
Portugalglobal
Nº129 | abril 2020 | mensal
www.portugalglobal.pt

ENTREVISTA //  ALEXANDRA SERRA, PRESIDENTE  
DA PARCERIA PORTUGUESA PARA A ÁGUA

MERCADOS //  RÚSSIA

EMPRESAS //  ATELIER JOANA VASCONCELOS

ÁGUA
GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
MARCAM SUCESSO  
INTERNACIONAL DO SETOR 



DA AERONÁUTICA
JUNTE-SE AO CLUSTER

56 HA 
Um parque empresarial 
com áreas para escritórios 
e unidades industriais

CENTRO DE NEGÓCIOS
Escritórios, salas de reunião 
e auditório

UMA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Para a indústria aeronáutica 
com instalações de qualidade, 
recursos humanos qualificados 
e uma tradição de sinergias 
de cooperação entre empresas 
e entidades locais

ACESSIBILIDADES 
TRANSEUROPEIAS EXCELENTES 
Redes de transporte nacionais 
e internacionais: Autoestrada a 0,3 km, 
Estação Ferroviária a 0,3 km, Porto 
de Setúbal a 6 km, Lisboa a 40 km

 
RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS
Universidades e escolas técnicas, 
com cursos de engenharia e tecnologia 
à medida das necessidades do sector 
aeronáutico - automoção & TI, controlo 
e instrumentação, eletrónica, mecânica 
& metalomecânica. Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) de Setúbal 
com unidade dedicada à aeronáutica 
e aos requisitos das empresas da região

BLUEBIZBLUEBIZ
PARQUE EMPRESARIAL DE SETÚBAL

Mais Informações em: www.globalparques.pt 

http://www.globalparques.pt
http://www.globalparques.pt
http://www.globalparques.pt


sumário
Portugalglobal nº129
abril 2020

Destaque [8] 
O setor português da água conheceu um forte desenvolvi-

mento nas últimas décadas, com melhorias claras no país, 

mas também com o reforço da presença internacional das 

empresas portuguesas da cadeia de valor do setor. Recurso 

escasso a valorizar, as empresas devem apostar na tecno-

logia e na adaptação a uma nova realidade marcada por 

preocupantes alterações climáticas.

Entrevista [22]
Alexandra Serra, presidente da Parceria Portuguesa para  

a Água.

Mercados [28]
A Rússia e as oportunidades de negócio para as empresas 

portuguesas. As análises do embaixador de Portugal em 

Moscovo e do delegado da AICEP na Rússia.

Empresas [41] 
Atelier Joana Vasconcelos.

Análise de risco por país – COSEC [44]  
Veja também a tabela classificativa de países.

Estatísticas [47]
Economia, investimento e comércio externo.

AICEP Rede Externa [50]   

Bookmarks [52]

28

41

22

8



EDITORIAL Portugalglobal nº1294

Perante as circunstân-
cias extraordinárias 
que o país e o mundo 
atravessam, gostaria, 
em primeiro lugar, de 
informar que a AICEP - 
Agência para o Investi-
mento e Comércio Ex-

terno de Portugal participa no esforço coletivo 
a todos exigido – governo, entidades públicas 
e privadas, e cidadãos –, continuando a garan-
tir a sua atividade diária de acompanhamento 
das empresas.

Nesse sentido, estão a ser tomadas medidas de 
apoio e de esclarecimento às empresas portu-
guesas afetadas pelos impactos do COVID-19, 
que irão sendo atualizadas e divulgadas nos 
nossos meios de comunicação para o exterior 
(site Portugal Global e newsletter Portugal-
news). Entre as medidas que já estão em mar-
cha está o reforço da equipa de incentivos da 
AICEP para fazer face aos pedidos das empresas 
no âmbito do PT2020, acompanhamento ainda 
mais próximo da equipa comercial às empresas 
afetadas, recolha e disponibilização de infor-
mação detalhada sobre os mercados interna-
cionais, nomeadamente setores com maiores 
constrangimentos e principais dificuldades a 
nível logístico. Mais informação na página 6.    

Aproveito para alertar de que o atendimen-
to presencial nas instalações da Agência 
está suspenso, mas os serviços estão a ser 
assegurados em regime remoto. Contacte-
-nos preferencialmente via e-mail, através de  

aicep@portugalglobal.pt, ou ligando para 
o número 808 214 214, dentro do horário 
normal de funcionamento.

Quero, porém, deixar uma certeza: a AICEP não 
irá parar perante esta situação de crise e con-
tinua a trabalhar diariamente para vos apoiar!

Numa altura em que a maioria de nós está a 
trabalhar a partir de casa, e também precisa de 
momentos de distração e lazer, não paramos a 
publicação da revista Portugalglobal, na espe-
rança de lhe trazer informação útil. 

Nesta edição, o setor da água e a sua crescen-
te internacionalização é o tema em destaque. 
Sublinhe-se que o cluster português da água – 
que abrange entidades públicas e privadas e as 
empresas da cadeia de valor do setor – desen-
volveu um trabalho notável nas últimas décadas 
que alavancou a sua crescente presença inter-
nacional, que chega hoje a quase 140 países.

Alexandra Serra, presidente da Parceria Portugue-
sa para a Água, faz-nos, em entrevista, um retrato 
atual do setor e da sua importância para o desen-
volvimento do país e da economia nacional.

Nos mercados, apostamos este mês na Rússia, 
onde Portugal e os seus produtos conhecem 
crescente recetividade, e cuja dimensão de 
mercado abre vastas oportunidades às empre-
sas portuguesas.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Não vamos parar
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A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal participa no 
esforço coletivo exigido a todos perante as circunstâncias extraordinárias que o país vive, 
continuando a garantir a atividade diária de acompanhamento das empresas, mesmo em 
regime de trabalho remoto.  

Nesse sentido, já foram tomadas algumas medidas de apoio e esclarecimento às empresas 
portuguesas afetadas pelos impactos do COVID-19: 

•  Reforço da equipa dedicada à verificação e pagamento de incentivos, no sentido de 
cumprir as orientações estipuladas pelo Governo, no âmbito do PT 2020: 

a. Pagamento no prazo de 30 dias;

b.  Prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos no âmbito do QREN ou 
do PT 2020; 

c. Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados.

•  Acompanhamento personalizado por parte da equipa Comercial da AICEP às empresas 
afetadas; 

•  Cooperação próxima com outras instituições públicas, nomeadamente o INFARMED, no 
sentido de identificar e validar potenciais fornecedores de proteção individual e dispo-
sitivos médicos nos mais diversos mercados, tendo em vista a sua disponibilização ao 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). De realçar o acompanhamento que tem sido feito com 
respeito ao processo de aquisições e doações de equipamento de proteção individual e 
equipamento médico-hospitalar na China, através dos nossos escritórios naquele país, 
em coordenação com a Embaixada em Pequim; 

•  A AICEP tem vindo a receber contactos de empresas nacionais que se oferecem para 
produzir alguns produtos que podem ser de ajuda nesta fase, por exemplo botas de pro-
teção ou roupa de cama, e tem feito a ponte com as autoridades competentes; 

•  Recolha de informação sobre os mercados internacionais, no que toca aos impactos para 
as empresas, feita pela Rede Externa da AICEP com vista a comunicar dados atualizados 
ao governo, associações empresariais e empresas; 

•  Disponibilização de informação, no site da AICEP – www.portugalglobal.pt –, sobre 
as medidas de apoio às empresas, bem como informação detalhada sobre os mercados 
internacionais, nomeadamente setores com maiores constrangimentos e principais difi-
culdades a nível logístico, que irá sendo atualizada; 

•  Nesta fase, o contacto com a AICEP deverá ser feito preferencialmente através do e-mail 
aicep@portugalglobal.pt, podendo ligar para o número 808 214 214, dentro do ho-
rário normal de funcionamento. 

Por si e pela sua empresa, não paramos!

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
mailto:aicep@portugalglobal.pt


Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

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

e de uma Rede Externa a nível mundial.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.
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> POR MANUELA SIMÕES, 
ESPECIALISTA DA FILEIRA 
SERVIÇOS E AMBIENTE DA AICEP

UM SETOR EM CRESCIMENTO 
EM PORTUGAL E NO MERCADO 

INTERNACIONAL

O setor da água em Portugal conheceu uma forte evolução no país nos últimos anos, 
conferindo competências às empresas portuguesas da cadeia de valor do setor, que 

registam atualmente uma forte atividade também no mercado internacional.

Numa época marcada por importantes questões ambientais e preocupantes 
alterações climáticas onde a água – ou a escassez dela – está no centro das atenções, 

a tecnologia e a capacidade de adaptação das empresas a esta nova realidade 
assumem particular importância.

Precisamente, inovação, tecnologia, capacidade e know-how de excelência caracterizam 
as empresas portuguesas do setor da água e/ou com atividade em setores da cadeia de 
valor da água (assistência técnica, estudos e consultoria, construção e equipamentos, 
gestão…), cuja atividade internacional valerá já cerca de 250 milhões de euros, o que 

representa aproximadamente metade do volume de negócios destas empresas. 

No total, são perto de 140 os países com presença de empresas portuguesas em 
projetos de consultoria, projeto e infraestrutura de água. Um leque cada vez 
mais alargado de países, confirmando a vontade e o empenho das empresas 

portuguesas em chegar a cada vez mais mercados, em vários pontos do planeta. 

O setor das águas em Portugal, mate-
rializado através dos serviços de abas-
tecimento e tratamento de água às po-
pulações e de saneamento das águas 

da, é reconhecido um conjunto alarga-
do de empresas portuguesas tecnoló-
gicas e inovadoras, cujas potencialida-
des de internacionalização se poderão 
aprofundar, designadamente, com um 
maior conhecimento da abrangência 
e da aplicabilidade dos vários instru-
mentos disponíveis de funding, e uma 
consciência ciente da relevância do seu 
posicionamento internacional.

A experiência e o know-how adqui-
ridos e a tecnologia desenvolvida po-
sicionam já hoje Portugal na linha da 
frente dos países que operam neste 
setor a nível internacional. O cluster 
da água português, refira-se, tem já 
presença em 138 países em projetos 

residuais urbanas é de uma importância 
fundamental para o desenvolvimento 
do país, e registou uma forte evolução 
nos últimos 25 anos, com melhorias 
muito consideráveis, atingindo, nomea-
damente, níveis de cobertura superio-
res a 90 por cento no que respeita ao 
abastecimento de água, e uma percen-
tagem de 98 por cento no que se refe-
re a água controlada de boa qualidade. 
Um resultado alcançado pelo trabalho 
de gestão e de investimento de um 
cluster sólido, constituído por entidades 
públicas e privadas.

Por todo o país, e considerando as po-
tencialidades criadas pela conjuntura 
que fez crescer o setor na última déca-
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de consultoria, projeto e infraestrutu-
ra, mas as potencialidades de expan-
são são de relevar.

O mercado das multilaterais finan-
ceiras, com destaque para o Banco 
Mundial, tem tido um forte peso nas 
adjudicações de projetos às empresas 
portuguesas da cadeia de valor da 
água, cuja participação em concursos 
internacionais se encontra maioritaria-
mente na África subsaariana.

Mas sendo a água um recurso es-
casso, sobretudo em determinadas 
regiões do planeta, existem varia-
das oportunidades de negócio para 
as empresas portuguesas da cadeia 
de valor setor e em vários países do 
mundo. A título de exemplo aponte-
-se a recente visita oficial do Presiden-
te da República à Índia, onde a água 
foi um dos setores em foco num país 
que tem em curso investimentos ele-
vados em infraestruturas do setor. 

Aliada aos setores infraestrutura e 
energia poderão acrescentar-se vastas 
competências das empresas portu-
guesas no setor ambiente, nomeada-

•  Desenvolvimento notável no domí-

nio dos recursos hídricos, em parti-

cular nos serviços urbanos de águas.

•  Abastecimento, saneamento e re-

gulação, com 96,5 por cento das 

famílias com acesso ao serviço pú-

blico de abastecimento.

•  Qualidade da água para consumo 

humano: 99 por cento de água 

controlada de boa qualidade.

•  O sucesso internacional do setor 

da água foi resultado das compe-

tências técnicas dum vasto conjun-

to de empresas e entidades que 

integram todos os segmentos da 

cadeia de valor.

•  Setor cuja atividade internacional 
representa 55 por cento do con-
junto da sua atividade global.

•  Setor com presença externa em 138 
países em projetos de consultoria, 
projeto e infraestrutura de água.

•  A participação em concursos inter-
nacionais concentrou-se geogra-
ficamente com maior expressão 
na África subsaariana, mas está a 
alargar-se a outras geografias.

•  A cadeia de valor da água engloba 
empresas de setores de atividade 
como assistência técnica, estudos 
e consultoria, projetos de consul-
toria, construção e equipamentos, 
gestão, operação e manutenção.

Breve retrato do setor da água em Portugal
“Surgem também 

oportunidades para 
novos negócios 

relacionados com 
o aproveitamento 
de recursos, sendo 
necessário tomar 

consciência que a água 
deve ocupar um papel 

central no que diz 
respeito à otimização 

dos respetivos 
usos, redução dos 

consumos e perdas, 
aproveitamento 

de águas pluviais e 
reutilização de águas 

residuais tratadas para 
fins compatíveis.”
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mente no que respeita ao tratamento 
e valorização de resíduos, à eficiência 
energética e à sustentabilidade am-
biental das infraestruturas. Esta ace-
ção corresponde àquela que a Parceria 
Portuguesa para Água trabalha, co-
brindo a multiplicidade que a cadeia 
de valor desta fileira representa.

A escassez de água está a tornar-se 
uma preocupação transversal à União 
Europeia, onde as secas aumentaram 
drasticamente nas últimas décadas, 
sendo provável que se se tornem 
mais frequentes e severas no futuro. 
A escassez de água afeta pelo menos 
11 por cento da população europeia, 
sendo tratadas anualmente mais de 
40 mil milhões de m3 de águas re-
siduais, embora apenas 964 milhões 
de m3 destas águas residuais trata-
das sejam reutilizadas.  

Por outro lado, o crescimento demo-
gráfico mundial aumenta a necessi-
dade de água doce e as alterações 
climáticas agravam a escassez de 

A curta-metragem animada Aquametragem, da portuguesa Marina Lobo, foi a 
vencedora da categoria “Proteger o nosso planeta” no Festival de Filmes ODSs 
em Acão, organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2018.

A curta, de pouco mais de cinco minutos, visa sensibilizar o público para a 
utilização dos recursos hídricos de uma forma responsável e eficiente. No 
vídeo, Hidro, o protagonista da animação, ganha acesso a uma fonte potável 
de água, mas comete muitos erros na sua utilização, aprendendo com esses 
erros e passando a valorizar a importância de utilizar um recurso finito e 
escasso de uma forma sustentável. A ideia para a Aquametragem partiu da 
Lisboa E-Nova (Agência de Energia e Ambiente de Lisboa). 

Veja aqui o vídeo.

Curta-metragem portuguesa premiada

https://lisboaenova.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5P6IA7hcUuQ
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água a nível regional e, apesar de 72 

por cento da superfície terrestre ser 

coberta por água, só menos de 3 por 

cento desta água é adequada para 

beber ou irrigar. 

As previsões das Nações Unidas indi-

cam que em 2030 a procura de água 

doce poderá ultrapassar a oferta em 

40 por cento, mas já em 2025 cerca 

de 1,8 mil milhões de pessoas estarão 

a viver em áreas afetadas pela falta de 

água e dois terços da população mun-

dial em regiões com stress hídrico.

Face a esta situação, a utilização res-

ponsável dos recursos hídricos e a 

procura de alternativas sustentáveis 

para combater a crescente escassez 

de água serão alvo de reflexão para 

o desenvolvimento das políticas mun-

diais relativamente à água.

A água residual (não tratada e não 

potável) começa a ser encarada como 

tendo um potencial que não deve ser 

negligenciado. A água com dejetos 

terá de ser considerada com valor e 

potenciadora de energia, para além 

dos nutrientes que poderão ser utili-

zados na agricultura. 

Neste contexto, surgem também 

oportunidades para novos negócios 

relacionados com o aproveitamento 

de recursos, sendo necessário tomar 

consciência que a água deve ocupar 

um papel central no que diz respeito 

à otimização dos respetivos usos, re-

dução dos consumos e perdas, apro-

veitamento de águas pluviais e reu-

tilização de águas residuais tratadas 

para fins compatíveis.

Também a valorização de lamas pro-

venientes de estações de tratamento e 

de efluentes pecuários, como fonte de 

matéria orgânica, nutrientes e ener-

gia, passíveis de serem recuperados e 

reutilizados deve estar presente. 

manuela.simoes@portugalglobal.pt

A água foi um dos fatores tidos em 
conta para a escolha de Lisboa como 
Capital Verde Europeia 2020. 

Entre os fatores que deram a vitó-
ria a Lisboa contam-se, por exem-
plo, a percentagem de pessoas que 
vivem até 300 metros de transpor-
tes públicos (93,3 por cento) ou a 
menos de 300 metros de áreas ver-
des urbanas (76 por cento). Mas o 
que também pesou na decisão da 
União Europeia (UE) foram os com-
promissos com metas ambientais 
que a cidade assumiu, das quais se 
destacam:

•  Redução de 60 por cento nas 
emissões de CO2 até 2030;

•  Neutralidade carbónica até 2050;

•  Cidade europeia de referência na 
área da mobilidade em 2030;

•  25 por cento da cidade com espa-
ços verdes até 2022;

•  Redução em 50 por cento dos re-
síduos indiferenciados enviados 
para incineração até 2030;

•  50 por cento de recolha seletiva de 

resíduos até 2030 (atualmente é 
de 28 por cento);

•  60 por cento de taxa de reciclagem 
e preparação para reutilização até 
2030 (atualmente situa-se em 
34,4 por cento);

•  Redução de 60 por cento do consu-
mo de água na Câmara de Lisboa 
até 2030 (em 2017 era de 5 000 m3);

•  Redução de 60 por cento do con-
sumo energético até 2030;

•  67 por cento de redução do con-
sumo energético em iluminação 
pública até 2030;

•  410 novos autocarros de elevado 
desempenho ambiental até 2023;

•  Mais 100 mil árvores plantadas até 
2021.

Esta foi a primeira vez que uma ci-
dade do sul da Europa recebeu esta 
distinção, tendo Lisboa sido a cidade 
europeia que mostrou ter evoluído 
em todas as doze áreas-chave avalia-
das pelo júri, entre as quais se con-
tam a energia, água, mobilidade, 
resíduos, qualidade do ar ou ruído.

A água e Lisboa, Capital Verde Europeia

mailto:manuela.simoes@portugalglobal.pt


DESTAQUEabril 2020 13

Grande parte dos financiamentos é 
canalizada através das organizações 
multilaterais internacionais. Em cau-
sa estão instrumentos para financia-
mento de projetos de investimento 
e de mitigação de risco, bem como 
oportunidades de fornecimento de 
bens, serviços e obras, em condições 
competitivas e transparentes, em que 
o pagamento e execução são garanti-
dos pela multilateral.

Em termos de fluxos de financiamen-
to neste setor, destacam-se organi-
zações de que Portugal é acionista e 
para quais os agentes nacionais são 
elegíveis, como sejam: o Grupo Banco 
Mundial, o Banco Asiático de Desen-
volvimento, as instituições da União 
Europeia, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, o Grupo Banco 
Africano de Desenvolvimento e as en-
tidades do sistema das Nações Unidas.

MULTILATERAIS 
Múltiplas oportunidades para o setor da Água

Se trabalha para o setor da água e está interessado em expandir atividade para 
Países em Desenvolvimento, será de explorar o interesse e as potencialidades 
do mercado das multilaterais. A Água é um bem essencial e são necessários 

investimentos e soluções que permitam assegurar o desenvolvimento – o futuro! 
Vários são os acordos e programas que priorizam este setor.

Ademais, este é um setor em que Por-
tugal tem demonstrado vantagens 
competitivas comparativas. Entre 2007 
e 2018, o total adjudicado a agentes 
nacionais pelos Bancos de Desenvolvi-
mento e pelo Fundo Europeu de De-
senvolvimento da UE rondou dois mil 
milhões de euros, dos quais cerca de 

ser mais e melhor exploradas pelos 
agentes nacionais de toda a cadeia 
do setor da água. Refira-se, a título de 
exemplo, que o Banco Mundial apre-
senta um portefólio de projetos de 30 
mil milhões de dólares. 

Igualmente, existem páginas dedica-
das à água, que esclarecem as ope-
rações de cada entidade neste setor 
e direcionam para as oportunidades. 
Entre essas páginas, destacam-se:

 Banco Mundial 
www.worldbank.org/en/topic/water

Banco Asiático de Desenvolvimento  
www.adb.org/sectors/water/main

Banco Interamericano  
de Desenvolvimento 
www.iadb.org/en/sector/water-and-
-sanitation/overview

Banco Africano de Desenvolvimento 
www.afdb.org/en/topics-and-sectors/
sectors/water-supply-sanitation

União Europeia 
https://ec.europa.eu/environment/
water/index_en.htm

O Grupo de Trabalho das Multilaterais 
(AICEP e GPEARI-MF) organiza vários 
eventos e presta apoio personalizado 
e diferenciado sobre as multilaterais, 
incluindo sobre procedimentos e es-
pecificidades dos processos. 

gt.multilaterais@portugal.global.pt

> POR INÊS JÁCOME,  
ÁREA DAS MULTILATERAIS DA 
AICEP (GRUPO DE TRABALHO 
DAS MULTILATERAIS  
AICEP-GPEARI-MF)

25 por cento dizem respeito a contra-
tos para o setor da água. Acresce ain-
da que este é um setor em que muitas 
empresas nacionais trabalham inte-
grando consórcios liderados por tercei-
ros ou como subcontratadas, pelo que 
o retorno para a economia portuguesa 
é evidentemente superior ao referido.

Múltiplas são as oportunidades no 
mercado das multilaterais, de negó-
cio e de financiamento, que podem 

“Entre 2007 e 2018, 
o total adjudicado 

a agentes nacionais 
pelos Bancos de 

Desenvolvimento e 
pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento 

da UE rondou dois mil 
milhões de euros, dos 
quais cerca de 25 por 

cento dizem respeito a 
contratos para o setor 

da água.”

https://www.worldbank.org/en/topic/water
https://www.adb.org/sectors/water/main
https://www.iadb.org/en/sector/water-and-sanitation/overview
https://www.iadb.org/en/sector/water-and-sanitation/overview
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/water-supply-sanitation
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/water-supply-sanitation
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
mailto:gt.multilaterais@portugal.global.pt
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GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL
Expansão no mercado internacional

O Grupo Águas de Portugal (AdP) é o principal grupo empresarial português com 
atividade nos domínios do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais.

Criado em 1993 e integralmente detido pelo Estado português, o Grupo AdP 
constitui-se como instrumento empresarial para a concretização de políticas 

públicas e de objetivos nacionais nestes domínios do setor do ambiente, 
visando promover a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, a 

sustentabilidade do setor e a proteção dos valores ambientais.

O Grupo AdP atua em todas as fa-
ses do ciclo urbano da água, desde a 
captação, o tratamento, o transporte 
e distribuição de água para consumo 
público, à recolha, transporte, trata-
mento e rejeição de águas usadas, 
urbanas e industriais, incluindo a sua 
reciclagem e reutilização.

Através das suas empresas, tem uma 
presença alargada no território con-
tinental, prestando serviços a cerca 
de 80 por cento da população por-
tuguesa, através das suas 13 empre-
sas operacionais.

Destaque ainda para a gestão da ener-
gia, constituindo este um dos atuais 
pilares estratégicos do Grupo AdP, no 
quadro da promoção de níveis de efi-

ciência que garantam a sustentabilidade 
das suas operações de abastecimento 
de água e de saneamento de águas resi-
duais, promovendo ainda uma redução 
de encargos que lhe estão associados.

O Grupo AdP, através da sua holding, 
é membro do User Board do CLIM-
2POWER, projeto de investigação que 
estabelece uma ponte entre o conhe-
cimento científico complexo baseado 
em modelos, traduzindo dados cli-
máticos em informação de suporte à 
gestão operacional de centrais de ge-
ração de energia.

A Águas de Portugal reafirmou o seu 
empenho na transição para uma econo-
mia de baixo carbono com a subscrição 

do compromisso “Business Ambition 
for 1.5ºC” da United Nations Global 
Compact, que visa reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa e contri-
buir para a sustentabilidade do planeta.

Dando continuidade às políticas de 
eficiência ambiental, foi publicado o 
Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agos-
to que define a estratégia e os obje-
tivos nacionais quanto à água para 
reutilização. Durante o ano de 2020 
o Grupo AdP levará a cabo um con-
junto de iniciativas no sentido de dar 
cumprimento à estratégia definida em 
matéria de reutilização.

Destaque ainda para o facto de o Gru-
po AdP estar desde 2019, e pela pri-

> POR CLÁUDIO DE JESUS, 
ADMINISTRADOR DA ÁGUAS 
DE PORTUGAL, SGPS E 
PRESIDENTE DA ÁGUAS  
DE PORTUGAL INTERNACIONAL
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meira vez, representada no Board da 
Water Europe, Plataforma Europeia 
dedicada à promoção e divulgação de 
projetos de investigação, desenvolvi-
mento e inovação no setor da água.

O desenvolvimento de capacidades e 
competências do Grupo AdP no mer-
cado nacional permitiu a expansão 
internacional do Grupo desde 2001, 
atuando como montra das vantagens 
competitivas que Portugal detém no 
setor do ambiente e desenvolvendo 
projetos de assistência técnica em di-
ferentes países.

Em termos geográficos, os países lusó-
fonos têm claro destaque na procura 

ciamentos internacionais relevantes 
para o setor da água;

•  Magrebe (sobretudo Marrocos  
e Tunísia);

•  Ásia (em função de oportunidades 
geradas pelos financiadores/inves-
tidores internacionais). Na Índia, 
ocorreu a assinatura do contrato de 
assistência técnica com o governo 
do Estado de Goa, no passado dia 
15 de Fevereiro.

Os serviços “core” em que assenta a ati-
vidade da AdP Internacional incorporam 
a experiência e o know-how consolida-
do ao longo dos 26 anos de atividade 

do Grupo AdP. O portefólio de produtos 
e serviços da AdP Internacional baseia-
-se nas competências-chave do Grupo 
e nas soluções tecnológicas já implan-
tadas nos mercados nacional e interna-
cional, a saber: (i) Gestão de serviços de 
abastecimento de água e saneamento; 
(ii) Operação e Manutenção de Infraes-
truturas; (iii) Planeamento e gestão de 
investimentos; (iv) Estudos estratégicos 
e (v) Formação e capacitação.

A atividade da AdP Internacional serve 
ainda de indutor da promoção inter-
nacional das soluções desenvolvidas 
e comercializadas pelas empresas do 
Grupo AdP, nomeadamente o AQUA-
MATRIX, o WONE, o AQUASAFE, o 
AQUAMOD, o MANUTEC, entre ou-
tros, uma vez que a forte competição 
internacional pode e deve ser supera-
da através de uma atitude de inova-
ção permanente, partindo dos produ-
tos e soluções desenvolvidos no seio 
das empresas do Grupo AdP.

No âmbito das suas intervenções, a AdP 
Internacional tem vindo também a as-
sumir um papel de relevo no domínio 
da execução de projetos de cooperação 
internacional, uma vez que na sustenta-
ção de algumas iniciativas, está subja-
cente uma perspetiva de cooperação e 
responsabilidade social em detrimento 
de uma lógica meramente comercial. 

Em síntese, o último triénio foi impor-
tante para a expansão e consolidação 
das atividades do Grupo Águas de Por-
tugal, em novos mercados e nos países 
de expressão portuguesa. É de relevar 
o processo de relacionamento com 
o Banco Mundial que se iniciou em 
meados de 2019, no âmbito do novo 
projeto estratégico desta instituição 
financiadora multilateral designado 
“Utilities of the Future”. Neste âmbito, 
foi materializado um contrato com a 
AdP Internacional para assessorias es-
pecificas a operadores públicos na Ásia 
e na América Latina, fruto da experiên-
cia comprovada do Grupo AdP, nacio-
nal e internacionalmente. 

www.adp.pt

de novas oportunidades de negócio. 
Este facto é justificado pela estreita re-
lação que o Grupo AdP tem com estes 
países, em particular nos PALOP e em 
Timor Leste. 

No entanto, e dando sequência à es-
tratégia delineada para o último trié-
nio, foi feito um esforço significativo 
para diversificar as regiões de inter-
venção, identificando múltiplas opor-
tunidades de negócio noutros países 
e respondendo a processos de procu-
rement lançados pelas diversas agên-
cias multilaterais em novas geografias. 
Esta abordagem comercial assentou na 

identificação de parceiros estratégicos 
nacionais e internacionais, e na consti-
tuição de consórcios com o objetivo de 
potenciar as possibilidades de sucesso 
das propostas apresentadas.

De modo a ter em consideração as 
orientações estratégicas e a capita-
lizar o esforço desenvolvido nos últi-
mos anos, a AdP Internacional centra 
atualmente a sua estratégia comercial 
nos seguintes eixos:

•  Países da CPLP com exceção do Brasil;

•  Países africanos na vizinhança dos 
PALOP, que tenham previstos finan-
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O Grupo Aquapor deu os primeiros pas-
sos em 1987, com a criação da empre-
sa Luságua, com o propósito de gerir a 
exploração do sistema de operação e 
manutenção para a resolução do grave 
problema ambiental da indústria dos 
curtumes no concelho de Alcanena.

Os interesses acionistas no setor eram 
dominados por empresas estrangei-
ras, como a Lyonaisse d’Eaux, Agbar, 
Canal Isabel II, entre outros, e por 
acionistas nacionais de setores como 
a banca e a construção. Com a evolu-
ção do setor em Portugal, assistiu-se, 
em meados dos anos 90, à entrada da 
gestão privada nos serviços públicos 
de abastecimento de água e de sanea-
mento de águas residuais. Estávamos 
no ano 1994 quando a primeira con-
cessão – forma de gestão permitida 
desde 1993 devido à alteração legis-

AQUAPOR
Consolidação da presença  
no mercado internacional

A Aquapor é, desde 1987, um dos principais players do mercado na Gestão de 
Concessões Municipais e Prestações de Serviços de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais diretamente à população, às autarquias e às 
indústrias. Atualmente o grupo está presente em Portugal, Moçambique, Arábia 

Saudita e Cabo Verde, e 26 municípios têm serviços concessionados à Aquapor. No 
mercado internacional, o grupo português, que é constituído por várias empresas, 

pretende reforçar e alargar a sua presença.

lativa da lei de delimitação dos setores 
– foi criada em Mafra.

A Aquapor ganhou o primeiro con-
trato de concessão em 1996 – Águas 
do Vouga – e desde então consolidou 
a sua presença através de 14 con-
cessões municipais e intermunicipais 
de Norte a Sul do país, cobrindo um 
universo de 2,4 milhões de habitan-
tes e 73 municípios. As atividades do 
grupo vão para além dos contratos 
de parcerias público-privadas com os 
municípios, pois a sua atuação passa 
também pela O&M de infraestruturas 
e equipamentos e pela atuação nos 
sistemas de recolha de resíduos urba-
nos e limpeza urbana municipal.

A opção por soluções tecnologica-
mente mais avançadas tem vindo a as-
sumir um papel cada vez mais relevan-
te na forma de atuação da empresa. A 
aposta da Aquapor passa pelo desen-
volvimento de Sistemas de Informa-
ção (SI) que respondam à problemá-
tica da atividade do setor dos serviços 
de abastecimento de água e sanea-
mento. O desenvolvimento de SI de 
melhoria de performance da rede de 
distribuição, de gestão de planos de 
segurança da água, de gestão opera-
cional de equipas, de implementação 
de metodologias BSC, entre outros, 

potenciam a atividade das empresas 
gestoras de serviços públicos.    

Atualmente o grupo Aquapor conta 
com mais de 1.200 trabalhadores, dis-
tribuídos por um universo de 22 em-
presas, gerindo um volume de negó-
cios anual consolidado de quase 100 
milhões de euros.

O grande número de projetos imple-
mentados com sucesso pela Aquapor 
fez desta empresa um especialista na 

> POR ANTÓNIO CUNHA,  
CEO DA AQUAPOR
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maior parte das áreas de atuação do 

setor no qual opera, permitindo-lhe 

cobrir o ciclo de vida integral de um 

projeto. Acima de tudo, a sua estrutu-

ra está dimensionada para responder 

com profissionalismo, flexibilidade e 

eficiência aos diferentes estágios de 

um projeto, que vão desde a conce-

ção da melhor solução, à sua mon-

tagem e arranque dos serviços até 

ao acompanhamento do período de 

funcionamento normal da exploração.

Exemplos positivos dos resultados de 

elevada performance na gestão de en-

tidades gestoras do setor são os resul-

tados consistentemente atingidos pelas 

empresas concessionárias do grupo em 

já atingidos pela Aquapor como um 

todo (agregando todas as realidades 

de diferentes empresas e regimes con-

tratuais, cuja obrigação de realização 

dos investimentos em redes é, por ve-

zes, dos municípios) é já considerado 

pela entidade reguladora portuguesa 

como um nível excelente de qualidade 

de serviço, rondando os 17 por cento.

No plano internacional, a Aquapor ini-

ciou a sua atividade em 2011, pautan-

do a sua estratégia pela elaboração de 

parcerias locais nos mercados identifi-

cados e selecionados.

É assim que nasce em Moçambique, 

a empresa Visaqua, ainda em 2011, 

Em 2016, por intermedio da partici-
pação em concurso internacional, a 
Aquapor expandiu a sua operação 
para o mercado da Arábia Saudita, 
tendo aplicado com sucesso a mesma 
estratégia de estabelecimento de par-
ceria local. Neste importante mercado, 
a Aquapor ganhou um contrato de 
concessão para a gestão das infraes-
truturas dos serviços de abastecimen-
to, saneamento e de redes auxiliares, 
de duas cidades industriais em Jeddah. 
Este contrato confirmou a aposta do 
grupo num mercado difícil, extrema-
mente concorrencial, mas onde é pos-
sível constatar o reconhecimento Inter-
nacional da competência do Cluster 
português do setor das Águas.

Paralelamente, a Aquapor tem apos-
tado no desenvolvimento de contra-
tos de assistência técnica que visam a 
melhoria de performance das entida-
des gestoras dos serviços públicos de 
abastecimento e de saneamento, ten-
do vindo a obter sucesso no mercado 
dos PALOP. De especial relevância são 
os contratos recentemente angaria-
dos pela empresa em Cabo Verde para 
redução da água não faturada (ANF) 
na cidade da Praia.

É objetivo estratégico da Aquapor in-
vestir inicialmente na angariação de 
contratos de prestação de serviços que 
permitam, posteriormente, evoluir para 
contratos de maior risco, tais como 
contratos de gestão, lease/affermage e 
BOT, aportando as competências acu-
muladas pelas empresas do grupo.

O futuro do grupo passa claramente 
pelo reforço da atuação da empresa 
nos mercados onde já opera, tendo 
adotado para análise e definição de 
novas geografias/mercados uma abor-
dagem sistemática, mas flexível, só 
possível pelo largo expertise detido 
internamente pelo grupo, mas em li-
nha com as necessidades de rapidez, 
flexibilidade e adaptabilidade que o 
mundo atual impõe. 

www.aquaporservicos.pt

diferentes áreas operacionais, tais como: 
na redução de ANF (água não faturada); 
na implementação de planos de segu-
rança da água; na implementação de 
planos de gestão de ativos, nos elevados 
níveis atingidos na qualidade da água 
tratada; no desempenho da função co-
mercial no que respeita às leituras, fatu-
ração e cobrança; na utilização de fon-
tes de energia de origem renovável, etc.. 

Atualmente, no que respeita à redu-
ção e controlo da ANF, os resultados 

vocacionada para a realização de ati-

vidades no âmbito da Gestão, Manu-

tenção e Exploração de Serviços Públi-

cos e outros em setores das Indústrias 

do Ambiente. 

Mais tarde, em 2012, é criada a em-

presa Lusaquis em Angola com o obje-

tivo de assumir a posição de empresa 

veículo nos investimentos associados 

ao processo de internacionalização no 

mercado angolano.

http://www.aquaporservicos.pt
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Os serviços de abastecimento de água 
e saneamento são estruturais e insubs-
tituíveis nas sociedades modernas, es-
senciais ao bem-estar dos cidadãos, à 
saúde pública e às atividades econó-
micas. É urgente melhorar a sua pres-
tação em vastas regiões do mundo. 
Por isso as Nações Unidas aprovaram 
os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, declararam o acesso à água 
e saneamento como direitos humanos 
e estabeleceram o Acordo de Paris. A 
International Water Association apro-
vou a Carta de Lisboa. Estas grandes 
orientações internacionais estão a in-
centivar novas políticas públicas em 
todo o mundo. Os Estados procuram 
generalizar o acesso de toda a popu-
lação a estes serviços, e devem para 
isso definir uma adequada política pú-

LIS-WATER
Um mecanismo de internacionalização  

do saber nacional sobre água

O LIS-Water é um centro internacional da água, 
sem fins lucrativos, focado em políticas públicas dos 

serviços de águas, bem como na sua regulação e 
gestão. Qual a razão de ser desta iniciativa e qual a 
sua importância para a atividade internacional das 

empresas e entidades portuguesas na cadeia de valor 
do setor da água?

blica, com uma abordagem global e 
holística, dando grande importância à 
formação de recursos humanos e ca-
pacitação de organizações.

O governo e as empresas portuguesas 
podem ter aqui um papel relevante, 
face às competências nacionais e à 
experiência dos últimos 30 anos, em 
que Portugal é considerado interna-
cionalmente uma referência. Fez uma 
reforma integrada e consistente dos 
serviços de águas e da sua política dos 

recursos hídricos nos últimos 30 anos. 
Com isso aumentou de 81 por cento 
para 95 por cento a população com 
serviço público de água e de 50 por 
cento para 98,2 por cento de água 
segura de acordo com as diretivas eu-
ropeias. E aumentou de 28 por cento 
para 79 por cento de população com 
serviço público de águas residuais 
com tratamento.

A criação do LIS-Water resulta, nomea-
damente, da perceção que uma estra-
tégia para a afirmação de Portugal no 
Mundo passa por complementar a 
atual abordagem “bottom-up” com 
uma nova abordagem “top-down” de 
internacionalização do saber nacional. 
É importante manter e intensificar a 
clássica abordagem “bottom-up” de 
internacionalização, que é uma inicia-
tiva essencialmente empresarial. Mas 
é um processo desgastante em mer-

> POR JAIME MELO BAPTISTA, 
INVESTIGADOR-COORDENADOR 
DO LNEC E COORDENADOR  
DO LIS-WATER
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cado concorrencial, com limitada taxa 
de sucesso, com reduzido efeito mul-
tiplicativo e envolvendo elevados cus-
tos e investimentos iniciais, se não for 
complementada e integrada por uma 
abordagem estratégica do país. É, 
acreditamos, fundamental iniciar uma 
abordagem “top-down” de interna-
cionalização, que não tem existido e 
que é uma iniciativa essencialmente 
política, num relacionamento direto 
Estado a Estado. É um processo sem 
mercado concorrencial, com elevada 
taxa de sucesso, com grande efeito 
multiplicativo para as empresas, en-
volvendo baixos investimentos iniciais 
e facilmente mobilizador do apoio de 
bancos de apoio ao desenvolvimento. 

Em síntese, o LIS-Water foi criado 
como um mecanismo de apoio não 
apenas ao mercado nacional mas tam-
bém à cooperação de Portugal com 
países terceiros, desenvolvendo proje-
tos de avaliação e reforço de políticas 
públicas, regulação e gestão de servi-
ços de águas. Promove complemen-
tarmente formação avançada para 
altos dirigentes de países terceiros nes-
tas áreas. Atua diretamente junto de 
terceiros ou indiretamente, apoiando 
o governo e as empresas portuguesas 
na sua internacionalização. 

A área de Water Utilities do Grupo 
QUADRANTE atua nos segmentos de 
especialização da hidráulica urbana, 
hidráulica agrícola, hidráulica fluvial, 
planeamento de recursos hídricos e 
hidroenergia, procurando soluções 
inovadoras, otimizadas, sustentáveis 
e resilientes que criem valor e con-
tribuam para a melhoria de vida das 
populações.

GRUPO QUADRANTE
Competitividade no mercado 

internacional

O Grupo QUADRANTE presta serviços de consultoria 
em engenharia e arquitetura, desenvolvendo, 

através da sua área de Water Utilities, consultoria 
na temática da água, nas suas múltiplas utilizações. 

O Grupo opera sobretudo em países de África e 
da América Latina, tendo escritórios em Angola, 
Argélia, Brasil, Chile, França, Gana, Moçambique, 

Peru, Reino Unido e Roménia.

O Grupo alicerça a sua atividade 
numa equipa multidisciplinar de re-
ferência no mercado nacional, tendo 
como foco a criação de valor técnico, 
económico, ambiental e social.

Com uma equipa de aproximada-
mente 170 colaboradores, o Grupo 
QUADRANTE é uma empresa global 
com operações regulares e sustenta-
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TPF 
CONSULTORES 

Um grupo à 
escala global

A TPF - CONSULTORES 
DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, S.A., cuja 
origem remonta a 1980, 

aposta na inovação e 
no desenvolvimento de 
projetos sustentados, 

nomeadamente 
suportados em 

metodologias e processos 
BIM, disponibilizando 
serviços em três áreas 
de negócio: Estudos 
e Projetos, Gestão e 

Supervisão de Obras e 
Gestão de Projetos e 

Engenharia Industrial, 
assegurando o 

fornecimento totalmente 
integrado de serviços 

de Engenharia e 
Arquitetura.

das em África e na América Latina, 
possuindo escritórios permanentes 
em Angola, Argélia, Brasil, Chile, 
França, Gana, Moçambique, Peru, 
Reino Unido e Roménia.

Entre os projetos em curso na área de 
Water Utilities destacam-se o projeto de 
Ampliação/Reformulação do Sistema 
de Produção, Transporte e Distribuição 
de Abastecimento de Água da Cidade 
de São Lourenço da Mata - PE (Brasil), 
os Projetos de Drenagem de Águas Plu-
viais e Águas Residuais Domésticas da 
Cidade de Tanga (Tanzânia), o Projeto 
de Execução da Estação de Transferên-
cia de Resíduos de Port-Bouet (Costa 
do Marfim), os Projetos de Execução 
das Infraestruturas Hidráulicas da Mina 
de Darwendale (Zimbabwe), e os Estu-
dos e Projetos de Reabilitação e Am-
pliação dos sistemas de Saneamento 

das Cidades de Kapsabet, Busia, Nam-
bale e Webuye (Quénia).

A presença competitiva do Grupo QUA-
DRANTE nestes mercados é sustentada 
num sólido acervo de referências técni-
cas, capacidade de adaptação às espe-
cificidades locais, clareza da priorização 
de ações a implementar, por mercado 
e cliente, e no estabelecimento de par-
cerias com empresas locais baseadas na 
existência de sinergias claras.

Ao longo dos últimos anos, o peso da 
atividade internacional na QUADRAN-
TE tem vindo a aumentar de forma 
sustentada, correspondendo atual-
mente a cerca de 60 por cento da sua 
faturação global, que, no ano 2019, 
atingiu os 13 milhões de euros. 

www.qd-eng.com

Conta com mais de 350 colaborado-
res nas empresas que constituem a 
sua atividade nos setores da Água e 
Saneamento, Ambiente, Desenvol-
vimento Agrícola, Desenvolvimento 
Urbano, Desporto e Lazer, Educação e 
Ensino, Energia, Imobiliário, Indústria, 
Saúde, Transporte e Turismo.

Integrando o Grupo TPF, um player 
reconhecido internacionalmente nas 
áreas de Engenharia, Arquitetura e 
Consultoria de Gestão, com filiais e 
sucursais em 49 países e operando em 
71 países nos cinco continentes com 

http://www.qd-eng.com
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mais de 4.000 colaboradores, a TPF 
Consultores é responsável pelo Centro 
de Competência da Água e Ambiente 
do Grupo, apoiando as empresas TPF 
nos diferentes setores e reforçando os 
seus níveis de competitividade e de 
conhecimento nos múltiplos merca-
dos onde atuam.

Com sede em Lisboa (Portugal) mas 
integrada num Grupo global, a TPF 
Consultores está onde os seus clientes 
no mundo implementam os seus pro-
jetos e investimentos, tendo, contudo, 
empresas presentes fisicamente em 

Angola, Argélia, Camarões, Macau, 
Moçambique, Timor-Leste e Turquia.

Atualmente, com mais de 250 contra-
tos ativos no mundo, dos quais 30 por 
cento são incluídos no setor Água, a TPF 
Consultores tem em curso neste âmbito 
grandes projetos hidroelétricos (Caculo-
-Cabaça em Angola, Bini-a-Warak nos 
Camarões e Sagana no Quénia), de or-
denamento do território (Plano de Or-
denamento do Espaço Marítimo de Mo-
çambique), de recursos hídricos (Mode-
lação Hidrológica da Bacia do Rio Zam-
beze em Moçambique), de sistemas de 

abastecimento de água e saneamento 
(Sistema de Abastecimento de Luena, 
em Angola, Saneamento Urbano e Dre-
nagem de Chimoio e Inhambane, em 
Moçambique) e de controlo de cheias 
(Sistemas de Drenagem e Controlo de 
Cheias das Cidades da Beira e de Ma-
puto, em Moçambique).

A integração num Grupo internacional 
facilita à TPF Consultores o acesso ao 
Mercado Mundial, usufruindo das si-
nergias dessa integração, potenciadas 
pelo vasto portfólio de referências de 
trabalhos e o know-how em múltiplos 
setores da atividade, naturalmente 
com especial incidência no setor Água, 
onde tem sido reconhecida nos pré-
mios PT Global Water Awards no domí-
nio da internacionalização com o Plano 
de Ordenamento do Espaço Marítimo 
de Moçambique, e a Elaboração de 
Planos estratégicos para o desenvolvi-
mento integrado dos recursos hídricos 

“Com sede em 
Lisboa (Portugal) 

mas integrada num 
Grupo global, a TPF 

Consultores está onde 
os seus clientes no 

mundo implementam 
os seus projetos e 

investimentos, tendo, 
contudo, empresas 

presentes fisicamente 
em Angola, Argélia, 
Camarões, Macau, 

Moçambique, Timor-
Leste e Turquia.”

de várias bacias hidrográficas situadas 
na região norte de Moçambique.

A atividade internacional na TPF Con-
sultores representa mais de 70 por 
cento do seu volume de negócios. 

www.tpf.pt 

www.tpf.eu

http://www.tpf.pt
http://www.tpf.eu
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ALEXANDRA SERRA

“Adaptação das empresas  
aos efeitos das alterações 
climáticas é a prioridade”

Presidente da Parceria Portuguesa para a Água
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Formalmente criada em 2011, a Parceria Portuguesa para a 
Água (PPA) é constituída por uma rede de entidades que visa 

desenvolver sinergias e maximizar potencialidades para o 
desenvolvimento do setor da água no mundo, promovendo 
a construção e consolidação de alianças e parcerias entre as 
instituições nacionais e todos os países empenhados no uso 
sustentável da água e na valorização dos recursos hídricos.

Alexandra Serra, que preside à associação, aponta-nos, nesta 
entrevista, os principais fatores de competitividade das empresas 

portuguesas na sua atividade nos mercados externos, sublinhando 
o reconhecimento internacional da engenharia portuguesa e a 

capacidade de gestão de projetos no setor da água.

Os negócios internacionais das empresas portuguesas no setor 
da água vale já cerca de metade do seu volume de negócios, 
apesar da crescente concorrência no mercado internacional, 

mas Portugal tem know-how e capacidade para alargar a sua 
presença além-fronteiras.

Com o problema das alterações climáticas na ordem do dia, a 
presidente da PPA defende que as empresas têm de se adaptar a 

esta nova realidade, fazendo disso uma prioridade.

Pode falar-nos da missão da Parceria Por-
tuguesa para a Água?

A principal missão da PPA é contribuir para o 
aumento da internacionalização do setor por-
tuguês da água. A concretização desta missão 

materializa-se num 
conjunto de iniciati-
vas que potenciem 
a expansão da ativi-
dade das empresas a 
nível global. Portugal 
não tem uma indús-
tria de produção de 
equipamentos para 
o setor da água com 
muita expressão, mas 
tem engenharia e ca-

pacidade de gestão de projetos reconhecidas 
internacionalmente e tem centros de investiga-
ção de excelência ligados a importantes redes 
internacionais. Para potenciar todo este valor, a 
PPA contribui para o desenvolvimento de abor-
dagens proactivas aos mercados internacionais, 
apoiando a criação de consórcios nacionais e 

tirando partido da experiência e valências exis-
tentes na cadeia de valor do setor da água. 

Outra área especialmente importante nas ati-
vidades da PPA está relacionada com o reforço 
da ligação com as instituições financiadoras 
multilaterais que têm um peso muito impor-
tante no financiamento de projetos nos merca-
dos internacionais aos quais as empresas por-
tuguesas concorrem. Neste âmbito, e a título 
ilustrativo, é de assinalar a missão organizada 
pela AICEP e pela PPA ao Banco Mundial e ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
que teve lugar no passado mês de outubro, e 
que foi reconhecidamente como um momento 
alto na divulgação e projeção das capacidades 
do setor português da água.

Quais são os principais desafios que se co-
locam ao setor da água, designadamente 
em termos de internacionalização? Que 
metas pretende a PPA atingir?

Os desafios são imensos e as oportunidades 
também. E Portugal pode e deve crescer nos 

“As empresas portuguesas 
adquiriram ao longo das 

últimas décadas experiência, 
capacidade e know-how 

de excelência que estão ao 
nível do que de melhor se 

faz a nível global.”
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mercados internacionais da água e agarrar es-
sas oportunidades. As empresas portuguesas 
adquiriram ao longo das últimas décadas expe-
riência, capacidade e know-how de excelência 
que estão ao nível do que de melhor se faz a 
nível global. Nunca é de mais repeti-lo e traba-
lhar para divulgar essas mais-valias nacionais, 
principalmente porque continua a existir algum 
desconhecimento por parte, quer de institui-
ções internacionais, quer mesmo em Portugal. 

A melhor prova dessas capacidades são os re-
sultados que as empresas têm conseguido fora 
de portas. No início desta década, os efeitos 
da crise económica e da consequente estagna-
ção do investimento público e do mercado na-
cional incentivaram uma forte aceleração dos 
processos de internacionalização. Hoje em dia, 
as empresas portuguesas competem com em-
presas de todo o mundo, maiores, mais robus-
tas, com mais referências e em muitos casos 
oriundas de países com grandes fundos para 
a cooperação internacional. Empresas portu-
guesas que em 2011 tinham uma clara maioria 
da sua atividade em Portugal, num espaço de 
seis anos inverteram este indicador e consegui-
ram exportar as suas competências e vender os 
seus serviços e produtos em mercados interna-
cionais cada vez mais exigentes e sofisticados. 

Mas a competição pelos mercados da água é 
também crescente, em todo o mundo. Novos 
players, novos investidores, novos modelos de 
cooperação e financiamento e mais inovação. 
E as empresas portuguesas têm de ganhar mais 
competitividade nestes mercados. Um inquérito 
promovido pela PPA junto das empresas portu-
guesas ativas no cluster da água sobre as suas 
“Dores da Internacionalização” aponta para três 
eixos de ação prioritária: o reforço dos mecanis-
mos de apoio financeiro aos processos de inter-
nacionalização; uma mais efetiva e sistemática 
divulgação e promoção internacional das capa-
cidades das empresas portuguesas do setor, uti-
lizando nomeadamente os canais da nossa rede 
de diplomacia económica; e políticas públicas ar-
ticuladas e estruturadas em torno de uma visão 
de longo prazo para o crescimento das empresas 
portuguesas no mercado global da água.

Nesse sentido, a PPA tem também como obje-
tivo ajudar as empresas portuguesas a diversi-
ficarem a sua presença nos vários continentes, 
acompanhando de perto os fluxos de financia-

mento internacional existentes e previstos para 
os próximos anos, aproveitando as mais-valias da 
diplomacia económica 
portuguesa e poten-
ciando as sinergias en-
tre o setor público e o 
setor privado.

Quanto vale o setor 
da água português 
em termos de com-
petências e compe-
titividade? Podemos 
fazer essa análise?

O potencial de valor 
é grande, principal-
mente se pensarmos 
na capacidade que 
o setor da água tem 
de contribuir indireta-
mente a expansão da 
internacionalização de outros setores. 

Mas não é fácil quantificar esse valor. Podemos 
talvez olhar para alguns números do inquérito 

“A PPA tem também como 
objetivo ajudar as empresas 
portuguesas a diversificarem 

a sua presença nos vários 
continentes, acompanhando 

de perto os fluxos de 
financiamento internacional 

existentes e previstos 
para os próximos anos, 

aproveitando as mais-valias 
da diplomacia económica 
portuguesa e potenciando 
as sinergias entre o setor 

público e o setor privado.”
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lançado anualmente pela PPA sobre a evolução 
da internacionalização do sector português da 
água. Da amostra das empresas participantes, 
que nas últimas cinco edições se tem situado 
entre 50 a 100 empresas, podemos estimar 
um valor anual de negócios internacionais no 
sector da água de cerca de 250 milhões de eu-
ros, representando aproximadamente metade 
do seu volume de negócios no global no se-
tor da água. Importa igualmente salientar que, 
na medida em que projetos com uma elevada 
componente de prestação de serviços, consti-
tuem uma elevada fração destas exportações, 
a sua geração de valor acrescentado para a 
nossa economia afigura-se muito interessante.

Qual o posicionamento do setor em ter-
mos internacionais?

Em toda a cadeia de valor, continua a haver 
uma forte aposta das empresas portuguesas 

Como caracteriza as empresas e os cen-
tros de investigação da cadeia de valor da 
água? O que diferencia as empresas portu-
guesas das suas concorrentes estrangeiras 
no que respeita à sua competitividade? 

As empresas portuguesas estão a competir nos 
mercados internacionais em que se verifica uma 
crescente competitividade. Conforme já referido, 
empresas portuguesas tradicionalmente focadas 
no mercado interno passaram a ter a maioria da 

“Verifica-se uma clara 
tendência de diversificação 

de mercados e é muito 
interessante registar a 
atividade internacional 
em países que seriam 
improváveis para as 

empresas portuguesas. O 
inquérito anual promovido 
pela PPA mostra bem esta 

continuada diversificação de 
mercados.”

nos mercados internacionais. Verifica-se uma 
clara tendência de diversificação de mercados e 
é muito interessante registar a atividade interna-
cional em países que seriam improváveis para as 
empresas portuguesas. O inquérito anual pro-
movido pela PPA mostra bem esta continuada 
diversificação de mercados. Ao longo dos últi-
mos cinco anos, todos os anos, pelo menos 40 
por cento das empresas participantes têm-nos 
reportado ter nesse ano alargado a sua atuação 
a um novo mercado geográfico. Entre os mer-
cados referidos na mais recente edição, relativa 
a 2019, encontram-se geografias fora da nossa 
tradicional “zona de conforto”, tais como Peru, 
Bolívia, Guatemala, Etiópia, Arábia Saudita, Uz-
bequistão, Kuwait, Jordânia, Sri Lanka e Laos.

“A qualidade da engenharia 
portuguesa e as afinidades 
culturais e históricas com 

os países africanos de 
língua portuguesa foram 
importantes vantagens 

competitivas neste percurso 
de internacionalização.”

sua atividade fora de portas. A qualidade da en-
genharia portuguesa e as afinidades culturais e 
históricas com os países africanos de língua por-
tuguesa foram importantes vantagens competiti-
vas neste percurso de internacionalização. 

Mas estas vantagens competitivas tendem a 
esbater-se. Por um lado, a concorrência inter-
nacional é cada vez maior. Empresas europeias 
olham para os mercados lusófonos com crescen-
te interesse. Por outro lado, grupos empresariais 
asiáticos, públicos e privados, estão na corrida 
pelos mercados internacionais, usufruindo de 
expressivos financiamentos públicos e custos de 
mão-de-obra muito baixos. Neste cenário global, 
é urgente inovar para criar novas vantagens com-
petitivas e vingar em novos mercados. Não em 
tecnologias industriais mas em nichos de mer-
cado com grande potencial de crescimento nos 
mercados internacionais e não apenas nas re-
giões em desenvolvimento. Há que capitalizar os 
resultados já atingidos com produtos, soluções e 
metodologias inovadoras, na gestão da informa-
ção, na previsão e modelação, na gestão opera-
cional, na valorização e eficiência energética, na 
redução de perdas e fugas, na gestão patrimonial 
de infraestruturas, entre outros exemplos. 

Temos empresas que apostam na inovação, te-
mos boas universidades e bons centros de inves-
tigação com ligações internacionais com grande 



ENTREVISTA Portugalglobal nº12926

valor. Juntando a estes fatores a criatividade, a ca-
pacidade de adaptação e o bom relacionamento 
intercultural, conhecidas qualidades dos profissio-
nais portugueses, não falta nada para que a ino-
vação seja um acelerador da internacionalização.

E o que podem fazer para aumentar o seu 
reconhecimento e presença internacionais? 

O aumento do reconhecimento e presença in-
ternacional das empresas portuguesas tem de 
ver num primeiro plano com a sua competên-
cia e competitividade. No entanto, é essencial 
complementar as ações comerciais das empre-
sas com um trabalho conjunto das instituições 
da administração pública, de associações como 
a PPA e da diplomacia económica para refor-
çar esse reconhecimento. Um bom exemplo a 
destacar tem sido o trabalho de equipa desen-
volvido entre a AICEP, o GPEARI do Ministério 
das Finanças e a PPA, onde se incluem os re-
presentantes portugueses nas instituições de 
financiamento multilaterais.

Quais os mercados que apresentam maio-
res potencialidades para as empresas por-
tuguesas do setor?

Destacaria naturalmente a África Subsaaria-
na, não apenas os países de língua portugue-
sa; a América Latina, não restrita ao Brasil e 
a região MENA com destaque para o Magre-
be. Não deixa de ser interessante salientar a 
emergência de alguma atividade interessante 
de empresas portuguesas nos Balcãs e nas an-
tigas Repúblicas Soviéticas na zona do Cáuca-
so. Relevaria ainda a Índia, que historicamente 
não tem sido um mercado de aposta para as 
empresas portuguesas do setor mas que tem 
um enorme potencial que deve ser explorado. 
Não é por acaso que vemos uma forte presen-
ça de outros países europeus neste mercado. O 
nosso reconhecido track record na convergên-
cia ambiental de Portugal com os padrões da 
União Europeia é, neste contexto, um impor-
tante “cartão de visita”. 

Esteve recentemente na Índia no âmbito 
da visita oficial do Presidente da Repúbli-
ca. Que oportunidades poderão as empre-
sas portuguesas da cadeia de valor da água 
encontrar neste grande mercado?  

O enorme programa de investimentos em in-
fraestruturas no setor da água em curso na Índia 
é uma grande oportunidade para o setor de água 
português. O governo indiano colocou a água no 

topo das suas prioridades e está em curso um 
grande plano de investimentos nas áreas do 
abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais. Como exemplo, destacaria o projeto 
de despoluição do Ganges (Namami Ganga), 
com um investimento previsto da ordem de 5 mil 
milhões de dólares, e o projeto nacional “Smart 
Cities Mission”, que envolve uma componente 
de modernização dos serviços de águas, com um 
investimento superior a 7 mil milhões de dólares. 
De facto, a Índia tem neste momento um enor-
me potencial no mercado da água nos diferentes 
segmentos da cadeia de valor. Destacam-se es-
tudos de engenharia, construção de infraestru-
turas, concessões e projetos EPC e BOT. Dada a 
dimensão deste mercado, provavelmente a me-
lhor abordagem para as empresas portuguesas 
é focarem-se em dois 
ou três estados india-
nos em que se identi-
fiquem maiores siner-
gias e desenvolverem 
parcerias com empre-
sas indianas. As exce-
lentes relações a nível 
governamental entre 
os dois países têm re-
sultado num aumento 
das relações comer-
ciais em diferentes 
sectores económicos 
e este é naturalmente 
um contexto que o 
sector português da 
água deve aproveitar.

Na visita oficial do Presidente da República à 
India foram realizadas várias reuniões ao mais 
alto nível onde foi assinalada a recente história 
de sucesso portuguesa na gestão de água. 

O governo indiano colocou claramente a ges-
tão da água no topo das prioridades para a 
próxima década. E Portugal pode dar uma con-
tribuição muito interessante compartilhando o 
know-how e a tecnologia desenvolvidos nos 
últimos 25 anos.

Ambiente e sustentabilidade. O que se lhe 
oferece comentar em relação a estes dois 
grandes temas da atualidade no contexto 
do setor?

Falar de ambiente é falar de sustentabilidade. 
Para além de serem dois temas intimamente re-

“Há que capitalizar os 
resultados já atingidos 

com produtos, soluções e 
metodologias inovadoras, 
na gestão da informação, 
na previsão e modelação, 
na gestão operacional, na 

valorização e eficiência 
energética, na redução 
de perdas e fugas, na 
gestão patrimonial de 

infraestruturas, entre outros 
exemplos.”
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lacionados, têm uma forte ligação com o setor 
da água. É reconhecido que Portugal fez nas últi-
mas décadas uma evolução notável na proteção 
ambiental das massas de água e nos serviços de 
água em geral, num percurso para alcançar a 
sustentabilidade social, económica e ambiental. 
Mas os desafios continuam e é urgente conti-
nuar a investir no setor da água em Portugal.

Os projetos para serem sustentáveis têm de 
ser amigos do ambiente e as empresas por-
tuguesas que operam no setor da água há 
muito tempo que perceberam isso e que mol-
dam os seus projetos dentro deste paradigma 
e, por isso, quando partem para os mercados 
internacionais, tantas das vezes em projetos 
financiados pela banca internacional e pelos 
fundos de cooperação para quem esta cone-
xão é um adquirido, vão preparadas para dar 
resposta positiva aos requisitos dos projetos 
em que se envolvem.

As alterações climáticas estão no centro das 
atenções do mundo, nomeadamente nas 
da Comissão Europeia que, pela primeira 
vez, deu prioridade às questões ambientais 
no seu orçamento. Como analisa esta ques-
tão e o que, na sua opinião, poderá/deverá 
ser feito no sentido de minorar o problema, 
designadamente no que respeita à crescen-
te escassez de água doce no mundo?

As previsões mais recentes mostram que, ten-
dencialmente, os efeitos das alterações climáti-
cas se irão agravar a diferentes níveis: aumento 
da temperatura média, mais ondas de calor, 
cheias e secas mais frequentes e mais intensas. 
Estes efeitos começam já a ter impactos evi-
dentes no ciclo urbano da água em Portugal. 
Todos recordamos a situação grave de falta de 
água em Viseu. De facto, as empresas têm de 
se adaptar rapidamente a este novo “normal”. 
E têm de alterar práticas de gestão que contri-
buam para a sua mitigação. Para isso, há que 
trabalhar em dois tabuleiros: maior eficiência no 
uso dos recursos naturais e sistemas infraestru-
turais mais resilientes. As entidades gestoras têm 
de ser eficientes no uso da energia, de reduzir 
as perdas e fugas e de valorizar os subprodutos 
da sua atividade. Começam já a existir alguns 
bons exemplos de produção de energia a partir 
das lamas e de reutilização das águas residuais 
tratadas, mas ainda há um enorme potencial 
por aproveitar. Em paralelo, há que melhorar 

a capacidade de resposta dos sistemas infraes-
truturais aos fenómenos hidrológicos extremos. 
Entre 1995 e 2010, Portugal fez grandes inves-
timentos em infraestruturas de abastecimento 
de água e saneamento num contexto em que 
as alterações climáticas não eram propriamente 
uma preocupação das entidades gestoras. Hoje, 
o paradigma mudou. A adaptação tem de estar 
no topo das prioridades. 

www.ppa.pt
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Com 150 milhões de habitantes, a Rússia é a sexta maior economia e o maior país 
do mundo, em termos de área, estando o seu território dividido entre a Europa e 

a Ásia e fazendo fronteira com 14 países. Apesar da dimensão e especificidades do 
mercado russo o tornarem difícil de abordar, é de salientar o seu enorme potencial a 

longo prazo. Desde 2017, a economia russa tem retomado o seu crescimento, embora 
modesto, impulsionado pela extração de recursos minerais e pelo consumo privado.

Portugal apresenta uma crescente notoriedade e recetividade no mercado russo, 
dispondo de uma oferta reconhecida pela sua qualidade. A Rússia apresenta diversas 

oportunidades de negócios para as empresas portuguesas em diferentes setores, 
nomeadamente o Agroalimentar, Vinho, Moda, Calçado, Construção e Materiais de 
Construção, Componentes para Automóveis, Máquinas e Equipamentos, Tecnologias 

de Informação e Comunicação, Saúde, Turismo e Imobiliário.

Paulo Vizeu Pinheiro, embaixador de Portugal na Rússia, e Nuno Lima Leite, 
delegado da AICEP neste mercado, apresentam uma análise detalhada e 

contributos para uma aposta de sucesso no mercado russo.

RÚSSIA
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 > POR PAULO VIZEU PINHEIRO, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
NA RÚSSIA

Hoje vivemos tempos mais difíceis e 
complexos, de sanções e contrassan-
ções, no quadro geopolítico, mas que 
em grande medida não afetaram nem 
afetam o desenvolvimento das relações 
económicas, comerciais e políticas entre 
os nossos dois países. Aliás, as relações 
entre Portugal e a Rússia sempre se ca-
racterizaram pela amizade e o respeito 
entre os povos que os compõem. Essas 
relações traduziram-se em diversos tra-
tados e acordos, conheceram também 
interregnos e interrupções, altos e bai-
xos, como em todas as relações entre 
países que se respeitam. Mas julgo 
importante salientar as relações cada 
vez mais próximas, que temos vindo 
a forjar há mais de 46 anos consecuti-
vos. Ao longo de centenas de anos os 
nossos dois países nunca conheceram 
diferendos ou contenciosos bilaterais e 
na maior parte do tempo foram aliados 
enquanto duas potências marítimas eu-
ropeias e de matriz cristã. 

Vim com o propósito de, com a minha 
equipa, aprofundar as nossas relações 
a todos os níveis, desde o político ao 
económico e comercial, desde o socio-
cultural ao científico e educativo. Mas 
se este é propósito que me anima, sei 
também que os atores que forjam quo-
tidianamente as nossas relações são os 
portugueses que aqui vivem, estudam 
ou trabalham: os empresários que tra-
balham com ou no mercado russo, os 
professores ou atores educativos, os 
investigadores e os artistas. 

O meu início de funções coincidiu com 
a sexta Comissão Mista Económica en-
tre Portugal e a Rússia e a assinatura 
do novo Acordo de Cooperação Eco-
nómica e Técnica. Não tenho por isso 
dúvidas que o nosso caminho conjunto 

O NOVO PATAMAR DAS RELAÇÕES 
ENTRE PORTUGAL E A RÚSSIA

As nossas relações económicas com 
a Rússia datam do início do século 
XVIII, ainda com Pedro, o Grande, 
e movidas em grande medida pelo 
comércio dos vinhos do Douro e 
da Madeira. Mas é sob o reinado 
da Czarina Catarina II, a Grande, e 
de Dona Maria I, duas grandes es-
tadistas e visionárias, que em 1779 
se estabeleceram formalmente as 
primeiras relações diplomáticas e se 
trocaram embaixadores. Há diversos 
portugueses ou luso-descendentes 
que se notabilizaram na Rússia, des-
de Vieira, braço direito de Pedro, o 
Grande, a Ribeiro Sanches, médico 
pessoal de Catarina II, passando por 
Luísa Todi e Freire de Andrade. 

No ano passado comemorámos os 
240 anos do estabelecimento das re-
lações diplomáticas, com a realização 
em ambos países de várias iniciativas e 
eventos políticos, económicos e cultu-
rais. Recordo com especial emoção a 
inauguração de retratos de monarcas 
portugueses no Hermitage no final 
do ano passado, que também incluiu 
a exposição de um dos dois originais 
do Tratado de Amizade, Cooperação e 
Navegação entre os dois países. 

Estou na Rússia pela 
segunda vez. Na primeira 

pude testemunhar 
as profundas 

transformações políticas, 
económicas e sociais da 
passagem do milénio e 
da transição de poder 

(Ieltsin-Putin). Já antes, 
no início da década de 
90, tinha trabalhado 

com a URSS no processo 
de paz para Angola 

(Bicesse), no quadro da 
criação e funcionamento 

da designada Troika 
(integrando, para além 
do nosso país, os EUA). 

E de permeio tinha 
tratado do dossier Rússia 
em Bruxelas, enquanto 

assessor diplomático 
do anterior presidente 
da Comissão Europeia, 

Durão Barroso, podendo 
também acompanhar 

a parceria para a 
modernização que então 

se estabeleceu entre a 
Europa e Rússia.  
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é de aprofundamento dos nossos laços 
políticos, sociais e culturais, é o da ex-
pansão de oportunidades de negócio. 
É minha convicção que, no atual con-
texto de globalização económica, Por-
tugal e a Rússia se apresentam como 
parceiros de desenvolvimento e diversi-
ficação das respetivas economias. 

A Rússia vê em Portugal um parceiro 
natural, num eixo do Atlântico ao Pa-
cífico (Vladimir Putin tem falado sobre 
uma zona de cooperação económica de 
Lisboa a Vladivostok) e um aliado na in-
terligação entre organizações e comuni-
dades de integração económica, tendo 
num dos lados a Europa Ocidental e no 
outro a União Económica Euroasiática, 
quais pontes de um eixo mais alargado 
que inclui a Organização de Coopera-
ção de Xangai e a Faixa e Rota.  

Os nossos parceiros europeus, todos à 
exceção de Portugal (que na altura se 
virou para o Brasil e África), estabele-
ceram-se em força na Rússia nos anos 
90 do século passado. Desde então, as 
suas empresas nunca deixaram o mer-
cado russo, não obstante as vicissitudes 
económicas, financeiras ou políticas co-
nhecidas. Por uma razão simples: é um 
mercado de 145 milhões de consumi-
dores, com uma classe média crescente 
e poderosa, uma economia muito está-
vel do ponto de vista macroeconómico, 
com uma divida externa insignificante, 
uma inflação na casa dos 3-4 por cento, 
gigantescas reservas, forte capitalização 
(Fundo de Riqueza atingiu este ano os 7 
por cento do PIB) e campeão no “Ease 
of Doing Business” do Banco Mundial, 
estando já na 29ª posição, à frente de 
muitos parceiros na Europa.

Noto também que o turismo russo 
em Portugal continua em franca as-
censão, incluindo nas receitas criadas 
por visitante, a que não são alheios os 
dois voos diários (TAP e Aeroflot) que 
ligam as duas capitais e que já impli-
cam aeronaves de maior dimensão. A 
este fenómeno não é alheio o facto de 
se ter dinamizado o regime e conces-
são de vistos e do Turismo de Portugal 

ter adotado a Rússia como mercado 

prioritário. Em termos de padrões da 

OCDE, incluindo Convenções e Meca-

nismos, a Rússia, não fosse a questão 

política (Crimeia) que fez congelar o 

seu processo de adesão àquela orga-

nização, estaria já num grau de gran-

de proximidade no que diz respeito ao 

clima de negócios e de investimentos. 

Em termos legais e regulamentares, a 

Rússia é em larga medida uma econo-

mia de padrão europeu e moderno. 

Estando apenas a mais uma hora de voo 

do que Varsóvia e sendo um mercado 

bem mais vasto e em franca expansão, 

só posso encorajar os nossos empresá-

rios a explorarem este mercado a longo 

prazo, na medida em que a Rússia é e 

será a nação líder da União Económica 

Euroasiática (Arménia, Bielorrússia, Ca-

zaquistão, Quirguistão e Rússia) e é um 

mercado cerca de 190 milhões de habi-

tantes, que tem vindo a adotar e a im-

plementar, a um ritmo bem mais rápido 

do que se pensava, as regras, modelos 

e instituições europeus. A UE e seu mer-

cado têm sido o seu “template”.

A agenda cada vez mais dinâmica da 

Comissão Mista de Cooperação Eco-

nómica, o diálogo político mais es-
treito e regular entre os dois ministros 
dos Negócios Estrangeiros e o encon-
tro entre o Presidente da República e 
o Presidente Vladimir Putin, em 2018, 
sinalizando a vontade política de dar 
um salto qualitativo nas relações eco-
nómicas e comerciais, através da ex-
ploração de oportunidades em diver-
sos setores (aeronáutico, automóvel, 
TIC, energias renováveis, materiais 
de construção, cortiça, equipamen-
tos mecânicos, calçado, vestuário e 
vinhos - a Rússia é um dos mercados 
principais de muitos dos nossos pro-
dutores de vinho e depois dos vinhos 
da Madeira e do Porto, é agora o “Vi-
nho Verde”, o principal chamariz para 
a descoberta dos nossos vinhos) são 
ingredientes que devem agudizar o 
nosso apetite para uma relação eco-
nómica bem mais estreita, que vá bem 
mais além de uma balança comercial 
geral na ordem dos 1,3 a 1,5 mil mi-
lhões de dólares americanos. 

Não me restam dúvidas de que Portu-
gal é, agora com a chancela superior 
do Presidente e do governo russos, um 
parceiro para a modernização e diver-
sificação económica e de interesses, in-
cluindo junto de mercados terceiros. 
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OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS NA RÚSSIA

A Rússia é o maior país do mundo, em termos de área, ocupando mais de 11 por 
cento da área terreste, com 11 fusos horários diferentes e uma população com cerca 

de 150 milhões de habitantes. O seu território está dividido entre o continente 
europeu e o asiático, e, dada a sua extensão, faz fronteira com 14 países.

 > POR NUNO LIMA LEITE, 
DELEGADO DA AICEP  
NA RÚSSIA

da União Económica Eurasiática (UEE), 
organização internacional da qual tam-
bém fazem parte a Bielorrússia, o Ca-
zaquistão, a Arménia e o Quirguistão. 
Integra e lidera em grande medida ou-
tras organizações, incluindo a Organiza-
ção do Tratado de Segurança Coletiva 
(OTSC), a Organização de Cooperação 
de Xangai (OCX) e a Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI).

A performance da economia russa, após 
vários anos de crescimento negativo de-
vido à fuga maciça de capital, o colapso 
do rublo, a queda dos preços do petró-
leo e as sanções comerciais impostas 
pelo Ocidente com a crise na Ucrânia, 
retomou o crescimento, ainda que mo-

Incluída no grupo dos BRICS, a Rússia 
é uma das doze maiores economias 
mundiais e membro da Organização 
Mundial do Comércio, desde agosto 
de 2012, bem como membro-fundador 

desto, desde 2017, impulsionado prin-
cipalmente pela extração de recursos 
minerais e pelo consumo privado. 

De acordo com as recentes estimati-
vas do FMI, o crescimento do PIB de-
sacelerou para 1,2 por cento em 2019 
(de 2,3 por cento em 2018), devido 
à queda nos preços do petróleo e ao 
impacto negativo do aumento do IVA 
no consumo privado. 

As perspetivas de crescimento perma-
necem modestas (1,9 por cento do PIB 
em 2020 e dois por cento em 2021) e 
estima-se que a atividade económica 
seja apoiada principalmente pelo au-
mento da despesa pública nas obras de 
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infraestruturas, no âmbito dos projetos 
nacionais, e pelo aumento da oferta de 
mão-de-obra devido à reforma do sis-
tema de aposentação. As insuficiências 
estruturais, baixos níveis de investimento 
e fracas perspetivas demográficas man-

condições climáticas desfavoráveis. O 
país, no entanto, possui 10 por cento 
das terras agrícolas do mundo e é um 
dos principais exportadores de cereais. 

As regiões do norte do país concen-
tram-se principalmente na indústria 
agropecuária, enquanto as regiões 
a sul e a oeste da Sibéria produzem 
cereais. A agricultura contribui com 
3,1 por cento do PIB nacional e em-
prega cerca de seis por cento da po-
pulação ativa total. Com as recentes 
alterações climáticas é possível que a 
produção agrícola e agropecuária ve-
nham a aumentar.

Em relação ao comércio externo, a sua 
estrutura mantém-se sem alterações: 
as exportações são, sobretudo, maté-
rias-primas, enquanto as importações 
incidem nos bens de equipamento 
e nos bens intermédios. Em 2018, 
a Rússia foi o 14º maior exportador 
mundial (mantendo a sua posição 
comparativamente a 2017) e o 22º 
maior importador (em 2017 foi o 20º).

Cultura empresarial  
e de negócios
De um modo geral os russos são um 
povo distante numa primeira aborda-
gem, mas após conhecimento, valori-
zam os conceitos de respeito, genero-
sidade, resiliência, proteção nas suas 
relações e confiança, que uma vez es-
tabelecida é de longa duração. O povo 
reconhece uma ligação emocional com 
a sua história, o que se reflete na socie-
dade. Ter paciência é importante para 
os russos, as negociações geralmente 
podem ser lentas, conforme o provér-
bio russo: “Não se apresse a responder, 
mas apresse-se a escutar”.

Oportunidades  
no mercado russo
Na Rússia existem múltiplas oportuni-
dades em vários setores. Desde logo, 
é de destacar a intenção do governo 
russo em diversificar a economia, assim 
como promover o processo de moder-
nização e desenvolvimento das infraes-
truturas do país, o que tem implicado a 

teriam o crescimento real do PIB abaixo 
de dois por cento no médio prazo.

Por outro lado, importa ainda referir 
que a economia russa também se tem 
mostrado pouco competitiva devido 
à predominância de grandes empre-
sas detidas pelo Estado, assim como 
as empresas do setor privado onde se 
verifica uma menor eficiência, quando 
comparadas com as empresas interna-
cionais no que respeita ao cumprimen-
to dos requisitos do mercado. Note-se 
que as empresas russas encontram-se 
protegidas dos players internacionais 
através de barreiras comerciais.

Principais setores  
da indústria
A Rússia possui recursos naturais mui-
to significativos, sendo o segundo 
maior produtor mundial de gás na-
tural e o terceiro maior produtor de 
petróleo. É também um dos principais 
produtores e exportadores de diaman-
tes, níquel e platina. Desde o início de 
2020 começaram a operar dois novos 
gasodutos russos para a Turquia (Turk 
Stream) e a China (Power of Siberia), 
assim como se estima que até ao final 
do ano o novo gasoduto subaquático 
para Alemanha (Nord Stream 2) esteja 
em funcionamento.

Apesar da sua grande área, a Rússia 
possui poucas terras aráveis, devido às 

“Portugal dispõe de 
uma oferta de qualidade 

em diversos setores 
relativamente aos quais 
existe recetividade no 

mercado russo.”
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procura de bens e serviços de qualida-

de e a criação de condições favoráveis 

ao investimento estrangeiro. 

Embora a dimensão da Rússia e as 

suas especificidades não a tornem 

num mercado facilmente abordável, 

o seu potencial é muito elevado, sen-

do considerada uma das potências de 

aposta a longo prazo.

De assinalar que em 2019, a Rússia man-

teve a 46ª posição (entre 127 países) no 

Índice Global de Inovação (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual), a 

43ª posição (entre 140 países) no Índi-

ce de Competitividade Global (Davos 

Economic Forum) e a 28ª posição (entre 

190 países) no Índice Ease Doing Busi-

ness Ranking (Banco Mundial).

Portugal dispõe de uma oferta de qua-

lidade em diversos setores relativamen-

te aos quais existe recetividade no mer-

cado russo. Apesar dos progressos as-

sinaláveis registados nos últimos anos 

e da dinamização do relacionamento 
bilateral entre Portugal e a Rússia, se-
rão necessários esforços acrescidos no 
sentido de aumentar e desenvolver a 
base de negócios entre os dois países.

Para as empresas portuguesas, entre 
as vantagens apresentadas pelo mer-
cado russo, destacam-se: 

• As boas relações institucionais;

•  A existência de regiões com grande 
poder de compra e propensão para 
o consumo (Moscovo, São Peters-
burgo, Ekaterinburgo, Kazan, Novo-
sibirsk, entre outras);

•  O aumento do interesse pelos pro-
dutos e marcas europeias, reconhe-
cidas como segmento de prestígio;

•  As ligações aéreas diretas diárias da 
TAP e da companhia aérea russa Ae-
roflot entre Lisboa e Moscovo (14 
voos por semana), o que facilita as 
deslocações entre os dois países;

•  O acesso aos canais de distribuição 
ligados com os mercados da CEI, 
bem como as relações preferenciais 
no âmbito da União Económica Eu-
rasiática, cuja organização tem por 
objetivo principal o estreitamento 

da cooperação económica entre os 
Estados-membros, a intensificação 
do comércio multilateral de bens e 
a garantia da criação de um merca-
do comum de serviços com cerca de 
190 milhões de consumidores.

Em termos da oferta nacional, des-
tacam-se com maior potencial os 
seguintes setores: agroalimentar e 
vinho; moda, entre os quais o calça-
do, têxteis e vestuário; construção, 
nomeadamente projetos de arquitetu-
ra, decoração e design; materiais de 
construção; indústria de componentes 
para automóveis; máquinas e equipa-
mentos; tecnologias e inovação para 
os vários setores; saúde, com foco no 
farmacêutico; turismo e imobiliário.

Estratégias  
de abordagem  
ao mercado russo
Apesar do potencial do mercado rus-
so, a oferta portuguesa tem ainda 
pouca expressão. Como tal, conside-
ra-se que a estratégia de abordagem 
deverá ser mais ofensiva e privilegiar 
as seguintes ações:
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RELACIONAMENTO PORTUGAL – RÚSSIA

Embora a balança comercial de bens seja desfavorável a Portugal, as exportações 
portuguesas para a Rússia têm aumentado em relação ao ano de 2015, 

nomeadamente nos setores da madeira e cortiça, máquinas e aparelhos, produtos 
agrícolas, produtos alimentares e calçado. Também o turismo russo em Portugal 

tem registado um crescimento significativo, com cada vez mais turistas a visitarem 
o nosso país, gerando um incremento das receitas.

As exportações de bens portugueses 
para a Rússia foram de 193,8 milha-
res de euros em 2019, verificando-se 
um decréscimo de 3,7 por cento em 
relação ao ano anterior. Ainda assim, 
desde 2015, as exportações nacionais 
para este mercado registaram um au-
mento de seis por cento. 

Em relação às importações, estas fo-
ram de 1.090,4 milhares de euros, 

constatando-se uma descida de 15,6 
por cento em comparação com o ano 
anterior. Contudo, as importações 
deste mercado cresceram 21,4 por 
cento desde o ano de 2015. 

Em 2018, no comércio internacional 
português de bens, a Rússia ocupou a 
53ª posição enquanto cliente de Portu-
gal e o 56º lugar como fornecedor. Por 
sua vez, a quota da Rússia no comércio 

internacional português de bens foi de 
0,22 por cento como cliente e 0,20 por 
cento como fornecedor.

Segundo o INE, o número de empre-
sas portuguesas que exportam os seus 
produtos e serviços para o mercado 
russo registou uma quebra entre 2014 
e 2018, passando de 636 empresas 
em 2014, para 595 em 2018. Ainda 
assim, em 2017 apenas 564 empresas 

•  Organização de missões e visitas 
de empresários russos a Portugal, 
de forma a ser conhecida in loco a 
oferta portuguesa, a diversidade e 
qualidade dos nossos produtos e 
serviços, bem como as característi-
cas das empresas nacionais.

•  Participação em feiras e outros even-
tos promocionais na Rússia, sendo 
um importante instrumento de pro-
moção, que permite às empresas 
portuguesas o contato direto com 
a procura, proporcionando um me-
lhor entendimento das necessidades 

do mercado. Anualmente realizam-
-se vários eventos de promoção nos 
diversos setores de atividade (calça-
do, agroalimentar e bebidas, fileira 
casa e materiais de construção).

•  Realização de campanhas de comu-
nicação que projetem a imagem de 
Portugal enquanto fornecedor de 
produtos e serviços de qualidade.

Por último, é de referir o setor do Tu-
rismo, dado que o mercado russo nos 
últimos anos tem-se apresentado como 
um mercado outgoing muito promissor, 
com um aumento em 2019 do número 
de hóspedes em Portugal na ordem dos 
10,2 por cento face a 2018 (com um 
valor total de 189 mil hóspedes). Os seg-
mentos Touring e Sol e Praia continuam 
a ser os mais procurados pelos russos, 
o que não surpreende se tivermos em 
conta os longos e rigorosos invernos que 
caracterizam o clima do país. 

aicep.moscow@portugalglobal.pt

mailto:aicep.moscow@portugalglobal.pt
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A RÚSSIA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 19/15a Var % 20/19b

Exportações 157,6 146,9 179,8 201,3 193,8 6,0 -3,7

Importações 636,9 1.187,0 1.576,8 1.292,3 1.090,4 21,4 -15,6

Saldo -479,3 -1.040,1 -1.396,9 -1.091,0 -896,6 -- --

Coef. Cob. % 24,7 12,4 11,4 15,6 17,8 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística          Unidade: Milhares de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019 
(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018: resultados provisórios; 2019: primeiro apuramento)

to fornecedor, a quota deste país 

situou-se em 0,44 por cento no mes-

mo período.

O investimento direto vindo da Rús-

sia em Portugal foi de 42,3 milhões 

de euros em 2019, registando-se um 

exportavam os seus produtos para a 

Rússia, constando-se um aumento de 

31 empresas exportadoras para este 

mercado entre 2017 e 2018. 

Os principais grupos de produtos expor-

tados de Portugal para a Rússia em 2019 

os químicos (9 por cento), os produtos 

agrícolas (8,2 por cento) e os metais 

comuns (4,7 por cento). 

Relativamente aos serviços, e segun-

do os dados do Banco de Portugal, 

em 2019, as exportações atingiram os 

foram a madeira e cortiça (20,4 por cen-
to), as máquinas e aparelhos (15,3 por 
cento), os produtos agrícolas (13,8 por 
cento), os produtos alimentares (12,1 
por cento) e o calçado (9 por cento).

Por outro lado, quanto às importações 
portuguesas de bens provenientes do 
mercado russo, os combustíveis mine-
rais ocuparam, em 2019, a primeira 
posição (73,3 por cento), seguindo-se 

218,4 milhões de euros, verificando-
-se um crescimento de 5,5 por cento 
em relação ao ano de 2018. Por outro 
lado, as importações foram de 77,6 
milhões de euros em 2018, com uma 
quebra de 18,7 por cento em compa-
ração com o ano anterior.

A quota da Rússia como cliente de 
Portugal, em termos de serviços, foi 
de 0,62 por cento em 2019. Enquan-

crescimento de 120,3 por cento em 
relação ao ano anterior. 

Ao longo dos últimos anos, o turismo 
russo em Portugal tem registado um 
desenvolvimento expressivo, sendo 
que a quota das receitas relativas a tu-
ristas provenientes deste mercado foi 
de 178,5 milhões de euros em 2019, 
denotando-se um crescimento de 
22,8 por cento face a 2015. 
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CORTICEIRA AMORIM
Rússia: Uma história de amor à cortiça

A relação da Corticeira Amorim com o mercado russo teve o seu prelúdio em 
1958 quando Américo Amorim empreendeu na altura uma viagem à então URSS. 
Uma ousadia que viria a abrir inúmeras portas no intitulado Bloco de Leste, nos 

gelados tempos da Guerra Fria. Na verdade, desde os anos 60 que o grupo Amorim 
trabalha com a antiga União Soviética. Num momento inicial através de Viena 
(Áustria), local a partir de onde viria a comercializar produtos de revestimento. 

As primeiras vendas diretas a distribui-
dores russos aconteceram em 1998, 
data coincidente com a abertura da 
Rússia aos mercados estrangeiros. O 
facto de mantermos uma presença 
física no território soviético concedeu-
-nos uma musculada vantagem com-
petitiva. Isto porque, para além de 
disponíveis no imediato, os artigos de 
revestimento da Amorim adaptavam-
-se de uma forma particular às condi-

ções meteorológicas extremas do país. 
Enaltecendo desde logo as caracterís-
ticas distintivas da cortiça: conforto, 
isolamento e impermeabilidade. 

A partir de 2001 as vendas registaram 
um acentuado crescimento, duplican-
do de ano para ano, atingindo um pri-
meiro pico de multiplicação em 2008. 
Sendo que o recorde absoluto de fatu-
ração aconteceria em 2012. Tais núme-

 > POR ANTÓNIO RIOS AMORIM, 
CEO DA CORTICEIRA AMORIM
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ros justificariam a abertura da Amorim 
Cork Flooring Rus LLC em 2016, em-
presa sediada na capital Moscovo com 
uma equipa de vendas própria. Isso 
para compensar paralelamente a falta 
de investimento dos distribuidores tra-
dicionais que então grassava na Rússia. 

Neste momento, a força comercial 
da Amorim Cork Flooring Rus LLC 
está suportada num parceiro de dis-
tribuição que garante a entrega em 
qualquer ponto do território. Até 
porque a nação russa integra o top 
10 das exportações do Amorim Cork 
Flooring. Todavia, também a Amorim 
Cork Composites, unidade do grupo 
Amorim sobretudo dedicada à inves-
tigação & desenvolvimento de novas 
utilizações para a cortiça, possui uma 
relação estreita com o país dos czares. 

De resto, o pronunciado crescimento 
das exportações para aquele merca-
do originou a fundação em 2018 da 

LLC Amorim Cork Composites. Um 
incremento do volume de negócios 
impulsionado quer pela venda para 
grandes distribuidores, quer para reta-

tentada expansão obrigou a empresa 

a abrir no ano passado um outro escri-

tório comercial.

Aliás, a LLC Amorim Cork Composi-

tes continua a ampliar a sua presen-

ça na Rússia, estando nesta ocasião a 

contratar colaboradores. Os desafios 

competitivos de um mercado com 

especificidades únicas no globo para 

onde também vendemos rolhas para 

vinhos, espumantes e espirituosas 

são imensos, refiro-me à cultura, le-

gislação, idioma, moeda ou políticas 

públicas. Mas a experiência dos pro-

fissionais da Amorim contorna tais 

dificuldades desde sempre nos cinco 

continentes onde temos unidades de 

negócio. Também será verdade que 

trabalhar com uma matéria-prima tão 

nobre quanto a cortiça ajuda bastante 

a superar quaisquer obstáculos. 

www.amorim.com

lhistas de mantas acústicas com corti-
ça, de produtos que funcionam como 
subpavimento para isolamento tér-
mico e acústico de alta performance 
– underlays. Localizada na cidade de 
São Petersburgo, a LLC Amorim Cork 
Composites fornece mercadoria para 
dezenas de clientes  locais. Esta sus-

“Neste momento, a força 
comercial da Amorim 
Cork Flooring Rus LLC 
está suportada num 

parceiro de distribuição 
que garante a entrega 
em qualquer ponto do 

território.”

http://www.amorim.com
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 > POR JOÃO GOMES DA SILVA, 
ADMINISTRADOR DA SOGRAPE Já em 2014, a empresa deu um novo 

passo na área de gestão de merca-
dos, ao reforçar o seu compromisso e 
presença no mercado russo. A gestão 
local do negócio através de um re-
presentante da empresa baseado em 
Moscovo, veio permitir um acompa-
nhamento mais próximo do negócio, 

SOGRAPE
Um caso de sucesso no mercado russo

Presente no mercado russo há várias décadas, em 
2010 a Sogrape reestruturou a sua rede de distribui-
dores locais com o objetivo de melhorar a promoção 
e o desenvolvimento das suas principais marcas no 

mercado – Mateus, Gazela, Sandeman e Silk & Spice 
–, focando-se nas necessidades do consumidor russo e 

nas tendências do mercado.

reportando diretamente à estrutura 
comercial em Portugal. 

Das conquistas mais relevantes neste 
mercado, que tem vindo a registar um 
crescimento sustentado nos últimos 10 
anos, é de salientar o sucesso da mais 
icónica marca de rosés do mundo – Ma-
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gens como França, Itália e Geórgia. Já 
do novo mundo, o Chile é a origem 
que reúne maior procura. Estas pre-
ferências refletem-se nos pontos de 
venda e também nas cartas de vinhos, 

muito baixo (1,2 euros por litro) e tem 
vindo a diminuir, em grande parte de-
vido ao elevado peso da categoria de 
Vinhos Verdes, que não conseguem im-
por uma estratégia agregadora de valor. 

A importância do off-trade e a atual 
tendência dos principais players para 
importações diretas no mercado agra-
vam a pressão nos preços e contri-
buem para a pouca fidelidade a mar-
cas e produtores. 

Para a Sogrape, a aposta continua no 
desenvolvimento das suas principais 
marcas através de uma gestão local 
e com enorme foco no consumidor 
russo. A presença física da empresa 
em Moscovo garante um acompanha-
mento constante das marcas, dos seus 
parceiros e do mercado em geral. 

www.sograpevinhos.com

teus Rosé é hoje líder na Rússia no seg-
mento de vinhos portugueses. Em 2019, 
representou cerca de 10 por cento das 
vendas totais da origem Portugal, ter-
minando o ano no top três de vendas 
totais de vinho rosé neste mercado. 

A Sogrape, por sua vez, representa 
12,5 por cento das vendas totais, em 
valor, de vinhos portugueses na Rússia. 

A Rússia é um mercado complexo e 
com legislação muito específica. A 
dimensão geográfica do país coloca 
enormes desafios aos distribuidores 
locais e aos exportadores, nomeada-
mente ao nível de lead-time de entre-
gas de mercadoria, gestão de stocks, 
diferenças nos preços de venda ao 
público nas várias regiões e até nas 
respetivas legislações. 

Em termos de comportamento do 
consumidor russo, este privilegia ori-

“A Sogrape, por sua 
vez, representa 12,5 por 
cento das vendas totais, 

em valor, de vinhos 
portugueses na Rússia.”

deixando pouco espaço para as res-
tantes origens. 

Felizmente, Portugal está na moda e tal 
reflete-se também no setor dos vinhos 
neste mercado. As exportações, em vo-
lume, para a Rússia têm vindo a crescer 
nos últimos cinco anos. No entanto, o 
preço médio da origem Portugal é ainda 

http://www.sograpevinhos.com
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Principais partidos políticos: Partido Rússia Unida, Partido Comu-

nista da FR, Partido da Rússia Justa e Partido Liberal-Democrático. As 

últimas eleições presidenciais realizaram-se em 2018.

Capital: Moscovo (15 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: São Petersburgo (5,2 milhões de habi-

tantes); Novosibirsk (1,6 milhões de habitantes); Ekaterinburg (1,5 mi-

lhões de habitantes); e Nizhny Novgorod (1,3 milhões de habitantes).

Religião: O cristianismo é a religião predominante, expresso através 

da Igreja Ortodoxa Russa. 

Outras religiões importantes: islamismo, judaísmo e budismo.

Língua: A língua oficial é o russo, mas os povos da Rússia falam mais de 

100 línguas e dialetos.

Unidade monetária: Rublo Russo (RUB) 1 EUR = 74,00500 RUB (Banco 

de Portugal, março de 2020)

Risco País: 

Risco geral - BB  

(AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco Político - CCC

Risco de Estrutura Económica – BB

Risco de crédito: 4  

(1 = risco menor; 7 = risco maior) 

Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo/Médio/Longo 

prazo – Sanções em vigor. 

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal, COSEC.

Embaixada da Federação Russa 
em Portugal
Rua Visconde Santarém, 57 

1000-286 Lisboa 

Tel.: +351 218 462 423/4

Fax: +351 218 463 008 

mail@embrussia.ru

www.embrussia.ru

Embaixada de Portugal 
na Rússia
Botanitchesky Per., 1 

Moscovo - Rússia 

Tel.: +7 495 981 3410

Fax: +7 495 789 8539 

moscovo@mne.pt

www.moscovo.embaixadaportugal.mne.pt/pt

Endereços úteis

Rússia em ficha
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Área: 17 075 400 km2 

População: 150 milhões de habitantes 

Densidade Populacional: 8,6 habitantes/km2

Designação oficial: Federação Russa/Rússia

Chefe de Estado e do Governo: Vladimir Putin (desde maio de 2012)

Primeiro-ministro: Mikhail Mishustin (desde 2020)

Data da atual Constituição: 12 de dezembro de 1993

Delegação da AICEP na Rússia
Botanicheskiy Pereulok, 1, 2nd fl. 

Moscovo - Rússia 

Tel.: +7-495-787 1193

Fax: +7-495-787 1191 

aicep.moscow@portugalglobal.pt

Delegação da UE  
na Federação Russa 
Kadashevskaya embankment 14/1 

Moscovo 119017 - Rússia 

Tel.: +7-495-721 2000

Fax: +7-495-721 2020 

Delegation-Russia@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/

index_en.htm

Banco Europeu  
de Reconstrução  
e Desenvolvimento 
Ducat Place III, Second floor 6, Gasheka Street 

Moscovo 125047 - Rússia 

Tel.: +7 495 787 1111 

www.ebrd.com

Banco Mundial 
Bolshaya Molchanovka st. 36/1 

121069 Moscovo - Rússia 

Tel.: +7-495 745 7000 

moscow@worldbank.org

www.worldbank.org

Central Bank of the Russian 
Federation 
Neglinnaya st. 12 

Moscovo 107016 - Rússia 

Tel.: +7-495 771 9100

Fax: +7-495 621 6465 

webmaster@www.cbr.ru

www.cbr.ru/eng/

mailto:mail@embrussia.ru
http://www.embrussia.ru/
mailto:moscovo@mne.pt
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Nascida em 1971, a artista portuguesa 
Joana Vasconcelos demonstrou desde 
cedo a sua vocação para o mundo das 
artes, tendo liberdade para ser quem 
queria ser e procurar quem ia ser. As-
sim, frequentou o liceu António Ar-
roio e a escola de artes ArCo – Centro 
de Arte e Comunicação Visual, onde 
conseguiu experimentar diferentes 
áreas e ter contacto com o lado mais 
profissional deste mundo, através de 
pequenas exposições. 

No primeiro ano após terminar o curso, 
a artista foi convidada para fazer par-
te da exposição “Mais Tempo, Menos 
História”, a primeira exposição de arte 
contemporânea realizada em Serral-
ves, ainda antes da abertura do Museu 
Serralves. Ainda nesse ano, participou 
na exposição do Green House Display, 
juntamente com colegas da sua escola, 
tendo ainda participado noutras expo-
sições de grupo com colegas, realizadas 
em garagens e apartamentos abando-
nados. Estas primeiras experiências 
permitiram-lhe ter noção do que era 
ser artista e do que podia oferecer ao 
mundo com o seu trabalho, perceben-
do que era isto que queria fazer a ní-
vel profissional. Desta forma, criou o 
Atelier Joana Vasconcelos e teve início 
a carreira de uma artista portuguesa 
reconhecida no mundo inteiro.

Com a abertura do Museu Serralves, 
Joana Vasconcelos foi convidada a fa-
zer parte do primeiro leque de artis-
tas em exposição, tendo conquistado 
uma grande visibilidade junto de co-
lecionadores espanhóis e brasileiros. 
Assim, a sua primeira exposição além-
-fronteiras decorreu numa galeria em 
Valência, Espanha. 

Quando começou a expor fora de Por-
tugal, Joana Vasconcelos estabeleceu 
ligações e contactos com comissários, 
artistas, agentes e empreendedores 
do meio artístico no mundo inteiro, 
permitindo-lhe aumentar a sua noto-
riedade internacional ano após ano. 

O reconhecimento internacional do 
trabalho da artista deu-se com a par-

ATELIER JOANA 
VASCONCELOS 

Arte contemporânea 
portuguesa  

à conquista do mundo

A artista portuguesa Joana Vasconcelos é cada 
vez mais reconhecida internacionalmente, 

participando entre 25 a 30 exposições por ano 
no mundo inteiro, nomeadamente em Portugal, 

Dinamarca, Espanha, França, Reino Unido, 
Luxemburgo, Itália, Hungria, Brasil, Macau, 

Estados Unidos da América, Turquia, Rússia e 
muitos outros mercados.

UMA PEÇA PARA O “BOLO DA NOIVA”, O MAIS RECENTE PROJETO DA ARTISTA, QUE ESTÁ A SER 
PRODUZIDO COM A FÁBRICA VIÚVA LAMEGO.
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ticipação na 51ª Bienal de Veneza, em 
2005, com a obra “A Noiva”. Por isso, 
esta foi a exposição que mais a mar-
cou e projetou. Ainda assim, a artista 
valoriza tudo aquilo que fez e todo o 
seu percurso profissional, desde o iní-
cio da sua atividade no meio artístico.

Após esta exposição, Joana Vasconce-
los aproveitou para enriquecer o seu 
portefólio, passando a ter um "cor-
po de trabalho" permanente, que se 
adapta e diversifica consoante os lo-
cais de cada exposição. A primeira vez 
que expôs o seu “corpo de trabalho” 
a sério foi no Museu Berardo, em Lis-
boa. Para Joana Vasconcelos, o aco-
lhimento das exposições em Portugal 
é diferente, uma vez que sente mais 
pressão e é um local mais intenso e 
íntimo para a artista. 

Em 2012, foi a primeira mulher e a 
mais jovem artista a expor no Palácio 
de Versalhes. Para Joana Vasconce-
los, esta foi a exposição mais difícil 
que fez, uma vez que a artista e a sua 
equipa não estavam preparadas para 
o peso que aquela exposição tinha, 
mas também foi uma das mais grati-
ficantes, tendo tido um tremendo im-
pacto e muitos visitantes. 

A sua mais recente exposição de-
corre, durante um ano, no Yorkshire 
Sculpture Park, em Inglaterra. Esta é a 
primeira exposição da artista num es-
paço público exterior, sendo este um 
patamar difícil de alcançar para qual-
quer artista do mundo inteiro. Esta ex-
posição conta com o mesmo número 
de peças em espaço exterior e interior.

Com 12 metros e quatro andares de 
altura, a peça “Bolo da Noiva” é o seu 
mais recente projeto, que está a ser 
produzido com a fábrica Viúva Lame-
go. Idealizada desde 2017 e revelada 
ao público em setembro ou outubro 
do presente ano, surgiu no contexto 
de uma encomenda para um espaço 
público no exterior, perto de Londres. 
“Esta é uma obra interativa e com 
particularidades diferentes, sendo 

que a pessoas para a verem, têm que 

participar nela”, confidencia a artista. 

Para Joana Vasconcelos, este foi o seu 

maior desafio profissional até agora. 

Se no início da sua carreira, Joana Vas-

concelos participava em cerca de duas 

exposições por ano, atualmente parti-

cipa entre 25 a 30 exposições anual-

mente no mundo inteiro, em países 

como Portugal, Dinamarca, Espanha, 

França, Reino Unido, Luxemburgo, 

Itália, Hungria, Brasil, Macau, Estados 

Unidos da América, Turquia, Rússia e 

muitos outros. 

Tal como a artista, também o Atelier 

Joana Vasconcelos foi crescendo pro-

gressivamente à medida das necessi-

dades, contando nos dias de hoje com 

cerca de 60 colaboradores de diferen-

tes nacionalidades e idades em diver-
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sas áreas. Para a artista, o mais im-
portante é que os seus colaboradores 
gostem do que fazem e saibam bem 
o que fazem. Com uma faturação en-
tre três a quatro milhões de euros por 
ano, o Atelier está sujeito às conjuntu-
ras económicas, que se forem adver-
sas podem influenciar os resultados. 

suficientemente aberto para comu-
nicar o mais possível com o mundo 
e alcançar os públicos. O lado de ex-
pandir a obra tem-me levado a novas 
exposições, novos encontros e novas 
encomendas”, afirma a artista.
 
Na elaboração das suas peças, Joana 

O Atelier Joana Vasconcelos diferen-
cia-se cada vez mais a nível interna-
cional pelo talento e dedicação da 
sua equipa, bem como pela aposta 
constante na inovação e em projetos 
únicos e diferenciadores. No futuro, o 
Atelier tem vários projetos em cartei-
ra, nomeadamente em Itália e França.

“O reconhecimento 
internacional do 

trabalho da artista  
deu-se com a 

participação na 51ª 
Bienal de Veneza, em 
2005, com a obra “A 

Noiva”. Por isso, esta foi 
a exposição que mais a 

marcou e projetou.”

“A estratégia de internacionalização 
do Atelier Joana Vasconcelos consiste 
em aproveitar ao máximo cada opor-
tunidade, sendo o mais profissional e 
criativa possível e apresentando peças 
bem construídas e a nos prazos defi-
nidos, capazes de gerar um discurso 

Vasconcelos utiliza materiais portu-
gueses, estabelecendo uma relação de 
grande proximidade com as empresas 
nacionais com quem trabalha, que se 
adaptam prontamente aos projetos da 
artista, possibilitando e criando solu-
ções para as suas peças. O contrário 
também se verifica, uma vez que a ar-
tista também adapta os seus projetos 
ao que as empresas conseguem efeti-
vamente fazer. 

Para finalizar, importa ainda salientar 

que o sucesso internacional da artista 

Joana Vasconcelos e da sua obra dá a 

conhecer Portugal ao mundo, levan-

do além-fronteiras a cultura, a histó-

ria e a tradição portuguesas. “Através 

da arte contemporânea, falo do meu 

país”, conclui a artista. 

www.joanavasconcelos.com

http://www.joanavasconcelos.com
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

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

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

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Benim 
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.

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

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

China*  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

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

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

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Cuba  
C   Limite total por operação (1M€) 

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

M/L  Fora de cobertura.

Egipto  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

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

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

Irão 

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

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

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

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

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições. 

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

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

No âmbito de apólices globais

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

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

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

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

Avenida da Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

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

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

Rússia 

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

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

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

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

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

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

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

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

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

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

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional%40cosec.pt?subject=
http://www.cosec.pt
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Aruba
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

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

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Equador
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Maldivas
Mongólia 
Myanmar
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
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
Irão
Iraque
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 
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% 2,6% 2,2%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,1% 39,9% 39,1% 41,7% 43,3% 43,8%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -2.805 4.710 788 -840 424 -420 -844

ID do Exterior em Portugal (IDE) 3.686 6.877 4.577 6.669 5.753 7.356 1.602

Saldo -6.491 -2.167 -3.789 -7.509 -5.329 -7.775 -2.446

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 53.335 59.984 60.407 57.684 50.889 51.697 808

ID do Exterior em Portugal (IDE) 115.366 125.515 127.260 137.878 134.746 143.884 9.138

Saldo -62.031 -65.531 -66.853 -80.194 -83.857 -92.187 -8.330

Indústrias transformadoras -403 112 515 525 127 -398

Eletricidade, gás e água 832 -205 -1.037 -39 641 680

Construção 42 -419 -461 -73 631 704

Serviços -23 405 428 3.146 4.310 1.163

Outros setores de atividade -23 -312 -289 2.194 1.646 -548

PIB 2,6% 2,2% 1,6% 1,8% 1,7% 1,7% 1,9%

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

Consumo Público 0,9% 0,8% n.d. 0,6% 0,8% 0,8% 0,8%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,8% 6,4% n.d. 1,2% 4,8% 5,4% 5,3%

Exportações de Bens e Serviços 4,5% 3,7% 4,0% 1,1% 2,7% 2,6% 3,8%

Importações de Bens e Serviços 5,7% 5,2% 5,5% 1,4% 3,9% 4,6% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,4% -0,1% -0,7% -1,0% -0,7% 0,7% 0,2%

Taxa de Desemprego (%) 7,0% 6,5% 5,6% 6,4% 5,9% 5,9% 6,1%

Taxa de Inflação (%) 1,2% 0,3% 1,2% 0,5% 1,0% 0,9% 1,0%

Dívida Pública (% PIB) 122,2% 117,7% 114,8% 117,1% 117,1% n.d. 116,0%

Saldo Sector Público (% PIB) -0,4% 1,0% (b) 0,1% 0,0% 0,0% 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      Notas: (a) - Balança Corrente e de Capital
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra       

Espanha 387 703 317

Alemanha -6 405 411

Chile -7 183 190

França -52 159 212

Suíça -56 75 130

União Europeia 673 -68 -741

Extra UE -249 -352 -103

Luxemburgo -140 1.854 1.993

França 467 1.231 764

Turquia -11 768 779

Alemanha 133 700 567

Espanha 1.714 661 -1.052

União Europeia 4.349 4.294 -55

Extra UE 1.404 3.062 1.658

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2018 2019 2020 (P)

INE 02/20 INE 02/20 FMI 10/19 OCDE 11/19 CE 11/19 BP 12/19 MF 12/19

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

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

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

Exportações bens 59.898 3,6% 4.972 5.180 4,2% 12,8%

Exportações bens UE 42.351 5,0% 3.605 3.714 3,0% 18,0%

Exportações bens Extra UE 17.547 0,4% 1.367 1.466 7,2% 1,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 80.318 6,6% 6.850 6.719 -1,9% 11,3%

Importações bens UE 59.293 7,4% 4.906 4.693 -4,3% 3,5%

Importações bens Extra UE 21.025 4,4% 1.944 2.026 4,2% 34,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 72,5% 71,7% -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 27,5% 28,3% -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 71,6% 69,9% -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 28,4% 30,1% -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan 2020 jan tvh % 20/19 tvc % jan  

20/dez 19 

BENS (Importação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan 2020 jan tvh % 20/19 tvc % jan  

20/dez 19 

Espanha 13,4% 8,4%

França 11,5% -8,1%

Alemanha 5,8% -6,1%

Reino Unido 5,4% 30,8%

EUA 4,3% -5,8%

Itália 3,9% 6,0%

Países Baixos 2,6% 33,7%

Veículos, Outro Mat. Transporte 15,9% -3,9%

Máquinas, Aparelhos 14,3% 10,9%

Combustíveis Minerais 8,4% 48,3%

Metais Comuns 7,3% -3,6%

Plásticos, Borracha 6,8% 2,8%

Espanha 30,1% 3,9%

Alemanha 13,3% -1,6%

França 6,7% -39,3%

Países Baixos 5,0% 9,7%

China 4,7% 10,3%

Itália 4,3% -0,1%

Brasil 4,0% 414,6%

Máquinas e aparelhos 17,9% 0,2%

Combustíveis minerais 13,7% 12,9%

Veículos e outro material de transporte 13,3% -16,9%

Químicos 11,4% 6,3%

Agrícolas 9,4% -1,4%

Espanha 87 1,8

EUA 66 1,3

França 54 1,1

Bélgica 34 0,7

Ceuta 23 0,5

Reino Unido -19 -0,4

Alemanha -53 -1,1

Brasil 216 3,2

Espanha 76 1,1

Angola 76 1,1

Rep. Dem. Congo 61 0,9

Azerbaijão -92 -1,3

Iraque -97 -1,4

França -292 -4,3

Combustíveis Minerais 105 1,5

Químicos 46 0,7

Plásticos, Borracha -41 -0,6

Metais Comuns -55 -0,8

Veículos, Outro Mat. Transporte -182 -2,7

Exp. Bens - Clientes 2020 (jan) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens - Produtos 2020 (jan) % Total 
2020 tvh % 20/19

Imp. Bens - Fornecedores 2020 (jan) % Total 
2020 tvh % 20/19

Imp. Bens - Produtos 2020 (jan) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Combustíveis Minerais 142 2,8

Máquinas, Aparelhos 73 1,5

Minerais, Minérios -21 -0,4

Pastas Celulósicas, Papel -23 -0,5

Veículos, Outro Mat. Transporte -34 -0,7

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 35.269 5,9% 2.304 2.386 3,6% -11,7%

Exportações serviços UE 25.215 5,5% 1.522 1.683 10,6% -10,0%

Exportações serviços Extra UE 10.054 6,9% 782 703 -10,1% -15,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 17.786 11,4% 1.420 1.443 1,6% -5,8%

Importações serviços UE 12.136 13,3% 969 977 0,9% -4,4%

Importações serviços Extra UE 5.650 7,5% 452 466 3,1% -8,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 71,5% -- 66,1% 70,5% -- --

Exportações serviços Extra UE 28,5% -- 33,9% 29,5% -- --

Unidade: Milhões de euros

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

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

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan 2020 jan tvh % 20/19 tvc % 

jan 20/dez 19 

SERVIÇOS (Importação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan 2020 jan tvh % 20/19 tvc %  

jan 20/dez 19 

Reino Unido 15,6% 10,6%

França 13,1% 16,1%

Espanha 12,7% 19,4%

Alemanha 9,4% -5,1%

EUA 7,7% -20,3%

Suíça 4,6% 5,3%

Países Baixos 4,1% 18,2%

Viagens e turismo 41,5% 6,5%

Transportes 25,7% 6,9%

Outros serviços fornecidos por empresas 15,9% -8,1%

Telecom., informáticos e de informação 8,0% 37,3%

Construção 2,4% -22,3%

Espanha 16,8% 14,6%

Reino Unido 11,5% -2,5%

França 9,3% 5,4%

EUA 6,9% 20,5%

Alemanha 6,8% -17,3%

Países Baixos 5,4% 12,4%

Irlanda 4,8% 13,5%

Outros serviços fornecidos por empresas 26,1%

Transportes 26,0% 3,9%

Viagens e turismo 21,2% 9,9%

Telecom., informáticos e de informação 7,1% 25,6%

Direitos utilização de propriedade intelectual 5,5% -21,0%

Espanha 49 2,1

França 43 1,9

Reino Unido 36 1,5

Países Baixos 15 0,6

Alemanha -12 -0,5

Brasil -26 -1,1

EUA -47 -2,0

Espanha 31 2,2

Brasil 17 1,2

EUA 17 1,2

Países Baixos 9 0,6

Itália -11 -0,8

Alemanha -21 -1,4

Luxemburgo -26 -1,8

Outros serviços fornecidos por empresas 377 26,5

Viagens e turismo 28 1,9

Telecom., informáticos e de informação 21 1,5

Manutenção e reparação 19 1,3

Transportes -21 -1,5

Exp. Serviços - Clientes 2020 (jan) % Total 
2020

tvh %  
20/19

Exp. Serviços - Tipo 2020 (jan) % Total 
2020

tvh % 
20/19

Imp. Serviços - Fornecedores 2020 (jan) % Total 
2020

tvh %  
20/19

Imp. Serviços - Tipo 2020 (jan) % Total 
2020

tvh % 
20/19

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 60 2,6

Telecom., informáticos e inf. 52 2,3

Transportes 40 1,7

Manutenção e reparação -21 -0,9

Outros serviços fornecidos por empresas -33 -1,5

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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BOOKMARKS Portugalglobal nº12952

“Dilema das Alianças – Defesa do 
Humanismo na Era da Inteligên-
cia Artificial” é uma obra centra-
da nas alianças e na forma como 
os seres humanos interagem, im-
plementam, adaptam e exploram 
mecanismos de cooperação, com 
o objetivo de melhorar a felicida-
de e o futuro.
O livro incide sobre várias áreas 
de conhecimento e temas mar-
cantes da atualidade, como a 
Inteligência Artificial, blockchain, 
criptomoeda Libra, Fintech e 
“Uber economia”.
O autor começa por introduzir o 
conceito de deep learning e con-
textualizar a negociação como 
um processo assimétrico, devi-

do à capacidade de captura e 
tratamento de dados que tanto 
podem levar ao sucesso como à 
perda de relevância. De segui-
da, aprofunda a teoria sobre as 
alianças, descrevendo os passos 
e os instrumentos que tendem a 
oferecer valor. Por fim, caracteri-
za a mobilização de uma rede de 
empresas e a emergente socieda-
de do conhecimento, sugerindo 
pistas para o futuro.
Rui Moreira de Carvalho é presi-
dente da Direção da Câmara de 
Comércio Portugal-Moçambique, 
quadro superior da Caixa Geral de 
Depósitos e professor associado 
do Instituto Superior de Gestão. 
É também autor de vários livros.

O “Power BI” é uma plataforma 
de análise de dados que a Mi-
crosoft disponibiliza no mercado 
para a elaboração de relatórios, 
possibilitando a qualquer pessoa, 
dentro de uma empresa, tomar 
decisões de negócio, através de 
informação analítica, detalhada e 
atualizada ao minuto. Reúne, na 
mesma base, dados provenien-
tes de várias aplicações, que vão 
desde o Microsoft Office e edito-
res de texto até dados publicados 
nas redes sociais. 
O livro “Exercícios de Power BI - 
Importação, Edição e Visualização 
de Dados” debruça-se sobre as 
funcionalidades de três grandes 
áreas desta solução – importação 
de dados; edição e transformação 
de dados; e visualização de dados 
– mostrando em quatro capítulos, 
e através da resolução de 95 exer-
cícios de dificuldade crescente, 
como se importam, atualizam e 

editam dados de modo a facilitar 
a sua visualização. 
Na resolução dos exercícios, o lei-
tor encontra, não só a descrição, 
passo a passo, da utilização das 
funcionalidades mais importantes 
na importação, edição e visua-
lização de dados, mas também 
apreende o contexto em que se 
aplicam e poderá deduzir outros 
tratamentos de dados.
Destinado a estudantes e professo-
res do ensino superior e de vários 
níveis de ensino profissional, este 
livro apresenta-se também como 
um precioso recurso para todos os 
profissionais que recolhem e tra-
tam dados de diversas fontes para 
os incorporarem em relatórios de 
suporte à tomada de decisão.
Adelaide Carvalho, professora e 
organizadora de vários cursos de 
aplicação da Informática à Econo-
mia e à Gestão em vários países, é 
autora de diversas obras.
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Editora: FCA
Ano: 2019
Nº de páginas: 192 pp.
Preço: 18,85€

DILEMA DAS ALIANÇAS

EXERCÍCIOS DE POWER BI – IMPORTAÇÃO, 
EDIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS
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