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CPLP – Comunidade de Países
de Língua Portuguesa
Díli, em Timor-Leste, foi o palco da realização
do “I Fórum Económico Global da CPLP”, que
decorreu nos últimos dias de fevereiro.
Participei no Fórum como orador no painel sobre “Competitividade Empresarial no Espaço da
CPLP”, e pude constatar que, sem esquecer o
necessário trabalho diário que está subjacente a
grandes desafios, foi dado um importante passo para o desenvolvimento de um verdadeiro
espaço económico dos países que compõem a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Com mais de 250 milhões de habitantes e o português como língua comum e aglutinadora, este
espaço tem vindo a ganhar, paulatinamente, o
seu lugar na economia global. A cooperação a
nível da atividade económica e empresarial entre
os nove Estados que integram a CPLP contribui
decisivamente para o desenvolvimento destes
países, promovendo, em paralelo, o aumento da
sua competitividade a nível internacional.
Nesta linha partilho a ambição de Mário Costa,
presidente da União de Exportadores da CPLP,
em particular no que à circulação de bens diz
respeito, que afirma, em entrevista aqui publicada, que a sua maior ambição é criar um mercado único da CPLP, com livre circulação de pessoas, bens e serviços.

Portugal tem vindo, por diferentes vias, a trilhar
esse caminho. No que à AICEP se refere, com a
cobertura do mercado da Guiné Equatorial pelo
delegado da Agência em São Tomé e Príncipe,
ficou concluído o processo da representação
económica portuguesa nos países da CPLP. Foi
assim cumprido o objetivo de apoiar e acompanhar as empresas portuguesas na concretização
dos seus negócios, incluindo o apoio para uma
maior cooperação com empresários da CPLP
tendo em vista a conquista conjunta de mercados integrantes de outros espaços económicos,
como por exemplo os da União Europeia, Mercosul, SADC e ASEAN.
Assim, tendo por enquadramento a realização
do referido Fórum, a Portugalglobal apresenta,
neste número, uma breve análise de cada um
dos países que integram a CPLP, o seu relacionamento económico com Portugal, perspetivas
futuras e principais setores de oportunidades
para as empresas portuguesas, seja na ótica da
exportação, seja na do investimento.
Espero, pois, que este número da Revista da AICEP possa contribuir para que todos fiquemos a
conhecer um pouco melhor a realidade económica dos países que compõem a CPLP.
MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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COOPERAÇÃO
ECONÓMICA
UNE PAÍSES
DA CPLP
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Criada há perto de duas décadas, a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa – CPLP, com mais de 250 milhões de habitantes
que têm em comum a mesma língua, tem vindo a ganhar terreno
na economia global.
A cooperação a nível da atividade económica e empresarial entre
os nove Estados que integram a CPLP contribui decisivamente
para o desenvolvimento destes países, promovendo, ao mesmo
tempo, o aumento da sua competitividade a nível internacional.
Para Portugal, o relacionamento comercial com os restantes
Estados-membros da CPLP traduz-se no valor de quase 6.200
milhões de euros em exportações de bens e serviços, numa
balança claramente favorável ao nosso país.

Cooperação empresarial foi precisamente o
tema em debate no I Fórum Económico Global
da CPLP que decorreu em Díli, Timor-Leste, nos
últimos dias, bem como a necessidade de desenvolver o espaço económico e empresarial dos
países da CPLP e a sua capacidade de se integrar
na economia global.
Sob o tema “Timor-Leste como plataforma
para a cooperação empresarial entre a CPLP
e a Ásia-Pacífico”, o Fórum reuniu, durante
quatro dias, representantes dos vários Estadosmembros e de empresas, que viram neste encontro uma oportunidade para promover negócios com os seus congéneres da Ásia e do
Pacífico, usando Timor-Leste como plataforma.
Segundo a organização deste encontro, TimorLeste configura-se um cenário atrativo de investimento e negócios, em termos nacionais, mas
também um hub entre a CPLP, a ASEAN e os
Países do Pacífico, como plataforma para a captação de investimentos e parcerias empresariais.
No Fórum, além de delegações de empresas de
cada país da CPLP, estiveram presentes delegações empresariais representativas dos países
da ASEAN e da Região do Pacífico, para promoverem o ambiente de negócios e realizarem
encontros empresariais entre as diversas empresas presentes.
De Portugal foram mais de 30 empresas de di-

versos setores de atividade (engenharia, construção, arquitetura, metalomecânica, produtos químicos, produtos agrícolas, equipamentos, entre
outros), valorizando, assim, o enquadramento
estratégico de Timor-Leste naquela região.
A Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, coube fazer uma intervenção, no dia 26 de fevereiro, sobre “Competitividade Empresarial no
Espaço da CPLP”.
Neste Fórum pretendeu-se, sobretudo, debater as vantagens do posicionamento de TimorLeste entre todos estes blocos regionais e a
CPLP, e analisar estratégias de promoção de
investimento e parcerias, com enfoque em setores estratégicos como a agricultura, o setor
petrolífero e a indústria, e promover modelos
de desenvolvimento sustentável.
Em síntese, o Fórum realizado em Díli procurou unir autoridades e agentes económicos na
procura de estratégias que permitam reforçar
a cooperação económica e empresarial, contribuindo para o desenvolvimento dos países
membros e, dessa forma, alargar o seu espaço
de influência no mundo.
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, juntamente com Portugal,
são os Estados que constituem a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.
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CPLP INTENSIFICA APOSTA
NA COOPERAÇÃO ECONÓMICA
E EMPRESARIAL
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nasceu há
quase 20 anos para ser uma plataforma de diálogo multilateral
ao serviço do aprofundamento das relações entre os Estadosmembros, da estabilidade da democracia e das instituições de
direito, do desenvolvimento económico e social.

>POR GEORGINA BENRÓS DE MELLO,
DIRETORA-GERAL DA CPLP

Nos documentos fundadores, em 1996, a cooperação em matéria de atividade económica
já estava plasmada e, na cimeira de Díli, em
julho de 2014, a CPLP assume perentoriamente o desafio de contribuir ativa e sinergicamente para o esforço de desenvolvimento
dos Estados-membros.

Este repto é encarado pluridisciplinarmente,
assumindo-se com firmeza em inúmeras dimensões, como na Cultura e na promoção
e difusão da Língua Portuguesa, elementos
construtores da identidade coletiva na diversidade e, também, transportadora de conhecimento e saber, para além de gerar riqueza e
dinamizar atividades económicas. Nesta linha,
temos ainda vindo a consolidar outras dimensões, como a cooperação estratégica na Saúde, na Segurança Alimentar e Nutricional ou
na Igualdade de Género, entre outras áreas
estruturantes para as sociedades.
Na nossa atuação, do mesmo modo, a importância do Conhecimento é exacerbada com relevância estratégica, havendo já planos conjuntos
delineados de cooperação nos domínios do Ensino Superior, da Ciência, da Tecnologia e inovação
para assegurar a equidade social e o Desenvolvimento nos Estados-membros da CPLP. Nesta
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perspetiva, igualmente, não esquecemos a Educação: são setores estruturantes dos processos de
transformação social, potenciadores de soluções
sustentáveis para problemas associados às condições e qualidade de vida das populações, catalisadores de crescimento económico.
É neste processo buscador de sinergias, de
excelência para otimizar, em última instância,
o bem-estar humano, que contextualizamos
igualmente a cooperação económica. Uma
dimensão enquadrada na geografia e mercados subsequentes à integração dos Estadosmembros da CPLP em Blocos de Integração
Regional, com forte incidência económica, mas
também politica, tais como a União Europeia,
o Mercosul, a SADC, a CEEAC, a UEMOA, a
CEDEAO e, futuramente, a ASEAN.
Esta caracterização pluricontinental da CPLP não
se assume como uma barreira, mas traz-nos uma
realidade multipolar, global. O lema escolhido
pela presidência em exercício da CPLP, a cargo de
Timor-Leste, vem reafirmar que é cada vez mais
necessário apostar na globalização económica.
Nesta vertente, a cooperação económica e empresarial entre os nossos Estados-membros é uma
realidade, apesar de não ter a expressão que corresponde ao potencial das nossas respetivas economias ou desejada pelos nossos empresários. É
preciso melhorar e incrementar, tendo em conta
os interesses, objetivos e o papel dos Estadosmembros da CPLP nas diferentes Comunidades
Económicas Regionais, em quatro continentes.
A CPLP acredita que está nesse caminho, procurando estreitar multilateralmente, organização, governos e atores principais nos negócios,
que são os empresários, as perceções no campo dos entraves e oportunidades nacionais em
cada um dos nossos países. Uma tarefa onde
temos contado nos últimos anos com o apoio
da Confederação Empresarial da CPLP (CECPLP), organização associativa autorizada mas
não tutelada pelos nossos Estados-membros.
Igualmente, a União de Exportadores da CPLP
(UE-CPLP), nascida há pouco mais de um ano,
tem-se revelado um importante parceiro na
procura de sinergias, no desenvolvimento do
empreendedorismo e de identificação de oportunidade entre o tecido empresarial dos nossos
países. Auguramos, ainda, um importante pa-

pel a desempenhar no futuro pela recentemente constituída União de Bancos, Seguradoras e
Instituições Financeiras da CPLP (UBSIF-CPLP),
criada com os objetivos de desenvolver os laços
institucionais e comerciais entre instituições
similares para potenciar o desenvolvimento
económico, partilhar as melhores práticas e fomentar reflexões do sector financeiro.
Dando alicerces à dinâmica empresarial existente intra-CPLP, ciente de este ser um espaço
natural, das oportunidades ainda por explorar
e desejando o desenvolvimento na cooperação
económica, a nossa Organização Internacional, intergovernamental, multilateral, tem ainda apostado em outras áreas importantes. Realizámos a primeira conferência internacional
e reunião de ministros da Energia, reunimos a
ministerial das finanças e voltámos a recordar
ministerialmente a importância estratégica comum dos Oceanos. Em fevereiro de 2016, em
Díli, os ministros do Comércio reuniram-se pela
segunda, concretizando um fórum económico
global da CPLP na Ásia.
Estamos perto de alargar a circulação a determinadas categorias profissionais de pessoas. A
CPLP faz sentido, para Estados e cidadãos, e
está a consolidar-se firmeza da vontade política
nesse sentido. Sabemos que os nossos países
estão mais fortes e que os nossos empresários
estão mais próximos.
A CPLP e os seus Estados-membros estão a intensificar os trabalhos na busca da excelência
do ambiente de negócios no nosso Espaço e
indaga respostas e caminhos para contornar
os estrangulamentos impeditivos de maiores
taxas de crescimento, que limitam o aumento
dos fluxos de comércio e de investimento bilateral e, em plena sinergia, multilateral.
Todos juntos, governos, empresários e cidadãos
devemos diligenciar soluções para superar os
obstáculos e constrangimentos existentes no
desenvolvimento empresarial e financeiro dos
nossos países. Todos juntos, podemos descobrir
e ser parte ativa em estratégias para fomentar a
criação de emprego, a promoção de quadros, de
negócios mutuamente vantajosos e de ambientes
de negócio favoráveis – colocados enquanto efeito multiplicador à disposição das empresas e empreendedores, dos cidadãos e dos governos.
www.cplp.org
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RELACIONAMENTO ECONÓMICO
PORTUGAL - CPLP
Portugal apresenta uma balança comercial positiva com
os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP. Em termos de investimento direto, o saldo é
igualmente favorável ao nosso país.
De acordo com os dados do INE, as exportações portuguesas de bens para a CPLP ascenderam a 3,42 mil milhões de euros em 2015,
o que equivale a 6,9 por cento do total vendido por Portugal ao exterior no ano passado.
As importações cifraram-se, nesse ano, em
2,3 mil milhões de euros, com um saldo da
balança favorável a Portugal. No período de
2011-2015, as exportações portuguesas de
bens para estes países aumentaram 0,6 por
cento, enquanto as importações registaram
uma quebra de menos 3,1 por cento.
Por país, destaca-se Angola como principal
destino dos bens portugueses – cerca de
2,1 mil milhões de euros –, seguindo-se o
Brasil (569 milhões de euros), Moçambique
(356 milhões de euros) e Cabo Verde (215
milhões de euros). Embora com um peso menor no conjunto da CPLP, são de salientar,
face a 2014, as subidas das exportações de
bens para Timor-Leste (mais 44,4 por cento),
Guiné-Bissau (mais 13,1 por cento) e Moçambique (mais 11,8 por cento), contrariando as quebras registadas com Angola, Brasil
e Cabo Verde.

Do lado das importações de bens, Angola e
Brasil são igualmente os principais fornecedores de Portugal no âmbito da CPLP (1,2 mil
milhões de euros e 860 milhões de euros, respetivamente), seguindo-se a Guiné Equatorial
com 223 milhões de euros vendidos ao nosso
país em 2015.
Quanto aos bens exportados, os principais
grupos de produtos são as máquinas e aparelhos (23,1 por cento do total), os produtos
agrícolas (15,5 por cento), os produtos alimentares (12,8 por cento), os metais comuns
(9,8 por cento), os produtos químicos (7 por
cento) e os veículos e outro material de transporte (5,2 por cento).
As importações incidiram nos seguintes grupos de produtos: combustíveis minerais (68,6
por cento do total), agrícolas (13,8 por cento)
e veículos e outro material de transporte (4,3
por cento).
Nos serviços a balança comercial entre Portugal e a CPLP é também favorável ao nosso
país: 2,74 mil milhões de euros em exporta-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A CPLP

Exportações
% Tot Portugal
Importações
% Tot Portugal
Saldo
Coef. Cob. %

2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

3.541

4.340

4.575

4.531

3.418

0,6

-24,5

8,3

9,6

9,7

9,4

6,9

--

--

2.832

3.653

3.729

2.729

2.276

-3,1

-16,6

4,8

6,5

6,5

4,6

3,8

--

--

709

687

846

1.801

1.142

--

--

125,0

118,8

122,7

166,0

150,2

--

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015
(b) Taxa de variação homóloga 2014-2015
2011 a 2013: resultados definitivos; 2014: resultados provisórios; 2015: resultados preliminares
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ções em 2015 (dados do Banco de Portugal),
contra 833 milhões de euros de importações.
Tal como no comércio de bens, a exportação
de serviços teve dois destinos principais: Angola, com 1,4 mil milhões de euros, e Brasil, com
967 milhões de euros. Destes países, Portugal
importou, nesse período, 410 milhões de euros
e 273 milhões de euros em serviços, respetivamente, do Brasil e de Angola.
De referir que o conjunto da CPLP representou,
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no período em referência, 10,9 por cento do
total das exportações portuguesas de serviços
e 6,5 por cento das importações.
As viagens e turismo, os transportes e os outros
serviços fornecidos por empresas foram os principais serviços exportados por Portugal nesse
período, o mesmo se passando com as importações, embora aqui os transportes surjam em
primeiro lugar, destacando-se dos restantes.
No que respeita ao investimento, e de acordo
com dados do Banco de Portugal, a posição
de investimento direto entre Portugal e a CPLP
atingia cerca de 8,2 mil milhões de euros em
dezembro de 2015, o que corresponde a 14
por cento do stock de IDPE total de Portugal
no exterior. Em termos de investimento direto
da CPLP em Portugal, o valor registado nessa
data rondava os 4 mil milhões de euros, ou
seja, o equivalente a 3,9 por cento do IDE total no nosso país. O saldo é, assim, favorável a
Portugal, ascendendo, à data, a mais de 4 mil
milhões de euros.
Angola e Brasil são, de entre a CPLP, os principais recetores de investimento direto português e investidores diretos em Portugal. Em
termos de IDPE, Angola foi destinatário de
49,7 por cento do investimento no conjunto
da CPLP (stock em dezembro de 2015), e o
Brasil revelava um peso de 35,4 por cento.
O investimento direto destes dois países,
igualmente no âmbito da CPLP, representava
58 por cento do total no caso do Brasil, e
41,2 por cento no que respeita ao investimento direto angolano.

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A CPLP
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

2,489

2,569

2,788

2,967

2,739

2.6

-7.7

% Tot Portugal

12.9

12.8

12.6

12.6

10.9

--

--

Importações

863

939

916

871

833

-0.7

-4.4

% Tot Portugal

7.6

8.9

8.4

7.2

6.5

--

--

Saldo

1,626

1,629

1,872

2,096

1,906

--

--

Coef. Cob. %

288.5

273.5

304.4

340.6

328.9

--

--

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (b) Taxa de variação homóloga 2014-2015.
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LINK – LUSOPHONE
INVESTMENT NETWORK
Preparação
 valiação de incidência fiscal em
A
processos de exportação
Estudos de viabilidade de entrada
em mercados
Estudos de mercado
 studo de localizações, incluindo
E
análise do ambiente de investimen�
to, relacionamento com entidades
locais e apoio à criação de empresa

>POR CARLOS LOBO,
PARTNER

>POR FLORBELA LIMA,
PARTNER

São muitas vezes referidas as oportu�
nidades de negócio e de investimento
que existem no espaço da lusofonia. Es�
tas oportunidades são também por ve�
zes acompanhadas pela referência a di�
ficuldades e às particularidades próprias
do ambiente de negócios de cada país.

de estratégia fiscal, de financiamento,
de fiscalização e de diversificação eco�
nómica e desenvolvimento regional.

Identificação de alvos para proces�
sos de M&A

Trabalhamos diariamente com líderes
globais, que procuram constantemen�
te novos mercados, novas oportuni�
dades de negócio e novas localizações
de investimento.

 poio a processos de reestruturação
A
financeira, otimização de fundo de
maneio e de montagem financeira
de projetos de internacionalização

Do nosso trabalho direto com grandes
investidores internacionais resultou
a convicção de que era importante
criar um serviço dedicado de apoio às
empresas que procuram a lusofonia
como espaço de negócios, como for�
ma de aumentar a taxa de concretiza�
ção e de sucesso de novos projetos.
A LINk – Lusophone Investment Net�
����
work���������������������������������
é uma rede interna da EY, envol�
vendo os nossos escritórios localizados
no espaço da lusofonia, através dos
quais temos a capacidade de servir to�
dos os mercados da CPLP. O objetivo
da LINk é o de proporcionar a todos os
clientes da EY interessados em investir
ou em fazer negócios na lusofonia um
serviço integrado, capaz de proporcio�
nar um ponto de contacto único para
todas as questões relacionadas com os
países cobertos pela rede.
Temos uma forte experiência de tra�
balho em projetos com governos de
países em vias de desenvolvimento,
com os quais trabalhamos em matéria

A confiança numa marca de pres�
tígio global e a nossa capacidade
de apoiar os clientes a ultrapassar
as barreiras linguísticas e culturais
tornam a LINk um elemento impor�
tante para dinamizar o investimento
nos Países de Língua Portuguesa. A
LINk oferece um espaço próprio para
acesso a conhecimento especializado
sobre as oportunidades e o ambiente
de negócios de cada país.
Com o LINk, temos a ferramenta certa
para aproximar investidores de todo
o mundo aos países, regiões e cida�
des da lusofonia, gerando eficiência e
criando valor para todos.

Portfólio
de serviços de apoio
à internacionalização
O nosso leque de serviços para empre�
sas em processo acelerado de cresci�
mento em mercados externos inclui as
seguintes áreas:

Análise de investimentos

Execução
Gestão de projeto
Apoio à estruturação internacional
de investimentos
Identificação de oportunidades de
acesso a incentivos locais e apoio
à preparação das correspondentes
candidaturas
 ue-dilligences comerciais, de capi�
D
tal humano, de sistemas de informa�
ção, ambientais, financeiras e fiscais
Preparação e apoio a processos de
integração, pós-aquisição

Acompanhamento
Auditoria financeira
Compliance fiscal
Outsourcing de atividades de
apoio (contabilidade, reporte, área
financeira)
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MÁRIO
COSTA

Presidente da União
de Exportadores da CPLP

“A minha maior ambição é criar
um mercado único da CPLP ”
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Mário Costa, presidente da União de Exportadores da CPLP
(UE-CPLP), falou com a Revista Portugalglobal sobre a missão
e os objetivos deste importante órgão executivo, que potencia
e dinamiza as trocas comerciais crescentes e as oportunidades
emergentes no seio da lusofonia.
Quanto às suas expectativas futuras enquanto presidente, espera
criar um mercado único da CPLP, sendo o seu principal objetivo
contribuir verdadeiramente para a afirmação de um espaço sem
barreiras e com livre circulação de pessoas, bens e serviços.
Pode falar-nos um pouco sobre a União de
Exportadores da CPLP?
A União de Exportadores da CPLP é considerada um “braço económico” da Confederação
Empresarial da CPLP (CE-CPLP). Desta forma,
somos um órgão executivo estratégico da
confederação, tal como a União de Bancos
da CPLP. A União de Exportadores da CPLP é
verdadeiramente a casa-comum das empresas,
que fazem da lusofonia o seu espaço privilegiado de negócios.
Em que âmbito surgiu este projeto?
A CPLP nasceu em 1996 como um instrumento
diplomático e um projeto político, no qual a
língua portuguesa se assumiu como elemento
aglutinador. Ao longo do tempo, surgiu a necessidade de se assumir uma dimensão mais
económica e empresarial, que permitisse os
movimentos comerciais e de negócio no espaço da língua portuguesa.
Assim, a Confederação Empresarial da CPLP,
que funciona como um chapéu institucional
para as empresas que integram a UE-CPLP, recebeu um mandato dos Estados para dinamizar os negócios entre as empresas do espaço
lusófono. Nesse sentido criou dois órgãos executivos – a União de Exportadores e a União
dos Bancos da CPLP.
A União de Exportadores da CPLP surge então
para potenciar e dinamizar as trocas comerciais
crescentes e as oportunidades emergentes no
seio da lusofonia. No fundo, pretende-se que a
UE-CPLP seja um apoio para os empresários e as

empresas, materialize vontades e crie um espaço
de valor acrescentado no mundo, onde o português é a sua principal forma de comunicar.
Este projeto representa um verdadeiro impulso para dinamizar a dimensão empresarial
da comunidade.

“A União de Exportadores
da CPLP é verdadeiramente
a casa-comum das empresas,
que fazem da lusofonia o
seu espaço privilegiado de
negócios.”
Salimo Abdula, presidente da CE-CPLP, foi o
impulsionador destes órgãos executivos, tendo sido ele o responsável pela minha liderança
neste projeto. Obviamente que lhe estou imensamente agradecido pela confiança que depositou no meu trabalho desde o início.
Como encarou o desafio de liderar a União
de Exportadores?
Aceitei este desafio com uma enorme responsabilidade e sentido de cumprir um dever público. Nas empresas, que é o mundo que conheço
e de onde venho, cumprimos o nosso dever
quando pagamos os salários e impostos. Mas
este é um contexto diferente, onde o mais importante é ajudar as empresas a conquistarem
novos mercados, num espaço que é património
comum de muitos milhões de pessoas.
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Tem sido um grande desafio, mas que já está a
dar frutos, pelo que sinto diariamente que estou a
contribuir para o bem-comum. E mesmo estando
numa organização privada, esse é um sentimento
que traz muita responsabilidade e claro, muita satisfação. Com este desafio gostava de contribuir
para escrever uma página na história do desenvolvimento económico da comunidade.
O que espera alcançar enquanto presidente
da União de Exportadores?
Muito sinceramente tenho a ambição de criar
um mercado único da CPLP. Tenho a perfeita
noção de que é um objetivo muito difícil de
atingir no curto, e até, no médio prazo, mas é
uma missão que me move e, também, a toda a
equipa que trabalha neste projeto em todos os
países de língua portuguesa. Quero contribuir
para a afirmação de um espaço com livre circulação de pessoas, bens e serviços, ou seja, um
espaço sem barreiras.
Acredito que a nossa presença no processo
de construção e integração europeia poderia
beneficiar muito se dessemos mais atenção à
CPLP enquanto espaço económico.

Em que medida as empresas portuguesas podem beneficiar da União de Exportadores?
No concreto, diria que garantimos a qualidade e a segurança nos negócios das empresas.
Atualmente contamos com uma equipa de cerca de 70 colaboradores no espaço de língua
portuguesa, que conhecem profundamente os
mercados, os setores, as oportunidades e, sobretudo, as empresas e os empresários. Desta
forma, conseguimos construir perfis muito detalhados das empresas.
Além disso, estas equipas animam fóruns de
debate, nos quais os nossos parceiros (advogados, fiscalistas, transitários, despachantes, empresários, gestores e economistas) fazem avaliações dos setores, oportunidades e empresas,
conferindo um profundo cunho de segurança
aos exportadores.
Garantimos ainda que a União de Exportadores
está sempre de braço dado com as empresas e
os empresários para que o plano de negócios
seja cumprido.
Dão prioridade a alguns sectores específicos?

Quantas empresas constituem a União de
Exportadores?
Atualmente contamos já com mais de 400 organizações associadas, especialmente empresas
e associações de empresas. Contudo, representamos ainda de forma indireta um número bastante superior de organizações. A nossa génese
está no associativismo e, como temos muitos
protocolos com associações empresariais dos diversos países, representamos um universo maior
de empresas em muitos setores diferentes.
É importante referir que estas 400 organizações,
onde estão milhares de empresas, exportam
com segurança no espaço lusófono, uma vez
que a UE-CPLP desenvolve um árduo trabalho
para identificar os parceiros adequados, detetar
as oportunidades certas, emparelhar empresas
e estimular parcerias de sucesso. Há assim um
trabalho de valor acrescentado que realizamos
e que é reconhecido pelas empresas.
O nosso desafio é crescer em número de empresas associadas, mas também crescer na qualidade e densidade do serviço que prestamos. A
AICEP tem sido um parceiro ímpar que muito
tem contribuído para o sucesso deste projeto.

Na verdade damos prioridade às boas oportunidades e em acrescentar valor às empresas,
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sendo a procura das empresas que dita o nosso
grau de envolvimento e prioridade. Contudo,
é óbvio que quando se verificam determinadas
oportunidades de negócios em setores específicos, damos primazia a esses setores. Em
termos específicos, damos muito apoio aos
setores da agricultura, turismo, construção,
energia e indústrias transformadoras no geral.

“Tenho a ambição de criar
um mercado único da CPLP.
Quero contribuir para a
afirmação de um espaço com
livre circulação de pessoas,
bens e serviços, ou seja, um
espaço sem barreiras.”

MÁRIO COSTA
E SALIMOADBULA
ASSINAM
PROTOCOLO
DE PARCERIA
PARA A PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES
NO ESPAÇO CPLP

É possível construir uma verdadeira comunidade económica e empresarial com a
CPLP apenas baseada na língua, uma vez
que os países da CPLP são geograficamente distantes e muito diferentes entre si?
É possível e é isso que fazemos todos os dias
quando densificamos as relações comerciais no
espaço lusófono. A geografia não é um obstáculo e a língua une tudo. Estou convencido
que temos um potencial tremendo por explorar nas exportações, na internacionalização, na
formação e na capacitação empresarial.
Seria excelente entrosarmos melhor as nossas
economias que dão acesso mútuo a importantes espaços de integração económica. Os
mercados da CPLP, que representam cerca de
30 por cento da população mundial, têm uma
dimensão e um potencial tremendo: Portugal
na União Europeia, Angola e Moçambique na
SADC, Brasil no Mercosul e Timor na ASEAN.
No plano estratégico da AICEP foi decidido
abrir delegações em todos os países CPLP.
Como avalia essa medida?
Esta foi uma medida muito positiva por parte
da AICEP e aproveito para agradecer publicamente por esta decisão que revelou uma enorme visão estratégica de longo prazo. Tal como
eu, também todos os empresários que operam
no espaço da lusofonia agradecem, uma vez
que agora têm um ponto de contacto facilitado em todos os países da CPLP.
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O Fórum Económico Global da CPLP decorre no fim do mês de fevereiro em Timor.
Pode falar-nos um pouco deste seminário?
Este vai ser sem dúvida um fórum marcante
para a afirmação global da UE-CPLP, servindo
como uma plataforma efetiva para a exportação e para a concretização de negócios.
Irão decorrer neste fórum diversas mostras de
empresas, reuniões “one to one” e reuniões
temáticas. O presidente da AICEP irá marcar
presença, apresentando Portugal às empresas.
De referir que estarão também presentes muitas empresas do espaço ASEAN (Austrália, Indonésia, Brunei, Nova Zelândia, entre outros).
Quais são efetivamente os principais objetivos deste fórum?
Recentemente foi assinado um acordo com
o Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente timorense para a criação de uma incubadora de empresas e de um laboratório
de certificação de produtos. Assim, estamos
a trabalhar, em conjunto com Timor, no levantamento dos produtos que o país tem e
que oferecem maior diferenciação, como é
o caso do café, sal e futa tropical. Estes produtos abundam no país e têm uma enorme
qualidade, permitindo a diferenciação e o reconhecimento do país.
Desta forma, queremos desenvolver projetos
deste tipo ao nível micro em todos os países.
Para isso pretendemos formar os jovens e os
empresários, através da disponibilização de
ferramentas para a realização de negócios e da
criação de emprego.
Que metas pretende atingir?
As metas a atingir são desenvolver economias, criar empresários, formar empresários
e disponibilizar formação empresarial de forma abrangente em todos os países do espaço lusófono, de modo a gerar novas oportunidades de negócio. Este é um desafio complexo, mas o que faz a grandeza dos projetos
é, justamente, a exigência e a complexidade
dos seus desafios.
O nosso empenho e aquilo que nos move é a
criação de emprego e a geração de riqueza, tendo em vista o aumento do bem-estar e da qualidade de vida das populações do espaço CPLP.
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CPLP
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, juntamente com Portugal, constituem a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.
As oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em análise pelos
responsáveis da AICEP nestes mercados e por Teresa Macedo, Chefe de Missão de
Portugal na Guiné Equatorial.
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ANGOLA:
OPORTUNIDADES NA DIVERSIFICAÇÃO
Fortemente atingida pela queda do preço do petróleo, a economia angolana
poderá reconquistar o crescimento através diversificação da atividade económica,
criando setores de oportunidade para empresários e investidores portugueses que
apostem no mercado de Angola.
Quando há cerca de seis meses, a 23 de
junho de 2015, organizámos, em colaboração com o Ministério da Economia
de Angola, o Fórum Empresarial “Juntos na Diversificação da Economia” em
Luanda, quisemos dizer aos nossos irmãos angolanos “Contem Connosco!”
ou, como diriam em Luanda, “Estamos
Juntos!”. O executivo angolano tinha
lançado o apelo e Portugal foi o primeiro a mobilizar-se e a propor a realização
de um Fórum que abordasse esta temática. Angola prontamente correspondeu e convocou cinco dos seus ministros (Agricultura, Indústria, Construção,
Transportes e Economia), dois governadores (Cuando Cubango e Cuanza Sul),
a Agência Nacional de Investimento Privado e juntos, na presença de 500 empresas angolanas e portuguesas, debatemos as oportunidades existentes no
âmbito do processo de diversificação da
economia angolana, incluindo as perspetivas do financiamento, das parcerias
e da formação e capital humano.
No mesmo dia, criou-se o “Observatório
dos Investimentos portugueses em Angola e angolanos em Portugal” com o
objetivo de melhor acompanhar aqueles que investem, que contribuem para
a industrialização, para a diversificação,
para a criação e formação do emprego
e para o aumento das exportações. Este
conjunto de iniciativas ditou um novo
mote para o relacionamento económico e comercial entre Angola e Portugal
para os próximos anos.

timento estrangeiro em Portugal. Não
era o início de nada mas a expressão
de uma vontade – a de relevar um dos
elementos do relacionamento bilateral e assim responder e contribuir para
um desafio nacional.

>POR LUÍS MOURA, DELEGADO
DA AICEP EM LUANDA

Naquele dia Angola não deixou de ser
o principal mercado das exportações
portuguesas na CPLP, com um valor de
trocas comerciais global que em 2013
superou a fasquia dos 7 mil milhões
de euros (com um peso crescente das
exportações angolanas que passaram
de 36º fornecedor de Portugal em
2009 para 6º em 2013); nem deixou
de ser naquele instante destino de exportações para cerca de 10.000 empresas portuguesas, das quais 5.000
exportam apenas para Angola, em
produtos que extravasam os tradicionais produtos alimentares e materiais
de construção (com os medicamentos
à cabeça, já em 2015, e os serviços
com um peso de um terço); também
não passou a ser casa, porque já o era,
das mais de 2.000 empresas participadas de capital português que já estavam presentes e já contribuíam para
o desenvolvimento e crescimento de
Angola; nem ganhou relevância, porque já a tinha, como origem de inves-

Hoje é unânime que a queda abrupta do preço internacional do petróleo
está a dar, mesmo que envolta num
ambiente de dificuldades, uma oportunidade aos angolanos para diversificarem a sua economia recordandolhes as outras riquezas deste país.
Angola é rica noutro tipo de matériasprimas que necessitam ser potenciadas, em rios, em água, em terra arável, numa extensa costa e, sobretudo,
rica em pessoas, com muitos jovens
com sonhos a crescer a taxas superiores aos 3-3,5 por cento do crescimento anual da população. Trata-se,
porém, de recursos que, para serem
mais eficientemente explorados, requerem a introdução de tecnologias,
de processos de gestão e produção
e de conhecimentos; e essa introdução e incorporação faz-se por via da
captação do investimento direto estrangeiro realizado em parceria com
investidores angolanos.
Consciente desta realidade, o executivo angolano alterou no ano passado a
lei dos investimentos de forma a desburocratizar e a tornar mais céleres os
processos de análise de projetos de investimento, as leis do trabalho e pre-
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para uma verdadeira reforma fiscal que
inclui benefícios para os investidores e
alarga as fontes de financiamento da
economia. Tem ainda promovido uma
politica protecionista e de substituição
das importações por produção nacional e uma canalização das divisas existentes para financiar a aquisição mais
de matérias-primas e equipamento e
menos de bens de consumo final.
Não obstante o contexto mais desafiante para as empresas exportadoras
(que se deparam com taxas de consumo e alfandegárias superiores, escassez de divisas, atrasos nos pagamentos, desvalorização da moeda e um
mercado de consumo em queda), os
produtos portugueses continuam a ser
procurados por quem busca produtos
confiáveis (com especial relevância nos
produtos alimentares e medicamentos,
por exemplo), por quem procura maiores níveis de qualidade e certificações
internacionais (nos materiais de construção ou nas tecnologias de informação), por quem se guia por critérios de
eficiência na busca de uma melhor relação preço/qualidade (na construção,
na energia ou nas máquinas e aparelhos), ou ainda por quem simplesmente quer os produtos da sua preferência
e os que correspondem às referências
que foi construindo (e aqui talvez os
vinhos sejam o melhor exemplo).
Mas é na vertente do investimento
que, acreditamos, o contributo das
empresas portuguesas se reveste de
um valor superior. Para além da entrada de divisas e da criação de empregos, os investimentos portugueses
formam e transferem conhecimentos

técnicos e de gestão graças à partilha
de uma língua comum, por um lado,
e, por outro lado, graças ao conhecimento que detêm da realidade do
país, promovem a diversificação setorial (integrando fornecimentos locais
nas cadeias de produção das unidades
que gerem) e a diversificação económica regional (criando unidades nas
províncias que contribuem para a retenção da população e para o desenvolvimento da região).

todo o país que o investimento português faz a diferença.

É esta a realidade que constatamos
quando percorremos Angola, de Cabinda ao Cunene, no âmbito de visitas
oficiais do embaixador de Portugal ou
de missões empresariais – é na competência dos centros de formação, na
facilidade de relacionamento com o
empresariado local e na presença por

que vai muito além das variações do
preço internacional do petróleo e das
crises que estas provocam. Uma relação que é inspiradora para outras e
paradigmática do espírito da CPLP!

Hoje, pensamos que é para todos claro o contributo que as empresas portuguesas podem dar ao processo de
industrialização e diversificação de Angola gerando valor e ganhos recíprocos
para ambas as partes e sublinhando a
densidade da relação entre Portugal
e Angola. Uma relação que é única,
complementar e inter-dependente e

aicep.luanda@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM ANGOLA
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

3,783.0

4,385.0

4,706.0

4,743.0

3,457.4

-0.8

-27.1

Importações

1,301.4

1,925.4

2,750.4

1,797.6

1,336.6

7.6

-25.6

Saldo

2,481.6

2,459.6

1,955.6

2,945.5

2,120.8

--

--

290.7

227.7

171.1

263.9

258.7

--

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal;
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
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BRASIL
MERCADO INCONTORNÁVEL
Apesar da desaceleração da economia, o Brasil continua a ser um mercado
tradicional e incontornável para as empresas portuguesas.
O Brasil é um país de dimensões continentais com uma população de mais
de 200 milhões de habitantes, distribuída irregularmente pelo território e
predominantemente concentrada em
áreas urbanas. As diferenças regionais
extremas são uma característica marcante do país, particularmente no que
diz respeito aos principais indicadores
económicos e sociais. As regiões do
sul e do sudeste do país, mais ricas e
desenvolvidas, apresentam um claro
contraste com as do norte e nordeste.
Após uma década (2003-2013) em
que o país alcançou um notável progresso económico e social, com forte
redução da pobreza e da desigualdade, o ano 2014 marcou o início de
uma desaceleração da economia brasileira que culminou na forte recessão
do ano 2015 (contração do PIB de
3,71 por cento). De acordo com analistas nacionais e internacionais, esta
tendência deverá persistir em 2016,
sendo estimada uma nova importante
queda do produto. O atual momento apresenta-se bastante desafiante
para a economia do Brasil. Destaque,
no âmbito macroeconómico, para a
anunciada subida da taxa de desemprego (deverá superar os 10 por cento), para a persistência de uma taxa
de inflação elevada (mais 10,67 por
cento em 2015, o mais alto índice
desde 2002) e de um défice fiscal muito pronunciado, agravado pelas crescentes dificuldades na arrecadação de
impostos resultantes da diminuição da
atividade económica. Estima-se que
os primeiros sinais de recuperação da

>POR CARLOS MOURA,
DELEGADO DA AICEP
EM SÃO PAULO

economia surgirão apenas em 2017
com um crescimento ligeiro do PIB entre 1 e 1,5 por cento.
A fim de enfrentar estes desequilíbrios
e revitalizar o crescimento, as autoridades têm vindo a apresentar sucessivas metas de superavit primário para
2016 e 2017, em contraponto com os
défices alcançados em 2014 e 2015.
Para o efeito têm vindo a ser anunciadas medidas de redução de direitos,
cortes de despesas discricionárias do
governo e redução do apoio do Tesouro a bancos públicos e alguns setores
da economia. Os esforços do Banco
Central para controlar a inflação têm
conduzido à manutenção da taxa de
juro de referência (SELIC) em valores
elevados (14,15 por cento).
As perspetivas de médio e longo prazo para a recuperação da economia
brasileira dependem, em grande medida, do êxito das políticas de ajuste em
curso e da adoção de novas reformas
que promovam o crescimento. Face à

alteração do contexto que sustentou o
crescimento do país ao longo da última
década – superciclo das commodities;
expansão do mercado de trabalho e
boom do consumo interno apoiado na
concessão de crédito – torna-se necessária a retoma de um ambiente propício ao investimento que permita conduzir a aumentos da produtividade e
a competitividade, fatores críticos para
garantir a sustentabilidade do crescimento futuro do Brasil.

Relacionamento
económico
com Portugal
O relacionamento comercial bilateral com o Brasil reveste-se de grande
importância para Portugal, quer pelos
laços históricos existentes como pelo
protagonismo crescente que o mercado brasileiro tem vindo a assumir, enquanto cliente de Portugal, ao longo
dos últimos anos.
A balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o Brasil tem sido
favorável ao nosso país nos últimos
anos, devido, em grande medida, à
força das exportações portuguesas de
serviços, mantendo-se este excedente
em 2015. Saliente-se que, no período
2010-2014, as exportações portuguesas de bens e serviços para o mercado
brasileiro cresceram em média mais
7,7 por cento ao ano.
No que diz respeito aos bens exportados para o Brasil persiste a grande
importância, tanto em termos de volume como de valor, das exportações

22

MERCADOS

Portugalglobal nº84

de produtos tradicionais ligados ao
setor alimentar – azeite, bacalhau, vinho, peras, maçãs, entre outros. Tem
sido igualmente notório um aumento
do volume de exportações de outros
produtos industriais, com destaque
para os ligados à indústria aeronáutica
e aos moldes por injeção de plásticos.
No caso dos serviços é de destacar a
grande relevância das exportações ligadas ao transporte aéreo de passageiros e às viagens e turismo.

lhões de euros em dezembro de 2015,
o que corresponde a 4,9 por cento do
investimento direto total de Portugal no
exterior, enquanto o investimento direto
brasileiro em Portugal se cifrava, nessa
data, em 2,4 mil milhões de euros (2,3
por cento do total de IDE no nosso país).

Setores de
oportunidade
Apesar da situação de crise no Brasil
e dos riscos associados (político, eco-

altamente sofisticado, uma economia
diversificada e rica em recursos naturais
com grande potencial no agronegócio e
um crescimento da classe consumidora.
No âmbito das reformas e ajustes necessários o mercado entendeu que a
forma de crescimento será pela via do
investimento em infraestruturas e exportações e não apenas pelo consumo
(como foi feito nos últimos anos). Neste contexto, as oportunidades para as
empresas portuguesas mantêm-se em
determinados sectores. Não podemos
esquecer que é um mercado fortemente comprador de alguns setores
da oferta portuguesa (agroalimentares, TIC, serviços, turismo) que gozam
de reconhecida qualidade no Brasil.
Assim entendemos que os sectores
agroalimentares e vinho, TIC, serviços
(consultoria, engenharia, arquitetura,
saúde), infraestruturas (rodovias, ferrovias, portos, saneamento, resíduos,
energias), logística e transportes, bens
de equipamento (máquinas, moldes,
ferramentas, entre outros), têxteis técnicos e têxtil-lar são alguns exemplos que
as empresas que pretendam um relacionamento com este mercado de dimensão continental devem ter em conta.

O número de operadores económicos portugueses que exportam para
o Brasil tem vindo a subir de forma
consistente ao longo dos últimos cinco anos, passando de 1.330 em 2010
para 1.636 em 2014.
Segundo dados do Banco de Portugal, o
stock de Investimento Direto Português
no Brasil (IDPE) ascendia a 2,9 mil mi-

nómico, fiscal, cambial de operação,
etc.), o mercado continua a ser tradicional e incontornável para as empresas portuguesas.
Não podemos esquecer algumas razões
que o justificam: primeiro mercado da
América Latina e sétima economia mundial, um dos maiores recetores de IDE a
nível global, com um sistema financeiro

Do ponto de vista do puro investimento (compra de ativos), o atual contexto
pode apresentar excelentes oportunidades para investidores portugueses tendo em conta a grande desvalorização
dos ativos, resultante da desvalorização
do real face ao dólar e ao euro.
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O BRASIL
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

1,546.9

1,722.2

1,811.9

1,724.0

1,509.8

-0.2

-12.4

Importações

1,833.4

1,789.3

1,231.2

1,264.7

1,245.5

-8.1

-1.5

Saldo

-286.5

-67.1

580.7

459.3

264.3

--

--

84.4

96.2

147.2

136.3

121.2

--

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal;
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
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CABO VERDE: UM MERCADO ESTÁVEL À
PROCURA DE INVESTIMENTO
Cabo Verde é um mercado de oportunidades para as empresas portuguesas,
especialmente nos setores da economia marítima, turismo, energias renováveis e
tecnologias de comunicação e informação.
Com 525 mil habitantes em 2015,
Cabo Verde integra as principais organizações internacionais, como a União
Africana (UA), ONU, OMC, OIT, FAO,
FMI, BM, BAD, CEDEAO E CPLP. Tem
ainda um Acordo de Parceria Especial
com a União Europeia, único em África,
integrando os pilares de convergência
técnica e normativa, boa governação,
segurança e estabilidade, integração
regional, sociedade do conhecimento e
luta contra a pobreza e desenvolvimento. Desde janeiro de 2014 tem maior
facilidade de acesso ao mercado europeu através do Sistema de Preferências
Generalizadas (SPG+).
O Índice de Desenvolvimento Humano
coloca o país em 122º lugar, à frente
de todos os PALOP e do Senegal, Gana,
Gâmbia, Togo, Marrocos, Namíbia e
República Democrática do Congo.
Com a esperança média de vida nos
73,3 anos, a taxa de mortalidade infantil mais reduzida e com seis médicos
para cada 10.000 habitantes, a saúde
em Cabo Verde está claramente entre
os sete melhores do continente.
Até 2009, Cabo Verde cresceu em
média 6 por cento por ano, mas a
partir daí passou para uma média de
1,5 por cento por ano, devido à sua
classificação em País de Rendimento
Médio e à crescente redução da Ajuda
Pública ao Desenvolvimento (20 por
cento das receitas fiscais em 2009 e
apenas 7 por cento em 2014).

deste mercado Espanha (64 por cento)
e Portugal (15 por cento). Esta concentração repete-se igualmente nas importações: Portugal (40 por cento), Holanda
(15 por cento) e Espanha (8,4 por cento).

Relacionamento
com Portugal
>POR ARMINDO RIOS,
DELEGADO DA AICEP
NA CIDADE DA PRAIA

Além disso, a crise europeia e o grau de
integração da sua economia com a Europa conduziram a economia de Cabo
Verde para uma redução da atividade
económica, demonstrada nas taxas de
crescimento do PIB e no crescimento da
dívida externa. O setor dos serviços domina o PIB (72 por cento), com incidência para o comércio, transportes e turismo. Os recursos naturais são escassos,
com a exceção do mar e do clima (sol,
vento e temperatura amena).
A economia cabo-verdiana tem uma
grande dependência externa, com a
Ajuda Público ao Desenvolvimento e o
IDE em decréscimo continuado nos últimos anos e a dívida a atingir níveis no limite da sustentabilidade, sendo este um
dos maiores desafios do futuro governo,
uma vez que as eleições legislativas se
realizam no próximo dia 20 de março.
A balança comercial é sistematicamente
deficitária, sendo os principais clientes

Portugal é o principal parceiro de Cabo
Verde no comércio de bens e serviços,
no número de estudantes em Portugal,
na emissão de turistas (4º emissor depois do Reino Unido, Alemanha e França), na cooperação bilateral e no número de empresários residentes no país.
O país com mais residentes em Cabo
Verde é a Guiné Bissau, seguido de Portugal, com cerca de 2.500 pessoas.
Portugal é o maior fornecedor de bens
para Cabo Verde, com uma quota média
de 40 por cento. Os seus principais concorrentes são Espanha, Holanda, Brasil
e China. A nível de produtos de Cabo
Verde, Portugal é o segundo maior consumidor, depois da Espanha. A Balança
de Serviços é praticamente equilibrada,
tendo registado em 2014 um saldo positivo de 10 milhões de euros.
Entre 2012 e 2015, ocorreu o Programa
Indicativo de Cooperação no valor de
56 milhões de euros. No âmbito deste
programa, registou-se uma elevada cooperação entre autarquias, universidades, ministérios, ONG e empresas.
Atualmente está a ser negociado um
Plano Estratégico de Cooperação
2016-2018, que conta com áreas ino-
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM CABO VERDE

Exportações

2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

321.7

264.6

268.3

290.1

286.7

-2.4

-1.2

Importações

75.2

71.9

87.2

79.0

72.1

-0.3

-8.7

Saldo

246.5

192.7

181.1

211.1

214.6

--

--

Coef. Cob.

427.9

368.0

307.8

367.2

397.6

--

--

Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.

vadoras como as energias renováveis,
a economia marítima e as tecnologias
de informação e comunicação.
As linhas de crédito no valor de 600
milhões de euros alavancaram muitos
negócios para as empresas portuguesas,
principalmente nas áreas de engenharia,
construção, consultoria e fornecimento
de materiais de construção. Estas linhas
foram totalmente utilizadas, exceto a linha para a habitação social que conta
ainda com 50 milhões de euros.

Setores
de oportunidade
A abertura da economia, espelhada
nos acordos que o país assinou com
os espaços regionais africanos (CEDEAO), europeus (UE), americanos
(AGOA) e globais através da OMC,
permite que Cabo Verde pense num
mercado mais alargado e desenvolva sinergias entre diversas atividades
que são congregadas em clusters nos
quais toda a estratégia é corporizada.
O cluster da Economia Marítima conta
com uma área de 700.000 quilómetros
quadrados e cinco portos principais,
sendo as suas oportunidades na área
da pesca, concessões e serviços de
logística nos portos, infraestrutura de
frio, armazenagem e transformação de
pescado, aquacultura, reparação naval,
bunkering e desportos náuticos.
O cluster do Turismo está em forte crescimento. Cabo Verde possui 10 ilhas diferentes, um clima ameno todo o ano
e uma localização próxima da Europa,
podendo duplicar o número de turistas
com uma maior aposta em hotéis de

qualidade e na diversidade da oferta,
como turismo rural, hotéis de charme e
guest houses. Atualmente possui apenas 54 hotéis de todas as categorias. A
hotelaria e atividades de apoio ao turismo são oportunidades a desenvolver.

e pela Cabeólica. O potencial eólico e
solar é grande e já existe um Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Está ainda instalado um Centro Regional de Energias Renováveis na Praia
trabalhando para os países da CEDEAO.

No cluster de Valorização dos Recursos
Humanos, Cabo Verde alargou as bases do ensino a todos os níveis, sendo
fundamental investir na sua qualidade.
Assim, serão necessários mais e melhores professores, o que implica um investimento numa formação de qualidade
para os mesmos. Relativamente ao nível
universitário, existem sete estabelecimentos, onde apenas um é público. A
nível profissional é importante diversificar cursos de formação profissional
adaptados às necessidades da economia
e das empresas: a Escola de Hotelaria e
Turismo na Cidade da Praia é um bom
exemplo do que pode ser desenvolvido.

Cabo Verde tem a energia mais cara
de África utilizando fuel para a sua
produção. Neste quadro o país precisa de capacitar recursos humanos e
elaborar normas de certificação para
o pessoal técnico e para a certificação
dos equipamentos e sistemas.

No cluster das Energias Renováveis,
Cabo Verde tem como objetivo fornecer
energia renovável a 100 por cento no
ano de 2030, possuindo neste momento 25,5 MW instalados com energia
eólica e solar, produzidos pela Electra

Por fim, no cluster de Tecnologias de
Comunicação e Informação, Cabo Verde possui fibra ótica que liga todas as
ilhas, dois cabos submarinos que ligam o
país a África e à Europa e ainda um Data
Centre. Assim, situa-se na 4ª posição
no Índice de Desenvolvimento das TIC
em África. Esta matriz proporciona condições para a expansão das TIC na Administração desenvolvendo conteúdos,
fortalecendo a ligação da educação com
as TIC e aproveitando as sinergias do Parque Tecnológico em construção.
aicep.praia@portugalglobal.pt
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GUINÉ-BISSAU
OPORTUNIDADES NA CONSTRUÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS
A Guiné-Bissau tem Portugal como importante parceiro comercial, sendo os produtos
portugueses aí reconhecidos pela sua qualidade. O país carece de fortes investimentos
em infraestruturas, com vastas oportunidades para as empresas portuguesas.

©Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas

A República da Guiné-Bissau localiza-se
na África ocidental, com uma área de
cerca de 36.125 quilómetros quadrados, fazendo fronteira com o Senegal
a norte, Guiné-Conacri ao sul e leste e
com o Oceano Atlântico a oeste. Tem
cerca de 1,7 milhões de habitantes, dos
quais cerca de um quarto reside em Bissau. A língua oficial é o português.
A moeda que utiliza é o franco C.F.A.,
com paridade fixa em relação ao euro
(1EUR=655,957 XOF). Esta moeda é
partilhada pelos cerca de 105 milhões de
habitantes da União Económica e Monetária Oeste-Africana (U.E.M.O.A.). Do
mesmo modo, a Guiné-Bissau integra
a Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (C.E.D.E.A.O.), uma
organização regional com enorme po-

>POR TIAGO BASTOS,
DELEGADO DA AICEP
EM BISSAU

tencial de crescimento (sobretudo pelas
suas economias emergentes), totalizando mais de 340 milhões de habitantes.
Esta localização geográfica faz da
Guiné-Bissau uma possível porta de

entrada dos produtos portugueses
num mercado muito mais vasto do
que o da sua exígua população. Aliás,
a legislação comunitária prevê facilidades e isenções nas exportações entre membros, penalizando através da
Taxa Exterior Comum as transações
com não-membros. O contrário reveste-se de maiores dificuldades, dados os regulamentos de importação
da UE, que não reconhece no país
estruturas de controlo de qualidade.
A balança corrente é claramente deficitária, resultado da enorme dependência
do país em relação ao exterior. Portugal
é a principal origem das importações
(23,2 por cento em 20141), seguido do
vizinho Senegal (19,5 por cento). A Índia é, de longe, o principal destino das
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exportações (68,8 por cento no mesmo
ano, sendo sobretudo caju), com cerca
do triplo do segundo principal destino,
a China. Na quarta posição da estatística exportadora estão, da UE, os Países
Baixos, com apenas 1,3 por cento do
total das exportações.
O país é altamente dependente da
cotação do caju, o seu principal bem
de exportação. A evolução dos indicadores económicos tem sido modesta, contrariada pelo crescimento de 5
por cento verificado em 2015.

Relacionamento
económico
com Portugal
A Guiné-Bissau mantém uma elevada
dependência do exterior, quer ao nível das importações de que depende,
quer ao nível da ajuda externa. Nesse
sentido, Portugal assume um papel
relevante como parceiro bilateral. A
nível económico, de Portugal vêm
grande parte dos bens consumidos
no país, com destaque para os produtos petrolíferos, alimentares e bebidas, bem como materiais de construção e maquinaria.
Alguns dos maiores agentes económicos do país são portugueses, sobretudo
ao nível da construção, banca, seguros,
hotelaria, comércio e restauração.
O Senegal tem também relações económicas fortes com a Guiné-Bissau,
sendo um dos dois países com os
quais esta tem fronteiras. Do mesmo
modo, no mercado local encontramse muitos bens com origem na Ásia,

projetos que vão desde a agricultura à
produção e transporte de energia, da
modernização do parque escolar aos
cuidados de saúde.

sendo contudo ainda considerados de
fraca qualidade.
Existem algumas produções agrícolas
locais, com destaque para os investimentos espanhóis, que atingem as
dezenas de milhões de euros. A lei da
terra, tradicionalmente vista como impeditiva dos investimentos, prevê que
esta pertence ao Estado, sendo dado
um papel de fiscalização e administração aos poderes locais, sobretudo no
interior. Não obstante, o uso da terra
pode ser contratualizado até 90 anos
(ou mais em alguns casos), o que dá
alguma segurança aos investimentos.

Estes concursos constituem, então,
oportunidades de negócio extremamente interessantes porquanto permitem trabalhar no país (conhecendo
mais aprofundadamente a sua realidade), com financiamento internacional.
É uma forma de contornar o risco de
investimento direto no país, que se
mantém no grau mais elevado.
A Guiné-Bissau carece de infraestruturas que propiciem as exportações. Não
existem ferrovias no país. Em termos
rodoviários, grande parte das estradas
está danificada e não se encontra sinalizada, sendo a única forma de aceder
ao interior (excetuando os aeródromos
locais que deixam muito a desejar e o
transporte fluvial, de que não há notícia). O porto, principal entrada de bens
no país, tem dificuldade em lidar com
o volume de contentores que a ele
aflui, também devido ao assoreamento. Quanto aos transportes aéreos, a
ausência de instalações de armazenamento climatizado e seguro no aeroporto impossibilita a sua utilização plena como estrutura exportadora.

Para as empresas que se dedicam sobretudo à exportação a partir de Portugal, a principal vantagem dos produtos portugueses tem sido, de facto,
a conotação com a qualidade.

Oportunidades
de negócio
Apesar do poder de compra não
ser elevado, existe, como dito, uma
grande aceitação dos produtos portugueses. O principal elemento na
comparação é ainda o preço; todavia,
a qualidade vai ganhando relevância,
sobretudo no que diz respeito à adequação dos produtos ao clima e à sua
durabilidade. Verifica-se, nessa linha,
que existe uma crescente exigência de
assistência técnica local, mormente ao
nível das máquinas e equipamentos.

Todas estas infraestruturas são, todavia, possibilidades de negócio, dado
que terão de ser intervencionadas
mais tarde ou mais cedo. Ao nível da
água e eletricidade, a rede de distribuição é ainda muito incipiente e de
funcionamento irregular. Todos os
negócios que dependem de energia
elétrica possuem geradores próprios,
a que recorrem frequentemente.

Paralelamente às carências de recursos
do Estado e da Sociedade Civil, existem na Guiné-Bissau numerosas organizações não-governamentais e organizações internacionais que financiam

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A GUINÉ-BISSAU
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

74.2

81.9

77.2

68.9

80.0

2.5

16.1

Importações

6.2

9.2

5.8

5.6

7.0

8.3

25.6

Saldo

68.0

72.7

71.4

63.3

72.9

--

--

§

890.4

§

§

§

--

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
§ - Coeficiente de Cobertura > 1000%
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De salientar que a Guiné-Bissau é
um dos principais produtores a nível
mundial de castanha de caju, apesar
da quase inexistência de indústria de
transformação. A criação de gado está
em fase de desenvolvimento, tal como
a exploração florestal (que cobre mais
de 50 por cento do território), atividade que o governo pretende controlar
para evitar a delapidação das florestas.
Com 350 quilómetros de costa, a pesca
é outro setor com grandes potencialidades. A indústria transformadora é incipiente, sendo constituída basicamente
por bens de consumo e alimentares (sobretudo cerveja e refrigerantes, essencialmente para consumo interno) e por
produtos resultantes da transformação
de madeira. O país é rico em bauxite e
fosfato, estando a extração deste último
minério a dar os primeiros passos.
A nível de turismo, torna-se relevante
o aparecimento da primeira unidade
hoteleira de cinco estrelas, bem como
o proliferar de outras unidades. O país
é dotado pelo arquipélago de Bijagós,
berço do Atlântico, constituído por 88
ilhas situadas ao longo da costa africana, compondo uma área protegida
classificada em 1996 pela UNESCO
como reserva da biosfera. Esta reserva
conta com uma diversificada fauna na
qual se contam, entre outras espécies
macacos, hipopótamos, crocodilos,
tartarugas marinhas e lontras.
Todo o processo de internacionalização para a Guiné-Bissau carece de
uma missão preparatória que permita
conhecer a realidade local, identificar
parceiros e definir áreas de negócio. É
um mercado com risco e com características únicas. Mas é, sem dúvida,
uma alternativa ainda pouco explorada pelas empresas portuguesas, que
podem contribuir para o progresso e
estabilidade do país.

tiago.bastos@portugalglobal.pt

1

Dados do Instituto Nacional de Estatística.
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GUINÉ EQUATORIAL
PERSPETIVAS
PROMISSORAS NA
DIVERSIFICAÇÃO DA
ECONOMIA
A Guiné Equatorial é membro da CPLP desde 2014,
depois de um minucioso processo de adesão.
marões) e uma parte insular (três ilhas
e alguns ilhéus), representando a costa marítima nove décimos da totalidade do seu território.

>POR TERESA MACEDO,
CHEFE DE MISSÃO
DE PORTUGAL NA GUINÉ
EQUATORIAL
A Guiné Equatorial é um país de dimensão geográfica relativamente reduzida1, situado em pleno Golfo da
Guiné, compreendendo uma parte
continental (entre o Gabão e os Ca-

Contrastando com a sua reduzida dimensão física e demográfica2, a Guiné
Equatorial é o 3º maior produtor de
petróleo da África a sul do Saara, logo
depois da Nigéria e Angola, possuindo
o PIB per capita mais elevado daquela
sub-região (16.088 dólares em 2015)3.
O elevado grau de cumprimento deste
critério (PIB per capita) do Índice das
Nações Unidas tem sido determinante
para o exercício de ponderação conjunta sobre a elegibilidade do país à condição de MIC (País de Rendimento Médio)
e o respetivo impacto, deixando para
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trás a categoria de PMA (Países Menos
Avançados) a que pertence desde 1982.

rável à abertura ao exterior enquanto
fator de desenvolvimento sustentado.

obterem o seu espaço nesta fase de
contraciclo ao preço do petróleo.

Contudo, a estrutura acentuadamente
mono-setorial da economia do país,
com uma dependência fortemente ancorada no setor dos hidrocarbonetos4
bem como o baixo índice de desenvolvimento humano tornam o país, do
ponto de vista estrutural, significativamente mais frágil do que outros países
com PIB per capita semelhantes.

Oportunidades para as
empresas portuguesas

Na ótica da exportação de bens,
destacam-se os setores dos vinhos,
têxteis, equipamento médico e laboratorial, medicamentos, equipamento
elétrico, energias renováveis; ao nível
da exportação de serviços, a formação
profissional, gestão universitária e curricular, informatização, programas de
simplificação administrativa, serviços
bancários, treino para-militar (IdD).

No atual quadro de quebra de receitas
do petróleo, o país tenderá a beneficiar
da garantia de sustentabilidade que lhe
proporciona o reduzido peso da dívida
pública nas receitas totais, que não
chega a 15 por cento, e do serviço da
dívida, que é de cerca de 4 por cento
do PIB, para concentrar o investimento
público na diversificação da economia
e nas condições de vida, saúde e educação da população para reduzir a sua
vulnerabilidade aos choques externos.
Refira-se ainda que boa parte dos gastos totais entre 2003 e 2014 foram direcionados para as infraestruturas (77,1
por cento em média), dotando o país
de estradas, portos, aeroportos, barragens, universidades, centros de formação, áreas de lazer, etc., potenciando,
por um lado, a atração do investimento estrangeiro e de operadores privados com vista à criação de emprego,
à capacitação profissional/aumento de
produtividade e o alargamento da base
tributária setorial, e, por outro, visando promover a capacitação institucional dos agentes e serviços públicos de
modo a criar o enquadramento favo-

No quadro das metas estabelecidas
no PNDES5/Horizonte 2020, em 2015
entrou-se na fase de transição do
período de infraestruturação institucional e da economia para o da sua
capacitação, assistindo-se a uma forte
tendência de desaceleração dos gastos em construção e obras públicas, a
que não é igualmente alheio o arrefecimento da economia internacional.
Esta situação tem tido naturais implicações na empregabilidade, com
empresas do setor petrolífero e da
construção a prescindir de muita
mão-de-obra quer pela redução de
empreitadas quer pelos atrasos nos
pagamentos por parte do governo,
com impacto considerável nos níveis
de segurança interna preexistentes.
Assim, a significativa presença de empresas portuguesas nos campos da engenharia, obras públicas e fiscalização,
projetos arquitetura, etc., tenderá paulatinamente a ceder lugar a empresas
que laborem em áreas estruturantes
da economia, como a agricultura6,
pescas e gestão portuária, indústria da
madeira, comunicações, saúde, novas
tecnologias, energias renováveis e naturalmente, educação/formação, simplificação administrativa, etc.
As empresas portuguesas têm globalmente uma imagem de credibilidade
e competência que lhes confere à partida boas perspetivas no sentido de

Ainda de referir que, segundo fontes
ligadas ao Ministério da Economia,
estará em preparação um site que irá
disponibilizar, de forma sistematizada,
toda a informação necessária à clarificação dos procedimentos, administrativos e outros, envolvidos na constituição e instalação de uma empresa na
Guiné Equatorial.
teresa.macedo@mne.pt
1 Com dimensão idêntica, no continente
africano, ao Lesoto, Burundi, Ruanda e à
Bélgica, na Europa.
21.222,442 hab. (incluindo expatriados) segundo resultados preliminares do censo
divulgado no último trimestre 2015.
3Dados BEAC (Banco Económica África
Central).
4 No período 2003-2014 as rendas do petróleo e gás natural/metanol representaram
cerca de 90,4% do total das receitas do Estado, sendo de 5,3% a media das receitas
fiscais não petrolíferas no mesmo período
e 1,7% as receitas não fiscais.
5 Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social.
6 Agricultura de nicho, tendo em conta a
elevada qualidade dos solos e a exiguidade do território.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A GUINÉ EQUATORIAL
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

42.6

44.3

74.2

82.2

114.7

30.4

39.5

Importações

106.7

339.2

188.7

142.1

220.8

51.1

55.4

Saldo

-64.0

-294.9

-114.5

-59.8

-106.1

--

--

Coef. Cob.

40.0

13.1

39.3

57.9

51.9

--

--

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
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MOÇAMBIQUE
UM SÓLIDO MERCADO DE APOSTA
Portugal tem uma presença sólida em Moçambique, um mercado com vastos
recursos naturais que tem registado estimulantes níveis de crescimento nos últimos
anos. Este crescimento cria oportunidades para as empresas portuguesas em
diversos setores.
Moçambique é um caso de sucesso
entre as economias africanas e tem
assumido um papel de relevo no contexto da África Austral, quer como
fonte de recursos minerais e energéticos quer pelos índices de crescimento
económico (taxa média anual superior
a 7 por cento na última década). Este
crescimento tem sido apoiado pela
implementação de vários megaprojetos (alumínio, energia elétrica, gás
natural, titânio e carvão), pelo crescimento do sector agrícola exportador e
pela construção de infraestruturas básicas, ainda que o país mantenha um
elevado défice infraestrutural.
Apesar desta performance muito positiva, Moçambique é ainda um país
economicamente débil (178ª posição
no IDH num total de 187 países em
2014), onde quase metade da população se encontra abaixo de nível de
pobreza absoluta já que o seu PIB per
capita é bastante reduzido (cerca de
1.200 dólares em paridade de poder
de compra).
O PIB moçambicano é dominado pelo
setor dos serviços com um peso de
47 por cento, muito embora seja responsável por apenas 13 por cento do
emprego. Seguem-se-lhe a agricultura
com 29 por cento, mas responsável
por 81 por cento do emprego, e a indústria com um contributo de 24 por
cento para o PIB, mas que emprega
somente 6 por cento da força laboral.

desenvolvimento mais acelerado de
alguns dos projetos estruturantes.

>POR FERNANDO CARVALHO,
DELEGADO DA AICEP
EM MAPUTO

As expectativas são de que a economia moçambicana continue a registar
estimulantes níveis de crescimento,
graças ao desenvolvimento do sector
extrativo e aos investimentos no gás
natural. Todavia, o abrandamento
económico global, particularmente na
China, e os seus impactos na procura
de commodities, constituem um entrave não apenas ao crescimento das
exportações moçambicanas como ao

Aliás, e neste contexto, o ano de 2015
foi um ano desanimador do ponto de
vista económico já que se registou um
abrandamento significativo da atividade, com uma redução do nível de negócios sentida pelas empresas, em resultado de condições conjunturais vividas
no mercado: redução das exportações,
adiamento do arranque dos projetos de
gás natural, excessivo endividamento
público e redução das disponibilidades
para investimento, escassez de divisas e
desvalorização do metical.
Ainda assim, o crescimento do produto situou-se nos 6,1 por cento e espera-se que em 2016 estes constrangimentos venham a ser superados, para
o que será determinante não apenas
a capacidade de resolução interna de
alguns dos problemas, mas principalmente uma melhoria da situação económica internacional.

30

MERCADOS

Portugalglobal nº84

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM MOÇAMBIQUE

Exportações

2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

304.9

398.2

456.9

480.8

597.9

18.7

24.4

Importações

79.5

75.4

125.4

94.7

90.2

8.0

-4.7

Saldo

225.4

322.8

331.5

386.2

507.7

--

--

Coef. Cob.

383.6

528.3

364.3

507.8

662.9

--

--

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.

Relacionamento
com Portugal
Apesar da crise sentida durante o ano
findo, as exportações portuguesas de
bens recuperaram da ligeira quebra
sentida em 2014 (menos 3 por cento)
e retomaram uma rota de crescimento,
atingindo 356 milhões de euros (8,5
por cento acima do valor de 2013).
Em termos de produtos, as exportações portuguesas são compostas na
sua quase totalidade por produtos
industriais transformados, destacando-se as máquinas e aparelhos (35
por cento), os metais comuns (14
por cento), os produtos alimentares
(7 por cento) e os produtos químicos
(7 por cento). Pelo lado das importações, Portugal adquire a Moçambique
um grupo muito restrito de produtos:
produtos agrícolas (55 por cento) e
matérias têxteis (6 por cento), a que
habitualmente se acrescentam os produtos alimentares mas que em 2015
têm uma expressão reduzida.
Segundo o Centro de Promoção de Investimento (CPI), Portugal continua a
ser, um dos principais investidores estrangeiros em Moçambique, ocupando pelo segundo ano consecutivo o 4º
lugar, com 48 projetos aprovados num
total de 88 milhões de dólares, sendo
de esperar que dê origem a 2.900 novos postos de trabalho. Os setores da
indústria e serviços concentram 90 por
cento do investimento que os empresários portugueses tencionam realizar.
Comparativamente a 2014, assistiu-se a
uma redução de cerca de 74 por cento

no montante do investimento português autorizado em Moçambique, em
linha aliás com uma redução de 60 por
cento verificada no total de IDE autorizado pelas autoridades do país, redução
que se ficará a dever às condições económicas menos favoráveis que o país
atravessa. Apesar desta situação, Portugal continua a ser “o investidor estrangeiro” que potencialmente continua a
gerar mais postos de trabalho por cada
milhão de dólares de IDE, ainda que este
ano essa diferença seja pouco significativa (31 postos de trabalho gerados pelo
IDPE contra 30 pelo restante IDE).

Setores
de oportunidade
No contexto do crescimento económico que Moçambique vive e que se
espera seja retomado brevemente para
os níveis vividos em 2012 e 2013, as
oportunidades de negócio e de investimento para as empresas portuguesas
estão disseminadas nos mais diversos
setores de atividade, designadamente:
• Infraestruturas (de acessibilidades e
de água e saneamento);
• Energia (tanto em termos de produção, como de transporte e distribuição, com particular atenção para as
renováveis);
• Máquinas e equipamentos para
construção e indústria extrativa
(cuja procura induzida pelo desenvolvimento dos grandes projetos
públicos e privados tem tendência a
crescer nos próximos anos);
• Habitação (setor que apresenta tendência de crescimento não apenas
nos principais centros urbanos de

Maputo e Matola, mas principalmente nos novos polos de crescimento de Tete, Nampula/Nacala e
Pemba/Palma);
• Agricultura (ainda com alguns fatores de constrangimento, mas cujo
crescimento da oferta e do investimento é prioritário para as autoridades moçambicanas);
• Turismo (essencialmente no aumento
da oferta de alojamento nas principais cidades e no aproveitamento das
enormes potencialidades resultantes
das condições naturais do país);
•Logística e outros serviços às empresas
(em suporte ao aumento de atividade
económica e do movimento de mercadorias que se espera se incremente
enormemente nos próximos anos);
• Produtos de consumo (para fazer
face à procura de uma classe média
em crescimento).
É importante, contudo, ter presentes
os principais constrangimentos do mercado: qualificação da mão-de-obra e
dificuldades de contratação de trabalhadores estrangeiros; a baixa dotação
de infraestruturas e serviços básicos
(em termos de acessibilidades, abastecimento de água e energia elétrica, por
exemplo); as dificuldades logísticas; a
informalidade do mercado e a regulamentação sobre o acesso à terra. E, por
último, o crescente nacionalismo económico que se tem vindo a expressar
na implementação de políticas de “conteúdo local” que conduzem, cada vez
mais, ao estabelecimento de parcerias
com empresas e investidores locais.
aicep.maputo@portugalglobal.pt
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
UM MERCADO A CRESCER
PROGRESSIVAMENTE
São Tomé e Príncipe é um mercado com diversas oportunidades para as empresas
portuguesas, que poderão ser devidamente aproveitadas através de uma
abordagem cuidada. As empresas terão possibilidade de explorar oportunidades
de negócio em vários setores, como a agricultura, turismo, economia do mar,
energia, infraestruturas, bens de consumo e serviços partilhados.
Composto por duas ilhas, São Tomé e
Príncipe tem cerca de 200 mil habitantes, compreendendo uma população
carenciada e bastante concentrada na
capital, São Tomé. Apesar da sua reduzida dimensão e mercado interno,
usufrui de uma localização geográfica
estratégica para a abordagem a mercados africanos não tradicionais para a
economia nacional.
São Tomé e Príncipe distancia-se da
realidade dos países da região da África Subsariana ao nível da segurança
pública, investimentos, acessibilidade
em matéria de comunicação e facilidade de repatriação de capitais. Estes
fatores, juntamente com a progressiva
abertura do país ao exterior, demonstrada em diversas iniciativas recentes
de apresentação do país a potenciais
investidores, contribuem decisivamente para a previsão de um crescimento
de 5 por cento do PIB (326 milhões de
dólares em 2015) em 2016.
De acordo com o relatório Doing Business do Banco Mundial, apesar de o país
se situar em 166º lugar no ranking geral,
uma das maiores potencialidades deste
mercado é a rúbrica starting a business,
onde se situa em 31º lugar, que caracteriza a facilidade de criação de empresas.
Com alguns investimentos públicos
estruturantes previstos, o governo
santomense, que assume uma postu-

ra liberalista, pretende potenciar a sua
economia através da transformação
do país na plataforma logística e prestadora de serviços por excelência da
sub-região do Golfo da Guiné.

>POR ANTÓNIO AROSO,
DELEGADO DA AICEP
EM SÃO TOMÉ

A maioria absoluta parlamentar e o
elevado poder de mobilização do executivo são fatores que caracterizam
atualmente este país e fazem prever
uma consolidação da estabilidade política decisiva para os mais variados
agentes económicos.
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Exportações

2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

59.3

58.7

59.6

73.3

70.1

4.8

-4.4

Importações

4.2

6.9

8.8

15.7

15.0

41.5

-4.6

Saldo

55.1

51.8

50.8

57.6

55.1

--

--

§

853.1

679.0

467.2

468.2

--

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
§ - Coeficiente de cobertura ≥ 1000%

São Tomé e Príncipe é um país com
uma longa relação histórica com Portugal, sendo Portugal o seu principal fornecedor, com uma quota superior a 60
por cento das importações, indicador
que confirma a elevada notoriedade
da oferta portuguesa neste mercado.
O saldo da balança comercial ascendeu
os 57,3 milhões de euros em 2015,
valor que segue a tendência de crescimento das exportações. Destacam-se os
setores que compõem as fileiras agroalimentar e de máquinas e equipamentos, prevendo-se que esta tendência se
mantenha no volume de exportações
portuguesas para São Tomé e Príncipe.
O leque de produtos e serviços portugueses exportados incorporam uma
adaptação local ao mercado e aos seus
segmentos, conseguindo dar resposta
às necessidades de uma elevada faixa
da população, que tem um reduzido
poder de compra, mas também assegurando a satisfação das necessidades
das famílias e empresas que pretendem
produtos e serviços de gama superior.
O Investimento Direto Português em
São Tomé e Príncipe é também preponderante na economia santomense
e lidera igualmente em matéria de Investimento Direto Estrangeiro.
Desde as atividades financeiras à hotelaria, importação e distribuição alimentar,
construção civil, consultoria de gestão
e telecomunicações, Portugal tem uma
presença muito significativa no país. É
expectável que esta se venha a consolidar, acompanhando as perspetivas de
crescimento da economia santomense,

assim como a sua progressiva ligação
comercial aos países vizinhos, com enfoque no Gabão e na Guiné Equatorial.
São Tomé e Príncipe disponibiliza diversas oportunidades às empresas
portuguesas, sendo imprescindível
uma abordagem cuidada ao mercado.
Apesar de não ser um “El dourado”, as
empresas portuguesas podem explorar
oportunidades em inúmeros setores.
O aumento do poder de compra da
população, o crescimento da classe
média, até aqui praticamente inexistente, e os reduzidos custos do fator
de produção-trabalho constituem
elementos importantes para a exploração de oportunidades de negócio,
tanto na vertente de exportação como
na vertente de investimento.
Paralelamente, a entrada em vigor do
novo código de investimento constituirá também uma ferramenta relevante em matéria de benefícios aduaneiros e de realização de investimento.
No âmbito das soluções de financiamento, é imperativo que as empresas
portuguesas estejam atentas a fundos
disponibilizados pelas principais instituições multilaterais financiadoras de
projetos no país: o Banco Mundial, o
Banco Africano de Desenvolvimento e
a União Europeia.
De destacar o 11º FED da União Europeia, que disponibilizará um envelope
financeiro de cerca de 20 milhões de
euros (via ajuda orçamental), tendo
em vista o acesso a água potável e
saneamento, assim como oito milhões

de euros dirigidos ao apoio às culturas
agrícolas designadas de exportação,
como o cacau, café, coco, baunilha,
pimenta e açafrão.
Por sua vez, o Banco Africano de Desenvolvimento vai reforçar a aposta
no apoio à modernização da administração pública e serviços financeiros,
áreas em que empresas portuguesas
têm provas dadas desde a implementação de soluções inovadoras à consultoria e formação.
A nível bilateral, destaca-se o Memorando de Entendimento celebrado entre
Portugal e São Tomé e Príncipe que disponibilizará 10 milhões de euros para a
cobertura de riscos de crédito à exportação e apoio ao investimento. São ainda
esperadas mais linhas provenientes de
outros parceiros bilaterais para a criação
e melhoria de infraestruturas.
Relativamente aos projetos estruturantes em agenda no país, como a criação
de um porto de águas profundas, a
ampliação do aeroporto internacional
de São Tomé e a criação de parques
empresariais com regime especial, será
necessária uma postura pragmática,
semelhante a “Ver para crer como São
Tomé”, adequada a uma boa gestão
de expectativas a curto prazo.
É importante salientar que este mercado exige uma atenção e abordagem
cuidadas, para que sejam devidamente exploradas as oportunidades que
este proporciona.
antonio.aroso@portugalglobal.pt
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TIMOR-LESTE
O POTENCIAL DE UM MERCADO
ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADO
País membro da CPLP desde 2002, Timor-Leste acolheu, nos últimos dias, o I Fórum
Económico Global da CPLP - a CPLP e a globalização, subordinado ao tema “TimorLeste como plataforma para a cooperação empresarial entre a CPLP e a Ásia-Pacífico”.
Valorizando a posição estratégica de Timor-Leste nesta região, existem diversos setores
de oportunidade para as empresas portuguesas que aí queiram apostar.
Timor-Leste é um país cujo orçamento
de Estado depende em larga medida
dos proveitos de prospeção e exploração de hidrocarbonetos no mar de
Timor. A outra exportação relevante
é o café. Com cerca de 1,2 milhões
de habitantes, vivendo essencialmente da agricultura e de uma economia
de subsistência, enfrenta desafios
significativos na reconstrução das
suas instituições e infraestruturas. No
entanto, a existência de uma população jovem, um Fundo Petrolífero
(Fundo Soberano), e a maturidade já
revelada pelo governo e suas instituições, bem como as reformas em curso, fazem antever uma margem para
se desenvolver e atrair investimen-

>POR ISABEL MAIA E SILVA,
DELEGADA DA AICEP EM DÍLI

to. A reforçar, existe a vantagem da
Constituição e do quadro legal serem
em português e muito similares aos
de Portugal.

O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD) estima que Timor-Leste, em
2015, teve um crescimento de 6,2 por
cento. A inflação manteve-se baixa, cerca de 0,8 por cento, de janeiro a outubro, prevendo um crescimento de 6,6
por cento para 2016 e uma inflação
de 1,2 por cento, devido à subida dos
preços dos alimentos. O crescimento
económico manter-se-á forte devido ao
investimento público e à expansão do
setor privado, em linha com as diretrizes
do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED), que se baseia em
três pilares: capital social (educação e
formação, saúde, inclusão social, ambiente, cultura e património), desenvolvimento de infraestruturas (estradas

©Jorge Santos
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e pontes, água e saneamento, eletricidade, portos marítimos, aeroportos e
telecomunicações) e desenvolvimento
económico (desenvolvimento rural, agricultura, petróleo, turismo e investimento
do setor privado).

Relacionamento
económico com
Portugal e perspetivas
No dia da independência de TimorLeste, em 20 de maio de 2002, celebramos um Acordo-Quadro de Cooperação, e desde então a cooperação
bilateral intensificou-se, nomeadamente na área empresarial. Os fluxos
de exportação e de importação têm
crescido, mas ainda estão aquém das
potencialidades.
Em 2015, o saldo da balança comercial de bens e serviços foi favorável
a Portugal, com um excedente de
16 milhões de euros. As exportações
para Timor-Leste cifraram-se em 22
milhões de euros e as importações em
5,1 milhões de euros. No comércio de
bens, exportou-se sobretudo metais
comuns, produtos alimentares e máquinas e aparelhos, tendo-se importado produtos de agricultura, designadamente café. No ano de 2015, as
exportações de bens cresceram 44,4
por cento comparativamente a 2014,
passando de 7 milhões de euros para
10,1 milhões de euros.
As exportações de serviços para TimorLeste já ultrapassam o valor das exportações de bens, com um crescimento
de 19,8 por cento entre 2011 e 2015,
totalizando, no ano passado, 11,9 mi-

©Jorge Santos

lhões de euros. Nesse mesmo ano as
importações de serviços ascenderam a
4,6 milhões de euros.

Setores
de oportunidade
O crescimento económico de TimorLeste assenta sobretudo no investimento público previsto no Plano Estratégico
de Desenvolvimento 2011-2030 (PED).
O programa de infraestruturas previsto
no PED inclui a construção de portos,
aeroportos, reabilitação e construção de
novas estradas e o desenvolvimento da
costa sul, revelando oportunidades para
empresas portuguesas de construção civil, engenharia e arquitetura, etc.
Foi formalizada (em janeiro de 2015)
a criação do Fundo Especial de Desenvolvimento, que financia a imple-

mentação de projetos e planos de
desenvolvimento na Zona Especial de
Economia Social de Mercado de Oecusse e Ataúro (ZEESM). Projetos estratégicos plurianuais de caráter social
e económico (infraestruturas rodoviárias, portos e aeroportos, hospitais,
instalações de água e saneamento e
redes de distribuição energética e de
telecomunicações). O orçamento de
Estado de 2016 prevê cerca de 200
milhões de euros para as ZEESM.
O petróleo e gás são o pilar fundamental da economia timorense, e
conjuntamente com o projeto “Tasi
Mane” (costa sul), que inclui a construção de uma refinaria, uma fábrica
de liquefação de gás e uma plataforma logística que sirva as necessidades
da indústria petrolífera, apresentam

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM TIMOR-LESTE
2011

2012

2013

2014

2015

Var % 15/11a

Var % 15/14b

Exportações

11.2

14.9

14.3

17.2

22.0

19.5

28.3

Importações

5.8

3.8

3.9

4.1

6.0

5.1

46.5

Saldo

5.4

11.1

10.4

13.1

16.0

--

--

192.9

397.1

367.3

419.8

367.8

--

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (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.
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oportunidades para empresas de
construção e exploração de gás natural, como também para gabinetes de
projeto, engenharia e fiscalização.
O setor do Turismo, ainda pouco
desenvolvido, apresenta boas oportunidades, devido à localização de
Timor-Leste na região da Ásia Pacífico
(mercado em expansão), bem como
à beleza natural (de praias tropicais a
zonas de montanha com climas temperados) e estado de conservação da
natureza do país.
Timor-Leste pretende passar da uma
agricultura de subsistência para uma
agricultura de produção empresarial

colmatar as deficiências relacionadas
com a falta de acesso a água canalizada, saneamento básico e drenagem,
e a gestão e valorização de resíduos
sólidos, também apresentam boas
oportunidades, bem como as energias renováveis, sobretudo no solar
fotovoltaico, como forma de diminuir
o consumo de combustíveis fósseis e
melhorar o ambiente.
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de, das forças de segurança, militar,
justiça, segurança social e finanças,
no desenvolvimento de indústrias locais (cimento, tijolos, telhas, tintas,
aparelhos elétricos, máquinas para
construção civil).

Outro setor de oportunidade trata-se
da construção de habitação e de habitação social. Em Díli, de acordo com
os padrões portugueses a habitação é
cara pela maior procura face à oferta.
Por outro lado, o governo timorense
está a promover projetos de constru©Jorge Santos

Atendendo às necessidades de importação de Timor-Leste existem diversos
setores que poderão constituir oportunidades: materiais de construção,
comércio e manutenção de automóveis e máquinas, têxtil, energia (associado à distribuição elétrica e energias
renováveis), materiais de impressão,
papel e celulose, plásticos, alimentação e bebidas, mobiliário e peças, telecomunicações (incluindo aparelhos),
indústria associada a produtos de limpeza e higiene, indústria farmacêutica
(medicamentos e consumíveis) e indústria das conservas.

©Jorge Santos

(produtos agrícolas, gado e pescas), o
que constitui oportunidade para empresas prestadoras de serviços de desenvolvimento, sobretudo agrícolas,
ou proceder a investimento, sobretudo no café e cacau.
O setor da água e saneamento, que
prevê diversos projetos capazes de

ção de habitação social promovendo
melhores condições de vida.
Dada a falta de recursos humanos
qualificados, existem oportunidades
nas áreas da educação, formação profissional e de funcionários públicos,
no desenvolvimento das estruturas e
organismos públicos, na área da saú-

Com o êxito do processo que levou à
atribuição da construção e concessão
do novo porto de Tibar, em regime de
parcerias pública privadas (PPP), abrese a possibilidade de aplicar este modelo de negócio a outras áreas, tais como
o setor da água e saneamento e saúde.
As empresas portuguesas poderão ainda beneficiar da esperada adesão de
Timor-Leste à ASEAN, confirmando a
importância e o potencial de mercado
de uma zona económica com mais de
600 milhões de consumidores.
isabel.silva@portugalglobal.pt
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AIRFREE

PREVENIR ALERGIAS EM 60 PAÍSES
A inovação é o grande trunfo da Airfree nos mercados externos, para onde a
empresa portuguesa exporta 96 por cento da sua produção. Os purificadores do
ar desenvolvidos pela Airfree previnem alergias a ácaros e mofo e proporcionam
bem-estar a quem delas sofre. A empresa ambiciona tornar-se uma multinacional,
apostando no lançamento regular de novos produtos e tecnologias inovadoras
neste segmento de mercado.
“Uma empresa que não investe em inovação,
envelhece e morre”, defende Carlos Matias,
CEO da Airfree, para quem o sucesso dos produtos da empresa em cerca de 60 países está
associado à inovação e ao investimento em
pesquisa e desenvolvimento com o objetivo
de conseguir os melhores purificadores de ar
que previnam as alergias e ajudem a minorar
os efeitos de quem as tem.
Fundada em 2005 com apenas três colaboradores (atualmente tem 17), a Airfree nasceu do empenho do seu CEO que procurou uma solução
para melhorar a qualidade de vida do seu filho
mais velho, fortemente alérgico a ácaros e mofo.
Optando por evitar as crises alérgicas, em vez
de as tratar, experimentou todos os modelos
de filtros de ar existentes no mercado americano e europeu, sem resultado. A verdade, como
verificou, é que os filtros não eram capazes de
retirar do ar os microrganismos que deflagravam as crises alérgicas.
Carlos Matias pensou então numa alternativa simples, decidindo estudar uma forma de
destruir ou eliminar do ar os microrganismos
causadores das crises alérgicas. As suas pesquisas levaram-no a concluir que a melhor forma
seria a de os destruir pelo calor, e assim criou e
patenteou a tecnologia TSS (Thermo-dynamic
Sterilization System), que destrói esses microrganismos a cerca de 200º C, quando o ar passa
pelos mini dutos da Cerâmica TSS de qualquer
um dos seus modelos. A essa temperatura,
todos os microrganismos são, efetivamente,
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destruídos. Entretanto, o ar é arrefecido nos
trocadores de calor, permitindo assim que os
ambientes mantenham a sua temperatura normal, sem ficarem mais quentes.
Inicialmente os seus produtos foram lançados nos EUA e Portugal, mas hoje a empresa está presente em cerca de 60 países, para
onde exporta 96 por cento da produção. O
mercado que abrange é dividido quase que
equitativamente entre a América do Norte, a
Europa, incluindo a Rússia, e a Ásia. Portugal
representa cerca de 4 por cento das vendas,
África, Oriente Médio e Oceânia não chegam
aos 2 por cento.

tecnologia e design próprios, para a saúde e
bem-estar das pessoas.
“A grande arma da Airfree é a inovação. Em
2016 continuaremos, como sempre, a oferecer
‘design’ e inovação no mercado dos purificadores de ar. E no primeiro trimestre deste ano
será lançada uma nova linha, a de humidificadores de ar, a marcar a entrada da Airfree
numa área diversa de soluções para a casa”,
revela o CEO da empresa.
Recordando que 80 por cento das crises de
asma e respiratórias e alérgicas são causadas
pelos alérgenos dos ácaros e pelo mofo, a fonte refere que os resultados dos produtos da

“A diversificação de clientes e mercados é a
receita para sobreviver às crises”, reforça Carlos Matias.
A estratégia da empresa na abordagem aos mercados externos baseia-se na procura de dealers
e distribuidores, de preferência com penetração
em cadeias de lojas, e que já vendam eletrodomésticos para essas lojas. Esta abordagem passa também pela apresentação primorosa dos
produtos, de forma informática ou através de
brochuras, e a participação nas mais importantes feiras internacionais. Os contactos iniciam-se
por email e telefone (Skype) e em feiras.
Segundo o responsável da empresa, as vendas iniciam-se geralmente para empresas que
vendem online e, com a maturidade e a divulgação da marca, expande-se para o mercado
de lojas físicas. A Airfree vende, atualmente,
através de distribuidores, para grandes cadeias
de lojas nos EUA, Escandinávia, China, Hong
Kong e Taiwan, além estar presente nos maiores catálogos e webstores mundiais.
Numa empresa que tem na exportação praticamente a única fonte de receitas, é de grande importância a aposta no desenvolvimento
de novos produtos que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida em ambientes internos, nas casas, escolas, escritórios,
edifícios públicos, além de modelos para o
comércio e indústria.
A Airfree ambiciona crescer e tornar-se numa
multinacional, e, além da esterilização e purificação do ar, tem em projeto o lançamento,
em 2016, de outras linhas de produtos, com

CARLOS MATIAS, CEO DA AIRFREE

Airfree são confirmados por testes realizados
por laboratórios independentes, em vários países. Além dos testes, testemunhos de milhares de clientes mencionam noites “bem dormidas”, sem crises, e casas que deixam de ter
mofo, acrescenta Carlos Matias.
www.airfree.pt
sales.europe@airfree.com
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CODIL

UMA APOSTA CLARA NA INOVAÇÃO
E NA MELHORIA CONTÍNUA
Fundada em 1978, a Codil iniciou a sua actividade com o fabrico de moldes e a
injeção de peças de plástico para a indústria de componentes técnicos e industriais.
A inovação e a melhoria contínua dos seus processos industriais e produtos são a
grande aposta da empresa, que exporta cerca de 70 por cento da sua produção.
Com uma estrutura empresarial moderna e flexível, uma equipa experiente e dinâmica e elevados padrões de qualidade, a Codil conta com 96
colaboradores e a sua unidade fabril ocupa uma
área total de 16.000 metros quadrados.
“A Codil tem uma equipa de colaboradores
com cerca de uma centena de pessoas que todos os dias trabalham para o crescimento saudável da marca. São valores como a responsabilidade, o profissionalismo e a qualidade que
a caracterizam e diferenciam”, afirma Júlio da
Costa Pinho, sócio gerente da empresa.
As suas principais áreas de negócios são a Codil Utilidades Domésticas (comercialização de
utilidades domésticas em plástico), a CodilTools (produção de moldes em regime OEM),
a CodilBrands (planeamento e execução de
todas as etapas do projeto, desenvolvimento
e produção do produto, desde a fase criativa
até ao produto final) e a CodilTech (desenvolvimento de peças técnicas).
Os principais objetivos da empresa a médio e
longo prazo são alcançar a máxima eficiência
operacional em todas as áreas de negócio,
assegurar a continuidade das parcerias, promover a responsabilidade social e elevados padrões de conduta e promover uma dinâmica
de inovação e melhoria contínua constante ao
nível dos produtos e serviços prestados.
A Codil sempre teve uma forte dinâmica de
exportação, tendo começado o seu processo
de internacionalização em 1988, em Angola.
Com a entrada neste mercado, direcionou a sua

JÚLIO PINTO, SÓCIO GERENTE DA CODIL
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atividade para o segmento de moldes para as
utilidades domésticas, devido à grande procura
do mercado. A aposta na qualidade foi determinante para o aparecimento de fortes parcerias
com empresas de projeção internacional.
Seguindo uma estratégia de expansão crescente, começou a injetar e a comercializar
utilidades domésticas em plástico com a sua
própria marca Codil, ampliando as suas instalações e os seus recursos de modo a satisfazer
as necessidades dos seus clientes e parceiros
de negócio.
A sua estratégia de internacionalização é “clara
e bem definida”, como refere Júlio da Costa Pinho, sendo que prefere essencialmente as zonas
de mercado livre. Nos últimos cinco anos, o foco
foram os mercados mais emergentes, nos quais
foram identificadas oportunidades de negócio e
onde é atualmente líder no setor das utilidades
domésticas. O Dubai é um dos exemplos de um
mercado muito exigente e onde está presente
nas principais grandes superfícies.

produto a diferentes utilidades, acrescentando
valor ao mesmo.
Em 2015, a Codil lançou no mercado a linha de
utensílios de cozinha “The chef requires” em que
o cabo dos mesmos é injetado com um composto
de matéria-prima e fibras naturais, neste caso a
madeira, resultando num aspeto visual diferente
do que habitualmente se encontra no mercado.
De referir que todas as peças da linha alimentar da Codil estão certificadas para contacto
alimentar e isentos de Bisfenol A (BPA), sendo totalmente seguras. A Codil assume o seu
compromisso com a qualidade através da Cer-

Nos próximos anos a Codil pretende apostar
no mercado europeu, também de grande exigência, estando preparada para aí conquistar
uma posição de relevância e destaque.
Em 2015, o volume de negócios da empresa
ultrapassou os 5 milhões de euros, prevendose um crescimento de 15 por cento em 2016.
Para isso, a Codil continuará a apostar fortemente na renovação dos seus produtos como
fator diferenciador e a alargar os seus mercados, principalmente no continente europeu.
No ano passado, a exportação representou 70
por cento das vendas.

Inovar é a aposta
A unidade de injeção de peças plásticas da
Codil contempla um amplo e tecnologicamente avançado parque de máquinas de 35
a 800 toneladas, para a produção de peças
técnicas de alto rigor e precisão e também de
peças de grandes dimensões, como cestos da
roupa e baldes do lixo.
A aposta na inovação é visível na incorporação de tecnologias em algumas peças, como
o IML (in-mould labbeling) e IMD (in-mould
decoration), quer em superfícies planas quer
em redondas, o que permite adequar o mesmo

CODIL NO DUBAI

tificação ISO 9001 e a sua responsabilidade e
preocupação para com o seu consumo energético com a certificação ISO 50001. Também faz
parte da Rede PME Inovação COTEC.
A empresa refere ainda que a participação no
Movimento Re-food tem sido uma das etapas
mais marcantes e gratificantes para a Codil.
A Codil tem como principais clientes o Continente, Auchan, Carrefour, Groupe Casino, Géant,
Hyper Panda, Kero, PriceSmart, entre outros.

www.codil.pt
info@codil.pt
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SUÍÇA PRIVATAIR APOSTA EM PORTUGAL
A companhia aérea suíça PrivatAir escolheu Lisboa para instalar um conjunto de
serviços que apoia as operações da empresa a nível internacional. A localização
privilegiada da capital portuguesa e, sobretudo, a qualidade e formação dos
trabalhadores portugueses foram fatores decisivos para este investimento.
Natural dos Açores, António Gomes de Menezes, de 41 anos, ex-presidente da
SATA e CEO do grupo PrivatAir desde abril do ano passado, revela, numa breve
entrevista, os projetos da companhia suíça para Portugal.
ropa, onde a PrivatAir detém escritórios (Genebra
e Dusseldorf), a qualidade da forca de trabalho, a
relação preço qualidade do trabalho, a qualidade da infraestrutura física e legal, o acesso conveniente de escritórios ao aeoroporto de Lisboa
foram alguns dos fatores considerados críticos.

ANTÓNIO GOMES DE MENEZES, CEO DA PRIVATAIR

Quais os motivos que levaram a empresa a
investir em Portugal e quais os fatores que
mais pesaram nessa decisão?
A PrivatAir, companhia aérea suíça com mais de
40 anos de história, com sede em Genebra, é
uma empresa de renome mundial no segmento
de alugueres de aeronaves com tripulações e serviços de manutenção e seguros (Aircraft, Crew,
Maintenance and Insurance, ACMI ou wet-lease),
aviação executiva e treino. A empresa procurava
estabelecer uma base operacional de back-office
e front-office na zona Euro, uma vez que a grande maioria dos seus rendimentos são contratados
em euros, pelo que foi entendido como adequado mudar a base de custos da PrivatAir da Suíça
para esta zona, como consequência da recente e
abrupta apreciação do franco suíço em relação ao
euro. A proximidade geográfica ao centro da Eu-

Todavia, sem dúvida alguma que o fator determinante foi a qualidade do trabalho, desde a ética do trabalho, ao skill set, incluindo formação
técnica na aviação e franco domínio da lingua
inglesa. A qualidade da força de trabalho permitiu o estabelecimento de um conjunto articulado
e otimizado de equipas experientes mas dinâmicas, que garantem a obtenção de resultados
“estado da arte” e implementação de melhores
práticas de gestão, em geral, e da aviação, em
particular. Foi particularmente importante, ainda,
a perceção de que existe um mercado de trabalho na área da aviação bastante desenvolvido e
denso, que permite, a qualquer momento, ter
uma gestão rigorosa e eficaz que evita, de todo,
skill gaps. Além disso, a formação dos técnicos é
comensurável (senão mesmo superior) à média
que se observa na Suíça e na Alemanha, países
onde a PrivatAir detém e opera duas companhias
aéreas (Certificados de Operador Aéreo), a ����
PrivatAir SA e a PrivatAir GMBH.
Em que consiste o investimento da PrivatAir em Portugal?
O primeiro investimento foi a abertura, em julho
de 2015, de um escritório em Lisboa, no Parque
das Nações, onde atualmente se encontra um
conjunto de servicos que apoiam todo o universo de operações da PrivatAir, que tem aeronaves baseadas e a operar em quatro continentes:
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Europa, África, América do Norte e Ásia (Médio
Oriente). Foram recrutados 41 quadros qualificados (licenciados). De seguida, este mesmo
escritório potenciou o recrutamento de pessoal navegante de bordo e de pilotos, tendo sido
recrutados em 2015 cerca de 50 tripulantes. Os
objetivos para o médio prazo prendem-se com
o desenvolvimento das equipas que atualmente
estão em Portugal, acompanhando a operação
global da PrivatAir que se encontra em crescimento. Em particular, à medida que novas unidades de negócio forem sendo lançadas pela
PrivatAir, estas serão desenvolvidas a partir de
Portugal, para a obtenção de sinergias e otimização de custos. Paralelamente é de esperar que
mais cerca de 40 tripulantes sejam contratados
nos próximos dois anos.

de negócios aponta para crescimento na Europa,
no Médio Oriente e na América do Norte. Como
corolário desta política, temos que atualmente a
PrivatAir ultima o lançamento de uma operação
VIP com três A319 na Arábia Saudita, com elevada utilização de aeronaves e tripulantes. Toda
esta operacao está a ser alavancada a partir de
recursos e contratações feitas em Portugal. É ainda intenção da PrivatAir desenvolver em Portugal
serviços deveras especializados com recurso a
técnicos altamente qualificados, como na área da
engenharia e dos sistemas de informação, o que
permitirá à PrivatAir uma vantagem de custos em
relação a outras congéneres europeias.

Quais os resultados desse investimento?

A fase de recrutamento, seleção e treino e induction é simplesmente crítica, pois há que comunicar aos potenciais colaboradores os valores corporativos da casa-mãe, de modo a garantir um ótimo alinhamento entre a organização e todos os
(novos) colaboradores desde o primeiro dia. Com
o devido investimento de tempo dos gestores de
topo nesta fase, estou convicto que em Portugal
diferentes empresas de diferentes setores encontrarão quadros altamente qualificados e motivados que terão uma prestação de excelência em
ambientes deveras competitivos e exigentes.

O principal resultado consiste na constituição de
um núcleo articulado de equipas que operam
com sinergias num espaço único, Lisboa, e garantem a implementação de melhores práticas
do setor da aviação. Os proveitos económicos
advêm de custos unitários do trabalho muito
competitivos e de uma força de trabalho motivada e propensa para alcançar otimização e excelência operacional e eficiência de custos.
Qual a importância desse investimento na
ótica da exportação de serviços?
Os servicos prestados pela PrivatAir Portugal
são adquiridos pela PrivatAir SA, Suíça, e PrivatAir GMBH, Alemanha, pelo que estamos
perante uma efetiva exportacao de serviços
especializados (cujo montante não é divulgado publicamente). É expectável que no futuro
próximo ou no longo prazo estas exportações
possam aumentar significativamente, uma vez
que a PrivatAir tem o fito de prestar apoio operacional a mais operadoras e encontram-se em
fase de lançamento novas operações.
Há projetos de expansão a curto e médio
prazo?
À medida que a frota da PrivatAir crescer, a operação da PrivatAir Portugal também crescerá. A
estratégia da PrivatAir assenta na prestação de
soluções de frota versáteis e flexíveis, de elevada
qualidade de serviço, sendo líder mundial, para
clientes como a Lufthansa, SAS e Saudi Arabian
Airlines. Há uma diferenciação que aposta na
prestação de serviços de executiva e VIP. O plano

Que conselhos que daria a uma empresa
estrangeira interessada em investir em
Portugal?

No entanto, esta fase inicial de recrutamento requer atenção máxima, afim, inclusive, de evitar
os aspetos menos positivos da relativa rigidez
laboral em Portugal. De facto, a rigidez laboral
em Portugal é ainda vista como um óbice pois
pode originar liabilities e rigidezes. Na proposta
de valor de Portugal é interessante notar como
a proximidade e a conveniência de acessos entre
Lisboa e outras cidades europeias (e mundiais) é
uma mais-valia interessante, que angaria o denominado buy-in das equipas da casa-mãe que tem
que acolher o projeto de investimento em Portugal. Gostaria ainda de dar nota que a proficiência
da língua inglesa dos jovens trabalhadores portugueses é uma mais-valia que surpreende os colegas de outros países e este fator de diferenciação
deve ser devidamente aproveitado. Em síntese, o
principal conselho seria que, de facto, se invista o
devido tempo da gestão de topo no recrutamento e seleção/construção de equipas.
antoniomenezes@privatair.com
www.privatair.com
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FACTOS &
TENDÊNCIAS
para posterior leitura, com a ressalva
de que as fontes de informação disponibilizadas não refletirem necessariamente a opinião e/ou a perspetiva
oficial da AICEP sobre as mesmas.

Exportações
Zona Euro em 2015
>POR RUI PAULO ALMAS,
DIRETOR DE INFORMAÇÃO
DA AICEP

“Factos & Tendências” vai ser um espaço mensal da equipa da Direção de
Informação da AICEP na revista Portugalglobal. Vamos trazer e destacar
neste espaço uma seleção de notícias,
análises, estudos e tendências, sobre
Portugal e setores e mercados internacionais, com relevância, e esperamos
também com utilidade, para as várias
empresas e entidades portuguesas envolvidas nas áreas do comércio e do
investimento internacional.
A seleção dos artigos vai ser necessariamente subjetiva e as temáticas a abordar decorrem, fundamentalmente, de
algumas das atividades desenvolvidas
na AICEP, nomeadamente no que concerne à elaboração de conteúdos informativos sobre os mercados externos e
Portugal, nas suas vertentes de análises
estatísticas, consultoria regulamentar,
oportunidades e empresas, research
de mercados e research setorial, e à
prestação de serviços de market intelligence e de informação empresarial.
Cada artigo terá um breve enquadramento e incluirá o respetivo link

O Eurostat anunciou que as exportações
de bens dos países da Zona Euro para o
resto do Mundo, em 2015 (dados preliminares), atingiram 167,5 mil milhões
de euros, o que representou um crescimento de 3 por cento face ao ano anterior (162,1 mil milhões de euros).
CONSULTAR

Investimento Direto
Estrangeiro Mundial
em 2015
O Global Investment Trends Monitor (nº
22 de 20 janeiro de 2016) da UNCTAD
revela que os fluxos estimados de investimento direto estrangeiro, em 2015,
cresceram 36 por cento, face ao ano anterior, atingindo cerca de 1,7 biliões de
USD, o valor mais elevado desde 2007.
CONSULTAR

Ranking Empresas
Multinacionais
Matriz Familiar
A Universidade de Sevilha (Espanha),
através do Family Business Chair, e
com o apoio do Banco Santander,
desenvolveu o ranking “Top 250 Multinational Family Firms”. Nesta classificação surgem duas multinacionais
portuguesas de matriz familiar, os
Grupos Jerónimo Martins e Sonae.
CONSULTAR

INFORMAÇÃO AICEP
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Parceria Trans-Pacífico
De acordo com uma análise publicada em janeiro pelo Global Economic
Prospects Report, do Banco Mundial,
o acordo comercial “Trans-Pacific Partnership”, assinado a 4 de fevereiro de
2016, em Auckland, e que envolve 12
países da região do Pacifico, pode permitir o aumento do PIB de cada país
membro em 1,1 por cento até 2030 e
um crescimento em 11 por cento das
trocas comerciais dos países membros
deste acordo, no mesmo período.
CONSULTAR

Digital
Entrepreneurship
Scoreboard’ 2015
O Digital Entrepreneurship Scoreboard
2015, preparado pela Ernst & Young
e pelo IDC para a Comissão Europeia
e publicado em dezembro de 2015,
mede o progresso na transformação
digital da indústria europeia. É o primeiro de uma série de lançamentos
anuais que irão permitir o acompanhamento dos progressos realizados
nesta área em cada um dos 28 Estados-membros da União Europeia.
CONSULTAR

Irão/União Europeia
A 31 de julho de 2015, o Conselho
da União Europeia adotou os atos jurídicos que transpõem para o Direito
da UE as disposições da Resolution
2231, do Conselho de Segurança das
Nações Unidas e, em 18 de outubro
(Adoption Day), os atos que preveem
o levantamento de todas as sanções
económicas e financeiras da UE relacionadas com o domínio nuclear. Este
levantamento teve lugar a 16 de janeiro de 2016 (Implementation Day)
tornado público através de nota (Information Note on EU Sanctions to be
Lifted Under the Joint Comprehensive
Plan of Action – JCPOA), permanecendo ainda em vigor algumas restrições.
CONSULTAR

rui.almas@portugalglobal.pt
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ROADSHOW DE (RE)INVESTIMENTO
PRESIDENTE DA AICEP EM ROADSHOW
DE (RE)INVESTIMENTO DE NORTE A SUL

O presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, iniciou em janeiro, o Roadshow de
(Re)Investimento inserido num conjunto de medidas que a AICEP tem vindo a
implementar em prol da captação e retenção de investimento.
Todos os meses o presidente da AICEP
visitará empresas nacionais e estrangeiras que tenham investido num passado recente e que estejam a colher
os frutos desse investimento nos seus
processos de internacionalização e
que estejam a investir ou a ponderar
investir a breve prazo.
O Roadshow arrancou na região norte, tendo já passado pelo distrito de
Leiria, e irá percorrer algumas dezenas de empresas de diversos setores
de atividade espalhadas pelo país ao
longo de 2016. Para a AICEP é fundamental continuar a realçar a importância do investimento já realizado e
estimular novos projetos ou o reforço
de investimentos realizados.

VISITA À WEGeuro

A primeira visita foi à fábrica da Maia
da WEGeuro, uma multinacional brasileira com presença em mais de 126
países e que, depois de 13 anos em
Portugal, pretende continuar a investir
no país. A WEG conta já com o fabrico
anual aproximado de oito mil motores, 85 por cento destes destinados à
exportação para mais de 70 países e,
dando continuidade ao plano de crescimento estratégico da empresa, pretende investir inicialmente 15 milhões
de euros num novo polo industrial em
Santo Tirso que poderá ser aumentado gradualmente atendendo às necessidades de expansão da empresa.
“O novo polo de Santo Tirso irá dedicar-se à produção de motores de baixa

tensão enquanto a unidade da Maia
ganhará espaço para produzir motores
de maiores dimensões”, refere o diretor-geral da filial portuguesa, António
Duarte. Prevê-se que o novo módulo
produtivo de Santo Tirso esteja em
funcionamento em meados deste ano.
O presidente da AICEP visitou também
o Grupo Frezite, na Trofa, que integra
um conjunto de empresas de engenharia industrial que atuam nas áreas
de tecnologia de corte de materiais,
energia e ambiente. Esta é uma PME
que está presente em cerca de 52 países, nomeadamente pela sua rede de
agentes e de sucursais em Espanha,
Brasil, Reino Unido, Alemanha, República Checa, França, México e Polónia.
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“Tudo o que fazemos tem que ser feito com poder diferenciador pela alta
qualidade e pelas ‘performances’ diferenciadoras e sempre em ambiente de
concorrência forte, no exterior”, disse o
presidente do Conselho de Administração da Frezite, José Manuel Fernandes,
durante a visita de Miguel Frasquilho.
O dia fechou com uma visita à fábrica
de Vilarinho do grupo Polopique dedicado ao sector têxtil e vestuário. Considerando que atualmente este setor
assenta na evolução e inovação tecnológica, o grupo fez investimentos de
cerca de 50 milhões de euros nos últimos cinco anos, em equipamentos de
elevado carácter tecnológico e maior
eficiência. Este grupo é das poucas
unidades verticais completas existentes a nível mundial, controlando a
produção, desde a fiação, tecelagem/
tricotagem, ultimação até à confeção,
incluindo a I&D, inovação e design.

VISITA À GALLO VIDRO

Já no dia 11 de fevereiro, o presidente
da AICEP esteve no distrito de Leiria
onde visitou a Schaeffler, a SPAL e a
Gallo Vidro.
O grupo Schaeffler engloba a empresa
matriz na Alemanha e 158 subsidiárias
que desenvolvem e fabricam produtos
de precisão para tudo o que se move,
quer sejam máquinas, equipamentos,
veículos e aplicações para o setor de
aviação e aeroespaço. Sendo um dos
líderes mundiais no fabrico de rolamentos e um reconhecido fornecedor
da indústria automóvel, a Schaeffler
tem vindo a investir em Portugal ao
longo dos anos, aprofundando o papel
da unidade instalada em Caldas da Rainha como fornecedor de rolamentos.
Fundada em Alcobaça em 1965, a
SPAL é uma empresa de porcelanas
que exporta para mais de 45 mercados. Segundo os seus responsáveis, a
SPAL “tem um vasto e exigente portefólio de clientes, no qual reside um
potencial de negócio muito elevado.
Fruto de um trabalho exigente e focado na venda, os nossos parceiros de

VISITA À SPAL

negócio, esperam que a SPAL responda rapidamente às suas necessidades,
com maior eficácia. O investimento na
modernização industrial é neste momento fundamental, imprescindível e
urgente, sob pena de comprometer a
sustentabilidade de alguns negócios
em curso, bem como a continuação
da internacionalização da marca”.
A Marinha Grande, onde a Gallo Vidro está instalada desde 1899, foi o
palco da última visita do dia. Desde
2003 que está integrada no grupo
Vidrala, o maior grupo vidreiro espanhol independente, em crescimento e
com vocação internacional. A empresa centenária dedica-se à conceção,
produção e comercialização de vidro
de embalagem e está focada nos seg-

mentos do vinho, cerveja, azeite e refrescos, e em pequenas séries, destinando a maior parte da sua produção
ao mercado ibérico. Produz nomeadamente vidro branco e corado a verde/castanho para o setor alimentar e
bebidas. Entre maio de 2011 e junho
de 2015 investiu num novo forno que
se destina à produção de vidro verdeesmeralda, verde mais escuro e vidro
branco, o que permitirá uma expansão da capacidade da fábrica.
O Roadshow de (Re)Investimento vai
continuar com visitas mensais do presidente da AICEP ao longo dos próximos meses, procurando dar a conhecer
uma realidade importante para a vida
das empresas e para o tecido económico português: o fator investimento.
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O FUTURO É DIGITAL E É AGORA
Que o digital é uma nova realidade económica e social, que é
uma oportunidade para empresas e organizações, que muda
tudo, que é um novo paradigma. É comummente aceite que esta
transição é uma inevitabilidade que torna fundamental integrar a
nova realidade digital no dia-a-dia das empresas.

>POR RODOLFO OLIVEIRA, MANAGING
PARTNER DA BLOOMCAST CONSULTING

Mas qual é o real significado de digital e como
podem as organizações potenciar as oportunidades que proporciona? O que é indesmentível
é que já nos encontramos numa era de transformação, em que todo e qualquer aspeto da
nossa vida em sociedade é e será impactado de
forma crescente pela digitalização. Ser digital
implica a capacidade de expandir as áreas de
atuação e de criação de valor de uma organização para além do que é o seu espaço tradicional
e implica uma transformação na forma como se
percecionam as relações entre empresas e entre
estas e os clientes, eliminando barreiras geográficas e rapidamente transformando algumas
empresas em concorrentes globais.
Potenciar esta nova realidade implica ter um
conhecimento aprofundado da operação da
empresa e das inovações tecnológicas em
curso, percebendo onde estas podem intervir
na primeira, transformando-a de forma irreversível. E implica conhecer profundamente
e acompanhar o ciclo de decisão de compra
dos consumidores, marcando presença nas
diferentes fases do processo de decisão, a
conhecida Consumer Decision Journey. E as

palavras-chave para conhecer esta nova realidade são mobilidade, Cloud, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Internet das Coisas (e o potencial nas
áreas da Saúde até ao Manufacturing, gestão
integrada de conteúdos, PPC (Pay Per Click),
Responsive Design, User Experience, Big Data
e Analítica, entre muitas outras. As empresas
que pretendam abraçar estas oportunidades
necessitam de mudar de uma estratégia reativa, em que respondem a solicitações, para
outra inteiramente diferente, em que é necessário conhecer o perfil dos consumidores e
estar presente nos canais de comunicação em
que estes estão – do site às redes sociais, aos
serviços de compras online e outros. E não é
uma realidade apenas para as organizações
que vendem a consumidores finais, o espaço
conhecido como B2B (“business to business”)
encontra-se igualmente a sofrer uma profunda
transformação digital.
Este é o conceito de omnichannel, e este novo
conceito é uma base da transformação que as
empresas necessitam de fazer para manterem
a sua relevância no mundo digital. Omnichannel significa uma continuidade da experiência
do consumidor com uma determinada empresa em todos os momentos de contacto, seja na
pesquisa que faz no site, em motores de busca quando procura um serviço ou produto, na
navegação que faz no telemóvel e que corresponde à informação visual e conteúdos que já
identificou, na pesquisa nas redes sociais e no
contacto presencial ou telefónico. É um desafio,
e é uma grande oportunidade porque, numa
realidade digital, as barreiras físicas e a distância
são minimizadas, se não mesmo eliminadas, dependendo do produto ou serviço que estamos a
falar. Esta é uma alteração transversal associada
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a uma nova forma de estar, seja num ambiente
de trabalho, seja num ambiente social.
Ser digital cria oportunidades mas pode também
trazer desafios, e obriga assim a gestão a ter uma
maior atenção a potenciais novos concorrentes
ou mudanças de comportamento dos consumidores que alterem a sua cadeia de valor, como é
o caso da compra de viagens, dos agregadores
de serviços para comparação de preços, do potencial de fazer a contratação de serviços apenas
quando necessário e não internalizá-los, como é
o exemplo de empresas de sucesso recente como
a portuguesa TalkDesk. Ser digital pode, inclusivamente, tornar irrelevante uma determinada
organização ou serviço e é fundamental compreender que o digital pode criar novos concorrentes, de áreas que não estão dentro do espaço
tradicional de análise das organizações, como é
um dos casos mais frequentemente citados, o da
Uber no espaço dos serviços de táxis.
Para preparar a transformação digital do seu
negócio, é fundamental que as organizações
comecem por fazer uma avaliação detalhada
das suas necessidades e do estado atual dos
seus processos e da sua presença digital – que
canais utiliza (por exemplo o site, e se este
está otimizado para motores de pesquisa e
para pesquisa em dispositivos móveis), que

conteúdos tem e se estes estão adequados
para os seus interlocutores, que serviços já
dispõem de participação digital, qual o estado
de prontidão digital da sua força de trabalho
e a potencial utilização de plataformas de
elearning para os capacitar, entre inúmeros
outros exemplos da informação necessária
para tomar uma decisão informada.
Outra importante análise a fazer prende-se
com a integração do digital na empresa, onde
podem existir dois cenários base – ou a opção
da digitalização do modelo de negócio atual ou
a opção de criar um novo modelo de negócio,
inteiramente novo, que funcione em paralelo
com o seu negócio de base. Um exemplo
simples prende-se com a atual disrupção em
curso na banca, com o surgimento de novos
concorrentes exteriores ao setor – as empresas
denominadas Fintech – que irão forçar as
instituições a equacionar o seu modelo de
funcionamento e a forma como reagem a esta
nova realidade, ou internalizando-a, ou criando
(ou adquirindo) uma entidade autónoma.
O fator crítico comum a todos os setores de
atividade é o tempo. Porque o tempo é agora,
e a mudança já está a acontecer. Quer fazer
parte da história, ou ser história?

rodolfooliveira@bloomcast.pt
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ENOTURISMO
UM NOVO CLUSTER DE COMPETITIVIDADE
EM PORTUGAL
Em 1990, Michael Porter publicou The
Competitive Advantage of Nations,
uma obra disruptiva que lançou uma
perspetiva moderna sobre a prosperidade das nações na economia global.
O seu modelo conhecido como “Diamante de Porter” propõe quatro forças ditas determinantes na otimização
de vantagens competitivas de um país
num determinado setor de atividade
– os fatores de produção, a procura,
as indústrias relacionadas e de suporte, e a estratégia, estrutura e rivalidade empresariais. Mas mais do que ao
nível da indústria, Porter desenvolveu
os seus estudos em torno do conceito de clusters de competitividade, isto
é, conjuntos de empresas interligadas

Em 1994, Porter veio a Portugal e a
economia nacional serviu-lhe de objeto de estudo para a teoria desenvolvida na sua obra. Como resultado
do chamado “Projeto Porter” foram
identificados 11 clusters de competitividade nacional, entre os quais os do
turismo e do vinho.

>POR MARIA LEONOR
PESTANA, NOVA SCHOOL
OF BUSINESS & ECONOMICS*
num setor de atividade e geograficamente concentradas, capazes de,
agregadamente, gerar e sustentar
vantagens competitivas.

Passados mais de 20 anos, muito mudou nas economias nacional e global,
mas é inegável que os clusters portugueses do turismo e do vinho constituem, também no presente, dois casos
de competitividade internacional. Ano
após ano, estes clusters são de extrema importância na balança comercial,
dada a sua forte componente expor-

fevereiro 2016

tadora e elevados contributos para o
PIB nacional. O que se pode acrescentar hoje é que o turismo e os vinhos
não se mostram apenas como dois
clusters individualmente competitivos,
mas indiciam um enorme potencial de
competitividade quando combinados
num único: o cluster do enoturismo.
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em Portugal tem como uma das principais apostas a “diversidade concentrada” enquanto pilar de diferenciação do destino. Posto isto, a variedade surge quase como uma vantagem
competitiva intrínseca do enoturismo
nacional, sendo, no entanto, essencial
preservar este atributo de forma a maximizar o seu valor diferenciador.

fruto das características atrativas do
país e da crescente qualidade da hotelaria nacional, um investimento que se
tem provado eficiente dados os elevados níveis de satisfação dos turistas. Verifica-se assim que as atuais tendências
no turismo e nos vinhos denotam uma
oferta nacional que privilegia a qualidade face à quantidade.

Em Portugal, o enoturismo tem revelado um crescimento progressivo nos
últimos anos, tanto ao nível da oferta
como da procura. Assim, e considerando as forças individualmente competitivas do turismo e do vinho, mostra-se
particularmente oportuna uma análise
atual sobre a capacidade de o país se
posicionar como um destino internacionalmente competitivo em enoturismo. Recorrendo à teoria de Porter
para uma investigação compreensiva
do potencial português em enoturismo, baseada na estrutura do Diamante e desenvolvida sob um dualismo
turismo-vinhos que possibilita assinalar as sinergias entre os dois clusters,
obtiveram-se dados e opiniões de especialistas que corroboram a ideia em
estudo. Como resultado, chegaram-se
a conclusões muito interessantes relativamente às vantagens competitivas do
país e favorecedoras da sua sustentabilidade no médio-longo prazo, se os
agentes intervenientes tiverem a capacidade de fomentar estrategicamente
o cluster do enoturismo.

Por outro lado, o país perde liderança
no que toca à produtividade do setor
do vinho, posicionando-se abaixo de alguns dos principais concorrentes. Contrariamente a países como Espanha,
França, Itália, Alemanha, que dedicam
uma menor percentagem de terreno à
vinha apostando numa produção mais
intensiva, Portugal apresenta uma percentagem surpreendente produzindo
vinho em quantidades relativamente
inferiores. Tal advém de fatores naturais, nomeadamente a área de vinha
em solos pobres, capazes de criar uvas
de grande qualidade mas inaptos para
produção em grande escala. Adicionalmente, algumas técnicas modernas
contribuem para menores níveis de produtividade, como os tipos de poda que
assentam numa redução intencional da
produção visando maximizar a qualidade da uva. Face ao exposto, a menor
produtividade da vinha portuguesa é
colateral à crescente aposta na quali-

Não obstante, também a competitividade de preços constitui um atributo
chave para o país concorrer com destinos rivais no enoturismo. Portugal
permanece um destino menos reconhecido face a países como a França
ou a Itália, pelo que a prática de preços
mais atrativos (mas ajustados à crescente qualidade da oferta) pode permitir captar mais e novos segmentos
da procura internacional, sobretudo
quando, aliado à variedade e à qualidade da experiência enoturística, este
atributo consegue otimizar a perceção
de value-for-money da oferta nacional.

De acordo com a situação atual do
turismo e da produção de vinhos nacionais, verifica-se que é do maior interesse estratégico para as empresas
portuguesas de enoturismo competirem primordialmente em variedade,
em qualidade e em preço.

“Em Portugal,
o enoturismo
tem revelado um
crescimento progressivo
nos últimos anos, tanto
ao nível da oferta como
da procura.”

Portugal é hoje um dos países produtores de vinho de maior variedade
no mundo. Com mais de 250 castas
regionais e autóctones identificadas
e a multiplicidade de terroirs das regiões vínicas, os produtores nacionais
alcançam uma diversidade de vinhos
dificilmente replicada pelos mercados
estrangeiros. Similarmente, o turismo

dade do vinho. Com efeito, os vinhos
portugueses têm acumulado reconhecimento internacional nos últimos anos
e, na lista dos melhores vinhos de 2014
do Wine Spectator, três dos dez vinhos
líderes são nacionais. Também no turismo Portugal tem ganho notoriedade,

De um modo geral, é fundamental
que doravante Portugal invista na visão estratégica conjunta dos clusters
do turismo e do vinho, visando o desenvolvimento e a consolidação da
competitividade do novo cluster que
aqui se propõe – o cluster do enoturismo. Este esforço deve apostar na
dinamização das regiões onde se reúnem condições ótimas para obter vantagens competitivas, como o Alentejo
e o Douro. Extrapolando estas vantagens geograficamente concentradas
para o nível nacional, o enoturismo
surge como uma nova promessa de
cluster competitivo no país. Desta forma, e fomentando os seus principais
atributos diferenciadores, Portugal
tem um elevado potencial para se posicionar de forma sustentada como
um dos destinos mais competitivos
em enoturismo a nível mundial.
*Artigo elaborado com base na tese de Mestrado da autora na Nova SBE.

pestana.mleonor@gmail.com
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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
Trind. e Tobago

Grupo 3
Bahamas
Barbados
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
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Brasil •
Bulgária
Colômbia
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
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname
Zâmbia

Grupo 6
Albânia
Arménia
Belize
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores
Congo
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
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
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
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/dez

2015
jan/dez

Ativo

7.195

2.069

7.195

720

-6.475

-1.295

-25

Passivo

9.837

1.161

9.837

-1.207

-11.044

-2.826

-182

Saldo

-2.642

909

-2.642

1.926

4.568

1.531

157

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

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

2014 jan/dez

2015 jan/dez

vh meur 15/14

Títulos de participação no capital

3.040

771

-2.269

De investidores diretos em empresas de investimento direto

3.050

725

-2.326

De empresas de investimento directo em investidores diretos

-2

15

17

Entre empresas irmãs

-8

31

39

4.155

-51

-4.206

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.818

-2.784

-4.602

De empresas de investimento direto em investidores diretos

363

747

383

1.974

1.986

12

2014 jan/dez

2015 jan/dez

vh meur 15/14

5.232

1.635

-3.597

De investidores diretos em empresas de investimento direto

5.237

1.617

-3.620

De empresas de investimento direto em investidores diretos

2

0

-2

Entre empresas irmãs

-8

18

25
-7.447

Instrumentos de dívida

Entre empresas irmãs

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

Instrumentos de dívida

4.606

-2.841

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.819

5.403

3.584

De empresas de investimento direto em investidores diretos

5.354

-8.523

-13.877

Entre empresas irmãs

-2.567

278

2.846

2015 jan/dez

vh meur 15/14
jan/dez
4.457

ATIVO

2015 jan/dez

Espanha

vh meur 15/14
jan/dez

PASSIVO

1.247

47

Luxemburgo

6.580

Bélgica

716

617

Reino Unido

595

-30

Alemanha

464

-945

Alemanha

448

177

Irlanda

269

48

Bélgica

446

575

Reino Unido

157

5

EUA

234

104

União Europeia 28

787

-5.068

União Europeia 28

Extra UE28

-67

-1.407

Extra UE28

-1.353

-7.675

146

-3.368

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2014

vh meur
2014/13

2014
jan/dez

2015
jan/dez

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

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

3.096

4.635

3.096

7.364

4.267

-127

335

ID do Exterior em Portugal (IDE)

5.739

3.727

5.739

5.438

-301

-1.658

178

Saldo

-2.642

909

-2.642

1.926

4.568

1.531

157

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

2011 dez

2012 dez

2013 dez

2014 dez

2015 dez

tvh 15/14
dez/dez

Stock Ativo

63.749

68.606

71.860

78.726

80.320

2,0%

Stock Passivo

96.446

112.297

118.684

126.622

126.848

0,2%

Stock IDPE

47.495

43.146

43.542

50.051

58.386

16,7%

80.192

86.837

90.366

97.947

104.914

7,1%

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)

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

Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
BENS (Exportação)

2014

tvh 2014/13

2014
jan/dez

2015
jan/dez

tvh 15/14
jan/dez

tvh 15/14
dez/dez

tvc 15/15
dez/nov

Exportações bens

48.105

1,7%

48.105

49.816

3,6%

-2,8%

-16,7%

Exportações bens UE

34.099

2,5%

34.099

36.235

6,3%

-0,5%

-21,6%

Exportações bens Extra UE

14.006

-0,2%

14.006

13.580

-3,0%

-7,9%

-1,9%

Exportações bens UE

70,9%

--

70,9%

72,7%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

29,1%

--

29,1%

27,3%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2015 (jan/dez)

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

Meur

Cont. p. p.

10,1%

Espanha

1.144

2,4

12,1%

7,0%

EUA

458

1,0

Alemanha

11,8%

4,9%

Reino Unido

400

0,8

Reino Unido

6,7%

13,6%

França

395

0,8

EUA

5,2%

21,7%

Alemanha

274

0,6

Angola

4,2%

-33,8%

Bélgica

-170

-0,4

Países Baixos

4,0%

4,4%

Angola

-1.074

-2,2

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

Meur

Cont. p. p.

% Total

tvh 15/14

Espanha

25,0%

França

Export. Bens - Produtos 2015 (jan/dez)

% Total

Máquinas, Aparelhos

14,6%

3,7%

Veículos, Out. Mat. Transp.

457

0,9

Veículos e Outro Material de Transporte

11,4%

8,7%

Agrícolas

277

0,6

Combustíveis Minerais

7,7%

-6,5%

Máquinas, Aparelhos

260

0,5

Metais Comuns

7,6%

-1,7%

Plásticos, Borracha

223

0,5

Plásticos, Borracha

7,4%

6,5%

Combustíveis Minerais

-265

-0,6

tvh 15/14

2014

tvh 2014/13

2014
jan/dez

2015
jan/dez

tvh 15/14
jan/dez

tvh 15/14
dez/dez

tvc 15/15
dez/nov

Exportações totais de serviços

23.511

6,3%

23.511

25.073

6,6%

9,3%

16,7%

Exportações serviços UE

15.963

7,5%

15.963

17.238

8,0%

8,6%

13,5%

Exportações serviços extra UE

7.548

3,9%

7.548

7.835

3,8%

10,7%

23,0%

Exportações serviços UE

67,9%

--

67,9%

68,8%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

32,1%

--

32,1%

31,2%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
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2014

tvh 2014/13

2014
jan/dez

2015
jan/dez

tvh 15/14
jan/dez

tvh 15/14
dez/dez

tvc 15/15
dez/nov

Importações bens

58.976

3,4%

58.976

60.118

1,9%

-0,7%

-5,9%

Importações bens UE

44.102

7,4%

44.102

45.954

4,2%

1,8%

-5,7%

Importações bens Extra UE

14.874

-6,7%

14.874

14.164

-4,8%

-8,3%

-6,4%

Importações bens UE

74,8%

--

74,8%

76,4%

--

--

--

Importações bens Extra UE

25,2%

--

25,2%

23,6%

--

--

--

BENS (Importação)
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Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Import. Bens - Fornecedores 2015 (jan/dez)

% Total

tvh 15/14

Espanha

32,8%

2,8%

Alemanha

12,9%

França

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

Meur

Cont. p. p.

Espanha

535

0,9

6,4%

Alemanha

467

0,8

7,4%

6,4%

França

268

0,5

Itália

5,4%

5,2%

China

179

0,3

Países Baixos

5,1%

0,8%

Cazaquistão

-247

-0,4

Reino Unido

3,1%

3,8%

Nigéria

-437

-0,7

China

3,0%

11,2%

Angola

-464

-0,8

tvh 15/14

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

Meur

Cont. p. p.

Veículos, Out. Mat. Transp.

1.026

1,7

Import. Bens - Produtos 2015 (jan/dez)

% Total

Máquinas, Aparelhos

15,6%

3,4%

Combustíveis Minerais

13,3%

-21,8%

Químicos

483

0,8

Veículos e Outro Material de Transporte

12,1%

16,5%

Agrícolas

365

0,6

Químicos

10,9%

7,9%

Máquinas, Aparelhos

Agrícolas

10,8%

5,9%

Combustíveis Minerais

310

0,5

-2.224

-3,8

2014

tvh 2014/13

2014
jan/dez

2015
jan/dez

tvh 15/14
jan/dez

tvh 15/14
dez/dez

tvc 15/15
dez/nov

Importações totais de serviços

12.060

10,4%

12.060

12.795

6,1%

-2,8%

-5,6%

Importações serviços UE

7.988

15,3%

7.988

8.565

7,2%

-4,3%

-6,9%

Importações serviços extra UE

4.072

1,8%

4.072

4.230

3,9%

0,1%

-3,0%

Importações bens UE

66,2%

--

66,2%

66,9%

--

--

--

Importações bens Extra UE

33,8%

--

33,8%

33,1%

--

--

--

2014

2015
jan/set

FMI

CE

OCDE

BdP

Min. Finanças

SERVIÇOS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2015 : 2016 (tvh real %)

INE

INE

fevereiro 16

fevereiro 16

novembro 15

dezembro 15

fevereiro 16

PIB

0,9

1,5

1,5 : 1,4

1,5 : 1,7

1,7 : 1,6

1,6 : 1,7

1,5 : 1,8

Exportações Bens e Serviços

3,9

6,1

5,0 : 3,9

4,9 : 4,8

6,8 : 5,9

5,3 : 3,3

5,1 : 4,3

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
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Inteligência Conectiva

Autor: Erica Dhawan e Saj-Nicole Joni
Editora: Gestão Plus
Ano: 2015
Nº de páginas: 255
Preço: 16,60€

O sucesso e a liderança estão associados aos fatores inteligência,
paixão e sorte. Contudo, nos dias
de hoje, essas competências já
não são suficientes. O novo fator
determinante do sucesso é uma
competência claramente moderna: a inteligência conectiva. Assim, a inteligência conectiva é a
chave de sucesso para os grandes
projetos do século XXI.
Esta competência é a capacidade de combinar o conhecimento, a ambição e o capital
humano para criar ligações, a
uma escala global, gerando valor a um nível sem precedentes.
Qualquer um consegue otimizar
o seu potencial e dominar esta

competência para atingir novos
níveis de desempenho.
Este conceito já começou a revolucionar o mundo dos negócios,
do desporto, do entretenimento
e até da política, pois no mundo
hipercompetitivo em que vivemos revelou-se uma ferramenta
fundamental.
Erica Dhawan é especialista em liderança e inovação. Formada em
Harvard, no MIT e na Wharton
School of Business, é oradora internacional, tendo já participado
no Fórum Mundial de Davos.
Saj-Nicole Joni é uma estratega
e assessora que trabalha com os
CEO de algumas marcas de maior
renome internacional.

Protocolo Empresarial

Autor: S
 usana de Salazar Casanova
e Henrique Pietra Torres
Editora: Lidel
Ano: 2015
Nº de páginas: 272
Preço: 24,99€

A atividade empresarial encontrase em permanente evolução, o
que torna a imagem, tanto a nível pessoal como profissional, um
elemento fundamental para o sucesso de uma empresa.
O protocolo empresarial contribui
para a transmissão de uma imagem de rigor de uma organização
e são inúmeras as situações do
quotidiano profissional em que os
conhecimentos protocolares são
um trunfo enquanto instrumento
de comunicação, acrescentando
valor ao relacionamento que a
empresas tem com o exterior.
A obra “Protocolo Empresarial” é
assim um auxiliar essencial na credibilização pessoal e institucional
e na facilitação do processo de
comunicação e do relacionamento
interpessoal com outras culturas,
ao apresentar de forma sucinta e
prática as principais normas de Pro-

tocolo para diversos momentos.
Este livro apresenta as principais
normas de Protocolo, designadamente a organização e comportamento em reuniões de trabalho e
refeições de âmbito profissional,
os detalhes de tech-etiquette, a
colocação de bandeiras e vários
outros aspetos essenciais nos
eventos empresariais. Inclui ainda
uma abordagem internacional a
vários temas de Protocolo.
Este é um guia que se destina
maioritariamente a profissionais,
mas também a estudantes das
áreas da Comunicação, especificamente nas vertentes de Protocolo, Imagem, Organização de
Eventos e Assessoria Empresarial.
Os autores da obra, Susana de Salazar Casanova e Henrique Pietra
Torres, possuem uma vasta experiência profissional como consultores
e formados na vertente empresarial.
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Para uma divulgação em mercados internacionais, conta com a
newsletter semanal em língua inglesa e/ou francesa.

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça
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nacional e estrangeira.
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PERTO DE SI
PARA O LEVAR MAIS LONGE
Sabemos como é importante acompanhar cada passo
do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.
Por isso, estamos próximos de si através 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.
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