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Portugal e a captação de investimento
Só com mais e melhor investimento Portugal
será capaz de sustentar um crescimento forte
das exportações, constituindo esta combinação a pedra de toque para a economia portuguesa continuar a sua bem-sucedida recuperação no contexto global.
Portugal tem vindo a mostrar ao mundo a capacidade inegável das empresas e dos empresários
nacionais em competir com os melhores. As exportações portuguesas de bens e serviços superam hoje, pela primeira vez, os 40 por cento do
PIB, uma subida de cerca de 12 pontos percentuais face ao que se verificava em 2008. Mas
há ainda um longo caminho a percorrer para
conseguir aproximar o país de alguns mercados
europeus comparáveis, no que se refere ao peso
das exportações no PIB, como é o caso da Suíça,
o mercado em análise neste número da revista.
É com esse objetivo que temos vindo a implementar um conjunto de iniciativas no estrangeiro
e em Portugal, com destaque para o Roadshow
de (Re)investimento que iniciámos no passado
dia 15 de janeiro, na região norte do país e que
nos irá levar a visitar, sempre que possível em todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, e até
ao final do ano, empresas que tenham investido
e estão a colher os frutos desse investimento nos
seus processos de internacionalização, ou que
estão a ponderar investir a breve prazo.
Ancorada no centro da Europa, a Suíça, economia muito desenvolvida e um dos maiores

investidores mundiais, é o mercado em destaque nesta edição, pelas potencialidades que
apresenta para as empresas e os negócios
portugueses. A importância deste mercado
conduziu, aliás, à recente reabertura da delegação da AICEP em Zurique, importante centro financeiro do país que permitirá potenciar
o estreitamento das relações económicas entre
os dois países. Na realidade, a robustez da economia suíça pode não só potenciar a venda de
bens e serviços nacionais inovadores e de alta
qualidade, mas também promover o aumento
do investimento em Portugal, onde grandes
empresas suíças já têm uma sólida presença.
O tema de destaque deste mês é o projeto de
Alqueva. José Pedro Salema, líder da EDIA, a
empresa pública responsável pelo desenvolvimento deste projeto defende, em entrevista,
a sua excelência e realça as condições únicas
para atrair investimentos na agricultura e no
turismo, além do relevante impacto do projeto
na economia da região.
Deve ser sublinhado que o projeto de Alqueva
contribuiu decisivamente para a plantação de
grandes extensões de culturas diversas, em particular de olival, onde Portugal passou de deficitário a excedentário na produção de azeite. Em
termos de promoção e captação de investimentos, Alqueva está sempre na agenda da AICEP!
MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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ALQUEVA

UM PROJETO COM FUTURO
Fruto de um longo processo cujas raízes remontam à década de 50 do século
passado, a construção da barragem de Alqueva, situada no rio Guadiana, no
Alentejo interior, foi concluída em 2002 e permitiu criar a maior reserva de água
em Portugal e um dos maiores lagos artificiais da Europa.
O projeto Alqueva teve como principal objetivo criar uma zona de regadio no
Alentejo e produzir energia hidroelétrica para fornecer aquela região. Contudo,
é um projeto de fins múltiplos, podendo ser desenvolvidas diversas atividades
complementares nesta zona, nomeadamente no setor do turismo.

janeiro 2016

Desenvolvido pela EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, o projeto Alqueva está orientado para garantir o desenvolvimento sustentado da região através da
agricultura. A empresa torna a região atrativa
a investidores nacionais e estrangeiros, qualificando a sua oferta e gerando desenvolvimento
a partir da sua maior riqueza natural – a água.
O projeto foi aprovado em 1975 em Conselho de Ministros, tendo as obras preliminares
começado no ano seguinte. Contudo, em
1978 as obras foram temporariamente interrompidas. Só em 1993 é que o Conselho de
Ministros decidiu retomar o empreendimento
e os trabalhos reiniciaram em 1995, ano de
criação da EDIA.
Em 1998 teve inicio a construção das betonagens e em 2002 as comportas foram encerradas e a albufeira de Alqueva foi enchida.
Assim, a barragem foi construída em apenas
quatro anos. No ano de 2004 foi inaugurada a
Central Hidroelétrica de Alqueva. As obras de
ampliação da potência instalada da barragem
começaram em 2008 e em 2012 reforçou-se a
potência desta central.
A rede de distribuição da água, que conta com
dois mil quilómetros de extensão, estará concluída no verão deste ano. Nessa altura, os 120
mil hectares de área de regadio ficarão totalmente operacionais.
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mento de água durante quatro anos em caso
de seca. A água de Alqueva é assim capaz de
sustentar todas as atividades e garantir o abastecimento público.
Em Alqueva aposta-se em tecnologias modernas e inovadoras, como é visível na integração de todas as componentes infraestruturais
numa gestão conjunta e no sistema de telegestão que possibilita a gestão integral dos
diversos perímetros de rega, otimizando os
períodos de rega e reduzindo os custos energéticos de bombagem.
A sustentabilidade ambiental é uma preocupação em Alqueva, verificando-se uma forte

“Em Alqueva aposta-se em
tecnologias modernas e
inovadoras, como é visível
na integração de todas as
componentes infraestruturais
numa gestão conjunta e no
sistema de telegestão que
possibilita a gestão integral
dos diversos perímetros de
rega, otimizando os períodos
de rega e reduzindo os custos
energéticos de bombagem.”

Alqueva possui um dos maiores potenciais
agrícolas da região. Com uma posição quase
virgem em relação à agricultura de regadio
no início do projeto, o desenvolvimento gerado por Alqueva proporcionou um forte incremento na região alentejana, com reflexos na
produção nacional. Assim, a região conquistou
oportunidades únicas nas fileiras agrícolas e
agroindustriais, produzindo atualmente diversas culturas distintas.

aposta na sustentabilidade de uma nova agricultura e na preservação dos recursos naturais
existentes, como a água e o solo, para o futuro. O desenvolvimento sustentável da área de
influência de Alqueva é garantido pelo equilíbrio entre uma gestão ambiental adequada
dos recursos naturais e pela valorização do
território, aliado a novas práticas agrícolas e
tecnologias de regadio.

A principal mais-valia de Alqueva é a sua reserva de água, com um reservatório com 4.150
milhões de metros cúbicos de água. Esta reserva de água está devidamente ligada às
principais albufeiras espalhadas pelo território,
permitindo o abastecimento de todas elas e
garantindo uma distribuição eficaz da água. O
reservatório permite ainda assegurar o forneci-

A captação de investimento é fundamental
para o desenvolvimento da região de Alqueva, tanto ao nível da agricultura, como ao
nível do crescimento de projetos turísticos.
Para tal, é realizada cada vez mais uma forte
aposta na promoção e na divulgação do projeto Alqueva junto de potenciais investidores
nacionais e estrangeiros.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
E PROMOÇÃO DE ALQUEVA
Criada em 1995, a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de
Alqueva tem como missão conceber, construir e explorar o Empreendimento de
Fins Múltiplos de Alqueva, contribuindo para a promoção do desenvolvimento
económico e social da sua área de intervenção.
Com sede em Beja, tem como orientação estratégica o aproveitamento
do empreendimento assente no recurso água e no aumento da produção e
rentabilização dos investimentos das
infraestruturas criadas. Assim, contribui
para o desenvolvimento e promoção da

região, enquanto zona de referência de
investimentos, e também, do país.
Se em Portugal a sua divulgação visa
encontrar novos produtos, estimular
a produção e a sua comercialização,
no estrangeiro procura encontrar in-

vestidores diretos na agricultura e nas
agroindústrias, que se queiram abastecer ou instalar na região, ou agentes que procurem produtos frescos ou
com algum grau de transformação, e,
desta forma, potenciar também as exportações a partir da região.
A EDIA é assim uma facilitadora do
contacto entre investidores interessados e empresários locais, com o objetivo de estabelecer parcerias em diversas áreas de negócio.
Na captação de investimentos no setor
agrícola é estratégico incluir países que
procurem terras disponíveis para alargar
a sua capacidade de autoabastecimento, como é o caso dos países da Europa,
ou de produção em geografias complementares, como é o caso do Oriente,
América do Sul e regiões austrais.

©EDIA

Este desafio surge reforçado com a
existência da marca territorial “Alqueva”, registada pela EDIA para um conjunto de produtos. Esta marca veio re-
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forçar a estratégia de individualização
de um território que tem na garantia
de água para a agricultura o seu primeiro fator de diferenciação europeu.
E também na combinação desta com
o grande potencial agrícola e climático
para muitas das produções agrícolas.
Captar a atenção de potenciais investidores fora das fronteiras foi um dos
objetivos traçados na estratégia de comunicação então estabelecida. Assim, a
EDIA, numa parceria estabelecida com
o Núcleo Empresarial da Região de Beja,
NERBE/AEBAL, aposta na realização de
missões empresariais à região, onde são
convidados potenciais investidores e organizações, permitindo um maior contacto com a realidade, ao mesmo tempo
que se abrem caminhos para interações
locais, quer a nível de parcerias, aquisições ou alugueres de terrenos, potenciando o investimento agrícola.
A realização destas missões teve o seu
expoente máximo em junho de 2015,
tendo reunido durante três dias, 45
potenciais investidores estrangeiros.
Para esta ação a EDIA contou com a
colaboração das representações da
AICEP no estrangeiro, Consulados e
Câmaras de Comércio na identificação de potenciais investidores.
Ao nível da promoção externa, a participação em certames de caráter internacional, dirigidos aos setores agrícola
e agroalimentar, tem vindo a reforçar
a penetração do projeto de Alqueva,
nomeadamente em Espanha e na
Alemanha, permitindo contactos com
agentes locais.
Da mesma forma, a EDIA tem vindo a
realizar roadshows fora de fronteiras,
aproveitando a presença em certames, potenciando os contactos e divulgando o projeto.
O Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva tem vindo a afirmar-se
como o principal projeto estruturante
do Alentejo, região beneficiária de um
conjunto de infraestruturas que poten-

O PAPEL DA AICEP
NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO
Com o objetivo de intensificar a captação de investimento, a AICEP
apostou no reforço dos seus recursos humanos, no alargamento
da cobertura geográfica da rede externa e na criação da figura FDI
Scouts, que apoia na realização de missões a um conjunto de países
com grande potencial como emissores de investimento.
Para captar projetos que possibilitem
a criação de bens e serviços transacionáveis, emprego qualificado, a
utilização de recursos endógenos,
o aumento das exportações e um
desenvolvimento sustentado das regiões, a AICEP apresenta os fatores
competitivos de Alqueva junto de
players internacionais.
Os fatores competitivos desta região
são as suas condições naturais (solo e
clima) favoráveis, que aliadas à estrutura do sistema de irrigação, proporcionada pela Barragem de Alqueva,
a tornam num local privilegiado e
altamente competitivo para investimentos de atividades agroindustriais
e nos setores do turismo, das ener-

ciam o seu desenvolvimento de forma
integrada, sustentada e multissetorial.
A complexidade e funcionalidades do
empreendimento aconselham a ter
uma visão abrangente da sua missão
e objetivos, os quais se podem agru-

gias renováveis e das indústrias farmacêutica, cosmética e agroquímica.
Quando se trata de captar investimento qualificado para Alqueva,
a AICEP considera fundamental
divulgar as suas vantagens competitivas, como as acessibilidades,
a qualidade e disponibilidade dos
recursos humanos e dos centros
regionais de demonstração e experimentação, os serviços de apoio
operacional, a competitividade dos
custos operacionais e a abertura a
diferentes culturas. Desta forma, as
atividades de promoção da AICEP
junto de potenciais investidores privilegiam sempre a otimização destes fatores competitivos.

par em duas grandes vertentes. Por
um lado, permitir mudar o paradigma
do Alentejo, transformando-o na principal região de agricultura de regadio
em Portugal e, paralelamente, desenvolver económica e socialmente uma
região deprimida do país.
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O principal contributo de Alqueva consiste na criação de um sistema de armazenamento e distribuição de água
que possibilita a garantia de abastecimento durante todo o ano e com uma
autonomia superior a três anos, permitindo que todos os seus beneficiários
tenham a capacidade de manter as
suas atividades, sem restrições, durante períodos prolongados de seca.
Esta garantia é, indiscutivelmente,
uma mais-valia que, aliada à modernidade e eficiência das infraestruturas e
à sua capacidade de gestão integrada
e sustentada, fazem de Alqueva uma
infraestrutura crítica para o combate
à desertificação do território e ao impacto das alterações climáticas, sendo
uma oportunidade única para o desenvolvimento de atividades agrícolas
e agroindustriais. A região de Alqueva encerra um dos maiores, senão o
maior, potencial agrícola de Portugal.

A escala do projeto já está a ter e
terá reflexos ainda mais evidentes a
médio e longo prazo na produção
nacional e na balança comercial,
pelo aumento das exportações e
diminuição de importações de bens
alimentares e energia.
Assume-se que são os setores agrícola
e agroindustrial que mais poderão beneficiar com estas iniciativas, uma vez
que o espaço, a qualidade da terra e
o clima garantem as condições necessárias para o aproveitamento do projeto, sendo este o principal elemento
diferenciador utilizado na estratégia
de comunicação e promoção.
Tem sido crucial dar a conhecer esta
realidade nos potenciais mercados
agroindustriais internacionais, promovendo novas soluções para os empresários da região, preferencialmente

associados à instalação de novas atividades agroindustriais e à captação
e fixação direta de novos agricultores.
Em relação ao turismo no espaço
rural, este tem ganho cada vez mais
adeptos. Se adicionarmos os atrativos
extra, como a biodiversidade de uma
região ambientalmente preservada, a
cultura, o património, a natureza em
geral ou mesmo a astronomia, verificamos um produto com características únicas que, aliadas aos espelhos
de água criados por Alqueva, podem
contribuir para o preenchimento de
outros objetivos do projeto, nomeadamente na diversificação de atividades
económicas na região.
Dados internos e provisórios da EDIA são
reveladores da dimensão e do impacto
do projeto para o país, mostrando que
o retorno do investimento proveniente
do Orçamento de Estado em Alqueva
é de cerca de quatro vezes e meia, ou
seja, por cada euro aplicado pelo Governo em Alqueva, há um retorno efetivo
de 4,45 euros. Mas este retorno só será
alcançado se o projeto for devidamente
aproveitado e potenciado em todas as
suas valências, razão pela qual o esforço mobilizador terá de ser desenvolvido
junto de todos os seus beneficiários.
Com a construção do projeto de Alqueva surgiu a necessidade de estruturar a região enquanto produto territorial suportado numa imagem de
marca e estratégia comunicacional,
que combina as suas potencialidades intrínsecas com um conjunto de
outros mecanismos e ferramentas de
apoio, através de um processo de facilitação de contactos e negócios tendentes a otimizar o aproveitamento
das condições criadas pelo projeto.
O Alentejo está a viver uma alteração
profunda na sua componente agrícola
e agroindustrial, fruto da construção
do projeto de Alqueva.
www.edia.pt

©EDIA

edia@edia.pt
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ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
LAGO ALQUEVA
UMA ESTRATÉGIA COM FUTURO

Constituída em 2005, a ATLA – Associação Transfronteiriça Lago Alqueva conta
atualmente com a gestão dos municípios de Alandroal, Moura, Mourão, Portel,
Reguengos de Monsaraz, Serpa e com os municípios espanhóis de Alconchel,
Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno.
Os principais objetivos da Associação
centram-se na implementação de
uma estratégia integradora e equilibrada para o território abrangido, que
respeite e potencie a sua diversidade e
vocação, e no fortalecimento da cooperação transfronteiriça.
Desta forma, a ATLA procura potenciar as capacidades logísticas das aldeias para desenvolverem atividades
turísticas, implementar um modelo de
desenvolvimento turístico conducente

à criação de um destino turístico de
excelência e potenciar a articulação da
água com o território através da criação de infraestruturas náuticas.

>POR JOSÉ CALIXTO,
PRESIDENTE DA DIREÇÃO
DA ATLA

Preocupa-se ainda com a recuperação e valorização dos recursos endógenos da região (património material
e imaterial, natural, água e clima),
com a valorização e divulgação dos
seus ativos e com a criação de um
território mais sustentável e amigo do
ambiente.

12
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O TURISMO
EM ALQUEVA

De modo a manter uma boa atividade económica na região, a ATLA
tem vindo a exercer esforços ao longo dos últimos anos para requalificar os recursos humanos da região,
combater o desemprego, criar novos
empregos, apoiar e reforçar as pequenas e médias empresas locais e
apoiar as empresas no seu processo
de internacionalização.
Neste âmbito, a ATLA elaborou um
Plano de Ação para o período 20142020, onde incorpora uma estratégia
de desenvolvimento e de especialização inteligente associada ao Lago
Alqueva. Este plano visa garantir um
“Crescimento Inteligente, Inclusivo
e Sustentável”, de acordo com a estratégia europeia, nacional e regional
para o período 2014-2020.
O plano da ATLA define as quatro linhas de atuação mais importantes
para a região: as ações transversais, o
ambiente e ordenamento do território, a inovação, empreendedorismo e
competitividade, e por fim, o turismo.
De referir que este plano foi considerado
pelo Turismo de Portugal, no documento estratégico Portugal 2020, como um
dos cinco projetos âncora referente ao
Reforço da Cooperação Internacional.

No final de 2015, a União Europeia
aprovou a candidatura do território
da Associação ao “Pacto Europeu
Mayors Adapt”.
No anterior Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN, a Associação
foi a entidade gestora das candidaturas
ao INTERREG, que incluía o Projeto Estruturante para o Desenvolvimento das
Terras do Grande Lado Alqueva – PEGLA
e as Ações para o desenvolvimento das
Terras do Grande Lago Alqueva – ADLA,
tendo sido observadas boas taxas de
execução. Assim, foram já apresentadas
várias candidaturas a multifundos.
A ATLA encontra-se ainda a preparar
outras candidaturas a outros instrumentos de apoio, nomeadamente ao
INTERREG V-A, uma vez que pretende
continuar a desempenhar o papel de
beneficiário principal.
Importa ainda salientar que a ATLA
apoia e implementa constantemente
projetos de grande impacto e visibilidade no território como, por exemplo,
a Reserva Dark Sky Alqueva, as aldeias
ribeirinhas floridas e a promoção da
viticultura e do vinho.
www.lagoalqueva.eu
geral@lagoalqueva.eu

Após a construção
do projeto Alqueva,
a aposta no turismo
começou a ser uma
realidade. Alqueva
é um projeto com
inúmeras valências e
fins múltiplos, pelo
que o turismo é uma
vertente essencial, que
permite atrair e cativar
mais pessoas à região.
Alqueva apresenta essencialmente
projetos turísticos de pequena dimensão e só agora tem começado a crescer a este nível.
A EDIA tem procurado rentabilizar os
espaços da região nesse sentido, ape-
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sar de não ter ainda um plano definido
de promoção turística de Alqueva. Para
a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva é fundamental apresentar critérios específicos para
o desenvolvimento turístico da região
e indicar diretamente as atividades que
devem ser desenvolvidas em cada espaço, por serem as mais adequadas.
Um dos principais projetos turísticos
de referência em Alqueva é a Barragem da Amieira, que disponibiliza
barcos-casa e um restaurante panorâmico na marina. Os barcos-casa, caracterizados pela sua segurança, podem ser alugados por qualquer pessoa que pretenda conhecer e explorar
o lago, sem ser necessário ter carta de
marinheiro, e, de acordo com José Pedro Salema, presidente da EDIA, tem
uma taxa de ocupação “bastante respeitável”, excedendo as expectativas
dos mais reticentes ao projeto. Descubra mais sobre este projeto aqui.

com cerca de 70 hectares cada. Um dos
projetos, com investimento português
e estrangeiro, aproveitará as casas que
serviam de alojamento aos engenheiros
que construíram a barragem e deverá
avançar a muito breve prazo. Na outra
margem, a EDIA tem uma propriedade
onde se encontram apenas algumas
ruínas mas que, segundo Salema, tem
potencial para ter um restaurante panorâmico ou um hotel de charme.
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“Estes dois projetos serão as verdadeiras âncoras do turismo de Alqueva,
pelo que a EDIA tem desenvolvido um
árduo trabalho para a sua concretização”, referiu José Pedro Salema.
De referir que a EDIA é ainda proprietária do Parque de Natureza de
Noudar, em Barrancos, onde tem uma
unidade turística que tem sido sustentável (ver caixa).

Em entrevista à Portugalglobal, o presidente da EDIA revelou também que neste momento estão previstos outros dois
projetos com um imenso potencial turístico, em propriedades situadas em cada
lado do muro da barragem de Alqueva,

©Sérgio Guerra

Parque de Natureza Noudar
Propriedade da EDIA, o Parque de
Natureza de Noudar é uma pequena
unidade turística em Barrancos, com
dez quartos e um restaurante. Este
parque foi adquirido na sequência
da aquisição da Herdade da Coitadinha, em 1997, como medida de
compensação pela perda de habitats
a nível de ecossistemas de montado,
galerias ripícolas e matagais mediterrânicos induzidos pela construção da
barragem de Alqueva.

©Sérgio Guerra

“A EDIA tem feito uma aposta simultânea em diversas áreas desta unidade, como o turismo, restaurante,
agricultura, caça, preservação da vida
selvagem e projetos de biodiversida-

de. É esta aposta que tem permitido
o sucesso do parque”, afirma José
Pedro Salema, presidente da empresa
pública responsável pelo desenvolvimento do projeto de Alqueva.
Com a missão de garantir a valorização e a preservação deste espaço,
com características únicas, a EDIA
implementou um modelo multifuncional de gestão territorial que associa a conservação da biodiversidade
com a recriação da atividade agrícola e pecuária, segundo as tradições da região. Entre 2007 e 2015,
o parque recebeu cerca de 19.000
visitantes, tanto nacionais como estrangeiros. Conheça o parque aqui.
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Alqueva é sobretudo o destino ideal
para aqueles que gostam de atividades
ao ar livre, como atividades náuticas,
caminhadas e passeios de bicicleta. A
região está também classificada como
a primeira reserva de Dark Sky da Europa e do mundo, sendo já muito procurada por quem gosta de ver as estrelas.
Na rota de Alqueva, perto de Monsaraz, o projeto turístico Sem-Fim inclui
um restaurante, passeios e excursões
de barco e atividades de Dark Sky,
apostando igualmente na vertente ar-

tística, através de uma galeria de arte.
Situado em Telheiro, este espaço prima
pela inovação e pela qualidade.
Também na área de Monsaraz, junto
ao convento da Orada, encontra-se o
Cromeleque do Xerez. De forma quadrada, este espaço é constituído por
50 menires de granito e por um monólito ao centro com cerca de quatro
metros de altura.
Um outro local turístico a visitar em
Alqueva é a Aldeia da Luz, que ficou

Aldeia da Luz
A barragem de Alqueva originou a
submersão da Aldeia da Luz, sendo
necessária a relocalização da sua
comunidade. Assim, foi construída
uma nova aldeia com a estrutura
funcional da original. A nova aldeia
foi edificada em 2002 num local
muito próximo da antiga e implicou
a construção de 212 casas de habitação, arruamentos, largos, estadas,
estabelecimentos comerciais e equipamentos coletivos. As terras de
cultivo foram também distribuídas
pela população.

Além disso, foi ainda construído o
Museu da Luz, entre a aldeia da Luz
e a margem do lago de Alqueva. Este
espaço, aberto ao público em 2003,
apresenta as profundas alterações
ocorridas na região de Alqueva, decorrentes do aparecimento da barragem e da submersão da aldeia. As
exposições apresentadas abordam
as temáticas da identidade, história
e paisagem daquele lugar. O próprio
edifício do museu em xisto já foi premiado diversas vezes, apresentando
uma arquitetura marcante.

“Com imensas
potencialidades
turísticas, a região
de Alqueva deve
capitalizar e apostar
nas suas características
diferenciadoras e
inovadoras ao máximo,
de modo a atrair
mais turistas, tanto
portugueses como
estrangeiros.”
submersa com a barragem, levando à
construção desta aldeia num novo local, onde se encontra um museu com
as memórias da antiga aldeia (ver caixa).
De realçar ainda os castelos de Juromenha, Alandroal, Terena, Monsaraz
e Portel e, também, os miradouros de
Mourão e Moura. Um excelente atrativo
turístico, capaz de potenciar a região.
Com imensas potencialidades turísticas, a região de Alqueva deve capitalizar e apostar nas suas características
diferenciadoras e inovadoras ao máximo, de modo a atrair mais turistas,
tanto portugueses como estrangeiros.
Para José Pedro Salema, o turismo em
Alqueva deve ser um turismo de especialidade, como por exemplo turismo
ecológico, bird watching, arqueológico, científico ou astronómico. Estas
devem ser as principais apostas dos
investidores turísticos na região.

©Sérgio Guerra

“O principal desafio e barreira ao desenvolvimento de projetos turísticos
em Alqueva é o Plano de Ordenamento da região, que impõe determinadas regras e limita a construção
turística na área. Atualmente, este
instrumento está a ser revisto e o
grande desafio a alcançar é que baixem as exigências e que o plano se
adapte à realidade da região”, defende o presidente da EDIA.

janeiro 2016
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AGROMAIS – ENTREPOSTO
COMERCIAL AGRÍCOLA

Valor acrescentado ao investimento
agrícola em Alqueva
Nascida em 1987, em Riachos, Torres Novas, a AGROMAIS tem como objetivo criar
estruturas de secagem e armazenagem de cereais e concentrar e profissionalizar a
sua comercialização. Em 2012, expandiu o seu modelo de organização de produção
e comercialização para a região de Alqueva, sendo que atrair agroindústria é um
dos principais objetivos para a região.
Desde cedo que os negócios do entreposto foram diversificando e crescendo
através da introdução de novas cultuais, especialmente nas áreas hortícola
e horto-industrial. De entre as culturas
mais importantes destacam-se o milho,
milho para pipoca, cebola, alho, batata
para indústria, tomate e abóbora.
A AGROMAIS é responsável pela
venda das produções dos seus associados, tirando partido do seu poder

negocial e da sua estrutura operacional e comercial, acrescentando valor a
essas mesmas produções. Assim, estabelece contratos com a indústria, com
superfícies comerciais, armazenistas e
revendedores, quer no mercado nacional quer no mercado internacional.
Atualmente é a maior organização
nacional de agricultores no setor da
comercialização de cereais e outros
produtos agrícolas.

Desde 2012, e fruto da consistência financeira, do modelo organizacional e
de fortes parcerias, a AGROMAIS iniciou a expansão do seu modelo de negócio para a região de Alqueva, tendo
sido possível, desde então, avançar
com a concretização de projetos de
produção e transformação na região.
Hoje, a AGROMAIS é um dos players
agrícolas de referência nas culturas
em que atua. Ao longo destes três
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anos de presença no Baixo Alentejo, já
foram investidos mais de três milhões
de euros, o que permitiu atingir, nessa
região, uma faturação de 3,5 milhões

“Ao longo de três anos
de presença no Baixo
Alentejo, já foram
investidos mais de três
milhões de euros, o que
permitiu atingir, nessa
região, uma faturação
de 3,5 milhões de euros
anuais, correspondendo
a mais de 15.000
toneladas de produtos
comercializados.”
de euros anuais, correspondendo a
mais de 15.000 toneladas de produtos comercializados.
De entre os projetos desenvolvidos, e
que incluem uma forte componente
de investigação e de inovação, des-

taca-se a construção das instalações
de secagem e armazenagem de milho no Parque Agroindustrial de Penique, em Ferreira do Alentejo, que
foi o maior investimento na fileira
dos cereais na região. De referir ainda a construção de uma unidade de
concentração e expedição de cebola,
em fase de conclusão, que permitirá
potenciar ainda mais as excelentes
condições que a região tem para a
produção deste produto.
A AGROMAIS refere-se à sua presença em Alqueva como um projeto de
longo prazo, tendo uma estrutura de
apoio técnico no terreno no que diz
respeito à produção das culturas mediante exigentes critérios de qualidade e de cumprimento de boas práticas
agrícolas. Desta forma, garante o escoamento da produção dos seus associados na região, acrescentando valor
aos seus investimentos.

www.agromais.pt
agromais@agromais.pt

SOVENA

UMA APOSTA
EM ALQUEVA
Alqueva contribuiu
decisivamente para
o projeto de olival
e de construção de
lagares da Sovena, ao
disponibilizar terras de
regadio. Este projeto
permitiu a realização de
plantações modernas
proporcionando as
condições ideais à
obtenção de matériaprima de eleição e o
respetivo controlo sobre
a sua transformação,
assegurando níveis
superiores de qualidade
nas suas marcas de azeite.
Detida pelo grupo Nutrinveste, a
Sovena é líder mundial no setor do
azeite, detendo marcas como a Oliveira da Serra em Portugal, a Andorinha no Brasil, a Olivari nos EUA
e a Fontoliva em Espanha. É ainda
fornecedora de marcas próprias das
principais cadeias de distribuição internacionais, com especial destaque
para a cadeia espanhola de supermercados Mercadona e para a Walmart, nos EUA.
A Sovena é a única grande empresa
mundial do setor que incorpora todas
as operações, desde a plantação do
olival – sendo que possui em Portugal
o maior olival do mundo, com mais de
10 milhões de oliveiras –, à produção
do azeite, embalamento e distribuição
em todo o mundo.

janeiro 2016
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Com um volume de faturação de
1.100 milhões de euros em 2014, dos
quais 80 por cento dizem respeito aos
mercados internacionais, a Sovena
pretende alcançar em 2015 um volume de 1.400 milhões de euros.
Tendo a missão de levar azeite de qualidade a todos os consumidores do mundo, a Sovena está presente fisicamente
em nove localizações geográficas – Portugal, Espanha, EUA, Brasil, Angola, Tunísia, Marrocos, Chile e Hong Kong – e
exporta para mais de 70 países. Conta
com mais de 1.300 colaboradores espalhados por todo o mundo.
No futuro, a empresa pretende continuar a reforçar a sua presença na Europa, no Brasil e nos EUA, sem esquecer a expansão para os mercados do
Leste Europeu, China, Japão, Índia e
Austrália, onde se pretende aprofundar o negócio já iniciado.
A Sovena explora atualmente em
Portugal mais de 10 mil hectares de
olival com mais de 10 milhões de oliveiras plantadas, naquele que será o
maior olival do mundo. Esta exploração surgiu através da sua participada
Elaia e como resultado de uma parceria com a Atitlan.
Este investimento, num total de 200
milhões de euros, desenvolveu-se entre 2006 e 2007, depois de Portugal
reunir as condições que permitiam
uma abordagem empresarial da exploração do olival, ou seja, a existência de terra disponível de regadio, aliada às mais modernas tecnologias de
produção e transformação disponíveis
no setor O Alqueva constitui assim um
fator chave essencial para o sucesso e
dimensão deste projeto.
Tratando-se de um dos investimentos
agrícolas mais relevantes realizados
nos últimos anos em Portugal, com
notória importância na recuperação
do olival nacional, o projeto da Sovena/Elaia tem o seu polo central em
Ferreira do Alentejo. Foram investidos

10 milhões de euros na construção do
Lagar Oliveira da Serra, um trabalho
assinado pelo arquiteto Ricardo Bak
Gordon e repetidamente premiado
como o melhor do mundo. Tem ainda
polos em Avis, também com um novo
lagar, e em Elvas.
Os 10 mil hectares encontram-se distribuídos por 57 herdades, sendo que
cerca de 60 por cento da área explo-

rada se situa em áreas beneficiadas
direta ou indiretamente pelo Alqueva.
A produção de azeitona da campanha
de 2014/2015 cifrou-se em cerca de
51 mil toneladas, esperando-se para a
presente colheita cerca de 90 mil toneladas de azeitona.

www.sovenagroup.com
info@sovena.pt
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INCENTIVOS À AGROINDÚSTRIA
da Parceria Europeia para a Inovação.
O apoio a conceder assume a forma de
subvenção não reembolsável até ao limite de três milhões de euros de euros
por beneficiário e subvenção reembolsável no que exceder aquele montante.

>POR FRANCISCO H. PEREIRA,
SENIOR MANAGER

>POR ANA COSTA DIAS,
MANAGER

O Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 sucede ao PRODER, enquanto programa de apoio específico
a investimentos ligados à atividade
agrícola. O PDR 2020 prevê cerca de
4,2 mil milhões de euros de apoios ao
desenvolvimento rural para o período
de programação compreendido entre
2014 e 2020, tendo como principal
objetivo “o crescimento sustentável
do sector agro-florestal em todo o território nacional”.

quem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas.

Quais as principais
medidas de apoio?
Investimento na Exploração Agrícola - tem como objetivo reforçar
a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a
formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento das
empresas, assim como a preservação de melhoria do ambiente.
Investimento na Transformação e
Comercialização de Produtos Agrícolas- esta medida tem como objetivo promover a expansão e a
renovação da estrutura produtiva
agroindustrial, potenciando a criação de valor, a inovação, a qualidade
e segurança alimentar, assim como a
produção de bens transacionáveis e
a internacionalização dos produtos.
Quem pode beneficiar
destas medidas de apoio?
Estas medidas destinam-se a pessoas
singulares ou coletivas que exerçam
atividade agrícola ou que se dedi-

Quais os níveis e as formas
de apoio previstos por cada uma
destas medidas?
Investimento na Exploração Agrícola
Os níveis de apoio a conceder por
beneficiário resultam da aplicação de
uma taxa base de 30% sobre o montante de investimento elegível.
Esta percentagem pode ser majorada
até ao limite máximo de 50% para regiões menos desenvolvidas ou com condicionantes naturais ou específicas, ou
de 40% para as restantes zonas. Outras
majorações poderão ainda ser aplicadas
nos casos de jovens agricultores e de
agrupamentos de agricultores.
O incentivo assume a forma de subvenção não reembolsável até ao limite de
dois milhões de euros por beneficiário e
subvenção reembolsável no que exceder
aquele montante, até um montante máximo adicional de dois milhões de euros.
Investimento na Transformação
e Comercialização de Produtos
Agrícolas
Os níveis de apoio a conceder por beneficiário correspondem a 25% do
montante de investimento elegível,
subindo para 35% nas regiões menos
desenvolvidas.
Estas percentagens podem ser majoradas se o projeto for promovido por uma
organização ou agrupamento de produtores ou se forem operações no âmbito

Programas orientados
para projetos de I&D
Em matéria de inovação, o sector agroalimentar e florestal revela tendências
que são transversais à economia, nomeadamente a dificuldade em transferir os resultados ao nível da I&D para
a valorização económica da produção.
Nesse sentido, podem ser utilizadas
duas medidas de apoio que têm como
o objetivo o reforço da cooperação
para a inovação entre os agricultores,
as empresas, as organizações do sector e as estruturas I&D:
 istema de Incentivos à I&D - aplicáS
vel às empresas, incluindo as do setor da agroindústria, com projetos
de investigação industrial e desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos,
processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em
produtos, processos ou sistemas
existentes;
 riação de grupos operacionais C
medida destinada à constituição de
parcerias por entidades de natureza
pública ou privada para o desenvolvimento de um plano de ação visando a inovação no setor agrícola.
Regra geral, estas medidas consubstanciam-se em incentivos não reembolsáveis com taxas de apoio entre
25% e 80%.
Os sites do PDR2020 e do Portugal
2020 disponibilizam informação adicional e a legislação relativa a estes
incentivos. Para uma avaliação sem
compromisso do enquadramento do
seu projeto de investimento nestes sistemas de incentivos, contacte-nos.
francisco.Hamilton-Pereira@pt.ey.com
ana.dias@pt.ey.com
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JOSÉ PEDRO
SALEMA
Presidente da EDIA

“Alqueva tem condições excelentes
para o investimento”

janeiro 2016
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José Pedro Salema assumiu, há cerca de dois anos, a liderança da
EDIA, a empresa pública responsável pelo desenvolvimento do
projeto de Alqueva, o maior reservatório de água de Portugal.
Aos 42 anos, o engenheiro agrónomo, que diz ser um apaixonado
por Alqueva, defende a excelência do projeto e as suas condições
únicas para atrair investimentos na agricultura e no turismo, além
do relevante impacto na economia da região.
Em entrevista, José Pedro Salema fala-nos ainda dos desafios que
tem pela frente, agora que está para breve a conclusão da obra
de distribuição de água pelo território e que deixará operacionais
120 mil hectares de regadio. Expansão da rede de água, revisão
do ordenamento do território com vista à captação de projetos
turísticos sustentáveis e valorização do património são alguns
desses desafios.
Pode fazer-nos uma breve descrição do
“estado da arte” do projeto Alqueva no
âmbito da missão e competências da EDIA?
Este é um momento muito importante para o
projeto porque está em fase de conclusão. A
EDIA – Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva foi fundada em 1995,

“O Estado não espera
receber os grandes
dividendos e investimentos
que efetuou no capital
social da EDIA; os dividendos
que vamos recolher
serão na economia e no
enriquecimento da região.”
completando 20 anos de existência em 2015.
Quando foi fundada e lançada, pretendia-se
que o projeto ficasse concluído em 2025 e nós
conseguimos antecipar esse prazo em uma década, fazendo em 20 anos um projeto de 30.
Sendo um projeto muito ambicioso e estruturante de uma região, este prazo é perfeitamen-

te razoável e normal. As betonagens começaram em 1998 e as comportas fecharam em
2002, portanto foram só quatro anos de construção da barragem. Depois foi preciso fazer a
rede para distribuir a água pelo território, que
quando estiver concluída, nos próximos meses,
terá dois mil quilómetros de extensão, ficando
operacionais os 120 mil hectares de área de regadio que foram pensados inicialmente. Uma
meta importante para a EDIA é, na campanha
de 2016, estar o projeto operacional como estava sonhado inicialmente.
Como encarou o desafio de, há cerca de
dois anos, vir liderar a empresa responsável pela gestão da maior reserva de água
do país, com impactos reconhecidos na
economia regional e nacional? O que encontrou e o que espera deixar?
Encontrei uma empresa bem organizada e estruturada, com pessoas com imensa motivação e
apaixonadas pelo projeto, e que me conseguiram
transmitir essa paixão. E se eu já gostava muito do projeto há dois anos atrás, hoje sou um
apaixonado por Alqueva, respiro e transpiro Alqueva por todos os poros. É um privilégio poder
estar a participar numa estafeta muito longa e
completar a última perna da estafeta é sem-
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pre motivante. Mas eu sei que esta meta não é a
derradeira. Num projeto desta dimensão, temos
sempre que pensar como podemos fazer melhor,
como podemos otimizar e fazer mais pela região,
porque é esse o nosso objetivo.
Muitas vezes vêm alguns investidores ter connosco a perguntar se só queremos vender água
e se só estamos preocupados com as receitas.
É claro que não, nós estamos preocupados
com a sustentabilidade do projeto e queremos
que todos os custos sejam pagos, mas não
visamos o lucro. O objetivo de uma empresa
de desenvolvimento é lutar pela prosperidade
de uma região e do país, ou seja, é trabalhar
para os outros e não para si próprio. O Estado
não espera receber os grandes dividendos e investimentos que efetuou no capital social da
EDIA; os dividendos que vamos recolher serão
na economia e no enriquecimento da região.
Quando nasceu, há quase 50 anos, o projeto do Alqueva visava sobretudo o desenvolvimento de uma agricultura de regadio
numa região de sequeiro. Atualmente é
um projeto com várias valências e existe
uma visão integrada para a região. Qual é
a atuação da EDIA neste campo?
É verdade que nestes 20 anos estivemos muito
focados na construção, mas há cerca de três
anos houve uma mudança na estratégia da
empresa, com uma aposta clara na promoção,
com presenças organizadas e planeadas em
feiras e de acordo com as necessidades. Temos
um plano plurianual de promoção de parcerias
com alguns agentes locais, participando em
eventos internacionais como a Fruit Logistica
(Alemanha) e a Fruit Attraction (Madrid), que
são as duas maiores feiras europeias do setor
hortofrutícola. Vamos também estar presentes,
no final de janeiro, na feira de Don Benito, perto de Badajoz, que é uma feira agrícola muito
forte, e onde será mais fácil promover o projeto devido à sua proximidade.
É possível contabilizar o impacto económico de Alqueva na região?
Nós concluímos agora dois estudos muito importantes para determinar o impacto do projeto
na economia, um deles, da equipa do professor
Augusto Mateus. Este estudo revela que o impacto é muito significativo, e, ainda que refira
que a maior fatia desse impacto vai para a agri-

cultura e para a transformação nesta área, confirma os valores que nós já tínhamos calculado
internamente. Não posso dar-lhe o número final
deste estudo, porque ainda está a ser concluído,
mas digo-lhe o nosso número que tem vindo a
ser confirmado: 120 mil hectares representam
160 milhões de euros de valor acrescentado
bruto adicional por ano, ou seja, traduz riqueza. Inicialmente, os nossos números apontavam
para a criação de 12 mil empregos. Ainda não
ultrapassamos este número, mas não podemos
esquecer que ainda estamos a terminar obras.
O que nós verificamos, e que também foi verificado por este estudo, é que os números que
nós apontávamos batem certo e existem muitos
indicadores que nos dão esse feedback positivo.
Por exemplo, Alqueva já foi responsável por
Portugal passar de uma situação deficitária a
excedentária no azeite. Só os 30 mil hectares que existem em Alqueva produzem tanto
como tudo o resto. Portanto, a produtividade
daqueles solos é muito elevada e o olival foi só
a primeira revolução.
Que outras culturas se poderão introduzir
na região?
Hoje a cultura da moda é a amêndoa e esta
cultura é muito interessante porque tem uma
técnica de preparação muito semelhante à da
oliveira, com a vantagem de que a colheita é fei-
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ta dois meses antes. Ou seja, os equipamentos
usados na exploração do olival podem também
ser utilizados na amêndoa. A amêndoa tem a
vantagem de estar hoje com um preço muito
atrativo, chegando por vezes a 10 euros o quilo, contudo não se fazem amêndoas de um dia
para o outro. Se eu plantar uma amendoeira
hoje, ela só me dá amêndoas daqui a dois anos;
há sempre um intervalo de tempo entre o avanço destes projetos de culturas permanentes e a
entrada em plena produção.

“O respeito pelo ambiente, a
monitorização e o controlo são
a nossa maneira de proceder
e é um distintivo da região do
Alqueva face a outras, onde
na área do regadio houve
uma ação destruidora do meio
ambiente.”
Portanto, existem investidores interessados
na produção da amêndoa?

BARRAGEM DO ALQUEVA DESCARGAS

Eu penso que nos próximos dois ou três anos,
teremos uns sete mil hectares de amêndoa naquela região. Mas existirão outros! Quem diria
que iriamos produzir papoila do ópio em Alqueva
em quatro mil hectares? A primeira empresa foi
a MacFarlan Smith, uma empresa de origem escocesa, depois seguiu-se a TPI, de origem austra-
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liana, e hoje estão as duas a operar em Alqueva,
com vontade de crescer e de chegarem aos sete
ou oito mil hectares. Estas empresas pretendem
ainda ter uma unidade de extração da substância
ativa, dos opiáceos, na zona industrial, ou seja,
agroindústria de elevadíssimo valor acrescentado
e com mão-de-obra especializada.
Imagino que a questão ambiental seja um
assunto muito importante para Alqueva.
Sim, de facto é um assunto muito sensível,
porque o ambiente é uma das nossas áreas de
atuação, que começou por ser uma obrigação
e que resulta diretamente das declarações de
impacto ambiental. Mas se o ambiente começou por ser uma obrigação, hoje é uma forma
de estar: o respeito pelo ambiente, a monitorização e o controlo são a nossa maneira de proceder e é um distintivo da região do Alqueva
face a outras, onde na área do regadio houve
uma ação destruidora do meio ambiente. Foi
uma preocupação de todos os responsáveis e
engenheiros que nele trabalharam que Alqueva fosse um bom exemplo de como se deve
fazer desenvolvimento sustentável.
Quanto é que foi investido até hoje em
Alqueva?
Em investimento público temos 2,35 mil milhões de euros, que abrange todo o projeto,
ou seja, um terço na barragem, um terço na
rede primária e um terço na rede secundária.
Em relação ao investimento privado, só com
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o último quadro comunitário, entre 2007 e
2013, os números do PRODER apontam para
valores na ordem dos mil milhões de euros.
Depois de tudo montado, há ainda outro “motor”
que tem que fazer a distribuição da água pela terra, que é a rede terciária e que envolve também
um investimento muito significativo. Se pensarmos nas culturas permanentes, por exemplo no
olival, a preparação do terreno, a plantação do
olival e a manutenção das árvores pequenas até
elas atingirem a produção, isso é um investimento
muito significativo. As culturas permanentes exigem um investimento muito grande.
Em termos de promoção, como se propõe continuar a captar investimento nas
várias áreas? Já falou da participação em
feiras, sei que a AICEP também apoia a
EDIA nesta área…
A AICEP é um apoio fundamental sempre que
falamos com investidores estrangeiros e é um
canal de entrada. Nós recebemos muitos pedidos de contactos através da rede externa da AICEP e fazemos também algumas ações conjuntas. O ano passado tivemos uma missão inversa
muito interessante, que teve 45 investidores de

“Estamos na zona da Europa
com maior nível de radiação
solar, pelo que o potencial
produtivo é muito grande. O
fator limitativo para atingir
esse enorme potencial – a falta
de água – deixou de existir.”
todo o mundo a visitar o projeto. Este ano temos na calha umas visitas de alguns grupos holandeses, de várias embaixadas que estão sempre articuladas com a AICEP e, portanto, vamos
ter seguramente um ano forte na promoção.
Mas para mim o essencial é manter esta estratégia de promoção ativa e não abrandar o
ritmo, porque a obra que está feita ainda não
está toda a ser utilizada, sendo esta a motivação principal para nós continuarmos a promover. Se estivéssemos a 100 por cento de utilização não seria preciso promover nada porque
cada agricultor já estava a utilizar a rede, mas

não sendo o caso, o nosso interesse é captar
investimento e aumentar a taxa de adesão.
Esta adesão significa a percentagem da área
que estamos a regar face à área total equipada, ou seja, nos 120 mil hectares que temos
equipados quantos é que efetivamente regam.
A média dos aproveitamentos de regadio público anda pelos 50 por cento mas nós já estamos nos 65 por cento, ou seja, dois terços da
área equipada é efetivamente regada. Mas não
queremos ficar por aqui, a ambição da EDIA
deve ser atingir 80 por cento.
Quais são os principais fatores de atratividade de Alqueva na captação do investimento?
Em primeiro lugar, as condições base do país. A
AICEP faz isso muito bem na sua atividade de
promoção. Somos um excelente país para viver
e para investir, com segurança, boas organizações de suporte, facilidade para montar uma
empresa, etc..
Na parte agro, é importante a dimensão da
propriedade, já que tipicamente os investidores
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procuram grandes áreas. A média da parcela em
Alqueva, no nosso universo de clientes, é de 50
hectares. O clima e o solo são muito favoráveis.
Não podemos dizer que temos o melhor clima,
mas comparativamente com outras geografias,
principalmente do norte da Europa, o nosso clima é muito ameno. Não temos praticamente
gelo, que é um dos indicadores para desenvolver
atividades ao ar livre. Temos em média um ou
dois dias de geada por ano, o que é muito pouco. E os solos são muito ricos, existe uma grande
variedade de solos e zonas muito planas.
Depois, temos a radiação solar. Estamos na zona
da Europa com maior nível de radiação solar,
pelo que o potencial produtivo é muito grande.
O fator limitativo para atingir esse enorme potencial – a falta de água – deixou de existir.
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nibilidade de terra. Desta forma já pusemos a
produzir, em resultado da nossa atividade comercial, alguns milhares de hectares.
Há novos projetos?
Há sempre muitos projetos. Falei-lhe há pouco
da cultura da amêndoa, existem alguns com
alguma dimensão na amêndoa de espanhóis,
americanos, portugueses e chilenos. Há dois
tipos de investidores para os quais Alqueva é
muito atrativo: o primeiro são os players que
estão em latitudes mais elevadas, a norte,
interessando-lhe ter uma geografia mais a sul
para anteciparem a produção. O segundo são
os operadores do hemisfério sul porque aqui
podem produzir em contraciclo.

Combinando água e garantia de água, com
as condições naturais que nós temos, ficamos
com uma zona excecional. Este cocktail de boas
condições naturais, boas condições estruturais
e garantia de água, não é fácil de encontrar no
mundo. Alqueva dá a garantia de quatro anos
de água: o reservatório grande consegue alimentar toda a área de regadio durante quatro
anos de seca consecutivos. Para quem está à
procura de um local para fazer um investimento
de larga escala, isto é música para os ouvidos.

“Atualmente há cerca de
150 estrangeiros a operar em
Alqueva. Desses 150, 95 são
espanhóis. Os restantes são
de 20 ou 30 nacionalidades
diferentes, desde a
Alemanha, África do Sul,
França e Holanda.”

O grande fator limitante é o acesso à terra.
Existem ainda muitos constrangimentos no
acesso à terra em Portugal, o mercado fundiário é muito pouco líquido e é muito difícil
porque existe um apego à terra muito grande
por parte dos proprietários. Para o investidor
que quer fazer um projeto com 200, 300 ou
500 hectares, o difícil é encontrar terra. A EDIA
não é dona da terra, que é propriedade privada
de milhares de proprietários, por isso, todos os
anos fazemos inquéritos aos proprietários, catalogamos as suas intenções – para sabermos
se usam a terra e como, se não o fazem e porquê, se querem vender, arrendar ou se querem
fazer um projeto –, e cruzamos esta informação com os interesses dos investidores.

Atualmente há cerca de 150 estrangeiros a
operar em Alqueva. Desses 150, 95 são espanhóis. Os restantes são de 20 ou 30 nacionalidades diferentes, desde a Alemanha, África do
Sul, França e Holanda. Além de Espanha, não
há predomínio de nenhum país.

Quando alguém nos bate à porta e diz que
precisa de 200 hectares para fazer a cultura
x, nós utilizamos o nosso software para determinar onde é que a cultura melhor se desenvolve, ou seja, conseguimos mapear quais são
as melhores zonas para determinada cultura,
e depois cruzamos estes dados com a dispo-

E que outros projetos existem noutras áreas de atividade?
O projeto de Alqueva desde sempre foi classificado como multifuncional. Tem muitas valências e não é um empreendimento só agrícola,
mas sim de fins múltiplos, daí a sigla EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Por exemplo, Alqueva é um produtor muito
importante de energia hídrica, sendo esta uma
das suas valências.
A produção hídrica foi concessionada à EDP por
35 anos em 2007. Existem também algumas mini-hídricas no sistema que são pequenas centrais
hídricas que quando a água tem alguma energia, ou seja, tem alguma queda, conseguimos
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aproveitar. Temos cinco mini-hídricas geridas por
nós e cuja produção é vendida à rede.
A nível de energia, temos também duas centrais fotovoltaicas, uma em Alqueva e outra na
nossa sede, mas temos potencial para sermos
um player muito importante no fotovoltaico,
aproveitando o elevado nível de radiação da
região. Nesse sentido, estão já resolvidos dois
problemas que a energia fotovoltaica levanta,
que são os pontos de injeção na rede, porque
nós já temos uma rede feita, com muitas estações de bombagem distribuídas por território
onde foi necessário colocar linhas de alta e de
média tensão, ou seja, tivemos que construir
uma rede elétrica que está distribuída pelo
terreno. Junto a essas estações elevatórias temos sempre ou alguns terrenos disponíveis ou
planos de água onde poderemos pôr painéis
fotovoltaicos. Esta é uma área onde queremos
fazer uma forte aposta.
Ou seja, apostam numa energia mais limpa
e podem aí obter receitas.
Aí há dois modelos: ou fazemos o investimento e ficamos com as receitas na totalidade, ou
procuramos um investidor que queira ser compensado pela venda de energia. O nosso objetivo é baixar a nossa fatura de energia.
A preocupação ambiental também está no
nosso pensamento, mas estamos mais concentrados na questão da estabilidade do preço
da energia e na baixa do preço dessa energia.

Acreditamos que hoje é possível, com a utilização de fotovoltaicas em larga escala, baixar
o nosso custo energético e a nossa fatura de
energia, porque passamos a produzir alguma.
Este ano a nossa fatura deve ser perto de oito
milhões de euros, mas em ano cruzeiro serão
uns 25 milhões. É muito dinheiro.
E quanto aos projetos turísticos?
Os projetos que estiveram na boca do mundo,
nas revistas e nos jornais, foram os PIN. Esses projetos grandes ficaram pelo caminho. O
que hoje está a aparecer são muitos projetos
mais pequenos.
Atualmente temos a Amieira, um projeto muito
interessante que é a grande referência do turismo em Alqueva. Tem um restaurante panorâmico e uma marina com todas as estruturas de
apoio, com uma taxa de ocupação muito respeitável. É um projeto muito giro que permite
a qualquer pessoa alugar um barco-casa, sem
necessidade de ter carta de marinheiro, e partir à exploração daquela área, numa extensão
de 100 quilómetros. Alqueva é um lago muito
interessante, com imensos recantos e baías, e
quando a barragem está cheia, tem 426 ilhas.
Há projetos para essas ilhas?
As ilhas não podem ser vendidas, porque são
propriedades que foram expropriadas e se o
fim da expropriação for alterado, o proprietário
antigo tem o direito de reaver essa expropria-
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ção. Mas haverá muitos planos para dinamizar
a ocupação das ilhas. Vender não é uma delas,
mas arranjar formas que sejam respeitadoras
do ambiente e que ao mesmo tempo ordenem
aquele território e criem regras a dizer onde se
pode ir ou não, onde se pode fazer um piquenique o onde não se pode.

de ter 46 mil hectares de expansão. O desafio
que tenho para estes próximos dois anos será
encontrar forma para financiar essa expansão,
que será muito importante para garantir a sustentabilidade de todo o projeto, porque ao aumentar a área conseguimos diluir os custos fixos
e garantir um custo unitário mais baixo.

E há investidores?

No turismo, acho que a EDIA tem que dar sinais
muito claros ao mercado, de como é que deve
ser feito o desenvolvimento turístico daquela
região. Na revisão dos instrumentos de ordenamento, mas também na concessão pontual de
alguns espaços com critérios que encaminhem
esse concecionário para atividades que consideramos serem as indicadas para aquele espaço.

Não, porque nós temos ainda que fazer uma revisão do plano de ordenamento do território e
criar regras e instrumentos mais adaptados à realidade, de forma a permitir outras tipologias de
projetos turísticos. Começámos no ano passado
com um estudo nesse sentido, que identificou algumas ilhas que devem ser dedicadas à preservação do ambiente, mas falta fazer mais e legislar.
A EDIA não é a única entidade que tem tutela

“O desafio para os
próximos dois anos será
encontrar forma para
financiar a segunda fase
da infraestruturação de
Alqueva, que será muito
importante para garantir a
sustentabilidade de todo o
projeto, porque ao aumentar
a área conseguimos diluir os
custos fixos e garantir um
custo unitário mais baixo.”
sobre aquele espaço, porque todo o plano de
água da barragem é de domínio público híbrido
e quem tem a jurisdição é a autoridade nacional
da água, que é a APA - Agência Portuguesa do
Ambiente. Nós não podemos concessionar nem
legislar sobre algo que não é nosso e não faz sentido pensar só acima da quota 153 de domínio
público que está sob gestão da EDIA.
Quais são os objetivos e projetos da EDIA a
breve prazo? Que metas é que quer atingir
até ao final do seu mandato?
A conclusão da obra e entrada em funcionamento dos 120 mil hectares de rede, o arranque
da segunda fase da infraestruturação do projeto
Alqueva. Nós temos neste momento em projeto
de execução 26 mil hectares e temos intenções

E em relação às outras metas do seu mandato?
Acho ainda importante falar do ambiente e do
património, porque apesar do ambiente ser a
tal “obrigação”, a prestação de serviços nesta
área é algo que pode ser valorizado pelos investidores. Se conseguirmos ter uma chancela
ou um selo amigo do ambiente, este será mais
um fator de atração de investidores. A EDIA tem
muitas competências e pode pôr essas competências ao serviço dos investidores, na monitorização, nas ações de melhoria de habitat, etc.
No património porque as obras da EDIA permitiram descobrir um vasto património arqueológico durante os dois mil quilómetros de escavações efetuadas. Penso que temos a obrigação
de mostrar esse património, dá-lo a conhecer
e valorizá-lo, e usar essa riqueza como fator de
atratividade para o turismo, porque hoje em
dia, cada vez mais, os turistas procuram um
turismo ativo, querem conhecer a região e os
seus valores culturais e patrimoniais.
Eu acredito muito que o turismo naquela região deve caminhar para um turismo de especialidade e ecológico, como o bird watching,
o património arqueológico, científico e astronómico. Saliento que Alqueva está classificado
como a primeira reserva de dark sky da Europa e do mundo, ou seja, foi o primeiro sitio
classificado para ver as estrelas e, por isso, há
muitos astrónomos que se dirigem à região
para ver e fotografar as estrelas. Temos de,
cada vez mais, capitalizar essas características
diferenciadoras e potenciá-las. É esse um dos
próximos objetivos da EDIA.
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SUÍÇA
Portugal mantém com a Suíça um sólido e histórico relacionamento, cimentado
por uma comunidade portuguesa de quase 300 mil residentes neste desenvolvido
país do centro da Europa.
A balança comercial com a Suíça é favorável a Portugal, com destaque para os
serviços cujas exportações ascendiam, em outubro passado, a 765 milhões de euros.
Para as empresas portuguesas, o mercado suíço apresenta oportunidades para o
seu crescimento, mas revela igualmente potencial como plataforma para se chegar
a outros destinos.
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O RELACIONAMENTO DE PORTUGAL COM
A SUÍÇA: A EVIDÊNCIA QUASE INVISÍVEL
Há certas evidências que à força de o serem se tornam quase invisíveis. É o caso do
bom relacionamento desde há muito existente entre Portugal e a Suíça.

Nos dias de hoje, o relacionamento
entre Portugal e a Suíça continua a ser
o que sempre foi: excelente.
No plano político verifica-se uma convergência de posições em praticamente todas as questões relevantes e desde há muito que existem institucionalizadas vias de diálogo e concertação
que facilitam significativamente o cli-

>POR PAULO TIAGO JERÓNIMO
DA SILVA, EMBAIXADOR
DE PORTUGAL NA SUÍÇA

Os primeiros contactos entre os dois
países, de natureza essencialmente
cultural e comercial, remontam ao
século XV e foram-se alargando e
intensificando no decurso dos séculos seguintes, sem que haja registo
histórico de qualquer contencioso a
nível bilateral digno de menção. No
entanto, só após a criação da Confederação Helvética, em 1848, os dois
países passaram a estar ligados por laços institucionais permanentes, tendo
o primeiro representante diplomático
português na Suíça iniciado as suas
funções no final de 1872. Sempre
pacífico e assente em interesses económicos convergentes, o relacionamento entre os dois países continuou
a desenvolver-se ao longo do século
XX. A chegada à Suíça, nos anos 60
do século passado, de um elevado
número de emigrantes portugueses
constituiu um dramático contributo
para uma ainda maior aproximação
entre os dois países.

“A Suíça é um país
muito estável em
termos políticos
que dispõe de uma
economia poderosa,
assente num tecido
empresarial muito
denso, com grande
capacidade de
inovação e sobretudo
com uma notável
resistência face às áleas
conjunturais.”
ma de amizade e entendimento que
caracteriza as relações entre os dois
países nesse domínio. Acresce que a
comunidade portuguesa radicada na
Suíça – que cresceu muito na última
década e actualmente é constituída
por quase 300 mil pessoas – continua
a representar, dada a sua dimensão e
boa imagem de que desfruta, um potente factor de aproximação bilateral.
De sublinhar que a comunidade portuguesa é presentemente a terceira

comunidade estrangeira do país em
termos numéricos e certamente uma
das comunidades estrangeiras mais
apreciadas na Suíça.
Também no domínio económico e comercial o balanço é francamente positivo. Em 2015 o valor do intercâmbio
comercial entre os dois países ascendeu a quase dois mil milhões de euros,
sendo que quer a balança comercial
de bens quer a de serviços apresentaram no final do exercício um saldo favorável a Portugal, uma situação que
se tem vindo a repetir no decurso dos
últimos anos. Neste contexto, creio
que se deverão realçar dois aspectos:
por um lado, que nos anos mais recentes o excedente da balança de serviços
tem sido significativamente superior
ao registado na balança de bens e que
o contributo do turismo para aquele
excedente, embora importante, não
é decisivo, sendo inferior ao que é
fornecido pela prestação de serviços
altamente especializados; por outro
lado, que as exportações de bens para
a Suíça continuam a crescer de forma
sustentada não obstante o acesso ao
mercado suíço ser muito restritivo e
a concorrência às exportações portuguesas, nomeadamente por parte de
produtos oriundos de economias mais
próximas e altamente competitivas,
constituir um árduo desafio.
Se o balanço é indiscutivelmente positivo, positivas são também as perspetivas que o relacionamento económico e comercial entre os dois países
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oferece em termos de oportunidades
a explorar. A Suíça é um país muito estável em termos políticos que dispõe
de uma economia poderosa, assente
num tecido empresarial muito denso,
com grande capacidade de inovação e
sobretudo com uma notável resistência face às áleas conjunturais. Embora
com um território e uma população
relativamente pequenos, a Suíça goza
de uma situação geográfica particularmente favorável e ocupa uma posição
destacada na economia mundial. Por
todas estas razões a Suíça é um parceiro fiável e gratificante em termos
comerciais, económicos e financeiros.
O mercado suíço poderá ser, por vezes, de acesso difícil mas é sofisticado
e exigente pelo que tende a privilegiar
os produtos de qualidade ou inovadores. Os fornecedores portugueses
que pretendam desenvolver a sua
carteira de clientes na Suíça deverão
ter isso sempre em consideração sob
pena de acabarem por ser margina-

lizados. Por outro lado, as empresas
locais ou multinacionais sediadas na
Suíça caracterizam-se na sua quase
generalidade por um elevado potencial de expansão, orientada sobretudo
por considerações relacionadas com a

“O mercado suíço
poderá ser, por vezes,
de acesso difícil mas é
sofisticado e exigente
pelo que tende a
privilegiar os produtos
de qualidade ou
inovadores.”
optimização dos seus custos de produção. O choque cambial ocorrido no
início de 2015 e as taxas de juro negativas introduzidas na ocasião e que se
mantêm, não coartaram esse potencial. Antes pelo contrário. Ora, Por-

tugal tem condições nesse domínio
para atrair importantes investimentos
por parte daquelas empresas e assim
reverter a tendência degressiva do investimento suíço no nosso país que se
verifica desde 2011, pois oferece estabilidade social e condições fiscais atraentes e dispõe de uma mão-de-obra
crescentemente qualificada e comparativamente pouco custosa.
O bom relacionamento existente entre os dois países a todos os níveis e
os resultados gratificantes já obtidos
devem ser vistos como um convite e
um estímulo para os operadores económicos e comerciais portugueses
continuarem a apostar na Suíça como
um parceiro eletivo. As oportunidades podem não ser sempre evidentes
mas não são invisíveis porque existem
efetivamente e podem ser exploradas
com proveito mútuo.

embpt.berna@scber.dgaccp.pt
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MUITO POTENCIAL NO CORAÇÃO
DA EUROPA
A Suíça é uma economia muito desenvolvida, ancorada no centro da Europa,
e tradicionalmente associada em Portugal a aspetos como o sigilo bancário, a
pontualidade e eficiência logística, o custo de vida elevado em cidades como Zurique
ou Genebra, e a liderança mundial nos setores agroalimentar e da saúde, mas
também à comunidade portuguesa que, com quase 300 mil residentes, sobressai
entre os dois milhões de estrangeiros que se somam a seis milhões de nacionais.
França, pelo que é de evitar o erro de
extrapolar a partir destes dois países.

>POR MIGUEL CRESPO,
DIRETOR DA AICEP NA SUÍÇA

A Suíça é um pequeno país, com
uma superfície que corresponde a
menos de metade do tamanho de
Portugal, com a população arrumada na metade do território a norte
dos Alpes entre inúmeras cidades de
dimensão reduzida, dispersas por 26
cantões com enorme autonomia, e
com três idiomas principais: alemão,
francês e italiano.
Um PIB per capita de 82 mil dólares
em 2015 (fonte FMI) coloca a Suíça
no primeiro lugar mundial (se considerarmos que a estatística para o
Luxemburgo é distorcida por alguma
atividade económica que não é totalmente desenvolvida no país). Este
indicador é não só 4,3 vezes maior do
que em Portugal, mas também duas
vezes maior do que na vizinha Alemanha ou 2,2 vezes maior do que em

A relação económica luso-suíça é vasta,
sendo de assinalar o rácio de cobertura
ímpar das nossas exportações, que terão
totalizado 1.300 milhões de euros em
2015, com um crescimento muito próximo de 3 por cento, dos quais dois terços
em serviços. Portugal terá exportado, em
2015, 465 milhões de euros em bens
para a Suíça, com um rácio de cobertura
de 1,76 vezes. Embora o setor agroalimentar ainda domine com 18 por cento

“As empresas
suíças dos setores
mais proeminentes
não só conhecem
Portugal, como têm
historicamente uma
presença no nosso
país que não se cinge
à mera cobertura
comercial de mercado.”
de quota, são os setores de maior valor
acrescentado que registam maior crescimento, como é o caso do setor da saúde.
A balança de serviços é ainda mais
importante, sendo que Portugal terá

exportado 930 milhões de euros em
2015, com um rácio de cobertura de
2,26 vezes. Neste caso, para lá do relevante peso do turismo com 30 por
cento de quota, existe um contributo
muito significativo de serviços de alto
valor acrescentado, repartidos entre
investigação e desenvolvimento, consultoria de gestão, projetos de engenharia e arquitetura. Factos de que
possivelmente não estaria à espera e
que possivelmente não se verificam
com nenhum país da OCDE, e muito
menos em países mais desenvolvidos
que Portugal. Significa isto que o potencial de penetração estará esgotado? Longe disso, porque a Suíça não
pode nunca ser olhada unicamente
como mercado de destino, mas sim
como plataforma para alcançar destinos terceiros. Fazer negócio com a
Nestlé, com a Sika ou com a Roche,
para citar apenas alguns, é fazer negócio para todo o mundo.
A agressividade fiscal num quadro
de estabilidade reconhecido permitiu
à Suíça fixar ao longo de décadas as
sedes de inúmeras empresas multinacionais que concentram neste país os
seus centros de decisão, atraindo em
número crescente talento internacional. Inversamente, atividades de valor
acrescentado intermédio, nomeadamente industriais, têm cada vez menos sustentabilidade autónoma na
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Sede das principais
empresas suíças
Fonte: AICEP Zurique

Suíça, pelo que o “Made in Switzerland” é crescentemente uma marca
que tem por detrás considerável incorporação de valor com origem no

estrangeiro.
As empresas suíças dos setores mais
proeminentes não só conhecem Portugal, como têm historicamente uma pre-

sença no nosso país que não se cinge à
mera cobertura comercial de mercado.
A Mediterranean Shipping Company
foi o primeiro grupo suíço deste setor

AICEP SUÍÇA: UM NOVO DESAFIO
A AICEP reabriu o escritório na Suíça em agosto de 2015, consciente de
que o potencial de estreitamento de
relações está longe de estar esgotado e que, construindo sobre a sólida
base preexistente, é possível dar especial atenção a dois vetores de força.
Em primeiro lugar, ajudando a reposicionar a oferta portuguesa num
patamar de qualidade que legitimamente lhe pertence: sem descurar o
relevante mercado da saudade em
setores mais tradicionais, é fundamental apoiar a afirmação da oferta
portuguesa nos canais suíços mais
exigentes, seja no B2C por marcas
nacionais fortes, seja no B2B em
soluções portuguesas internacionalmente testadas. Uma marca de azei-

te português deverá estar colocada no
linear dos supermercados suíços ao
lado dos seus concorrentes italianos
ou espanhóis, em vez de estar acantonada num linear de produtos étnicos
apenas para consumo dos portugueses. Tarefa que não se afigura fácil,
mas é o único caminho a percorrer.
No outro lado do espectro, soluções
tecnológicas portuguesas testadas em
mercados tão exigentes como o americano deverão, por exemplo, poder
bater-se com soluções alemãs.
Em segundo lugar, e sem prejuízo do
investimento suíço em Portugal, é
chegada a altura de Portugal procurar demonstrar os seus argumentos
de competitividade para atrair investimento junto de mais grupos cimei-

ros dos setores de ponta da economia suíça, sejam eles da finança, da
saúde ou da tecnologia, bem como
junto do fervilhante ecossistema de
startups que atualmente marca a
economia suíça, em que financiamento e I+D estão garantidos mas
onde falta a base de industrialização
mais adequada.
A presença dos nossos escritórios na
zona alemã também não é inocente.
Por razões históricas e linguísticas, a
que não é alheia a fixação da nossa comunidade emigrante, sempre
tivemos uma relação mais pronunciada com a suíça francófona. Se é
certo que o luxo, o agroalimentar e
as grandes tradings estão maioritariamente desse lado, todos os restan-
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a apostar em Sines para o transporte
de contentores; a Nestlé tem presença
histórica no nosso país com quatro unidades industriais, inclusive nos Açores;
o setor farmacêutico, para além de unidades produtivas, desenvolve em Portugal investigação e desenvolvimento
para o resto do mundo; e mesmo o
setor relojoeiro incorpora a partir de
Portugal atividades de metalomecânica
de precisão e de marroquinaria.

de Comércio e Indústria Luso-suíça
(www.camsuica.com), que ao longo
de mais de uma década tem prestado
um excelente auxílio às empresas com
interesses cruzados em ambos os países. A sua lista de associados é ilustrativa dos interesses suíços em Portugal.

Perspetivas
macroeconómicas
A decisão súbita do Banco Central suí-

Por alguma razão um país pequeno apenas em aparência justifica a
existência de uma dinâmica Câmara
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sibilidade a longo prazo é uma marcade-água da política económica suíça. A
economia reagiu surpreendentemente
bem, naquilo que é outra marca-deágua suíça, a versatilidade tão bem
exemplificada no típico canivete suíço.
A economia respondeu positivamente
a esta perda de competitividade cambial e terá crescido 1,0 por cento em
2015, i.e. apenas um pouco aquém
do parceiro maior, a União Europeia.

ço de abandonar o câmbio fixo face ao
euro colheu os mercados de surpresa
em Janeiro de 2015. Sendo que previ-

Ao longo de mais de uma década a
Suíça tem sabido gerir habilmente

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A SUIÇA
2010

2011

2012

2013

2014

Var % 14/10a

2014 jan/nov

2015 jan/nov

Exportações

523,9

478,5

1.083,3

1.168,7

1.325,1

34,8

1.214,2

1.249,8

2,9

Importações

751,8

710,7

664,5

620,0

684,4

-2,1

635,4

611,7

-3,7

Saldo

-227,9

-232,2

418,8

548,7

640,7

--

578,8

638,1

--

69,7

67,3

163,0

188,5

193,6

--

191,1

204,3

--

Coef. Cob.

Var % 15/14b

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2010-2014; (b) Taxa de variação homóloga 2014-2015. Devido a diferenças metodológicas
de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em
dados INE, ajustados para valores f.o.b.

Principais clusters na Suíça:
distribuição geográfica
Fonte: AICEP Zurique

tes setores (saúde, utilities, indústria,
comércio) tendem cada vez mais a
concentrar-se do lado germânico. O

mapa em cima ilustra bem a dispersão geográfica das maiores empresas
suíças por todo o território, em que

despontam como polos muito fortes do lado germânico as cidades
de Basileia, Zurique e Berna.
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uma política macroeconómica autónoma, em que o rigor orçamental, uma
fiscalidade agressiva e o baixo risco
atraem capitais, talento e demografia
para produzir um diferencial de crescimento face à zona euro, que compensa a apreciação cambial ocorrida no
mesmo período. Não se vislumbra um
fim imediato para este círculo virtuoso,
pelo que, no contexto europeu, a Suíça deverá continuar a proporcionar um
horizonte macro promissor.

CONSELHOS PRÁTICOS DE ABORDAGEM
AO MERCADO
• Para muitas empresas portuguesas
a abordagem à Suíça ainda é entendida como um prolongamento
da abordagem aos vizinhos maiores, o que por si só é um erro, porque o cliente suíço corresponde ao
segmento de topo, caracterizandose por privilegiar a qualidade/serviço/garantia por oposição a volume/
preço. E esse trinómio de cliente
premium desperta desde há muito
a atenção dedicada dos melhores players, pelo que dificilmente
a proposta dos nossos melhores
produtos ou soluções encontra
terreno virgem de concorrentes diretos alemães, italianos, franceses
ou espanhóis. Chegámos quando
pudemos, mas a nossa proposta
de valor tem de ser claramente diferenciada face às demais.
• No domínio da língua, a barreira
linguística existe mas cada vez mais
as empresas relevantes aceitam o
inglês como língua de trabalho.
• A abordagem comercial enfrenta
o desafio de Portugal não ter uma
imagem de qualidade ou de sofis-

ticação, em certa medida também
reflexo de uma comunidade emigrante tida como trabalhadora,
mas pouco diferenciada (i.e. um
suíço não espera de Portugal propostas de alto valor-acrescentado).
• O decisor suíço é por natureza frio
e pragmático: pedidos de reunião
só são aceites quando bem fundamentados e quando entende que
há uma necessidade concreta.
Uma reunião de não mais de 30
minutos pode demorar 2-3 meses
a ser conseguida, pelo que o sales
pitch tem de ser conciso e tecnicamente convincente.
• Não fazendo parte da União Europeia, deve ter-se em conta que o
mercado tem barreiras à entrada
de produtos e de mão-de-obra,
pelo que os preços praticados na
Suíça não significam que o nosso exportador possa vender mais
caro do que para outros mercados.
Deve, isso sim, orientar-se para
vender o segmento de topo da sua
gama de produtos, porque é isso
que o consumidor pode pagar.

O crescimento deverá acelerar gradualmente em 2016 e 2017, animado
pela recuperação da procura interna e
absorção do choque cambial de 2015.
Taxas de juro em mínimos históricos,
crescimento da população e melhoria
das qualificações, diminuição da fatura externa de bens e commodities
importados deverão contribuir para
animar a procura interna. A inflação
deverá retomar valores positivos em
2017, mas até lá as taxas de juro deverão manter-se negativas.
Com um desempenho económico relevante são de assinalar a liberalização
em curso dos setores da energia e telecomunicações, e uma nova aposta
nas obras públicas, dada a saturação
da rede de transportes e o fim das
centrais nucleares, bem como as reformas no setor agrícola. Inversamente, a toada protecionista sobre os bens
agrícolas que concorrem com a produção local e as severas restrições à
entrada de mão-de-obra estrangeira,
são contrariedades que afetam também as empresas portuguesas.
Em súmula, a Suíça deverá manter a
fórmula de economia liberal, atraindo
capital e talento, e libertando atividades de valor acrescentado intermédio.
A relação com a União Europeia deverá
também continuar a ser habilmente explorada em proveito próprio, de acesso
não integralmente recíproco.
miguel.crespo@portugalglobal.pt
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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
SUÍÇA EM PORTUGAL PROMOVE
RELACIONAMENTO ECONÓMICO
BILATERAL
POR GREGOR ZEMP,
SECRETÁRIO-GERAL DA CCISP

A Câmara de Comércio e Indústria Suíça foi fundada em 1987 devido à
crescente expansão das trocas comerciais entre Portugal e a Suíça. Um grupo de
representantes das maiores empresas suíças decidiu juntar-se e constituir uma
plataforma comum para empresas suíças em Portugal. A CCISP nasceu portanto
como uma Câmara de Comércio unilateral. Em 2010, devido a um crescente
número de pedidos da parte de empresas portuguesas, a CCISP decidiu mudar o
seu posicionamento, pelo que hoje em dia é uma organização com uma atividade
bilateral. É no âmbito das relações económicas, e nunca políticas, entre os dois
países que exerce as suas atividades.
A missão principal da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal
(CCISP) é de fomentar o desenvolvi-

mento económico entre Portugal e a
Suíça através, entre outros, do apoio
fornecido às exportações e às impor-

tações, bem como à cooperação entre
empresas dos dois países, promovendo as trocas comerciais bilaterais.
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Para além do seu papel de intermediário entre empresas dos dois países, a CCISP serve às empresas como
plataforma de networking, organizando eventos que tem o intuito de
agilizar o encontro entre parceiros de
negócios. Os eventos podem ter diferentes formatos, de businessdrinks
regulares, seminários e conferências,
a torneios de golfe.
A CCISP identifica, nos dois países,
fornecedores e fabricantes, distribuidores e agentes, empresas interessadas numa joint-venture. Informa

sobre feiras, sobre eventos e sobre
oportunidades de negócios. Apoia as
empresas com listagens de contactos
por setores de atividade.
A CCISP presta apoio a investidores suíços em Portugal: organização de visitas
a empresas, prospeção, informação sobre o respetivo setor económico, contato com as autoridades, acompanhamento e coordenação do processo de
due diligence, preparação de todos os
documentos necessários à implementação de uma empresa em Portugal.
O setor tradicional de farmacêuticos domina as exportações suíças

em Portugal (42 por cento), seguido
pelo setor de máquinas e relojoaria
(22 por cento). A Suíça importa de
Portugal, entre outras coisas, veículos e aviões (25 por cento), produtos têxteis (20 por cento) e produtos
agrícolas (18 por cento). As principais multinacionais suíças estão presentes em Portugal, especialmente
no setor químico, farmacêutico, alimentar, de máquinas, produtos têxteis e transportes.
Acreditamos que o facto de a comunidade portuguesa ser o tercei-

ro maior grupo de estrangeiros na
Suíça influencie cada vez mais também as relações económicas entre
os dois países. Para além disso, estamos convictos que Portugal oferece às empresas suíças muitas oportunidades de negócio. Os suíços
gostam de produtos de qualidade
e estão dispostos a pagar um pouco mais para o obterem. Cada vez
mais, empresas portuguesas apostam mais na qualidade em vez da
quantidade, o que é, na nossa opinião, o melhor caminho da indústria
portuguesa contra a concorrência
da Asia. Por conseguinte, julgamos
que as relações económicas entre os

dois países irão crescer. No entanto,
com isso será necessário aumentar o
grau de perceção de Portugal na Suíça: por um lado, o brand Portugal
em geral, por outro lado, através de
marcas das empresas portuguesas
que representem a procurada qualidade. A CCISP está empenhada em
contribuir para este desenvolvimento positivo.
A CCISP tem, tanto a nível regional
como nacional, um contacto direto com as autoridades portuguesas.
É neste espírito de colaboração que

contámos com o apoio da AICEP na
Suíça, numa missão empresarial àquele país em novembro de 2015.
Do lado de instituições suíças, a
CCISP é representante oficial da
“Switzerland Global Enterprise”, a
agência congénere da AICEP na Suíça, e trabalha de perto com a Embaixada da Suíça, onde tem as suas
instalações.

Tel.: +351 213 143 181
www.camsuica.com
info@camsuica.com
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SUÍÇA, UM PARCEIRO
NA INTERNACIONALIZAÇÃO
DO SETOR PORTUGUÊS DA SAÚDE
A Saúde é um setor proeminente em Portugal, com uma evolução notável ao
longo das últimas décadas, onde a internacionalização se vem assumindo como
aposta estratégica central.
farmacêuticas, entre outras. Anualmente, são mais de 600 os estudantes que concluem doutoramentos nas
áreas das ciências da vida, médicas e
da saúde, e da engenharia médica.

>POR JOAQUIM CUNHA,
DIRETOR EXECUTIVO DO
HEALTH CLUSTER PORTUGAL

Esta evolução tem assentado, em boa
medida, na articulação virtuosa do
triângulo Investigação & Desenvolvimento – Prestação de Cuidados – Dinâmica Empresarial.
Com efeito, o país dispõe de um ecossistema de Investigação & Desenvolvimento vibrante e inovador, caracterizado pela presença de instituições e de
cientistas de renome e reconhecimento
mundiais, em áreas como as neurociências, o cancro, a imunologia, a medicina regenerativa e a nanomedicina.
Na sua base está um sistema de ensino superior de elevada qualidade,
responsável pela formação, ano após
ano, de milhares de profissionais qualificados em áreas como a medicina,
enfermagem, terapia e reabilitação,
tecnologias de diagnóstico e terapêutica, ciências biomédicas e ciências

Ao nível da prestação de cuidados,
Portugal tem também um sistema de
saúde de elevada qualidade, com excelentes profissionais e equipamentos
modernos. Esta qualidade é periodicamente avaliada por uma entidade
reguladora nacional independente, e
há um número crescente de hospitais
a obter a acreditação internacional.
Constitui ainda evidência da qualidade do sistema de saúde português o
seu muito bom posicionamento nos
principais rankings internacionais.

Também na dinâmica empresarial tem
vindo a crescer o reconhecimento internacional deste setor, afirmado pela
capacidade para desenvolver, fabricar e
fornecer, num quadro de elevada flexibilidade, uma vasta gama de produtos e
serviços que cumprem os requisitos dos
mercados mais exigentes. A indústria
portuguesa das áreas da farmacêutica
e dos dispositivos médicos tem crescido
acima da média nacional nos últimos
anos, registando um aumento acentuado nas exportações para países como
EUA, Alemanha, Angola, Reino Unido,
França, Espanha e Bélgica. Em 2015,
o valor das exportações portuguesas
de bens de saúde terá ultrapassado os
1.200 milhões de euros, duplicando assim o valor registado em 2008.
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LABORIAL

A aposta no
mercado suíço

Apesar deste quadro positivo há
ainda muito caminho a percorrer na
consolidação deste setor e na afirmação da saúde enquanto motor do
desenvolvimento económico e social.
O Health Cluster Portugal tem uma
visão nesse sentido, que passa por
agregar toda a cadeia de valor em
torno de uma estratégia clara, assente na valorização do conhecimento e
na opção pela especialização, tendo
como foco o mercado global.
Neste sentido, precisamos de mais
economia e de ainda mais empresas
a apostar na inovação. Precisamos de
trabalhar a nossa imagem e reputação externas. De uma maneira geral, a
perceção que de nós têm os países e
os mercados do centro e do norte da
Europa é sobretudo caracterizada pelo
desconhecimento das nossas competências e valias. Não nos conhecem ou
conhecem-nos mal, não nos associando, de imediato, como comprometidos
com a qualidade, com o rigor ou com
as tecnologias de ponta. Há assim um
enorme trabalho de promoção e de
divulgação, com utilização das mensagens corretas junto dos opinion e
decision makers, que exige esforços
concertados entre todos e sobretudo
uma estratégia e uma linha condutora.
A Suíça é, tradicionalmente, um parceiro relevante do setor português da

saúde, posicionando-se nos dez primeiros lugares quer da lista dos seus
principais clientes, quer da lista dos
seus principais fornecedores.
Mas é, ou pode vir a ser, mais. É uma
referência global de qualidade, rigor
e credibilidade podendo, nessa medida, ser aproveitada pelas empresas
portuguesas como ponto de apoio
e de referência nas suas estratégias
de internacionalização, em particular
junto dos mercados de maior dimensão e exigência.
Algumas empresas portuguesas da
saúde há muito que identificaram
esta oportunidade e muitas outras
certamente o farão no futuro mais ou
menos próximo, sendo de realçar o
interesse e a curiosidade que na atualidade esta abordagem está a suscitar.
A AICEP tem vindo a fazer um trabalho persistente e de muita qualidade
no domínio da promoção externa de
Portugal, das suas empresas e dos seus
produtos e serviços, sendo hoje parceiro indispensável em qualquer estratégia nesta área. A recente (re)abertura
do escritório na Suíça (Zurique) é assim
uma importante mais valia que importa assinalar e sobretudo potenciar.

www.healthportugal.com

As soluções e tecnologias
inovadoras com que
a Laborial apostou no
exigente mercado da
Suíça permitiram à
empresa portuguesa
alcançar uma posição de
destaque neste exigente
mercado e distanciar-se
da concorrência. O setor
hospitalar representa 70
por cento da atividade
da Laborial na Suíça.
Com 18 anos de existência, a Laborial é uma empresa fornecedora de
soluções para laboratórios, hospitais
e espaços críticos, posicionando-se
em três áreas: mobiliário técnico – laboratórios, hospitais, salas limpas – e
hottes de química; engenharia e projetos chave-na-mão para espaços críticos laboratoriais e hospitalares; e
soluções tecnológicas inovadoras para
laboratórios e ambientes controlados.
A aposta estratégica no mercado suíço enquadrou-se no plano de internacionalização da empresa estruturado
em duas fases: a primeira, em 2004,
entrando na África lusófona e no mercado ibérico; e a segunda fase, a partir
de 2009, com a entrada nos mercados
europeus de referência: França, Suíça
e Bélgica e, mais recentemente, no
mercado da Noruega.
De acordo com José Fachada, administrador da empresa no mercado suíço,
a estratégia de implantação da Laborial
Suisse estabeleceu como prioridade a ex-
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ploração do mercado da Suíça romanda
(cantões de língua oficial francesa), associando um conjunto de fatores – dos
quais se destacam a facilidade de comunicação associada ao idioma; a proximidade cultural com o mercado francês
já em exploração e a existência de uma
comunidade portuguesa relevante – que
facilitaram a integração da Laborial neste mercado e permitiram, num curto espaço de tempo, transformar a Laborial
Suisse num player incontornável no contexto geral do fornecimento deste tipo
de bens e serviços, designadamente no
setor hospitalar público da Suíça francófona, com relevante importância nos
cantões de Genebra, Lausanne, Sion,
Vevey, Friburgo e Neuchatel.

e inovação (IDI), com soluções integradas de projeto com tecnologia nos
espaços laboratoriais; de produtos de
mobiliário técnico e equipamentos de
qualidade adaptados à vocação de
cada espaço laboratorial; e o estabelecimento de uma relação profissional
de grande proximidade e confiança
com o cliente, disponibilizando, a
todo o momento, o know-how e experiência de uma vasta equipa multidisciplinar – técnica e comercial – altamente especializada na conceção,
logística, construção e instalação de
laboratórios de natureza diversa.

O setor hospitalar representa atualmente cerca de 70 por cento da atividade da empresa na Suíça, repartindo-se a restante atividade, quer no
setor público quer no privado, pelos
segmentos da educação e da indústria
farmacêutica, segundo revela o mesmo responsável.

No que respeita às vantagens desta
aposta no mercado helvético, fortemente caracterizado por um elevado
nível de rigor e exigência, o responsável
afirma que se traduzem, essencialmente, no contacto e desenvolvimento de
networking produtivo com um mercado
de vanguarda relativamente ao controlo
de qualidade, investigação e implementação de novos processos, sendo uma
referência mundial nesta área.

Para o rápido crescimento no mercado suíço contribuíram, segundo José
Fachada, elementos diferenciadores
como a oferta de produtos tecnológicos de investigação, desenvolvimento

Segundo José Fachada, “esta característica particular do mercado, a par
das especificidades diferenciadoras
da Laborial, permitiu à empresa distanciar-se da concorrência instalada
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através do desenvolvimento de soluções inteligentes vantajosas e compatíveis com o nível da exigência que
o mercado apresenta, otimizando os
processos de trabalho e os fluxos de
informação nos laboratórios”.
O administrador da Laborial Suisse
aponta, porém, algumas dificuldades
sentidas “no longo do processo de
inserção no mercado, necessário para
obter um posicionamento positivo
num contexto com este elevado nível
de exigência e especificidade e com
um quadro de concorrência estabilizado e definido, constituído por empresas de enorme dimensão, líderes
mundiais neste segmento”.
A experiência no mercado suíço, tal
como em outros com um nível de exigência semelhante, tem, no entanto,
sido positiva para a empresa em termos de aprendizagem e de evolução
e permitiu à Laborial a utilização da
experiência adquirida na definição de
novos produtos e processos de produção e controlo de qualidade que implementa e otimiza internamente, contribuindo assim para a melhoria contínua
da empresa, acrescenta o gestor.
www.laborial.com
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UNICER

Super Bock é segunda maior marca de cerveja
importada na Suíça
A Unicer está há mais de 25 anos no mercado suíço, onde se destaca a cerveja
Super Bock que facilmente se encontra um pouco por todo o país. Uma aposta
bem-sucedida da empresa de Leça do Balio, que conseguiu aumentar a sua base de
consumidores, a partir da comunidade portuguesa residente na Suíça, e tornar a
sua principal marca de cerveja na segunda mais importada no mercado suíço.
Sendo a maior empresa de bebidas
em Portugal e o principal exportador
nacional de cerveja, através da marca
Super Bock (a cerveja portuguesa mais
vendida no mundo), a Unicer tem na
Suíça um dos seus principais mercados
(e um dos mais antigos) na Europa, e
onde está presente há mais de 25 anos.
De acordo com António Gaspar, Country Manager da Unicer na Suíça, quem
faz uma breve visita ao país, facilmente
encontra a cerveja Super Bock em vários pontos de venda, nomeadamente,
cafés, restaurantes e hotéis, assim como
nas grandes cadeias de supermercados
e lojas de conveniência. Uma importância que, na sua opinião, deve ser realçada “considerando que a Super Bock
é a segunda maior marca de cerveja
importada no mercado suíço”. Quanto
a cidades, e estando bem distribuída geograficamente, o responsável destaca a
presença da Unicer em Genebra.
“O balanço que fazemos é bastante
positivo. A aposta da Unicer no mercado suíço tem sido forte e tem revelado
que através da proximidade à comunidade portuguesa, é possível alargar a
base de consumidores junto de outras
comunidades residentes e habitantes
locais, que mostram a sua preferência pela marca Super Bock, devido ao
seu sabor e autenticidade”, afirma a
mesma fonte, que chama, porém, a

atenção para o facto de a Suíça
estar fora da zona euro colocar
alguns “riscos cambiais que podem, a prazo, impactar a competitividade das marcas portuguesas naquele mercado”.
Sendo o segundo maior mercado na Europa para a Unicer, a Suíça é encarada pela
empresa como um país desafiante do ponto de vista dos
negócios mas reconhecedor
de um produto de qualidade. Segundo António
Gaspar, o “cliente suíço
é exigente, sobretudo
do segmento de topo,
o que significa que privilegia a qualidade ao
volume/preço. A concorrência é grande, exigindo estratégias que
tornem os produtos e
serviços claramente diferenciadores”.
O gestor destaca ainda a presença bastante bem-sucedida de
empreendedores portugueses em vários setores na suíça, nomeadamente na hotelaria, o
que permite, no negócio alimentar, ter uma

porta de entrada no mercado,
tanto para a comunidade portuguesa, como para o mercado em geral.
“Uma forte aposta na melhoria da oferta no mercado suíço contribuirá, sem
dúvida, para uma elevação
da categoria de produtos
portugueses que cada vez
mais veem reconhecida a
sua qualidade”, conclui o
mesmo responsável.
Ainda de referir que a
Unicer, apesar de ter
iniciado o seu programa de internacionalização através da
exportação das suas
marcas
sobretudo
para países onde existem grandes comunidades de portugueses
ou luso-descendentes, tem atualmente
uma presença muito
mais abrangente, encontrando-se em mais
de 50 países, distribuídos pelos vários continentes.

www.unicer.pt
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AICEP GLOBAL PARQUES
APOSTA NO UPGRADE DA
PLATAFORMA GLOBAL FIND
A aicep Global Parques está a desenvolver o
upgrade do Global Find, um instrumento que se tem
demonstrado valioso na promoção de localizações
empresariais de Portugal Continental. Lançado em
2008, o Global Find tem evoluído continuamente tanto
no seu formato como na informação disponibilizada.
No primeiro trimestre do ano, a aicep
Global Parques vai apresentar uma
versão do Global Find profundamente melhorada, no que diz respeito à
facilidade de utilização e à rapidez em
encontrar a informação sobre localização empresarial, revela Francisco
Mendes Palma, presidente da Comissão Executiva da empresa.
Pela primeira vez, os gestores de áreas
de localização empresarial vão poder
realçar as suas vantagens competitivas
e atributos relevantes para a decisão.
Permite-se, assim, a promoção territorial
de cada região com base em argumentos da responsabilidade de cada gestor
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O Global Find foi distinguido pelo
European Institute of Public Administration - EIPA, no âmbito dos
prémios EPSA 2015, recebendo
um “Certificado de Melhor Prática” que refere a usabilidade da
plataforma. “Global Find is easy
to understand and it is simple.
It solves a common problem in
many countries and is a promoter
of the country as a business host”,
é referido. O EIPA reconheceu
igualmente os efeitos económicos
da plataforma: “The project can
have great economic effect on
both regions and the business”.

do parque empresarial e do município.
A nova versão permitirá encontrar
também terrenos não localizados em
parques empresariais, mas com um
responsável pela sua promoção, seja
ele uma entidade municipal ou empresa gestora de infraestruturas.
“O reconhecimento que o Global Find
tem recebido como um instrumento de
valor para a promoção de todas as regiões do país, e no aumento da eficácia nos processos de ‘procurement’ de
localizações empresariais, são o nosso
maior incentivo para a melhoria contínua”, afirma Francisco Mendes Palma.

Global Find: A sua localização à distância de um clique
Atualmente o Global Find disponibiliza
informação sobre cerca de 250 Parques
Empresariais em Portugal continental.

AICEP GLOBAL PARQUES

O esforço da aicep Global Parques é
no sentido de conseguir a cobertura
da totalidade da oferta nacional de
localizações empresariais.
Neste sentido estão previstas apresentações em todo o país, planeadas em conjunto com as Comunidades Intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios.
Num ano o Global Find recebeu
cerca de 2.000 visitas provenientes
de 55 países dos cinco continentes.
O estabelecimento de links diretos à
plataforma de sites das mais diversas
entidades tem sido fundamental
para a divulgação da plataforma.

O Global Find é um instrumento que
potencia a promoção e divulgação, a nível mundial, de Portugal como local de
investimento. Esta ferramenta coadjuva
simultaneamente a criação de sinergias
entre empresas e a otimização dos investimentos público e privado (e.g. escolher localização perto de um cluster já
instalado), constituindo uma oportunidade para todos os municípios promoverem os seus ativos e atratividade.
Ao nível da recolha de informação têm
sido preponderantes as parcerias com
outras entidades como o INE-Instituto
Nacional de Estatística, Câmaras Municipais e Comunidades Intermunicipais,
CCDR, Associação Nacional de Municípios, agências de desenvolvimento regional, empresas gestoras de infraestruturas (e.g. EDIA, TecParques), câmaras
de comércio e associações empresariais.
O Global Find agrega numa única plataforma toda a informação relevante
para a escolha da localização que melhor se adequa a determinado projeto,
permitindo a filtragem de localizações,
com base em diversos critérios.
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ARALAB

Inovação e tecnologia no mercado internacional
A Aralab fabrica câmaras climáticas para utilização em áreas como a biotecnologia
e farmacêutica, num nicho de mercado que projetou a empresa para um
lugar cimeiro no mercado internacional. A empresa exporta mais de 80 por
cento da produção para três dezenas de países e os seus principais clientes são
universidades, centros de investigação, farmacêuticas e centros de ensaios e de
controlo de qualidade.
A Aralab iniciou a sua atividade em 1985 como
empresa de assistência técnica a equipamentos
de laboratório, numa fase em que a investigação em Portugal tinha poucos investimentos,
recursos diminutos e dificuldades em realizar
importações, tendo os fundadores da empresa
detetado então uma oportunidade de mercado para se posicionarem como fabricantes de
câmaras para simulação climática com controlo de temperatura e humidade. Um nicho de
mercado que não tinha fabricante em Portugal
e para o qual as universidades tinham sempre
de recorrer a fornecedores estrangeiros.
A primeira câmara climática fabricada pela Aralab foi vendida em 1986, visando três segmen-

tos de mercado: a biotecnologia, com câmaras
climáticas para investigação e crescimento de
plantas; setor farmacêutico, com equipamentos
climáticos para ensaios de estabilidade de produtos farmacêuticos, quer medicamentos, quer
os princípios ativos que compõem os mesmos; e
a indústria, com câmaras climáticas para ensaios
de materiais e controlo de qualidade.
A internacionalização da Aralab arrancou em
1998, depois de 12 anos a trabalhar apenas
no mercado nacional, com uma primeira venda para a universidade espanhola de Santiago
de Compostela. Nos 10 anos seguintes, a empresa portuguesa alcançou grande sucesso na
Península Ibérica fornecendo equipamentos
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para universidades, centros de investigação
e empresas multinacionais com presença nos
países ibéricos. A notoriedade ganha em alguns destes projetos permitiu à Aralab iniciar
o seu processo de expansão para além Pirenéus, em países tão distintos como Roménia,
Brasil e Tunísia.
Assim, entre 2008 e 2011, como relata João
Araújo, CEO da empresa, intensificaram-se as
operações na Europa: França, Itália e Bélgica
juntaram-se à lista de mercados da Aralab na
União Europeia. Um projeto de grande relevo
realizado para um centro de investigação na
Hungria adicionou este novo mercado, permitindo elevar o posicionamento inovador e de
qualidade da Aralab no mundo das câmaras
para investigação em plantas.
Numa Europa marcada pela recente crise financeira, a empresa apostou na mudança, em
2012, através do relançamento da marca (novo
logótipo, novo site e novos materiais de comunicação) e uma nova imagem nas feiras e conferências, apresentando um novo posicionamento
da marca com um claro pendor de inovação e
uma linha de produtos mais moderna.
Atualmente, e após dois anos de reorganização interna e conquista de novos mercados
no exterior, a Aralab é reconhecida pelos seus
pares como um dos principais fabricantes de
câmaras climáticas e ambientes controlados no
mundo, destacando-se pelo design dos seus
produtos aliado às funcionalidades e performances que disponibilizam. A conquista de
alguns projetos de relevo em países como a
Suécia, Suíça, Alemanha ou Estados Unidos reforçaram esse posicionamento.

vel, aeronáutica, materiais de construção ou
componentes eletrónicos.

O processo de
internacionalização
Visando ser uma referência global de soluções
climáticas, a Aralab exporta mais de 80 por
cento dos equipamentos que fabrica, com destaque para o segmento da biotecnologia, sendo reconhecida como um dos cinco principais
players mundiais na área da investigação em
plantas e agricultura
Com exceção de Portugal e Espanha, a Aralab
atua nos mercados através distribuidores que
prestam o apoio técnico, comercial e marketing
à marca e na promoção dos equipamentos.
A participação em grandes feiras setoriais, por
zona geográfica, bem como as conferências
internacionais, a publicidade below e above the line têm sido as ferramentas utilizadas
para conseguir angariar novos distribuidores,
captar a atenção de potenciais clientes finais e
aumentar a notoriedade internacional da marca. Paralelamente a estas atividades, o acompanhamento e monitorização da atividade dos
distribuidores tem sido um outro fator que tem
diferenciado a Aralab e contribuído para os resultados alcançados nos últimos anos, como
refere a mesma fonte.
Nesta fase do processo de internacionalização
a estratégia da empresa passa pela seleção de
distribuidores em cada um dos países em que
atua, sendo que no futuro a Aralab não des-

A empresa tem hoje uma rede de distribuição
em mais de 30 países nos cinco continentes.
Ao crescimento do negócio, correspondeu
também um aumento do número de recursos humanos: de quase 30 colaboradores em
2012, trabalham hoje na Aralab cerca de 60
quadros técnicos altamente especializados.
Os principais clientes da Aralab estão espalhados pelo mundo e são maioritariamente
universidades, centros de investigação, farmacêuticas, centros de ensaios e controlo de
qualidade ou unidades de produção e I&D de
empresas multinacionais da indústria automó-

JOÃO ARAÚJO, CEO DA ARALAB
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carta a possibilidade de poder ter uma participação direta em algum dos mercados onde
desenvolve a sua atividade.
“O desafio é levar a qualquer geografia e cultura os valores da Aralab, posicionando a Aralab
como um ‘player’ global”, frisa João Araújo.
Atualmente, os principais mercados de destino
dos equipamentos climáticos da Aralab são os
países europeus, pois é neste conjunto de mercados onde se realiza grande parte da investigação mundial, pelo que cerca de dois terços
das exportações da empresa têm como destino
os mercados da União Europeia. As restantes
vendas para o exterior destinam-se a países desenvolvidos, com tecnologia de ponta e onde
a inovação e investigação são uma constante,
como é o caso da Suíça, Estados Unidos, Austrália, Índia, África do Sul ou mesmo a China.
A Aralab tem atualmente em curso vários projetos internacionais, nomeadamente o projeto
Biotronen na Suécia, um conjunto de 11 câmaras de alta performance capazes de simular
qualquer clima para crescimento de plantas e
com uma tecnologia de iluminação LED capaz
de isolar e simular zonas do espectro luminoso;
e o projeto no King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), na Arábia Saudita que visa a instalação de câmaras climáticas
de grande dimensão para estudar a eficiência

energética de equipamentos de HVAC (heating, ventilation, and air conditioning).
Como afirma o CEO da Aralab, a empresa
“quer estar na vanguarda do desenvolvimento e inovação, aliando o ‘design’ à engenharia
numa abordagem multidisciplinar focada nos
nossos clientes e distribuidores”.
Paralelamente, no mercado nacional, a Aralab
vem desenvolvendo projetos para os principais
centros de investigação nacional, como o Instituto Gulbenkian da Ciência e a generalidade
das universidades portuguesas onde se realiza
investigação, e fornecendo empresas como a
Visteon Portuguesa, a Hovione, a Bial, a Vishay,
entre muitas outras.
A Aralab está também a desenvolver uma linha
de produtos inovadora que tem como objetivo
o fabrico de equipamentos climáticos para a
produção de vegetais em ambiente controlado, através do qual será possível obter certas
espécies vegetais em regime de “indoor farming”, que permitirá produzir num edifício vegetais frescos orgânicos, isentos de herbicidas,
pesticidas e protegidos de quaisquer condições
adversas que a natureza possa apresentar.

www.aralab.pt
aralab@aralab.pt
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CASA SANTOS LIMA

Reconhecimento no mercado externo
Empresa de vinhos familiar, a Casa Santos Lima comercializa
cerca de 14 milhões de garrafas por ano e exporta 90 por cento
da sua produção para 40 países nos cinco continentes.
A Casa Santos Lima, com propriedades situadas no concelho de Alenquer, a norte de
Lisboa, é uma empresa familiar há várias gerações. Foi fundada por Joaquim Santos Lima
que, no final do século XIX, era já um grande
produtor e exportador de vinhos. Maria João
Santos Lima e José Luís Santos Lima Oliveira da
Silva, neta e bisneto do fundador, assumiram
a gestão da empresa em 1990, tendo procedido à replantação de grande parte das vinhas e
modernizado toda a estrutura produtiva.
No âmbito da atividade de engarrafamento de vinho de qualidade, a empresa desenvolveu desde
cedo uma estratégia multimarca, privilegiando
produtos de excelente relação qualidade/preço.
Em 1996 iniciou-se a comercialização dos primeiros vinhos engarrafados – Quinta da Espiga, Quinta das Setencostas, Palha-Canas e al-

guns varietais, que, segundo fonte da empresa, tiveram “imediatamente grande sucesso”
nos mercados nacional e internacional.
Atualmente, mais de 90 por cento da produção total é exportada para 40 países nos cinco
continentes, seguindo uma “grande vocação
exportadora que se deve, fundamentalmente,
à excelente relação qualidade-preço dos seus
vinhos, parte integrante da atitude e filosofia da
empresa”. Os principais mercados externos da
empresa são a Alemanha, Angola, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra, Noruega, Suécia, Reino Unido e Austrália.
Sendo o maior produtor de “Vinho Regional Lisboa” e “DOC Alenquer” e um dos produtores
portugueses mais premiados em concursos internacionais, a Casa Santos Lima cumpriu, recentemente, um plano de alargamento para outras

EMPRESAS

45

46

EMPRESAS

Portugalglobal nº83

regiões como o Douro, Vinhos Verdes, Alentejo
e Algarve, através da aquisição de novas propriedades e sociedades ou de parcerias com produtores locais, o que lhe permite colocar no mercado uma oferta mais completa e diversificada.
Por outro lado, em termos de estratégia, a empresa pretende produzir vinhos que “estejam
presentes no quotidiano dos seus consumidores
e que possam ser parte integrante das suas vidas”. O objetivo passa por produzir vinhos não
apenas para consumo ocasional, mas também
para consumo diário, refere a mesma fonte.
Em 2014 a Casa Santos Lima produziu o equivalente a cerca de 11 milhões de garrafas, esperando que, até final de 2015, tenha sido comercializado o equivalente a 14 milhões de garrafas.
Quanto ao futuro, as perspetivas são positivas
e a empresa deverá continuar a registar “um
ritmo saudável de crescimento”, fazendo com
que os seus vinhos cheguem em maior quantidade e com maior frequência aos seus clientes.
“Queremos continuar a expandir a nossa atuação pelo mundo, mas também continuar a
crescer internamente. Como este crescimento implica maior produção de vinho, teremos
também de aumentar e reforçar as nossas
instalações para ter uma maior capacidade de
armazenamento. É nosso objetivo continuar a
cimentar o nome da Casa Santos Lima a nível
nacional e internacional como produtor de referência”, adianta a mesma fonte.
Assumindo o seu cariz exportador, a Casa Santos Lima revela que o reconhecimento dos seus
vinhos veio inicialmente dos mercados internacionais onde a região base da produção, então
Estremadura, não era muito conhecida. Neste
momento, reforça a fonte da empresa, os vinhos
desta região ocupam o primeiro lugar em mercados tao exigentes como os da Escandinávia.
Tal facto tem sido confirmado de forma sistemática pela atribuição de inúmeros prémios e
críticas favoráveis por parte da imprensa especializada e a atribuição de referências “Best
Buy”. Só nos últimos cinco anos a empresa
arrecadou perto de 800 medalhas, das quais
250 de ouro, tendo sido inclusive considerada
em 2014 a 8ª melhor Produtora do Mundo segundo a “World Association of Wine Writers

and Journalists” bem como a Melhor Produtora de Portugal nos últimos três anos consecutivos (2013, 2014 e 2015) pelo “Austrian Wine
Challenge”. Ainda de referir que, em 2013, a
prestigiada publicação norte-americana “Wine
Spectator” considerou a Casa Santos Lima
como a melhor adega de Portugal em termos
de relação preço/qualidade.
www.casasantoslima.com
geral@casasantoslima.com

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 duma equipa de Gestores
de Cliente em Portugal e uma Rede Externa em 65 mercados.
Cada vez que a sua empresa vai mais longe
Portugal fica mais global.

aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices individuais
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).
Caso a caso.

M/L

Argélia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
Em princípio. exigência de garantia bancária ou garantia soberana.

M/L

Argentina
T Caso a caso.
Barein
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Benim
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, e com exigência de
garantia soberana ou bancária.

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 lientes soberanos: Aberta sem
C
condições restritivas. Outros Clientes públicos e privados: Aberta, caso
a caso, com eventual exigência de
garantia soberana ou bancária.

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 ventual exigência de garantia
E
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

 lientes públicos: Aberta sem
C
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.

M/L

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
T 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

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.

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 cobertura, 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.

Índia
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

Indonésia
C Caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária.
M/L

Caso a caso, com eventual exigência de garantia bancária ou
garantia soberana.

Irão
Sanções em vigor.
Para mais informações, contactar a
COSEC.
Iraque
T Fora de cobertura.

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, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).
M/L

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).

Fora de cobertura.

Geórgia
C Caso a caso numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L


Clientes
públicos e soberanos:
caso a caso, mediante análise das
garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do
petróleo. Clientes privados: caso
a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais
contrapartidas (garantia de banco
comercial aceite pela COSEC ou
contrapartidas do petróleo).

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva e com a exigência de
contra garantias.

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.
Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.

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 cobertura. Clientes privados: caso a
caso numa base muito restritiva.

Líbia
T

Fora de cobertura.

Lituânia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária.

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 garantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.

Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
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No âmbito de apólices globais
M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.

M/L

Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão casuística).
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
M/L

Aberta sem condições restritivas.
 lientes soberanos: aberta sem
C
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 irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L

 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana (emitida pela
Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancária.

Singapura
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

C

 nálise caso a caso, numa base
A
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.

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.

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

Rússia
Sanções em vigor.
Para mais informações, contactar a
COSEC.
S. Tomé e Príncipe

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

 lientes públicos: eventual
C
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

 berta caso a caso com exigência
A
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

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
M/L
T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

COSEC

Companhia de Seguro
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional
Avenida da República. 58
1069-057 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt

www.cosec.pt
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COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa 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), corresGrupo 1
Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Grupo 2
Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
Oman
Trind. e Tobago

Grupo 3
Argélia
Bahamas
Barbados
Brasil •
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
Namíbia
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Aruba
Barein
Bulgária
Colômbia
El Salvador
Guatemala
Hungria
Rússia
Tunísia •
Turquia

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.
Grupo 5
Angola
Azerbeijão
Bangladesh
Bolívia
Cazaquistão •
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
Gabão
Gana
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname
Zâmbia

Grupo 6
Albânia
Arménia
Belize
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores
Congo
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Geórgia
Honduras
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nauru
Nepal
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Bielorussia
Benim
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
C. do Marfim
Cuba •
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
Irão
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro
Myanmar
Nicarágua
Níger
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão
Seicheles
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tadzequistão
Togo
Tonga
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades

• Fora de cobertura

NOTAS
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) G
 uiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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INVESTIMENTO
e COMÉRCIO EXTERNO
>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE). EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR
POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

2014

vh meur
2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

Ativo

6.827

1.055

5.570

228

-5.342

-427

-123

Passivo

9.272

1.183

7.638

-579

-8.217

-1.883

-1.020

Saldo

-2.444

-128

-2.069

806

2.875

1.456

897

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

vh meur
vh meur 15/14 vc meur 15/15
15/14 jan/nov
nov/nov
nov/out

2014 jan/nov

2015 jan/nov

vh meur 15/14

Títulos de participação no capital

3.797

1.095

-2.702

De investidores diretos em empresas de investimento direto

3.718

1.053

-2.665

De empresas de investimento directo em investidores diretos

27

43

16

Entre empresas irmãs

52

-1

-53

Instrumentos de dívida

1.773

-867

-2.640

De investidores diretos em empresas de investimento direto

801

-2.061

-2.863

De empresas de investimento direto em investidores diretos

833

447

-386

Entre empresas irmãs

138

747

609

2014 jan/nov

2015 jan/nov

vh meur 15/14

3.682

1.776

-1.906

De investidores diretos em empresas de investimento direto

3.629

1.764

-1.865

De empresas de investimento direto em investidores diretos

1

5

4

Entre empresas irmãs

53

7

-45

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS
Títulos de participação no capital

Instrumentos de dívida

3.956

-2.355

-6.311

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.715

5.143

3.429

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-486

213

699

Entre empresas irmãs

2.727

-7.711

-10.438

2015 jan/nov

vh meur 15/14
jan/nov

ATIVO

2015 jan/nov

Espanha

vh meur 15/14
jan/nov

PASSIVO

1.143

341

Luxemburgo

6.419

5.615

Alemanha

736

-617

França

434

192

Bélgica

281

371

EUA

297

85

Irlanda

241

16

Alemanha

247

43

França

188

25

Reino Unido

98

-148

União Europeia 28

460

-3.925

União Europeia 28

-372

-4.241

Extra UE28

-233

-1.417

Extra UE28

-206

-3.976

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2014

vh meur
2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

vh meur
vh meur 15/14 vc meur 15/15
nov/nov
nov/out
15/14 jan/nov

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

2.143

3.007

2.238

6.938

4.700

97

-11

ID do Exterior em Portugal (IDE)

4.587

3.135

4.307

6.132

1.825

-1.359

-908

Saldo

-2.444

-128

-2.069

806

2.875

1.456

897

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

2012 dez

2013 dez

2014 dez

2014 set

2015 set

tvh 15/14
set/set

Stock Ativo

67.927

71.602

73.125

71.702

72.419

1,0%

Stock Passivo

112.827

118.982

120.231

120.832

122.605

1,5%

Stock IDPE

42.931

42.681

41.417

42.703

47.629

11,5%

87.830

90.061

88.523

91.834

97.815

6,5%

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

Stock IDE
Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros

Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
2014

tvh 2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

tvh 15/14
jan/nov

tvh 15/14
nov/nov

tvc 15/15
nov/out

Exportações bens

48.105

1,7%

44.406

46.208

4,1%

4,5%

-4,8%

Exportações bens UE

34.099

2,5%

31.551

33.686

6,8%

9,3%

-2,3%

Exportações bens Extra UE

14.006

-0,2%

12.855

12.522

-2,6%

-7,6%

-11,6%

Exportações bens UE

70,9%

--

71,1%

72,9%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

29,1%

--

28,9%

27,1%

--

--

--

BENS (EXPORTAÇÃO)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2015 (jan/nov)

Exp. Bens - Var. Valor (15/14)

Meur

Cont. p. p.

10,9%

Espanha

1.136

2,6

12,1%

6,9%

EUA

465

1,0

Alemanha

12,0%

5,2%

Reino Unido

373

0,8

Reino Unido

6,7%

13,7%

França

362

0,8

EUA

5,2%

24,1%

Alemanha

274

0,6

Angola

4,2%

-32,8%

Bélgica

-132

-0,3

Países Baixos

4,0%

3,6%

Angola

-955

-2,1

Exp. Bens - Var. Valor (15/14)

Meur

Cont. p. p.

% Total

tvh 15/14

Espanha

25,0%

França

Export. Bens - Produtos 2015 (jan/nov)

% Total

Máquinas, Aparelhos

14,5%

4,2%

Veículos, Out. Mat. Transp.

455

1,0

Veículos e Outro Material de Transporte

11,6%

9,3%

Máquinas, Aparelhos

271

0,6

Combustíveis Minerais

7,8%

-4,1%

Agrícolas

253

0,6

Metais Comuns

7,6%

-0,6%

Plásticos, Borracha

197

0,4

Plásticos, Borracha

7,4%

6,1%

Combustíveis Minerais

-154

-0,3

tvh 15/14

2014

tvh 2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

tvh 15/14
jan/nov

tvh 15/14
nov/nov

tvc 15/15
nov/out

Exportações totais de serviços

23.623

7,5%

21.722

22.528

3,7%

5,5%

-19,1%

Exportações serviços UE

15.934

7,9%

14.686

15.686

6,8%

9,6%

-23,7%

Exportações serviços extra UE

7.690

6,5%

7.036

6.842

-2,8%

-2,1%

-7,4%

Exportações serviços UE

67,4%

--

67,6%

69,6%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

32,6%

--

32,4%

30,4%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
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2014

tvh 2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

tvh 15/14
jan/nov

tvh 15/14
nov/nov

tvc 15/15
nov/out

Importações bens

58.976

3,4%

54.223

55.335

2,1%

1,2%

-5,5%

Importações bens UE

44.102

7,4%

40.506

42.232

4,3%

1,9%

-5,7%

Importações bens Extra UE

14.874

-6,7%

13.717

13.102

-4,5%

-1,0%

-4,7%

Importações bens UE

74,8%

--

74,7%

76,3%

--

--

--

Importações bens Extra UE

25,2%

--

25,3%

23,7%

--

--

--

BENS (Importação)

53

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Import. Bens - Fornecedores 2015 (jan/nov)

% Total

tvh 15/14

Espanha

32,6%

2,4%

Alemanha

12,9%

França

Imp. Bens - Var. Valor (15/14)

Meur

Cont. p. p.

Alemanha

442

0,8

6,6%

Espanha

421

0,8

7,4%

6,8%

França

261

0,5

Itália

5,4%

5,6%

Argélia

-162

-0,3

Países Baixos

5,1%

0,3%

Cazaquistão

-222

-0,4

Reino Unido

3,1%

4,9%

Angola

-422

-0,8

China

3,0%

10,2%

Nigéria

-437

-0,8

tvh 15/14

Imp. Bens - Var. Valor (15/14)

Meur

Cont. p. p.

Veículos, Out. Mat. Transp.

962

1,8

Import. Bens - Produtos 2015 (jan/nov)

% Total

Máquinas, Aparelhos

15,4%

3,6%

Combustíveis Minerais

13,4%

-21,5%

Químicos

467

0,9

Veículos e Outro Material de Transporte

12,1%

16,7%

Agrícolas

340

0,6

Químicos

11,0%

8,3%

Máquinas, Aparelhos

Agrícolas

10,8%

6,0%

Combustíveis Minerais

299

0,6

-2.022

-3,7

2014

tvh 2014/13

2014
jan/nov

2015
jan/nov

tvh 15/14
jan/nov

tvh 15/14
nov/nov

tvc 15/15
nov/out

Importações totais de serviços

12.146

11,3%

11.082

11.618

4,8%

9,3%

-3,8%

Importações serviços UE

7.907

15,1%

7.199

7.742

7,5%

11,5%

-6,9%

Importações serviços extra UE

4.239

4,9%

3.883

3.875

-0,2%

5,0%

3,2%

Importações bens UE

65,1%

--

65,0%

66,6%

--

--

--

Importações bens Extra UE

34,9%

--

35,0%

33,4%

--

--

--

2014

2015
jan/set

FMI

CE

OCDE

BdP

Min. Finanças

SERVIÇOS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2015 : 2016 (tvh real %)

INE

INE

agosto 15

novembro 15

novembro 15

dezembro 15

abril 15

PIB

0,9

1,5

1,6 : 1,5

1,7 : 1,7

1,7 : 1,6

1,6 : 1,7

1,6 : 2,0

Exportações Bens e Serviços

3,9

6,1

5,5 : 4,8

5,3 : 4,8

6,8 : 5,9

5,3 : 3,3

4,8 : 5,5

Unidade: Milhões de euros
Fontes: INE/Banco de Portugal
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros
Cont. - Contributo para o crescimento das exportações
tvc - Taxa de variação em cadeia
n.d. - Não disponível

p.p. - Pontos percentuais

tvh - Taxa de variação homóloga

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

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

REDE
EXTERNA

António Silva
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

Miguel Fontoura
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

IRLANDA

Oslo

aicep.dublin@portugalglobal.pt

Raul Travado

Manuel Martinez

CANADÁ

ESPANHA

aicep.toronto@portugalglobal.pt

aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Hai
Dublin
Londres
Paris

Eduardo Henriques

Zuriqu
Milão

ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Toronto

Bruxelas

Barcelona

Nova Iorque

Filipe Costa
EUA

Madrid

S. Francisco

aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

Argel

Rabat

Rui Boavista Marques

Armindo Rios

EUA

CABO VERDE

aicep.newyork@portugalglobal.pt

aicep.praia@portugalglobal.pt

Álvaro Cunha

Rui Cordovil

Praia

MARROCOS

MÉXICO

aicep.rabat@portugalglobal.pt
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Inovar para ganhar - O modelo A-F

Autor: P
 hilip Kotler e
Fernando Trias de Bes
Editora: Actual Editora
Ano: 2015
Nº de páginas: 346
Preço: 19,90€

A obra “Inovar para Ganhar” apresenta-nos um novo modelo, o Modelo A-F, que permite que as empresas desenvolvam passo a passo
uma cultura criativa de sucesso.
Esta cultura possibilita a integração
dos diversos grupos e indivíduos
das empresas no fluxo de ideias,
permitindo que as organizações se
adaptem às circunstâncias.
Através deste modelo, as empresas podem aprender a tornar os
seus processos de inovação mais
eficazes, sustentáveis e com melhores resultados.
A inovação é essencial numa empresa devido à rápida e constante
mutação do mercado. Assim, as
empresas que não conseguirem
inovar e desenvolver novos produtos, estratégias e tecnologias

estão condenadas a estagnar ou,
pior, a desaparecer.
Philip Kotler, professor de Marketing Internacional na faculdade
de Gestão da Northwestern University e autor das obras Vencer
em Tempo de Caos e Marketing
3.0. do Produto e do Consumidor
até ao Espírito Humano, é unanimemente considerado o pai do
marketing moderno.
Fernando Trias de Bes é fundador
e sócio da Salvetti & Llombart,
uma empresa especializada em
consultoria e estudos de mercado, de âmbito internacional, que
tem como clientes a Pepsi, Sony,
HP, McKinsey, Nestlé e Danone.
É ainda consultor e professor de
marketing na faculdade de Gestão ESADE, em Barcelona.

Os modelos de Gestão Global
– Meios e Técnicas de Controlo nas PME

Autor: Renato Lopes da Costa
e Nelson dos Santos António
Editora: Actual Editora
Ano: 2015
Nº de páginas: 144
Preço: 12,90€

Com a globalização do mercado
empresarial, é necessário que as
PME repensem as suas teorias
de gestão, uma vez que lhes é
cada vez mais exigido um mapa
global mental aberto à diversidade cultural.
Este livro tem como principal objetivo projetar o futuro e dar a
conhecer a forma cultural de fazer gestão e pensar a estratégia,
ou seja, mostrar como o mundo
está organizado.
Ao longo da obra, serão apresentadas ideias sobre a área de
controlo de gestão à luz de uma
perspetiva estratégica e global,
sendo desenvolvido um plano de
referência que permite atender
às necessidades de académicos e
gestores organizacionais.
Esta edição, atualizada e aumen-

tada, inclui dois modelos de gestão usados em dois países emergentes, o Brasil e a Rússia.
Renato Lopes da Costa, doutorado em Gestão Geral, Estratégia
e Desenvolvimento Empresarial
pelo ISCTE, tem diversos artigos
publicados em revistas especializadas de todo o mundo e é autor
de três livros. Atualmente é investigador e membro do conselho
científico da BRU-UNIDE e professor do ISCTE.
Nelson dos Santos António, doutorado em Gestão de Empresas
pela Bergishe Universitat Wuppertal, tem também diversos artigos publicados em revistas especializadas de todo o mundo e
é autor e coautor de vários livros.
Atualmente é professor catedrático do ISCTE.
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