariais e também pela equipa 
da AICEP (Paris e Lisboa), que prestou 
apoio e acompanhou a comitiva go-
vernamental e as empresas e associa-
ções presentes nestas feiras.
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A missão a que a plataforma Portugal Muito 
Maior se propõe tem vários objectivos defini-
dos que procurarão potenciar a riqueza musi-
cal nacional em toda a sua pluralidade e, ao 
mesmo tempo, estabelecer uma rede verdadei-
ramente global em que músicos, agentes, pro-
motores, managers ou editores possam cruzar 
conhecimentos e experiências partindo da cul-
tura e da identidade comuns para expandirem 
carreiras e públicos, mercados e territórios.

“Acredito no impacto internacional desta 
ideia”, explica João Gil, que é artista veterano 
com provas dadas na história da música popu-
lar portuguesa, com o Trovante, o seu primeiro 
grupo, e não só. “Há muitos portugueses es-
palhados pelo mundo, muitos deles preocupa-
dos em transmitirem aos seus descendentes a 
sua própria cultura de raiz, defendendo assim 
a sua própria cultura. Se Portugal for capaz 
de comunicar com todos eles será, de facto, 
muito maior”.

Para cumprir a sua designada missão, a Portu-
gal Muito Maior quer não apenas reunir numa 
plataforma online um exaustivo “inventário 
dos músicos profissionais portugueses e dos 
grupos e associações culturais com dimensão 

> POR ESTRUTURA DE MISSÃO 
PROJETO MERIDIANO – PORTUGAL 
MUITO MAIOR

PORTUGAL MUITO MAIOR
Um país que canta pelo mundo

musical que tenham atividade regular no es-

trangeiro e, em particular, junto das comuni-

dades portuguesas”, como estabelecido em 

Conselho de Ministros, mas também “criar e 

gerir uma plataforma digital (...) que preserve e 

divulgue, incluindo através da constituição de 

uma rádio online, esse inventário e que facilite 

a comunicação e cooperação entre os músicos 

“Portugal é muito maior do que se pensa”, defende João Gil, 
apontado como coordenador de missão da plataforma que 

pretende, muito literalmente, colocar o nosso país, a sua língua 
e cultura, nas bocas do mundo. Uma resolução do Conselho de 

Ministros do presente governo (a nº50/2018) colocou em marcha 
o projeto Portugal Muito Maior, estrutura apoiada em verbas do 

Instituto Camões criada para defender um muito específico conjunto 
de encargos, entre eles, e, de acordo com a resolução já citada, 

“contribuir para a projeção internacional de Portugal através da 
projeção internacional da sua música e dos seus músicos”.

João Gil
© Carlos Ramos
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e grupos inventariados, assim promovendo o 
seu trabalho em rede e a sua projeção na-
cional e internacional”; e ainda, e uma 
vez mais segundo a resolução oficial, 
“apoiar (...) a organização e reali-
zação de digressões, residências 
artísticas, espetáculos e outras 
formas de apresentação pública 
de tais músicos e grupos, assim 
permitindo a obtenção de gan-
hos de escala na promoção das 
formas e agentes musicais da 
diáspora portuguesa”.

São “encargos” de monta e objec-
tivos ambiciosos, reconhece João Gil, 
que explica que esta será uma “forma 
de aumentar a nossa massa crítica e de 
exportar a música portuguesa”. Dessa for-
ma, assegura o coordenador do Portugal Mui-
to Maior, “aumentamos o nosso território, ge-
ramos riqueza”.

“A plataforma ‘online’”, adianta João Gil, 
“pretende ser uma ferramenta que todos os 
portugueses e os seus descendentes possam 
usar, independentemente de onde possam 
estar”. A ideia é que um músico possa partir 
em digressão, alargando até os seus merca-
dos tradicionais, entrando em contacto com 
outros músicos ou agentes e promotores nos 
mais variados recantos do globo. “Estamos”, 
refere ainda o músico, “a usar a tecnologia 
para dar corpo a um desejo coletivo muito an-
tigo e que agora este governo decidiu meter 
em marcha”. “Dessa forma”, prossegue, “a 
música deixa de ser um mero adereço e pas-
sará a ser um argumento de peso na afirma-
ção da portugalidade”. “O que é atualidade 
dentro de portas”, remata João Gil, “passa a 
ser atualidade em todo o lado, deixará de ha-
ver diferença”. O veterano artista quer dizer 
que um novo cantor ou músico que lance um 
novo trabalho em Portugal, passa a ser notí-
cia não só dentro de portas, mas por todo o 
lado onde haja comunidades e públicos inte-
ressados, ligados que vão estar à nossa reali-
dade musical através da plataforma online e 
da rádio que através da internet poderá levar 
música portuguesa de todos os géneros a to-
dos os lugares. Para que esta ideia se sustente 
em sólidas fundações, cada passo, assegura o 

seu coordenador, está a ser dado com muita calma 
e ponderação, num calendário que será bem mais 
preenchido já em 2020.

Esta missão viverá também de investidas muito es-
pecíficas em alguns dos principais certames mun-
diais dedicados à música. Para já, a Portugal Muito 
Maior pretende, ainda em 2019, apoiar missões ao 
MaMA, em Paris, e à WOMEX, que este ano se rea-
lizará na Finlândia. Este ano no MaMA, a Portugal 
Muito Maior apoia a apresentação de cinco artistas 
– Pongo, Best Youth, PAUS, Pedro Mafama e Venga 
Venga –, terá um stand próprio que receberá profis-
sionais e artistas, promoverá um painel de discussão 
sobre o mercado de concertos em Portugal e ofere-
cerá um cocktail de networking a profissionais.

Os músicos e os seus agentes têm feito um notável 
esforço de construção de um circuito internacional 
e a Portugal Muito Maior reconhece esses impor-
tantes passos e quer dar um válido contributo para 
que outros possam seguir o mesmo caminho, levan-
do a nossa música e as nossas canções, a nossa voz 
e a nossa identidade, aos mais importantes palcos 
internacionais: “Juntos vamos criar a maior comu-
nidade dos músicos portugueses no mundo”, ex-
plica esta plataforma na abertura do seu site oficial 
que pode ser encontrado em https://portugalmui-
tomaior.pt/. O trabalho para tão importante missão 
está só a começar. 

https://portugalmuitomaior.pt/
https://portugalmuitomaior.pt/
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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


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº12358

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
Oman
Rússia
Vietname

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

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

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
Zâmbia
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             

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) 0,8% 1,8% 2,0% 3,5% 2,4% 2,0%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,2% 40,6% 40,2% 42,7% 43,5% 43,7%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -391 5.025 2.455 -2.137 229 59 769 709

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.260 6.245 5.704 6.164 4.147 2.576 3.629 1.052

Saldo -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -3.917 -2.517 -2.860 -343

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 45.142 52.434 53.103 50.843 48.099 48.434 50.679 2.245

ID do Exterior em Portugal (IDE) 99.024 108.454 110.633 119.768 118.582 119.002 123.802 4.800

Saldo -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -70.483 -70.568 -73.122 -2.554

Indústrias transformadoras 98 28 -70 -139 87 226

Eletricidade, gás e água -147 -52 96 -24 496 520

Construção 225 -485 -710 247 74 -173

Serviços -108 1.261 1.369 1.486 1.789 303

Outros setores de atividade -8 17 25 1.006 1.183 177

PIB 2,4% 2,0% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,9%

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

Consumo Público 0,9% 0,5% 2,4% 0,2% 0,8% 0,5% 0,2%

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

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

Importações de Bens e Serviços 5,8% 5,8% 6,0% 4,1% 4,9% 8,0% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) -0,6% -3,2% -0,6% -1,1% -1,0% 0,1% (a) 0,4%

Taxa de Desemprego (%) 7,0% 6,5% (b) 6,2% 6,3% 6,2% 6,3% 6,6%

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

Dívida Pública (% PIB) 122,2% 121,4% 118,8% 118,9% 119,5% n.d. 118,6%

Saldo Sector Público (% PIB) -0,4% -0,8% -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 59 859 800

França 29 150 121

Itália 31 55 24

Suíça -10 54 64

Irlanda -86 39 125

União Europeia 606 785 179

Extra UE -547 -17 530

Luxemburgo 939 733 -207

Alemanha 93 590 498

França -48 465 513

Países Baixos 414 186 -228

Brasil 66 177 112

União Europeia 1.487 2.091 605

Extra UE 1.090 1.537 448

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

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

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

jan/jun
2019  

jan/jun
vh M€ 
19/18

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

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 2019 (P)

INE 09/19 INE 09/19 FMI 07/19 OCDE 05/19 CE 05/19 BP 06/19 MF 04/19

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

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18 2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 57.807 5,1% 34.754 35.705 2,7% 1,3% 13,4%

Exportações bens UE 44.000 7,9% 26.584 27.537 3,6% 0,7% 9,1%

Exportações bens Extra UE 13.807 -3,0% 8.170 8.168 0,0% 3,0% 29,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75.364 8,1% 44.018 47.823 8,6% 7,9% 7,2%

Importações bens UE 57.113 7,4% 33.335 36.331 9,0% 9,0% 4,2%

Importações bens Extra UE 18.251 10,6% 10.683 11.492 7,6% 4,7% 17,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,1% -- 76,5% 77,1% -- -- --

Exportações bens Extra UE 23,9% -- 23,5% 22,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,8% -- 75,7% 76,0% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,2% -- 24,3% 24,0% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez

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

jul/jul
tvc % 19/19 

jul/jun

BENS (Importação) 2018  
jan/dez

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

jul/jul
tvc % 19/19 

jul/jun

Espanha 24,8% 0,1%

França 13,3% 5,3%

Alemanha 12,1% 4,5%

Reino Unido 5,9% -1,9%

EUA 5,1% 4,0%

Itália 4,8% 18,3%

Países Baixos 4,0% 5,6%

Veículos e outro material de transporte 16,6% 15,5%

Máquinas e aparelhos 13,6% -2,5%

Metais e comuns 7,8% -0,8%

Plásticos e borracha 7,1% -0,1%

Agrícolas 6,3% 3,0%

Espanha 29,7% 3,2%

Alemanha 13,4% 5,1%

França 10,4% 46,8%

Itália 5,1% 1,7%

Países Baixos 4,8% -2,1%

China 3,7% 31,8%

Bélgica 3,0% 13,9%

Máquinas e aparelhos 17,6% 9,3%

Veículos e outro material de transporte 16,5% 28,9%

Combustíveis minerais 11,6% 4,2%

Químicos 10,4% 10,9%

Agrícolas 9,6% 1,0%

Itália 263 0,8

França 240 0,7

Alemanha 187 0,5

Canadá 140 0,4

Egito 78 0,2

Tunísia -121 -0,3

Angola -151 -0,4

França 1.580 3,6

Espanha 437 1,0

China 424 1,0

Alemanha 309 0,7

EUA 208 0,5

Guiné Equatorial -181 -0,4

Cazaquistão -362 -0,8

Veículos, out. mat. transporte 1.768 4,0

Máquinas e aparelhos 717 1,6

Químicos 487 1,1

Combustíveis minerais 224 0,5

Vestuário 111 0,3

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

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

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

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

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Veículos, out. mat. transporte 797 2,3

Químicos 396 1,1

Ótica e precisão 189 0,5

Máquinas e aparelhos -122 -0,4

Combustíveis minerais -431 -1,2

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

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

Exportações totais serviços 32.249 6,5% 17.664 18.480 4,6% 2,2% 27,5%

Exportações serviços UE 23.396 8,4% 12.764 13.211 3,5% 2,2% 28,2%

Exportações serviços Extra UE 8.852 1,9% 4.901 5.269 7,5% 2,3% 25,8%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 15.530 6,0% 8.862 9.815 10,8% 15,6% 12,6%

Importações serviços UE 10.509 8,4% 6.015 6.757 12,3% 15,3% 4,5%

Importações serviços Extra UE 5.021 1,4% 2.847 3.058 7,4% 16,0% 32,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 72,5% -- 72,3% 71,5% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 27,5% -- 27,7% 28,5% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,7% -- 67,9% 68,8% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,3% -- 32,1% 31,2% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2018 
jan/dez

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

jul/jul
tvc % 19/19 

jul/jun

SERVIÇOS (Importação) 2018  
jan/dez

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

jul/jul
tvc % 19/19 

jul/jun

Reino Unido 15,7% 6,1%

França 13,8% -1,6%

Espanha 12,6% 5,0%

Alemanha 9,9% 2,7%

EUA 7,5% 23,8%

Brasil 4,8% -3,1%

Países Baixos 3,9% 1,1%

Viagens e turismo 50,7% 5,1%

Transportes 22,3% 3,9%

Outros serviços fornecidos por empresas 14,4% 7,7%

Telecomunicações, informação e informática 4,8% -1,1%

Manutenção e reparação 2,1% 5,9%

Espanha 20,4% 11,1%

Reino Unido 10,4% 13,7%

França 8,9% 4,7%

Alemanha 8,8% 17,8%

EUA 6,9% 4,3%

Irlanda 3,8% 35,7%

Países Baixos 3,4% 7,0%

Viagens e turismo 30,6% 11,6%

Transportes 24,1% 8,2%

Outros serviços fornecidos por empresas 23,1% 18,0%

Telecomunicações, informação e informática 5,3% -6,9%

Direitos de utilização 4,4% 1,5%

EUA 266 1,5

Reino Unido 167 0,9

Espanha 110 0,6

Irlanda 74 0,4

Alemanha 48 0,3

Angola -38 -0,2

França -42 -0,2

Espanha 1.794 2,2

Reino Unido 891 1,1

França 836 1,0

Alemanha 733 0,9

EUA 624 0,8

Países Baixos 315 0,4

Bélgica 297 0,4

Outros serv. Forn. por empresas 347 3,9

Viagens e turismo 313 3,5

Transportes 180 2,0

Financeiros 46 0,5

Manutenção e reparação 39 0,4

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

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

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

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/jul) % 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 457 2,6

Outros serv. Forn. por empresas 191 1,1

Transportes 156 0,9

Direitos de utilização -40 -0,2

Transf. recursos nat. de terceiros -59 -0,3

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

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

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Miguel Fontoura
ANGOLA
miguel.fontoura@portugalglobal.pt

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

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
ALEMANHA
miguel.crespo@portugalglobal.pt

CUBA
aicep.havana@portugalglobal.pt

EUA
aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

REDE 
EXTERNA

  OÇIVRES OA
DAS EMPRESAS

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

QATAR

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

Álvaro Cunha

Teresa Fernandes

MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

ARÁBIA SAUDITA
aicep.riyadh@portugalglobal.pt

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria Carolina Lousinha
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Carlos Pacheco
AUSTRÁLIA
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Nuno Mendes
TIMOR-LESTE
nuno.mendes@portugalglobal.pt

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Barros
COREIA DO SUL
joana.barros@portugalglobal.pt

João Falardo 
CHINA
joao.falardo@portugalglobal.pt   

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

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

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

Luís Reis
IRLANDA
luis.reis@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Joana Neves
MARROCOS
joana.neves@portugalglobal.pt

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
aicep.saotome@portugalglobal.pt

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU
aicep.bissau@portugalglobal.pt

ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

SUIÇA
ana.rosas@portugalglobal.pt

António Aroso
COLÔMBIA
antonio.aroso@portugalglobal.pt

MOÇAMBIQUE
alexandra.leite@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

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

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

João Mota Pinto
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

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

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

Pedro Macedo Leão

Ana Rosas

POLÓNIA
pedro.leao@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt
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A obra “Marketing Estratégico” 
pretende dar resposta às prá-
ticas de marketing relevantes 
para o planeamento estratégico 
de uma organização, abrangen-
do as principais questões de ma-
rketing estratégico, com uma vi-
são dirigida a encontrar respos-
tas para quatro questões fun-
damentais: “Onde estamos?”, 
“Para onde queremos ir?”, 
“Como podemos lá chegar?” e 
“Conseguimos lá chegar?”.
O livro apresenta assim as quatro 
etapas para que as organizações 
consigam criar vantagem competi-
tiva e melhorar o seu desempenho.
Doutorado em Ciências Empresa-

riais, Área de Marketing e Gestão 

Estratégica pela Universidade do 

Minho; Mestre em Gestão de Em-

presas pelo ISCTE - Instituto Uni-

versitário de Lisboa; e Licenciado 

em Economia pela Faculdade de 

Economia da Universidade do 

Porto, Manuel Maçães é professor 

da Universidade Lusíada Norte-

-Porto e Vila Nova de Famalicão e 

da Universidade Fernando Pessoa. 

Além disso, conta com uma lar-

ga experiencia de gestão a nível 

técnico, de direção e de adminis-

tração de instituições financeiras 

e organismos públicos. 

Assumindo-se como uma leitura 
diferenciada das publicações já 
existentes, a obra “Resiliência e 
Inteligência Emocional” procura 
realçar teorias, modelos, proces-
sos e estratégias inovadoras, bem 
como os mais recentes desenvol-
vimentos no campo da Resiliência 
e da Inteligência Emocional. Des-
ta forma, procura dar particular 
destaque às perspetivas e con-
tributos que nesta matéria têm 
vindo a ser dados por diferentes 
estudiosos nesta área de saber. 
Em particular, atendendo à neces-
sidade de se desenvolverem pro-
cessos cada vez mais sofisticados 
para os gestores e engenheiros 
tomarem decisões, usarem infor-
mações emocionais para orientar 
o pensamento e o comportamen-
to dos seus colaboradores, geri-
rem emoções para se adaptarem 
aos diferentes ambientes e alcan-
çarem os objetivos da organiza-

ção, o presente livro assume um 

caráter único ao realçar a proble-

mática da Resiliência e da Inteli-

gência Emocional num contexto 

de grande competitividade.

Doutorada em Ciências Empresa-

riais pela Universidade do Minho, 

onde é também professora asso-

ciada, diretora do departamento 

de Gestão e responsável pela área 

de Organização e Políticas Empre-

sariais, Carolina Machado é edito-

ra-chefe do International Journal 

of Applied Management Sciences 

and Engineering.

Por sua vez, João Paulo Davim é 

Doutor em Engenharia Mecâni-

ca pela Universidade do Porto. 

Atualmente é professor agregado 

na Universidade de Aveiro, onde 

coordena o grupo de Maquina-

gem & Tribologia (MACTRIB), e 

editor de duas revistas internacio-

nais da especialidade.
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