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Missão cumprida
Desde abril de 2014 que tenho o privilégio
de liderar a Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal. Uma experiência ímpar onde tive a oportunidade de
conviver com gente extraordinária e tão
competente como são os colaboradores da
AICEP, e de contactar com excelentes empresários, detentores de capacidades de superação diárias inigualáveis e com uma vontade
férrea de ultrapassar todas as adversidades –
e por vezes são tantas! –, rumo a um futuro
melhor, para elas e para o país. A proximidade com a realidade empresarial portuguesa
foi, sem dúvida, um dos pilares que sempre
me orientou nestes três últimos anos, como
atestam os Roadshow Portugal Global e o
Roadshow de (Re)Investimento realizado de
Norte a Sul do país.
O plano delineado no início do meu mandato será integralmente cumprido. Com base
nos dois principais vetores de atuação, a internacionalização das empresas e a captação
de investimento, a AICEP apostou essencialmente no fortalecimento da sua rede externa em novos mercados, com a abertura de
novas delegações e na criação de condições

capazes de atrair mais investimento estrangeiro para Portugal, através da criação de
equipas de FDI Scouts, especialistas na captação de investimento estrangeiro em áreas
que considerámos prioritárias para o país e
da realização de um roadshow internacional
nos principais mercados emissores de investimento estrangeiro.
Pese embora o contexto difícil em que foi
exercido o meu mandato, tanto a nível interno como internacionalmente, as exportações
portuguesas tiveram um bom comportamento e a angariação de investimento estrangeiro
traduziu-se em milhares de milhões de euros
em projetos de investimento para o país.
Não posso deixar de referir, por último, a excelente imagem que Portugal transmitiu ao
mundo com a realização da primeira edição da
Web Summit em Portugal para o qual a AICEP
em muito contribuiu.
Por tudo isto… posso afirmar:
Missão cumprida!
MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Soluções
de tesouraria
para tornar
os dias úteis,
mais úteis.
Seja qual for a área ou a dimensão da sua empresa, a gestão faz-se a
cada minuto do dia. E todos contam para o seu sucesso. Por isso o
NOVO BANCO desenvolveu soluções de tesouraria que vão tornar os
seus dias mais produtivos.
• Conta Corrente
• Factoring
• NB Express Bill
• Gestão de Pagamento a Fornecedores
E muitas outras soluções que vão tornar os seus dias úteis em dias ainda
mais úteis. E que ajudam a fazer do NOVO BANCO, um banco de
referência para as empresas portuguesas.
Fale com o seu gestor NOVO BANCO
ou vá a novobanco.pt/empresas
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AICEP: O BALANÇO
DA ESTRATÉGIA 2014-2016
Com o final do mandado do atual conselho de administração da AICEP torna-se
indispensável realizar um balanço do plano estratégico implementado na íntegra
ao longo dos últimos anos.
Com base nos seus dois principais vetores de atuação, como a internacionalização
das empresas e a captação de investimento, a AICEP apostou essencialmente no
fortalecimento da sua rede externa em novos mercados e na criação de condições
capazes de atrair investimento estrangeiro para Portugal.
A proximidade com a realidade do meio empresarial português tornou-se
incontornável na estratégia da AICEP, que disponibilizou as ferramentas de
internacionalização necessárias e adequadas para as empresas portuguesas. As ações
desenvolvidas neste âmbito, como o Roadshow Portugal Global, funcionaram como
expoente máximo dessa proximidade ao tecido empresarial.

dezembro 2016
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REFLEXÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
Em abril de 2014 tomou posse o atual conselho de administração da AICEP que,
ciente da missão que orienta esta instituição, definiu um plano estratégico de
atuação para os anos do seu mandato. Assente nos dois vetores que constituem
a base do crescimento da economia portuguesa, a internacionalização das
empresas e a captação de investimento, promoveu uma reflexão estratégica
com base no desenvolvimento e potenciação do que até então vinha orientando
a nossa atividade, imprimindo particular ênfase ao fortalecimento da rede
externa e à criação de condições de natureza estrutural passíveis de atrair novo
investimento para Portugal.
Este foi um exercício desenvolvido
num período crítico para a nossa
economia, o pós-troika, onde havia a
premência de, por um lado, passar a
ideia que Portugal emergia mais forte, mais competitivo e mais moderno, e por outro, apresentar medidas
que espelhassem a transformação da
economia nacional adequadas com a
direção que esta vinha consolidando.
Atualmente é comprovável que o denominado plano estratégico foi implementado na íntegra.

>POR MANUELA ARTEAGA,
DIRETORA DE AVALIAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO
DA QUALIDADE DA AICEP

As exportações
Na pendência de um período de acentuado crescimento das exportações
(2010-2015), fruto da crescente necessidade das empresas em encontrar
soluções para o contexto recessivo vivido até então, estas criaram um novo
paradigma nas exportações nacionais,
aumentando o número de empresas
exportadoras e a expansão para terceiros mercados.
Assim, diminuíram a dependência
do mercado europeu e alteraram o
perfil das exportações com o aparecimento de novas empresas com
maior intensidade tecnológica, que
posicionam hoje Portugal como um
emergente hub de criação e desenvolvimento de novas tecnologias.
Não é impunemente, nem consti-

tui um acaso feliz, a vinda da Web
Summit para um país que, nas vésperas, se encontrava intervencionado com um sério endividamento e
em eminente bancarrota…!

“O Roadshow Portugal
Global funcionou
como expoente dessa
proximidade e como sinal
do papel preponderante
que a AICEP tem e deve
continuar a ter junto
do tecido empresarial,
que se quer cada vez
mais vocacionado para a
internacionalização.”

Conhecedor dos mercados geradores de mais e melhores oportunidades e com empresas mais bem
preparadas para a internacionalização, este plano estratégico procurou
potenciar estas valências, apostando
na criação de novas formas de capacitação empresarial, que permitiu
e permitirá às empresas o necessário arrojo para a procura de novos
mercados com espaço e apetência
para a oferta nacional, e também
conhecimento mais específico para
abordagens inovadoras nos mercados tradicionais.
A credibilização de Portugal nos mercados externos neste período pós-troika foi igualmente crucial para
a perceção sobre o nosso potencial
enquanto parceiros e o reconhecido
ambiente business friendly que perpassa para o exterior.
Tendo tido sempre particular expressão no PIB, as exportações são hoje
um fator determinante do crescimento económico e da modernização do
contexto empresarial, onde a AICEP,
enquanto responsável pela sua promoção, sempre esteve presente e
atuante. E nesta senda, a proximidade à realidade mais profunda do meio
empresarial português surge novamente como incontornável numa
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Roadshow Portugal Global 2014-2016

nuar a ter junto do tecido empresarial,
que se quer cada vez mais vocacionado para a internacionalização.
Dois anos de um percurso consentâneo
com este desígnio, a adesão e o apelo
das empresas para continuar a desenvolver ações de proximidade, tão necessárias como percussoras da missão
desta agência, alerta-nos para o facto

“As fileiras e a sua
abordagem setorial
devem, cada vez
mais, formatar o
seu pensamento e
a sua estratégia na
segmentação das
empresas, dos setores
e dos mercados, no
objetivo maior de
maximizar o crescimento
das exportações.”

da sensibilização para a necessidade de
internacionalizar não se dever confinar
aos headquarters de Lisboa e do Porto.
estratégia de alargamento da base ex-

O Roadshow Portugal Global funcio-

portadora e a disponibilização de fer-

nou como expoente dessa proximida-

As fileiras setoriais

ramentas adequadas a essa realidade

de e como sinal do papel preponde-

em prol da capacidade exportadora.

rante que a AICEP tem e deve conti-

Com um histórico marcante na atividade promocional da AICEP, as fileiras
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setoriais surgiram de novo no contexto da estratégia deste conselho de administração com uma roupagem adequada à estrutura existente, evitando
a disrupção no acompanhamento
atualmente dado às empresas. Com
o intuito de promover uma gestão integrada, com efeitos de arrastamento
entre empresas consolidadas na internacionalização e outras na sua fase
mais inicial, este modelo em implementação começa agora a apresentar
os seus resultados, sendo certo que o
caminho ainda é longo até à sua consolidação e ao retorno que se pretende que dele advenha.
O objetivo é melhorar o conhecimento setorial já existente e permitir uma
maior e constante proximidade às empresas e às suas necessidades, potenciando as oportunidades de colaboração entre estas e os setores onde se
inserem. Esta questão e o indissociável
foco no cliente constituem o percurso
primordial que permitirá a identificação de novas oportunidades de internacionalização e investimento, com
uma diminuição dos riscos inerentes a
operações desta complexidade.
As fileiras e a sua abordagem setorial
devem, cada vez mais, formatar o seu
pensamento e a sua estratégia na segmentação das empresas, dos setores e
dos mercados, no objetivo maior de maximizar o crescimento das exportações.
Nesta sequência, o caminho para a
prestação de serviços formatados à
medida das circunstâncias de cada
empresa, e no objetivo final de potenciar os resultados pretendidos, é já
uma realidade corrente. Para efeitos
de capacitação às empresas já começámos com a realização de sete ações
denominadas “EmFoco” (mercado ou
setor), uma ação dirigida às empresas
com grau de internacionalização médio e grande potencial de exportação
para o mercado ou setor em análise.
Não obstante o sucesso das fileiras
setoriais no passado, a realidade atual

é outra, os desafios são diferentes e
a própria agência reinventa-se nesta
nova abordagem.

Rede externa
Enquanto Business Development
Agency que é, a AICEP tem na sua
rede externa o expoente da sua própria internacionalização: quanto
maior for, mais abrangente é na sua
capacidade de apoiar a internacionalização das empresas portuguesas.
Fruto da mudança do paradigma das
exportações nacionais, sabemos hoje
que são os novos mercados, aqueles
que há dez anos estavam fora da estratégia de expansão da oferta nacional, as novas e mais profícuas apostas
no que a oportunidades de negócio
diz respeito, cabendo a esta instituição percecionar e criar as melhores
condições para que essa expansão
aconteça e se consolide.
Assim, foi estratégia do atual conselho de administração apostar na
expansão e reorganização da rede
externa: em fase final de conclusão,
com um acréscimo de cerca de 30 por

cento no número de mercados onde
já estamos presentes, atingimos um
número de escritórios até hoje nunca
alcançado, passível de apoiar as empresas nos mercados mais distantes e
de mais difícil abordagem.
Com a certeza de um maior apoio e
segurança, as empresas irão contar, a
breve trecho, com uma rede externa da
AICEP em mais de 65 locais do mundo,
desejavelmente apetrechada e com a
capacidade necessária e suficiente para
suprir com eficácia as necessidades das
empresas portuguesas.
Se a referida expansão está obviamente assente no novo perfil exportador
das empresas, bem como no potencial
de mercados não tradicionais das exportações portuguesas, não constituirá
surpresa para os empresários a abertura de escritórios em Sidney, Bangkok,
Qatar ou Buenos Aires, mercados cujas
características, totalmente díspares,
apresentam grande potencial para o
desenvolvimento de novos negócios.
Se estes novos postos constituem uma
resposta às necessidades das empre-
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sas tout court, a AICEP, enquanto instituição pública, tem igualmente de corresponder ao posicionamento político
de Portugal, surgindo daí o reforço da
nossa representatividade no foro dos
países de língua oficial portuguesa: Timor, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe
vieram juntar-se à rede já existente nos
mercados mais expressivos da nossa exportação, como Angola e Moçambique.
Cada um com as suas características,
diferentes fases de desenvolvimento
e diferentes níveis de capacidade de
absorção da oferta nacional, todos os
mercados apresentam realidades passíveis de ser exploradas em prol da internacionalização das empresas que neles
encontrarão, a seu tempo, oportunidades no desenvolvimento de parcerias e
no aumento das suas exportações.

Captação de
investimento
estrangeiro:
os novos FDI Scouts
Com uma tradição na captação e retenção de investimento estruturante para
uma economia que se pretende moderna e inovadora, a AICEP e este conselho
de administração têm nesta missão uma
das suas principais estratégias de atua-

ção. Para tal, entendeu dar uma nova
dinâmica a esta área crítica para a economia, criando a figura dos FDI Scouts
enquanto especialistas de captação e
retenção selecionada de Investimento
Direto Estrangeiro (IDE) na rede externa.
Unicamente vocacionados para a
identificação de potenciais investimentos, conhecedores dos ciclos de
investimento das empresas estrangeiras e cientes da concorrência internacional e das vantagens competitivas
que Portugal pode oferecer face às
existentes nos mercados, passam a ser
um reforço estratégico na rede externa, ou seja, uma mais-valia que já escasseava. Como tal, trabalharão, em
estreita articulação, focados num conjunto de mercados que se provou serem estratégicos, fruto de uma análise
criteriosa do potencial que oferecem.
Ao contrário da estratégia de expansão que esteve subjacente ao redimensionamento da rede externa, os FDI
Scouts irão concentrar-se e focar cirurgicamente a sua atuação nos mercados
que lideram o ranking de emissão de
IDE (EUA, Canadá, China, Alemanha,
Reino Unido e Japão), e que melhor
percecionam as vantagens que Portugal apresenta: mão-de-obra qualifica-

da de alto pendor tecnológico, pacotes
de incentivos financeiros construídos à
exata medida do retorno expectável,
um sistema moderno de simplificação
administrativa e um ambiente inquestionavelmente aberto e favorável aos
negócios e às parcerias.
Na realidade estamos perante um
aperfeiçoamento relevante de um
modelo que já existiu na rede externa, a existência de um especialista
em IDE, mas desta feita, e evitando a
dispersão de recursos humanos bem

“Cada um com as suas
características, diferentes
fases de desenvolvimento
e diferentes níveis de
capacidade de absorção
da oferta nacional, todos
os mercados apresentam
realidades passíveis de
ser exploradas em prol
da internacionalização
das empresas que neles
encontrarão, a seu
tempo, oportunidades
no desenvolvimento de
parcerias e no aumento
das suas exportações.”
como as restrições orçamentais, com
uma maior focalização num conjunto
específico de países de elevado potencial emissor de investimento.

A imagem
de Portugal no
contexto da atividade
diária da AICEP
O trabalho desenvolvido em prol de
uma melhor perceção da imagem de
Portugal pelos players internacionais
tem sido uma das estratégias transversais à atividade da AICEP. Não obstante os modelos preconizados ao longo
dos anos e o pendor reformista da alta
gestão na sua generalidade, o trabalho desenvolvido para a melhoria da
imagem de Portugal tem seguido um
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caminho estreito mas bem consolidado, sendo que hoje assistimos a uma
clara disseminação positiva sobre o
produto Portugal e as suas valências.
Efetivamente tem sido um caminho
longo, difícil e particularmente oneroso. Em tempos de prolíferos fundos comunitários assistimos às campanhas de
imagem de Portugal em diversos países
com mostras de produtos geradores da
apetência estrangeira, provas de vinhos
em locais diferenciados, promoção das
nossas figuras de maior relevo cultural
ou com maior exposição mediática, ou
seja, uma diversidade de ações com o
único intuito de mostrar o país como
nós o sabíamos ser.
Reformulando o ditado, a escassez de
meios aguça o engenho, hoje em dia
as campanhas de imagem são um luxo
a que não podemos aceder, mas outras
formas vieram mostrar a capacidade de
inovação que neste âmbito foi patente
a evolução: as cada vez mais comuns
visitas de importadores para conhecer
a oferta nacional, bem como a imprensa estrangeira cujos artigos têm ajudado a posicionar positivamente o país,
os opinion makers presentes nos seminários setoriais que ajudam a projetar
a nossa indústria, a inserção de artigos
em publicações de prestígio da área
económica e a indissociável imagem
de país com grande potencial turístico.
Não esqueçamos a grande importância
das empresas estrangeiras que, já tendo investido em Portugal, asseveram
da extrema qualidade da nossa mão-de-obra e da sua expressiva capacidade de adaptação às novas tecnologias.
Todo este trabalho tem vindo a ser
desenvolvido ao longo dos anos, de
forma concertada e suportada pelo
benchmarking que regularmente é
realizado junto das nossas congéneres.
Se os serviços em Portugal trabalham
diariamente o posicionamento do
país, a rede externa tem particular revelo nesta missão, uma vez que está
mais próxima da realidade que se quer
influenciar e mais consciente da perce-

ção que os mercados têm de Portugal
enquanto país de crescente capacidade exportadora e destino competitivo
do investimento estrangeiro.
Este caminho, há muito iniciado, continuará na exata medida da evolução
e modernização que esperamos ver
consolidar-se em Portugal.

A AICEP
e a sua circunstância
Enquanto responsável pela promoção
da internacionalização das empresas
portuguesas, bem como pela dinamização do investimento estruturante,
esta agência é indissociável do crescimento da economia, o que constitui
um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade.
O trabalho que diariamente todos e
cada um dos colaboradores da AICEP
realizam repercute-se no fortalecimento das empresas, na sua melhor
preparação para penetrar os mercados externos e na supressão das necessidades com que se deparam com
constante frequência. Com mais ou
menos meios, o passado demonstrou
a capacidade inovadora dos colaboradores da AICEP na procura de soluções adequadas aos desafios constantemente colocados pelas empresas.
O atual conselho de administração reconheceu esta circunstância e emitiu
um novo sinal para a importância da

performance dos colaboradores desta
instituição, instituindo uma política
para a qualidade que, a médio prazo,
se repercutirá na constância das suas
prestações e no contínuo reconhecimento do seu papel no apoio às empresas portuguesas.
É desígnio e obrigação da AICEP trabalhar ativamente para demonstrar aos
seus stakeholders que rentabilizam e
apresentam o devido retorno do investimento feito pelo governo, patrocinadores e, principalmente, às empresas que
a ela recorrem em busca de melhores
soluções e mais eficazes. Cabe igualmente aos conselhos de administração,
que definem e implementam as suas
estratégias, demonstrar que as suas
escolhas sobre a alocação dos recursos
existentes à realidade empresarial, bem
como o tipo de políticas instituídas para
realizar a missão da instituição, são as
mais corretas e geradoras do melhor retorno para a economia nacional.
Por fim, e porque é indissociável da
missão da AICEP, relevamos a importância da responsabilidade social desta para com as empresas e os seus
projetos, certos que cada uma delas
constitui e contribui para o papel crucial que esta Agência representa no
contexto económico português, e indubitavelmente, a razão da sua própria existência.
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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MIGUEL
FRASQUILHO
Presidente da AICEP

“Cumprimos

a nossa missão:
mais exportações,
muito investimento
e ainda ajudámos
a trazer a Web
Summit”
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O aumento das exportações nacionais, que já representam mais
de 40 por cento do Produto Interno Bruto e alcançaram recordes
históricos, e os muitos milhões de investimento angariados para
Portugal são destacados por Miguel Frasquilho numa entrevista
de balanço do mandato que exerce à frente dos destinos da AICEP,
entre 2014 e 2016.
O presidente da Agência pública responsável pela
internacionalização das empresas e pela captação de investimento
produtivo afirma-se satisfeito com os resultados atingidos e sente-se
otimista em relação ao futuro das empresas portuguesas.
Destaque ainda para o papel fundamental da AICEP na vinda
da Web Summit para Lisboa, um evento que vai contribuir
para que Portugal “seja encarado como um ‘hub’ tecnológico”,
promovendo a imagem do país e potenciando a inovação e o
empreendedorismo.
Que balanço faz do seu mandato à frente
da AICEP?
Tem sido uma experiência muito gratificante e enriquecedora. Poucos meses depois de
termos entrado na Administração da AICEP
apresentámos um Plano Estratégico que visava
não só adaptar a Agência à evolução da realidade – que é sempre dinâmica –, tornando-a
mais eficiente, bem como apoiar e impulsionar os dois braços a que se dedica: as exportações e o investimento. E cumprimos a nossa
missão: as exportações aumentaram sempre
e angariámos quase três mil milhões de euros
ao longo deste mandato. É com orgulho que
posso referir que 2016 vai ser novamente um
ano recorde para as exportações portuguesas e
que angariámos um montante de cerca de mil
milhões de euros de projetos de investimento
para o país. Para chegar a estes resultados, que
considero muito positivos, ampliámos a nossa
rede externa, aumentando o apoio no terreno
à internacionalização das empresas e às nossas exportações, e dedicámos uma atenção
acrescida ao investimento direto estrangeiro,
por exemplo, através da criação das equipas
de FDI Scouts (especialistas na captação de
investimento estrangeiro em áreas que con-

siderámos prioritárias) e da realização de um
Roadshow Internacional de captação de investimento em 23 geografias selecionadas. É
fantástico ver tantas empresas e empresários
nacionais com tanta resiliência, capacidade
de inovação e qualidade, cada vez mais virados para o exterior e isso é visível na evolução muito positiva das nossas exportações! E
ver, também, como Portugal tem conseguido
posicionar-se de forma crescente nos radares
dos investidores internacionais. Acredito que
todas estas medidas, juntamente com as inúmeras feiras, seminários e diferentes ações que
foram realizadas, como as missões e sessões de
capacitação em que a Agência participa e/ou
organiza, a realização do Roadshow Portugal
Global, que aproximou ainda mais a Agência
das empresas de Norte a Sul do país e que foi
um verdadeiro sucesso, mais a vinda da Web
Summit para Lisboa, que em conjunto com outras entidades também ajudámos a trazer para
Portugal, têm sido contributos relevantes da
AICEP para aumentar as exportações, a captação e retenção de investimento e assim contribuir para aumentar a notoriedade de Portugal
e das nossas marcas no exterior e, por isso, enquanto presidente da AICEP, estes resultados
deixam-me com a consciência tranquila.
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A AICEP teve um papel fundamental na vinda da Web Summit para Portugal. Após a
conclusão da primeira edição, que benefícios
trouxe para o país e para as nossas empresas?
Devo dizer que a Web Summit superou todas
as minhas expectativas. Há um impacto direto, que é importante para a economia a curto
prazo e que estimamos em cerca de 200 milhões de euros, mas o que nos interessa mais
é o impacto induzido, aquele que, para já, não
é mensurável. Estou a falar de todos os contactos que foram feitos, de todos os encontros
entre empreendedores, empresários e financiadores, e que se pode traduzir em levantamento
de financiamento para as empresas. Em 2014
e em 2015, as startups que estiveram presentes em Dublin foram capazes de levantar financiamento, em cada um dos anos, de cerca de
mil milhões de dólares. Espero, sinceramente,
que na primeira edição da Web Summit no
nosso país, as startups possam ter batido esse
recorde – e cerca de 10 por cento das mais de
1.500 startups que estiveram presentes eram
portuguesas, logo poderemos ter, também por
aí, boas notícias. Além disso, Portugal, durante
essa semana, foi o centro tecnológico do mundo! Ora, nós sermos falados em todo o lado,
termos investidores que, de outra forma, não
viriam a Portugal conhecer as nossas empresas,
o nosso ecossistema de startups, etc., é ver-

dadeiramente extraordinário e vai contribuir
para que Portugal seja encarado como um hub
tecnológico. Não tenho dúvidas nenhumas de
que havia um Portugal antes da Web Summit e
haverá outro Portugal depois da Web Summit.
E esse Portugal e será muito melhor.

“Nos últimos anos, o número de empresas portuguesas exportadoras tem vindo a crescer e existem hoje mais empresas exportadoras do que as
que existiam em 2014, quando entrámos.”
As exportações devem ser o motor privilegiado da economia?
Nunca se exportou tanto no país. Em 2015, em
termos de valor, foi o melhor ano de sempre das
exportações de bens e serviços de Portugal (quase 73 mil milhões de euros), com um crescimento
real de 6,1 por cento. E para este ano todas as
estimativas indicam que será mais um ano recorde! Além disso, nos últimos anos, o número de
empresas portuguesas exportadoras tem vindo
a crescer e existem hoje mais empresas exportadoras do que as que existiam em 2014, quando
entrámos. No entanto, é preciso termos noção
de que o mundo é muito competitivo e está cada
vez mais globalizado. Os nossos empresários e as
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nossas empresas já não concorrem com outras
empresas portuguesas, mas sim com empresas
de todo o mundo e, portanto, é preciso continuar a trabalhar para que o crescimento das exportações continue a aumentar ano após ano.
Aliás, ao nível do peso das exportações no Produto, ainda temos um longo caminho a percorrer
para nos equipararmos a países com dimensão
semelhante a nível europeu e cujo peso das exportações ultrapassa, em todos os casos, 50 por
cento – como na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Holanda, Hungria ou República Checa,
e já nem menciono o caso da Irlanda, onde esse
valor é superior a 100 por cento do PIB... As exportações portuguesas passaram de 27 por cento do PIB em 2009 para mais de 40 por cento,
porque o nosso tecido empresarial se viu forçado
a virar-se para fora face ao ajustamento do mercado interno. Mas queremos mais e considero
que temos condições para isso.
Como?
Estamos a conseguir diversificar as exportações e
as nossas empresas têm demonstrado uma capacidade de resiliência, mas também de inovação e
dinâmica que as tornam diferenciadoras no mercado global. Hoje, o Made in Portugal acrescenta
valor e os nossos produtos são reconhecidos em
todo o mundo pela qualidade em áreas tão distintas quanto a aeronáutica, o agroalimentar, o
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automóvel, o calçado ou a metalomecânica, apenas para dar alguns exemplos. Alguns mercados
importantes e tradicionais para Portugal, como
Angola, Brasil e Venezuela, estão a viver momentos menos bons, penalizando as nossas exportações, mas os nossos empresários têm conseguido lançar-se para países, digamos, “fora das suas
zonas de conforto”, com grande potencial, e isso
tem dado bons resultados. É o caso dos EUA para
onde o nosso nível de exportações em 2015 mais
do que duplicou no espaço de cinco anos, o que
é extraordinário! São resultados que me deixam
otimista quanto ao futuro e isso é mérito total
dos nossos empresários que, perante a contração
do mercado interno, que era uma inevitabilidade, se viraram para fora. A internacionalização é
um conceito que já está interiorizado pelos empresários porque o mercado interno português é
muito limitado, mas temos de continuar a fazer
o trabalho de casa e a melhorar as condições de
atratividade do país para nos tornarmos ainda
mais competitivos. Só desta forma conseguiremos crescer de forma sustentada e reduzir o ainda elevado desemprego existente.
Qual o apoio da AICEP à internacionalização das empresas?
A AICEP tem uma rede externa espalhada por
todo o mundo de modo a apoiar as nossas empresas no terreno. Houve um esforço por parte
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desta Administração para ampliar a rede externa
– até ao final deste ano vamos acompanhar 66
países tendo alargado, assim, a nossa presença
a 13 novos países e passado a cobrir todos os
países da CPLP. A cobertura da CPLP por parte
da AICEP é importante não só porque são países
com quem Portugal tem laços culturais, históricos e económicos que são conhecidos, pelo que
são mercados naturais para as nossas empresas,
mas também porque é vantajoso potenciar este
mercado com mais de 250 milhões de consumidores, impulsionando cada vez mais a língua
portuguesa como uma língua de negócios. Estamos presentes em países de rápido crescimento,
geradores de boas oportunidades e reforçámos
a presença em mercados que os dados mostram
serem relevantes e por isso considerámos estratégicos. Abrimos, por exemplo, uma delegação
em São Francisco, nos EUA, o berço das tecnológicas, uma área em que Portugal se começa
a afirmar, nomeadamente com a realização da
Web Summit (e, veja a boa coincidência, abrimos
essa delegação na mesma semana de setembro
de 2015 em que foi conhecido que Lisboa tinha
ganho a organização da Summit!...). Também
abrimos uma delegação em Cuba e outra no
Irão, mercados que com o fim das sanções se estão a abrir ao mundo e são, portanto, uma oportunidade para as empresas portuguesas.
E, em Portugal, que apoio é que a AICEP
presta às empresas?
O conhecimento e experiência que temos nos
mercados são talvez os principais ativos que colocamos à disposição das empresas portuguesas.
Sermos capazes de perceber bem os mercados,
onde estão as oportunidades e as suas dificuldades, é fundamental para assegurarmos o cumprimento da nossa missão, ou seja, contribuir para a
internacionalização das nossas empresas. Mas a
nossa proposta de valor não se esgota no conhecimento e apoio de mercados, é mais abrangente e começa em Portugal. Antes de as empresas
entrarem num processo de internacionalização e,
em particular, as PME, é fundamental que exista
uma preparação cuidada e sustentada. É por isso
que disponibilizamos às empresas nacionais um
canal privilegiado dentro da Agência, os gestores
de cliente, que ajudam as empresas a perceber
melhor como desenvolver a sua estratégia e que
produtos/serviços da AICEP poderão utilizar para
alavancar esse processo. Esta relação é também
importante para que exista um conhecimento
mais profundo da nossa realidade empresarial e

assim potenciar as oportunidades que vão sendo
detetadas nos mercados externos. Além deste
canal privilegiado para as empresas, a AICEP tem
vindo a desenvolver ações de capacitação, de
que é bom exemplo o Roadshow Portugal Global, que teve duas edições (2014-15 e 2016), e
que que passou por vários distritos do país. Na
mais recente edição, o nosso objetivo com a temática apresentada – Cooperação e Coopetição
– foi precisamente estimular o crescente espírito de internacionalização junto dos empresários
portugueses e apoiar as empresas nacionais no
seu caminho para a consolidação nos mercados
externos e, naturalmente, reforçar as exportações e os processos de internacionalização das
empresas das diferentes regiões por onde passámos – a edição deste ano começou em Setúbal, passou por Santarém, Guimarães, Viana do
Castelo, Aveiro e terminou em Leiria. A ideia era
partilhar com todos a experiência dos que vivem
diariamente as dificuldades de entrada nos mercados que abordámos – França, Holanda, Reino
Unido, Espanha, Alemanha, EUA, Irão e Colômbia –, que sabem como as ultrapassar e a melhor
forma de as abordar. Quisemos com isto estimular mais empresários portugueses a internacionalizarem-se, a correrem riscos e a aspirar a vencer
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neste mundo global e altamente competitivo.
Posso dizer que foi um sucesso.
Qual o papel da AICEP na captação de investimento? Portugal continua a ser atrativo para os investidores?
Além da abertura dos novos pontos de rede,
que já falámos, realizámos o Roadshow de (Re)
Investimento que percorreu dezenas de empresas, de Norte a Sul do país, a destacar os bons
exemplos de empresas nacionais e estrangeiras
que continuam a apostar em Portugal para investir, e que têm investido muitos milhões de euros
no nosso país. Ainda com o foco na área do investimento, realizámos o Roadshow Internacional
de captação de investimento em 23 geografias
selecionadas e criámos a equipa de FDI Scouts,
especialistas em captação de investimento que
vão estar no terreno em áreas que considerámos
prioritárias: América do Norte (EUA e Canadá),
Europa Ocidental (Reino Unido, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, França, Espanha, Itália, Alemanha e
Suíça) e Ásia (China, Japão e Coreia do Sul). De
resto, posso dizer-lhe que Portugal continua cla-

“O Plano Estratégico a que nos propusemos
está concluído e os nossos objetivos foram alcançados: os resultados quer do investimento,
quer das exportações são positivos e por isso,
sim, sinto-me satisfeito e otimista quanto ao
futuro das nossas empresas e com o sentimento de missão cumprida.”
ramente no radar dos investidores. A recuperação
que o país fez nos últimos anos é amplamente
reconhecida e Portugal é visto hoje como um país
confiável, credível. No ano passado, no investimento angariado pela AICEP, registámos um dos
melhores anos de sempre: houve cerca de 1,7 mil
milhões de euros de projetos de investimento que
passaram por nós. Este ano é natural que os números não batam recordes devido não só ao fator interno de termos tido eleições (o que, como
em qualquer parte do mundo, acarreta sempre
alguma incerteza e leva a um compasso de espera por parte dos investidores), mas também
a fatores externos – como é o caso do Brexit e
das eleições americanas – que trouxeram novas
interrogações, afetando a atividade dos investidores. De qualquer forma, a trajetória permanece

ENTREVISTA

17

positiva e este ano angariámos cerca de mil milhões de euros, o quarto melhor ano de sempre
da AICEP! Temos de criar de forma contínua as
condições de competitividade necessárias para
sermos mais resilientes a choques externos uma
vez que Portugal, sendo uma pequena economia
aberta com algumas fragilidades, pode ser mais
penalizado do que outras geografias. Isto não nos
torna imunes, mas torna-nos com certeza mais
sólidos para resistir aos riscos que possam vir a
existir a nível europeu. De facto, existem já alguns
alertas que não devemos ignorar. Depois da recuperação registada de 2013 para 2014, Portugal
voltou, nos dois últimos anos, a perder posições
em rankings de competitividade que são referências para os investidores, como é o caso do World
Economic Forum e do Doing Business do Banco
Mundial. Algumas áreas em que Portugal fica
abaixo da média são, por exemplo, a fiscalidade,
nomeadamente o nível de endividamento público, a fiscalidade sobre as empresas (IRC) e sobre
o fator trabalho (IRS), e a resiliência e solidez do
setor financeiro. É por isso que é tão importante
que continuemos a fazer o trabalho de casa, na
trajetória do desendividamento e da consolidação
das contas públicas, e que, ao mesmo tempo,
consigamos criar as condições para melhorar a
nossa competitividade fiscal, por forma a equilibrar a nossa economia, tornando-nos assim ainda
mais atrativos para os investidores.
A sua missão está cumprida?
O Plano Estratégico a que nos propusemos está
concluído e os nossos objetivos foram alcançados: os resultados quer do investimento, quer
das exportações são positivos e por isso, sim,
sinto-me satisfeito e otimista quanto ao futuro das nossas empresas e com o sentimento de
missão cumprida. Findo o meu mandato, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer
a todos os que com o seu esforço e dedicação
fazem da AICEP uma Agência exemplar, a qual
tenho o prazer e a honra de presidir. É graças ao
profissionalismo de cada um que a AICEP presta
um serviço de excelência às nossas empresas.
Gostaria também de agradecer às nossas empresas e aos nossos empresários que com o seu
empenho e dinâmica diários facilitam o trabalho
à AICEP. Porque a AICEP mais do que trabalhar
para as empresas, trabalha com as empresas e
tem sido um gosto trabalhar lado a lado com
os nossos empresários, homens e mulheres de
fibra, lutando diariamente para fazer crescer o
país e colocar Portugal no mapa.
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CALIFÓRNIA
A SEXTA MAIOR ECONOMIA DO MUNDO

A Califórnia é uma das mais dinâmicas regiões do mundo. Líder económica e,
sobretudo, tecnológica, desde logo o berço da computação e da Internet, atual
epicentro mundial da Nova Economia, com tudo o que isso implica de vanguarda
na legislação e regulamentação de novas tecnologias e sua utilização, novos
modelos de negócio, novas relações laborais, novas dimensões da proteção
de ambiente, privacidade e segurança.

>POR FILIPE COSTA, DELEGADO
DA AICEP EM SÃO FRANCISCO

É na Califórnia, seja nos conteúdos em
Los Angeles/Hollywood, seja no hardware e software na Baía de São Francisco, que se concentram muitas das
empresas de ponta mundiais e a mais
recente geração de empresas globais

inovadoras e disruptivas como a airbnb;
Apple; Cisco; Disney; Facebook; Google; HP; Intel; LinkedIn; Netflix; Oracle;
Qualcomm; Snapchat; Tesla; Twitter ou
Uber, para mencionar apenas alguns
exemplos. O ecossistema da Baía de
São Francisco, em particular, é habilitado pela confluência centenária entre Investigação & Desenvolvimento por instituições militares e universitárias, como
Stanford e Berkeley, e o capital desta
praça financeira onde estão sedeadas
instituições como Wells Fargo, Bank of
the West, Charles Schawb, Visa, Paypal
ou Square e onde é investido um terço
do capital de risco mundial.
Impulsionada por este e muitos outros motores, em 2015 o Produto

Interno Bruto da Califórnia superou
os 2,45 biliões de dólares norte-americanos. Este PIB faria da Califórnia a
6ª economia mundial, se considerada independentemente do resto dos
EUA, atrás do Reino Unido (5ª) mas à
frente de França (7ª). Com uma população a rondar os 38,5 milhões, o
PIB per capita californiano foi então
cerca de 64 mil dólares.
Desde a sua abertura em setembro de
2015 que a Delegação da AICEP em
São Francisco trabalha na atração de
investimento norte-americano para Portugal, focando as suas atividades em
oito setores proeminentes na Califórnia
que mais se sobrepõem com o potencial
do tecido produtivo português.
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Quatro áreas no Norte da Califórnia (área da Baía de São Francisco):

que são, em grande medida, investidos

• Tecnologias de Informação e Comunicação;

Investigação & Desenvolvimento e, por

•
Agricultura e Agroindústria (Vale
Central);

des EMEA (Europe, the Middle East and

• Energias Limpas; e

tir em Portugal, a criar conhecimento,

AICEP São Francisco
580 California Street, #1659
San Francisco, CA 94104, USA
Tel.: +1 415 568 2143
Fax: +1 415 635 3591

riqueza, emprego qualificado e expor-

filipe.costa@portugalglobal.pt

• Ciências da Vida (também San Diego).
Quatro indústrias no Sul da Califórnia (Los Angeles e San Diego):

em Portugal na criação de equipas de
vezes, na centralização das suas atividaAfrica). É a diáspora portuguesa a inves-
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tação de serviços. São empresas como
Talkdesk, Feedzai e Veniam.

PIB CALIFORNIANO EM MILHÕES DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS

• Automóvel;
• Aeronáutica;
• Química e Petroquímica;
• Têxtil.
Quanto a 2016, e com componentes
económico-comerciais organizadas pela
AICEP nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, das tecnologias limpas para a energia e no setor automóvel, merecem destaque as visitas a
São Francisco realizadas pelo comissário
europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação, Carlos Moedas; pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente,
José Mendes; e pelo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.
A Delegação da AICEP em São Francisco cobre não só a Califórnia mas uma
vasta região que engloba mais 12 estados federados do oeste dos EUA, incluindo Alasca e Havai. Esta delegação
– como aliás todas as da AICEP –, além
da atração de investimentos produtivos
para Portugal, apoia também as exportações portuguesas de bens e serviços
para esta vastíssima região, bem como
a internacionalização das empresas nacionais, sendo particularmente solicitada por incubadoras, empreendedores
e startups portugueses que procuram
levantar capital e lançar-se ao mercado
global em Silicon Valley.
A experiência, os exemplos de empreendedores e web-based startups de
origem portuguesa presentes na Baía de
São Francisco, é muito positiva. Trata-se
de investimentos estrangeiros em Portugal, uma vez que todo ou a esmagadora maioria do capital que viabiliza estas
empresas é levantado nos EUA, independentemente da sua origem. Capitais

Fonte: Departamento de Análise Económica do Ministério da Economia dos EUA (www.bea.gov)

1

1. M
 IGUEL
FRASQUILHO
INAUGUROU A
DELEGAÇÃO DA
AICEP EM SÃO
FRANCISCO,
SETEMBRO 2015
2. SECRETÁRIO
DE ESTADO DA
INDÚSTRIA NA
TESLA – SILICON
VALLEY, JUNHO 2016
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TESTEMUNHOS DE EMPRESAS
Talkdesk, Feedzai e Veniam são startups portuguesas que, fruto da visão
empreendedora dos seus fundadores, desenvolveram as suas estratégias de
crescimento e expansão a partir do mercado da Califórnia.
Como abordar Silicon Valley, o que fazer, o que evitar e como aí prosperar é o que
Pedro Vieira, presidente da West to West, explica num artigo que poderá ser um
instrumento precioso para os empreendedores que queiram apostar nesse mercado.

TALKDESK
A Talkdesk é uma plataforma de software de call center que está a redefinir como
os call centers são montados e geridos.
Apesar de ter havido pouca inovação no
setor ao longo dos últimos 20 anos, hoje
em dia os consumidores, que se habituaram a serviços instantâneos por meio
de aplicações móveis, esperam o mesmo
nível de resposta de todas as empresas
com que interagem. A Talkdesk pretende capturar o enorme mercado de 22
mil milhões de dólares de empresas inovadoras e ágeis que se apoiam em aplicações de software como serviço (SaaS)

para a sua atividade. De modo a cumprir
as expectativas dos consumidores em relação ao nível de serviço, estas empresas
procuram uma solução moderna de call
center que possa ser implementada e
ampliada rapidamente e com eficiência
nos custos.

>POR TIAGO PAIVA, CEO

A Talkdesk é software de nova geração de call center baseado na nuvem
que permite oferecer um serviço ex-
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cecional ao cliente. Contrariamente a
sistemas anteriores, a Talkdesk pode
ser rápida e facilmente implementada sem telefones, hardware ou descarregamentos. A interface baseada
na internet da Talkdesk permite funcionalidades de call center robustas
e de alto nível, com funcionalidades
avançadas, relatórios completos e
integrações perfeitas com mais de
25 ferramentas de negócio, incluindo Salesforce, Zendesk, Desk.com e
Shopify. A Talkdesk permite aos supervisores de call centers tomar decisões baseadas em dados e informação completa e aos agentes de call
centers ter conversas personalizadas
e em tempo real com os clientes.
A Talkdesk foi fundada em 2011 e
estreou-se no TechCrunch Disrupt de
Nova Iorque em 2012. Desde então,
a Talkdesk levantou 24,5 milhões de
dólares de investimento de DFJ, Storm
Ventures, Salesforce Ventures e 500
Startups. A empresa está a crescer mil
por cento ao ano, tem 200 funcionários e mais de mil clientes, incluindo
Box, Dropbox, Shopify, Peet’s Coffee,
Anki, Betterment e Weather.com.
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FEEDZAI
A Feedzai é Inteligência Artificial. Estamos a codificar
o futuro do comércio com uma plataforma líder de
inteligência artificial e big data.
de roupa de desporto líder global, e os
dez maiores bancos em todo o mundo.

A sede da Talkdesk encontra-se em
São Francisco, na Califórnia. Este escritório tem mais de 100 funcionários,
incluindo todos os diretores de departamento, bem como o COO e o CEO.
O escritório em Portugal tem também
mais de 100 funcionários, entre engenheiros, equipas de suporte, equipa
criativa e parte administrativa. Ambos
os escritórios irão duplicar o número
de funcionários em 2017.

>POR NUNO SEBASTIÃO, CEO

O ecossistema de startups em Portugal está ainda na sua infância. Nos últimos cinco anos – desde a fundação
da Talkdesk – cada vez mais startups
com produtos interessantes têm aparecido no mercado em Lisboa. Vai ser
empolgante testemunhar o que irá
acontecer nos próximos cinco anos.

Os maiores bancos de todo o mundo,
redes de pagamento e retalhistas utilizam a tecnologia de machine learning
da Feedzai para gerir os riscos associados às atividades bancárias e de consumo, quer seja pessoalmente, online
ou através de dispositivos móveis. Os
clientes atuais incluem o maior processador de pagamentos em todo o mundo, a First Data, assim como a marca

www.talkdesk.com
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Fundada e desenvolvida por data
scientists e engenheiros aeroespaciais,
a Feedzai tem uma missão fundamental: tornar o comércio seguro. Todos
os dias, mais de três mil milhões de
dólares em transações comerciais são
analisadas, pontuadas e protegidas
pela plataforma da Feedzai.

Incluída no Top 50 das startup de
mais rápido crescimento na Europa, a
Feedzai conta atualmente com cerca
de 150 colaboradores e está a crescer
todos os anos a um ritmo superior a
200 por cento. Até ao momento, a
Feedzai já levantou mais de 32 milhões
de dólares de investidores que incluem
a Citi Bank Ventures, Capital One Ventures, OAK HC/FT, Sapphire Ventures e
as portuguesas ES Ventures, EDP Ventures e Novabase. Fundada em 2009,
com escritórios em Silicon Valley, Nova
Iorque, Londres e Portugal (Lisboa, Porto e Coimbra), a Feedzai vai expandir-se para a Ásia em 2017.
Os colaboradores da Feedzai distribuem-se pelos vários escritórios da
seguinte forma: em Portugal encontram-se a trabalhar 90 profissionais
na área de engenharia, nos Estados
Unidos a equipa conta com 60 colaboradores nas áreas de vendas, desenvolvimento de negócio, marketing
e delivery e, no Reino Unido, tem uma
equipa de cinco profissionais alocados
à área de vendas.
http://feedzai.com
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VENIAM
A convergência dos sistemas urbanos de mobilidade, a Internet of Things (Internet
das Coisas), os dados de georreferenciação e o veículo autónomo, representa uma
disrupção total da forma como transportamos pessoas e bens. Neste sentido, a
Veniam está a liderar esta convergência com a expansão da cobertura de rede
sem fios e serviços de dados para pessoas, veículos e objetos em movimento,
dando origem a novas aplicações, fluxos de receitas e modelos de negócio para
operadores de telecomunicações e a chamada Indústria 4.0.
A Veniam transforma veículos em hotspots Wi-Fi que estão ligados entre si.
O primeiro passo foi dado em 2014, no
Porto, onde nasceu a maior rede veicular do mundo, com a ligação de mais de
600 veículos, entre autocarros, táxis e
camiões do lixo. Hoje, milhares de passageiros no Porto já acederam à internet
através da tecnologia Veniam e já foram
percorridos milhões de quilómetros. Os
resultados positivos em Portugal fazem
com que a Veniam esteja a expandir o
seu leque de clientes nos Estados Unidos, no México, na Europa e na Ásia,
mais concretamente em Singapura
onde recentemente anunciou uma parceria que vai permitir ligar milhares de

A utilização da tecnologia Veniam permite a recolha de um grande volume
de dados, o que representa grandes
oportunidades para a otimização e melhoria de rotas nos transportes públicos
e privados, a monitorização de infraestruturas críticas, a cedência de Wi-Fi
gratuito aos passageiros, entre outros.

>POR JOÃO BARROS, CEO

autocarros, táxis e veículos autónomos
por todo o país, tirando partido da rede
4G da operadora de telecomunicações
e das infraestruturas em fibra ótica.

A Veniam foi criada, em 2012, por João
Barros e Susana Sargento, docentes
das universidades do Porto e de Aveiro
e investigadores do Instituto de Telecomunicações (IT), respetivamente, e por
Roy Russell e Robin Chase, fundadora
e ex-CEO da Zipcar. A empresa nasce
da colaboração bem-sucedida entre o
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Instituto de Telecomunicações, a Universidade de Aveiro e a Universidade do
Porto com o apoio da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), o UPTEC e o
Programa CMU Portugal.
No início de 2016, a Veniam anunciou
um investimento de 25 milhões de dólares num financiamento de Série B, liderado pela Verizon Ventures com a participação da Cisco Investments, Orange Digital Ventures, Liberty Global e Yamaha
Motor Ventures. Este montante elevou o
total de capital de risco investido na Veniam para 30 milhões de dólares. Com
o novo financiamento, a Veniam está a
ampliar a sua plataforma de alta tecnologia e a expandir os serviços e modelos
de negócio associados à criação, gestão
e exploração de redes Wi-Fi de veículos
por frotas urbanas, portos, aeroportos,
fábricas e outros ecossistemas de transporte por todo o mundo. De recordar
que a Veniam recebeu no final de 2014
um investimento de 4,9 milhões de dólares de um consórcio liderado pela empresa americana de capital de risco True
Ventures, com a participação da Union
Square Ventures, Cane Investments e investidores privados.
A tecnologia inovadora desenvolvida por esta startup portuguesa tem

“A Veniam tem uma
equipa internacional,
multidisciplinar, com
uma grande capacidade
de inovação e
desenvolvimento, o que
já permitiu a submissão
de mais de meia
centena de patentes.”

sido distinguida internacionalmente.
Em 2016 foi considerada uma das 50
empresas mais disruptivas do mundo pela CNBC, mas anteriormente já
tinha sido considerada uma das 15
melhores empresas da indústria wire-

less pela conceituada FierceWireless
(publicação americana que avalia
anualmente centenas de empresas do
setor) e ganhou prémios de inovação
da CableLabs e Wireless Broadband
Alliance, além de ter estado entre as
cinco empresas nomeadas para Best
Mobile Innovation for “The Internet
of Things” de entre 913 concorrentes
no Mobile World Congress em 2017.
A Veniam tem uma equipa internacional, multidisciplinar, com uma grande
capacidade de inovação e desenvolvimento, o que já permitiu a submissão
de mais de meia centena de patentes.
Além da oportunidade de contribuir
para um projeto que pode melhorar
de forma fundamental a conectividade, mobilidade e qualidade de vida das
pessoas em todo o mundo, trabalhar
na Veniam é fazer parte de uma comu-

nidade em que todos se entreajudam e
apoiam de forma generosa e empenhada o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. Neste momento, a
equipa é constituída por 50 pessoas,
entre os escritórios de Mountain View
(Silicon Valley), Porto e Singapura, mas
a equipa está a crescer em áreas como
a engenharia, a gestão de projetos, a
gestão de produtos e vendas.
Em toda a sua atividade, a Veniam
procura dar resposta aos crescentes
desafios apresentados pela rápida urbanização através da implantação de
uma nova infraestrutura de Internet
sem fios que atenua o fosso digital,
gera dados importantes e melhora a
vida da cidade.
https://veniam.com
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WEST TO WEST

DE OESTE PARA OESTE:
ASSIM COMEÇA A AVENTURA
Para a maioria, Silicon Valley é o epicentro do empreendedorismo tecnológico. É uma
região onde capital e o conhecimento trabalham de uma forma empreendedora
única. Silicon Valley como conceito é tão aliciante, que muitas outras regiões
gostariam de o replicar. Não é invulgar lerem-se notícias acerca do novo Silicon
Valley da região X. Afinal, até Los Angeles tem a sua Silicon Beach. Não acredito
que imitá-lo seja a abordagem correta e fico contente por ver que Portugal está a
estabelecer a sua própria identidade em relação ao empreendedorismo tecnológico.
Portugal tem estado nas bocas do

dada em Silicon Valley. Com o patro-

mundo pelo crescimento rápido do

cínio inicial e apoio crucial do Cônsul-

empreendedorismo tecnológico. De-

-geral de Portugal em São Francisco,

vendo ser vistos como instrumentos e

Nuno Mathias, a West to West é uma

não como resultados, eventos como a

iniciativa conjunta entre a nova vaga

Web Summit decerto também ajuda-

de imigrantes portugueses da área

ram a pôr o país no mapa do mundo

tecnológica e os já bem-estabelecidos

tecnológico. Isto é algo que também

luso-descendentes da diáspora. A sua

temos vindo a fazer com a West to

missão é dupla: chamar a atenção em

West. A West to West é uma associação americana sem fins lucrativos fun-

>POR PEDRO VIEIRA,
PRESIDENTE

Silicon Valley para o valor da tecnologia e do talento portugueses; fazer a
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ponte entre Portugal e Silicon Valley
de modo a apoiar as startups portuguesas a estabelecer uma presença na
região ou a aprender com as suas melhores práticas.
Apesar de nem tudo ser feito da melhor maneira em Silicon Valley – e,
acreditem, há muitas coisas erradas
por cá – outras regiões do globo podem aprender e ajustar às suas realidades próprias. Parece ser isto que
Portugal está a fazer. Louvo o país
por estar a percorrer esse caminho e
a West to West continuará a ajudar.
Este artigo é um pequeno contributo
para esse propósito. Focando-me nas
necessidades dos fundadores, detalho
algumas soluções para desafios-chave
com que se vão deparar ao atravessar o Atlântico e estabeleço algumas
comparações entre as duas regiões.

plos fatores a considerar mas diria que
a decisão depende de três fatores cruciais: precisa do conhecimento especializado que só se encontra em Silicon
Valley? Os seus clientes estão no Vale?
Precisa de angariar fundos de investidores da região? Se decidir mudar para
o Vale, precisa de ter a certeza que tem
tudo o que necessita para a grande
mudança. Fazê-lo não requer um ato
de fé. Isso foi o que os imigrantes portugueses fizeram quando vieram – essencialmente dos Açores – para serem
agricultores no Vale e no Centro da
Califórnia. Hoje em dia, com a enorme
quantidade de informação que está
disponível online e utilizando as redes
de contactos já existentes como a West
to West, tem tudo o que é necessário
para se preparar para a guerra. Acredite que não estou a exagerar. Se não
estiver preparado para a guerra, esta é
uma boa altura para mudar de ideias.
Muito poucas pessoas estão equipadas
para se tornarem empreendedores de
sucesso. Ainda menos estão preparadas para o ser no Vale. Vai sentir-se
como um peixe fora de água. Não vai
estar a falar a sua língua materna. Vai
ter sotaque. A sua aparência vai ser diferente. Vai pensar de forma diferente.

“Os designers,
engenheiros, cientistas
portugueses são
ouro à espera de ser
extraído.”

Mas sabe que mais? Mais de metade
das pessoas aqui são assim. Mais de
metade das empresas fundadas no
Vale tem cofundadores imigrantes. Por
isso arrisque que não se irá arrepender.

Não tem de ser
um ato de fé.

O melhor
dos dois mundos.

Para os empreendedores fora do “Vale”
– como os locais se referem à região – a
primeira pergunta deve ser: será o Vale
a melhor opção? Há obviamente múlti-

Em Portugal há muito talento e de nível mundial. Os designers, engenheiros,
cientistas portugueses são ouro à espera de ser extraído. Mais, como nação,
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temos o ADN empreendedor ou não teríamos descoberto metade do planeta.
Como dizemos na West to West: “os
empreendedores portugueses descobriram metade do mundo durante as Descobertas. É altura de ajudar o mundo a
descobrir Portugal e os seus empreendedores dos tempos modernos”.
Tem que decidir se vai montar a sua empresa exclusivamente no Vale ou se vai
manter operações em Portugal. Como
alguém que tem mais de uma década
de experiência a trabalhar entre as duas
regiões, posso dizer que ambas têm
ouro para ser explorado. Para além do
talento, e reconhecendo que o custo
da mão-de-obra poderá não ser um
fator competitivo sustentável a longo-prazo, Portugal tem a oferecer uma
qualidade de vida altíssima para os seus
funcionários e famílias e é um laboratório de alta qualidade para a maioria
dos problemas do mundo desenvolvido
que as startup estão a tentar solucionar.
Se Portugal é um laboratório de testes
onde se podem facilmente encontrar
clientes e validar um conceito, Silicon
Valley é a fábrica onde se pode produzir
em massa. É no Vale que irá encontrar
muitos dos seus clientes internacionais.
É também aqui que encontrará o talento específico que ajudará a sua startup a
crescer exponencialmente. Não é coincidência que se vejam agora as startups
portuguesas mais bem-sucedidas no
Vale, com operações distribuídas entras
as duas regiões. Se quiser ter equipas
nas duas regiões, tenha algo em mente:
construir uma cultura empresarial é difícil; fazê-lo com equipas divididas pelo
Atlântico é ainda mais. Respeite ambas
de igual maneira. Aprenda com outras
empresas que o fizeram. O melhor deste paradigma para Portugal, para além
dos óbvios ganhos económicos, é que
beneficia das transferências de conhecimento e competências.

Faça o trabalho
de casa, por favor!
Antes de estabelecer presença no Vale,
precisa de fazer o seu trabalho de casa.
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A sério. Após orientar, aconselhar e investir em startups durante mais de dez
anos, não posso sublinhar demais esta
necessidade. Faça. O. TPC. Uma frase
que uso repetidamente é que “os investidores procuram linhas e não pontos”. A mesma analogia funciona para
jornalistas, clientes, parceiros e mesmo
potenciais contratações. Como preparação para a mudança para o Vale,
comece a fazer ligações. Visite tantas
vezes quanto possível antes da mudança. Não, não é tão caro como pensa.
Subverta o sistema. Se não conseguir
arranjar maneira, já está fora da competição. Visite o Vale com uma abordagem muito focada. Identifique – com
antecedência significativa! – quem é
que quer conhecer e porquê. Pergunte
a si mesmo porquê e não apenas porque determinada pessoa é diretora do
departamento XYZ numa qualquer empresa muito conhecida. Vejo isto acontecer frequentemente com startups
portuguesas. O mais importante para
as pessoas no Vale é o tempo. Comece
da melhor maneira falando com as pessoas certas, na altura certa, pelas razões
certas e da forma correta. Para algumas
pessoas, e-mails não solicitados resultam. Se tiver uma história convincente e
bons números de tração, é mais provável que funcionem. Na maioria dos casos, no entanto, vai ser necessária uma
apresentação. Se pedir uma apresentação a alguém, aprenda a escrever um
“e-mail de reencaminhamento”. Compreenda a regra de que para uma apresentação é necessária permissão de ambas as partes. Aprenda a linguagem. Vai
obviamente ter que fazer networking
e mais networking e mais networking.
Use a West to West. Use a Máfia Tecnológica portuguesa. Use toda a gente
que conhecer no Vale. Use uma aceleradora. Perca tempo no Vale. Vá a
eventos e encontros. Explore o “gráfico
social”. Fale com os seus alvos online.
Descubra onde eles vão estar. Apareça
e apresente-se. Os Estados Unidos são
a terra das oportunidades mas tem que
trabalhar para isso. À medida que fizer
tudo isto, tenha sempre presente o seguinte: fazer declarações grandiosas é

ótimo mas precisa de números que as
suportem. À medida que for delineando
os seus pontos com estes especialistas
do Vale, precisa de ter a certeza que a
sua linha está a ir para cima e para a
direita. No Vale, a execução é mais importante do que tudo o resto. De novo,
faça o seu trabalho preparatório. Saiba
que métricas necessita para impressionar alguém. Inicie uma conversa no início dessa viagem. Quando a sua linha
estiver em crescendo e para a direita,
mostre-a de novo. Garanto que vai ter
a atenção que pretende.

Fazer não chega.
É preciso vender.
À medida que começa a ter estas
conversas, especialmente se estiver a
angariar fundos, precisa de ser o melhor contador de histórias do mundo.
Toda a gente adora uma boa história.
Garanta que a sua é cativante. É isso
que lhe abre a porta. Ter paixão não
chega. Seja única/o. Seja memorável.
Capture a atenção sem ser irritante.
Mostre uma grande sede pelo sucesso. Seja confiante mas humilde. Oiça

“No Vale, a execução
é mais importante do
que tudo o resto.”

o feedback com atenção mas não se
sinta desencorajado. Aqueles de nós
que tivemos formação universitária
inicial em Portugal têm que admitir
que somos normalmente reconhecidos
pelos nossos feitos científicos e de engenharia mas muitas vezes temos dificuldades em demonstrar o seu valor.
Enquanto conta a sua história, saiba
com quem está a falar. Ajuste o guião.
Pode fazê-lo baseado em factos palpáveis ou simplesmente numa visão grandiosa do futuro. O que quer que faça,
nunca se esqueça: tração ganha sempre à paixão. Não se esqueça de focar
a conversa no que realmente interessa. Não é raro fundadores de startups

confundirem os serviços que fornecem
para gerar receitas em Portugal, com
o produto que estão realmente a criar.
O pitch aos investidores não tem que
ser complicado. Os investidores são
humanos como você. Encontre algo
em comum. Ponha-se no seu lugar do
investidor. Se pessoas lhe vierem pedir
dinheiro, o que é que precisa de ouvir
para lhes dar dinheiro? É tão simples
quanto isso. A grande vantagem deles
é que passam por eles centenas, milhares de pessoas como você todos os
anos. Eles podem até conhecer o seu
setor melhor do que você. Provavelmente já ouviram apresentações e têm
conhecimento privilegiado dos seus
concorrentes. Enquanto estão a ouvir
a sua apresentação, começam a identificar padrões. Conseguem perceber
quem sabe do que está a falar. Por isso,
pratique a sua apresentação. Pratique-a com o maior número de pessoas
possível e quanto estiver farto de ouvir
a sua própria voz, recomece. Procure
investidores que não lhe interessam e
apresente-lhes a eles. Seja destruído.
Reveja o seu trabalho e vá fazer apresentações aos investidores que de fac-
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de ser a única vez em que a sua paixão
e a grande visão triunfam sobre a razão
e as métricas de crescimento. Faça-os
querer trabalhar consigo. Venda-lhes
o seu sonho e ofereça-lhes regalias
por se juntarem cedo à equipa. Quer
tenha todas as suas operações nos Estados Unidos ou não, uma coisa é certa: precisa de uma equipa de vendas
nos Estados Unidos se quiser vender a
clientes nos EUA. Estas poderão ser as
suas contrações iniciais mais complicadas. A maioria dos vendedores prefere máquinas bem oleadas que possa
pegar e conduzir rapidamente. Assim,
nos primeiros tempos, como fundador
terá que liderar as vendas. A sua paixão será muito útil para fechar vendas.
Vendedores seniores irão ver a sua paixão e juntar-se a si. Com um produto
já adequado ao mercado, bons vendedores com remuneração e incentivos
alinhados, o céu é o limite.
to lhe interessam. Mostre-lhes grandes
métricas, apresente a sua grande visão,
crie medo de ver a oportunidade escapar e está pronto para o sucesso.

Trabalhe. Contrate.
Cresça.
Iniciar a sua viagem no Vale pode ser
simultaneamente assustador e excitante. Provavelmente já ouviu que a vida
de startup é uma montanha-russa. Em
Silicon Valley, essa montanha-russa fá-lo-á sentir gravidade extrema. Esteja
preparado. Já ouvi de múltiplos fundadores portugueses: “em Portugal pensava que estava na via rápida mas aqui
parece que toda a gente é mais rápida
do que eu”. Por isso, garanta que tem
todos os seus documentos legais e de
imigração em ordem, encontre um espaço para si e para a sua empresa rapidamente e comece a trabalhar… mas
não se limite a trabalhar muito, trabalhe de forma inteligente. Ao início,
espaços de co-trabalho e cafés vão ajudar a que não tenha muitas despesas.
Se estiver a montar uma B2C, cafés são
um bom sítio para testes gratuitos. Ganhar credibilidade no ecossistema vai

ajudá-lo a contratar uma equipa em Silicon Valley. Para isso, pode ir para um
acelerador no Vale ou pode conseguir
convidar conselheiros de grande valor
e com grande visibilidade. Dirija convites muito específicos. Seja muito concreto na razão para os convidar e generoso com a oferta de participação na
startup. Em relação a contratar a sua
equipa, não há nenhum truque de magia. Para equipas no início, com fundadores inexperientes, normalmente
recomendo contratar gente muito boa
que possa tornar-se excelente. Pessoas
inteligentes com algo a provar porque
não foram suficientemente valorizadas
na sua função anterior. Independentemente de como começar a contratar,
saiba que vai cometer erros. Quer goste ou não, no Vale, contratar depressa
e despedir ainda mais depressa funciona. Não tenha medo de cometer erros.
O falhanço não estigmatiza nos Estados Unidos (desde que aprenda com os
erros). Se decidir contratar toda a sua
equipa nos Estados Unidos, o grande
desafio com designers, gestores de
produto e engenheiros é que eles têm
muitas opções de escolha. Esta é capaz

É uma maratona,
não um ‘sprint’.
Como todos os empreendedores, vai
estar a montar o seu avião enquanto o
voa. Tenha em atenção que, por mais
que seja necessário ir depressa, para
que possa aterrar o seu avião completo,
a vida de uma startup é uma maratona,
não um sprint. Corra rápido mas não
se esgote. Mantenha-se saudável. Trabalhe em problemas importantes para
o mundo. Isso irá dar motivação extra
tanto a si como à sua equipa durante
os tempos difíceis. Não há lugar para
imitadores e seguidores lentos no Vale.
Em Portugal, tinha a startup de que todos falavam mas no Vale será uma de
muitas. Não perca o seu objetivo de vista. Foque-se na sua grande visão mas
estabeleça as suas expectativas corretamente, para que não fique frustrado em vão. O que quer que aconteça,
pode ter a certeza que a West to West
estará aqui para lhe apertar o cinto de
segurança e andar na montanha-russa
consigo. Boa sorte.
http://westtowest.org
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
Desde a sua abertura, em setembro
de 2015, que a área das tecnologias
de informação e comunicação (TIC)
foi o principal foco da Delegação da
AICEP em São Francisco.
Seis meses após essa abertura, o
presidente da AICEP Miguel Frasquilho lançou a promoção de Portugal,
no contexto da Web Summit de Lisboa, como destino de investimento
junto das grandes empresas tecnológicas, startups e scaleups de sucesso
e venture e corporate capital da Baía
de São Francisco. Às ações públicas
e reuniões bilaterais do presidente
da AICEP em Silicon Valley, em abril,
seguiram-se eventos e visitas de alguns dos principais atores locais ao
ecossistema e startups portuguesas,
nomeadamente em Lisboa, Coimbra, Porto e Braga: Bay Area Council
Economic Institute em maio; Stripe
em junho; Apple em julho; Amazon
Web Services em agosto; Facebook
em setembro e Google em outubro.
Este ciclo foi encerrado no final de
outubro com um evento de networking em São Francisco, reunindo
os inscritos da Baía de São Francisco
na Web Summit de Lisboa de novembro de 2016.
Destaque ainda para a presença em
Portugal, também durante 2016,
dos dois grandes dinamizadores de
capital semente de Silicon Valley, a
Y Combinator e a 500 Startups. A
prioridade da AICEP em 2017, neste capítulo, é atrair seed, venture
e corporate capital da Baía de São
Francisco à interação com o ecossistema português.

1

2

3

1. MIGUEL FRASQUILHO
APRESENTA PORTUGAL COMO
DESTINO DE INVESTIMENTO
EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – SÃO
FRANCISCO, ABRIL 2016
2. FILIPE COSTA, ARTUR
ALVES PEREIRA E MIGUEL
FRASQUILHO, DA AICEP, COM
NUNO MATHIAS, CÔNSULGERAL DE PORTUGAL EM SÃO
FRANCISCO NO FACEBOOK –
SILICON VALLEY, ABRIL 2016
3. PRE-LISBON WEB SUMMIT
NETWORKING – SÃO
FRANCISCO, OUTUBRO 2016
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AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
Em 2015 a agricultura comercial californiana gerou 47 mil milhões de
dólares – 12,4 por cento do total dos
EUA –, representando as exportações quase metade desse valor – 23
mil milhões. Detentora de muitas das
principais empresas e marca mundiais
de vinho, alimentos e produtos agrícolas, a Califórnia é líder na produção
de laticínios, uvas e amêndoas e uma
potência nos hortofrutícolas e frutos
secos em geral.
4

Depois das tecnologias de informação
e comunicação, este setor foi o que
maior atenção mereceu no ano de lançamento da Delegação da AICEP em
São Francisco, com foco especial nas
grandes produtoras de amêndoas e
nas possibilidades oferecidas por Portugal, em particular a região do Alqueva, para produção na União Europeia.
Na agricultura, e com base no exemplo e testemunho da Driscoll’s (www.
driscolls.com), a AICEP apresentou
4. DELEGADO DA AICEP FILIPE
COSTA E CEO DA AMY’S
KITCHEN, ANDY BERLINER
5. CÔNSUL-GERAL NUNO
MATHIAS, CEO DA DRISCOLL’S,
MILES REITER, E DELEGADO DA
AICEP FILIPE COSTA

5

Portugal como destino de investimento a um conjunto de grandes empresas do Norte da Califórnia. Este gigante californiano dos frutos vermelhos já
presente em São Teotónio, Odemira,
atestou do seu agrado com as condições naturais e superior gestão de
água e demais recursos, dos produtores parceiros, bem como da qualidade
dos recursos humanos qualificados e
do apoio público em Portugal.
Na indústria agroalimentar o destaque
vai para a atração pela AICEP do investimento na Europa pela californiana
Amy’s Kitchen (www.amys.com) para
Portugal. A Amy’s Kitchen irá fornecer
o mercado europeu com as suas refeições congeladas saudáveis a partir
de Portugal, num investimento de 40
milhões de dólares, em Santa Maria da
Feira que deverá criar 160 empregos.
No sentido inverso destaca-se o investimento da Amorim na região vitivinícola de Napa e Sonoma, a norte de
São Francisco. A Califórnia é responsável por cerca de 85 por cento do vinho produzido nos Estados Unidos, o
que a tornaria no 4º produtor mundial
depois de Itália, França e Espanha. A
Amorim conta com duas unidades de
finalização de rolhas de cortiça na região – a Amorim Cork America (www.
amorimca.com) e a Portocork America (www.portocork.com) –, que “puxam” pelas exportações portuguesas,
importando as rolhas em bruto de
Portugal para os EUA num valor combinado que ronda os 80 milhões de
dólares em cada ano, a que se somam
equipamentos industriais também importados de Portugal ao valor médio
de um milhão de dólares por ano.
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OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS
PORTUGUESAS NA COSTA OESTE DOS EUA
O mercado do Oeste dos Estados Unidos, no qual a Califórnia é proeminente, é
substancialmente diferente do da costa Atlântica, mais conhecido dos empresários
portugueses. Do território abrangido pela Delegação da AICEP em São Francisco,
grande parte está escassamente habitada, sendo preferível às empresas
portuguesas que pretendem exportar para este mercado focarem-se em zonas
metropolitanas. As principais zonas metropolitanas são a região da Baía de São
Francisco (que inclui São Francisco, Oakland e São José), Los Angeles, San Diego
(todas na Califórnia), Phoenix (Arizona), Denver (Colorado), Honolulu (Havai), Las
Vegas (Nevada) Salt Lake City (Utah) e Seattle (Washington).
Esta divisão apresenta, desde logo, a
vantagem de os recursos poderem ser
concentrados nos locais onde o mercado realmente se encontra, mas tem
também a desvantagem importante
de não ser de entrada fácil devido à
concorrência particularmente acesa. É
interessante notar que a competição
pela atenção dos consumidores aposta
na relação preço-qualidade, mas sobretudo na qualidade: o poder de compra
é elevado e preços abaixo do padrão
são tidos como indicativos de menor
qualidade. Existe ainda uma outra dificuldade à prática de preços e margens
baixas, advinda da feroz concorrência e
que se substancia nos elevados salários
e rendas altas, especialmente nas regiões metropolitanas de São Francisco
e Los Angeles. O empresário português
que pretender abrir uma filial, sucursal

ou representação nestas regiões será
confrontado com valores que poderão
ser 10 a 20 vezes um salário ou a uma
renda equivalentes em Portugal.
Assim, e independentemente do setor, o exportador português que se
queira aventurar nestes mercados poderá querer recusar uma abordagem
baseada em preços baixos, apostando
antes na qualidade e também na novidade, devido à grande apetência dos
consumidores, especialmente nas regiões de São Francisco e Los Angeles,
por produtos inovadores.
É neste contexto que se devem considerar as oportunidades de negócio
mais relevantes para o tecido produtivo e exportador português. Verificando os valores do comércio bilateral,

rapidamente se percebe que há ainda
muito espaço para crescimento nos
bens de consumo em setores de oportunidade identificados pela AICEP
em São Francisco como mobiliário,
calçado, têxtil e vestuário. Em 2015,
Portugal importou dos EUA bens no
valor de 939.752 milhares de dólares, tendo exportado o equivalente
a 3.383.310 milhares de dólares, de
que resulta uma taxa de cobertura de
360 por cento. Das exportações, mais
de 55 por cento são relativas a seis
grupos principais de produtos: 752
milhões de dólares norte-americanos
em petróleo e seus derivados (sobretudo combustíveis refinados em
Sines); 393 milhões em maquinaria;
221 milhões em cortiça; 209 milhões
em fármacos; 184 milhões em papel e
124 milhões em borracha.
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Para o mercado norte-americano, especificamente na costa Oeste, há vários elementos a ter em conta que são
transversais a todos os bens de consumo. O poder de compra médio é elevado e os consumidores consideram o
fator qualidade acima do fator preço,
apresentando vantagens para os exportadores portugueses com produtos
nos segmentos médio-alto e alto, já
que permite almejar margens mais expressivas mesmo cobrindo os custos de
certificação, logística, taxação e tarifas
alfandegárias. Não é necessário ter em
conta o imposto de vendas (que substitui o imposto de valor acrescentado),
que é adicionado apenas no momento
da venda ao comprador final. A taxa
destes impostos difere de estado para
estado e de município para município.
Existem também alguns problemas
transversais, como o menor reconhecimento setorial pelos consumidores da
qualidade dos produtos portugueses,
mesmo em fileiras como a moda e casa.
Assim, e devido a uma falta de brand
awareness, os interessados deparam-se
com duas potenciais opções: ou vender
ao abrigo de marcas já estabelecidas ou
desenvolver um esforço concertado e
contínuo para a elevação da sua marca,
visto não ser possível, na maioria dos
setores, concorrer com produtos de outras zonas do globo com acesso logístico

mais rápido e barato nos segmentos médio e baixo. Para este esforço de elevação
da marca, é necessário não descurar as
feiras do setor, sendo que à presença nas
feiras comerciais se requer constância,
esta não poderá ser esporádica.
No setor do mobiliário encontram-se
grandes oportunidades, pela fraca relação preço-qualidade disponível aos
consumidores norte-americanos. Os
Estados Unidos são o maior importador mundial de mobiliário: 61 mil milhões de dólares em 2015. Portugal representa apenas 0,16 por cento dessas
importações norte-americanas, com
95 milhões de dólares. A tarifa alfandegária média para mobiliário é, neste
momento, de 15,1 por cento, mas este
valor não deverá assustar potenciais
interessados: como referido anteriormente, há uma grande apetência pela
qualidade e tolerância pelo preço.
Outro setor que poderá ser mais explorado pela indústria nacional portuguesa
é o do calçado. No Oeste dos Estados
Unidos, é em Los Angeles que as atenções se concentram no que se refere
à fileira moda. Apesar de as empresas
portuguesas começarem a ter renome
internacional, a quota de mercado no
calçado importado pelos EUA em 2015
foi de apenas 0,41 por cento no valor
de 118 milhões de dólares. O mercado
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total do calçado nos EUA em 2015 foi
de 76 mil milhões de dólares, mais 7 por
cento que em 2014. O maior segmento
é, claramente, o calçado feminino, correspondente a 40 por cento do total,
seguindo-se o calçado de criança (35
por cento) e o calçado masculino (25
por cento). Das exportações portuguesas nesta fileira, o calçado em couro é
responsável por mais de 80 por cento
do valor total o que abre perspetivas
interessantes às empresas que apostarem na diferença e no estilo, fatores de
importância maior, secundarizando por
completo a questão do preço.
No têxtil e vestuário, as exportações
portuguesas para os EUA em 2015 cifraram-se em 441 milhões de dólares,
detendo uma quota de mercado de
0,33 por cento. Na região Oeste dos
EUA, as exportações portuguesas têm
sido canalizadas essencialmente para
três estados federados – Califórnia,
Colorado e Washington –, onde se encontram os maiores centros urbanos
(São Francisco, Los Angeles, San Diego, Denver e Seattle). Relativamente
a este setor destaca-se um elemento
de certificação, sendo necessário que
todos os produtos estejam conformes
ao “Flammable Fabrics Act” que regula a presença de componentes inflamáveis e poderá impedir a sua exportação para os EUA.

DESTAQUE DE FEIRAS COMERCIAIS EM 2017
CALÇADO
World Shoe Accessories

Arizona Apparel Show

Transit

Las Vegas
www.ubmfashion.com/shows/wsamagic
21-23 fevereiro

Phoenix
www.arizonaapparelshow.com
8-10 janeiro; 11-12 junho; 24-26 setembro

Los Angeles
www.cmcdtla.com/transit
16-19 janeiro

AWFS

Las Vegas Market

Boutique Design West

Las Vegas
http://awfsfair.org
19-22 julho

Las Vegas
www.lasvegasmarket.com
22-26 jan; 30-3 agosto

Los Angeles
www.boutiquedesignwest.com
5-6 abril

MAGIC

LA Fashion Market

LA Majors Market

Las Vegas
www.ubmfashion.com/shows/magic-february
21-23 fevereiro

Los Angeles
www.californiamarketcenter.com/fashion/about.php
16-19 janeiro

Los Angeles
www.cmcdtla.com/majors/majors.php
3-5 abril; 2-4 outubro

CASA

TÊXTIL E VESTUÁRIO
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PRINCIPAL POWER
A Principle Power (PPI) é uma empresa inovadora de tecnologia e serviços
para a indústria eólica offshore. A
tecnologia da empresa – o WindFloat
(WF), uma fundação flutuante para
turbinas eólicas – permite o desenvolvimento de parques em águas semi-profundas (40-60m) e profundas (superior a 60m), e potencia o crescimento global da indústria eólica offshore.
Prevê-se que os principais mercados
sejam Europa, EUA, Japão, China, Formosa e Coreia do Sul. O primeiro WF,
um protótipo de dois MW existente
desde 2012 na Aguçadoura, Portugal,
teve resultados muito promissores e
produziu mais de 17 GWh.
Uma vez comprovada a tecnologia,
a empresa está agora na fase de lançamento da sua comercialização à
escala global, o que passa pela construção de parques pré-comerciais em
alguns mercados-chave, como sejam
dois projetos em curso em Portugal
(25 MW) e em Franca (24 MW), que

>POR JOÃO METELO, CEO

estarão concluídos em 2019 e 2020
respetivamente, e que serão seguidos
de projetos comerciais de grande dimensão já em desenvolvimento em
vários mercados.
A empresa já tem uma base de clientes
bastante relevante, com especial destaque para grandes grupos económicos
como EDP Renováveis, Repsol, Engie,
Marubeni, Mitsubishi Corp, Chiyoda,
Eiffage, Mitsui Engineering and Shipbuilding, o que atesta da aceitação e

“A empresa está agora
na fase de lançamento
da sua comercialização
à escala global, o que
passa pela construção
de parques précomerciais em alguns
mercados-chave, como
sejam os dois projetos
em curso em Portugal
e em França”.

maturidade desta tecnologia e potencia o estabelecimento de novas parcerias em novos mercados. Em termos
de financiamento, a PPI levantou até a
data cerca de 39 milhões de dólares,
com vários investidores, como sejam
EDP Ventures, Repsol, Portugal Ventures, A Silva Matos, KIC Innoenergy e
Shell, e está atualmente com um processo de funding em curso, procuran-

dezembro 2016

do investidores para apoiar o caminho
de comercialização global da tecnologia, num novo round de 6 a 10 milhões
de dólares.
Fundada em 2007, a PPI tem escritórios em Emeryville (Baía de São
Francisco, Califórnia, 2007), Lisboa
(Portugal, 2011) e Aix-en-Provence
(Franca, 2011), perspetivando-se que
grande parte do crescimento seja no
futuro próximo focado na Europa e
na Ásia. A empresa tem aproximadamente 30 colaboradores distribuídos
da seguinte forma: 60 por cento nos
EUA; 20 por cento em Portugal e 20
por cento em França. Grande parte da
equipa é constituída por engenheiros
e arquitetos navais e marinhos e também por equipas qualificadas focadas no desenvolvimento do negócio
à escala global. Tendo sido fundada

nos EUA, a PPI cedo se expandiu para
Portugal, onde se reuniram as condições para concretizar o seu protótipo
– desde cedo se estabeleceram várias parcerias financeiras, industriais
e operacionais e se contrataram recursos locais altamente qualificados
que permitiram não só desenvolver
a empresa mas também potenciar
um novo setor de ponta em Portugal como é a energia offshore eólica.
Este cluster em Portugal trabalha em
conjunto com a equipa na Califórnia,
permitindo um complemento único
entre o know-how e a inovação da
Baía de São Francisco, com a engenharia e capacidade de fabricação e
execução portuguesas. Prevê-se continuar este complemento entre geografias no futuro.
www.principlepowerinc.com

AICEP SÃO FRANCISCO: DESTAQUE DE EVENTOS
DE CLEAN TECH EM 2017
Cleantech Forum
São Francisco, Califórnia, 23 a 25 janeiro de 2017
http://events.cleantech.com/cleantech-forum-sf
A 15ª edição do Cleantech Forum juntará investidores, líderes empresariais e empreendedores
versando sobre as mudanças tecnológicas previstas para os próximos 15 anos.
GLOSHO 17
Los Angeles, Califórnia, primavera de 2017
http://glosho.la
Este evento organizado pela Incubadora de Cleantech de Los Angeles (LACI), terá a
duração de dois dias e juntará líderes das várias verticais do setor. Devido à extensa rede
de contactos da LACI, são também esperados investidores como JP Morgan, Westly Group
e Shell, entre outros.
Silicon Valley Energy & Sustainability Summit
Redwood City (Vale do Silício), Califórnia, 30 de junho de 2017
http://svlg.org/policy-areas/energy/2016-silicon-valley-energy-and-sustainability-summit
Esta conferência organizada pelo Silicon Valley Leadership Group focar-se-á nos aspetos
regulatórios e de política pública relacionados com o futuro das tecnologias limpas.
Silicon Valley Energy Summit
Stanford (Vale do Silício), Califórnia, junho de 2017
https://peec.stanford.edu/precourt-energy-efficency-center-silicon-valley-energy-summit/2017
A Cimeira da Energia de Silicon Valley é organizada pela reputada Universidade de Stanford
e, apesar da índole mais académica e científica, tem tido investidores e empresários da área
da energia em todas as suas edições.
VERGE 17
Santa Clara (Vale do Silício), Califórnia de 18 a 21 setembro de 2017
www.greenbiz.com/events/verge/santa-clara/2017
A VERGE é uma conferência e exposição focada nas tecnologias e sistemas que aceleram
a aplicação de soluções sustentáveis num mundo assolado pelas alterações climáticas,
por meio de uma participação muito diversificada que inclui grandes empresas, startups,
produtores de energia e consumidores.
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AICEP Nova Iorque
866 Second Avenue, 8th Floor
New York - NY 10017-2905, USA
Tel.: + 1 646-723 0200
Fax: + 1 212-575 4737
aicep.newyork@portugalglobal.pt
(Comércio e Investimento)
Delegado: Manuel Couto Miranda

Embaixada de Portugal
nos Estados Unidos
da América
2012 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20036, USA
Tel.: +1 202 350 54 00
Fax: +1 202 462 37 26
info@embassyportugal-us.org
cifra@embassyportugal-us.org

Embaixada dos Estados
Unidos da América
em Portugal
Av. das Forças Armadas
1600-081 Lisboa
Tel.: 217 273 300
Fax: 217 269 109
http://portuguese.portugal.usembassy.gov

Câmaras Bilaterais
nos Estados Unidos
da América
Portugal US Chamber of Commerce
590 Fifth Avenue, 4th Floor,
New York, NY 10036, USA
Tel.: +1 212 354 4627
Fax: +1 212 575 4737
portuguesecham@aol.com
www.portugal-us.com

Câmara Bilateral
em Portugal
Câmara de Comércio Americana
em Portugal – CCAP
Rua de D. Estefânia, 155 - 5º E
1000-154 Lisboa
Tel.: 213 572 561
Fax: 213 572 580
amchamportugal@mail.telepac.pt
www.amcham.org.pt
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HOME LIVING CERAMICS

ARFAI E JOMAZÉ JUNTAS
NA PROMOÇÃO DE CERÂMICA
MADE IN PORTUGAL
Ambas fabricantes de peças em cerâmica de elevada qualidade
e com forte vocação exportadora, a Arfai Ceramics Portugal e a
Jomazé abraçaram, em 2009, um projeto conjunto de promoção,
visando ganhar escala no mercado internacional através da marca
Home Living Ceramics.
Paralelamente a esta parceria, as duas empresas de Alcobaça
desenvolvem as respetivas estratégias de internacionalização
com o objetivo de reforçar e alargar a sua presença nos mercados
externos onde atuam.
Os caminhos da Arfai e da Jomazé, duas empresas fabricantes de peças de cerâmica decorativa da região de Alcobaça, cruzaram-se
em 2009, estabelecendo então uma parceria
estratégica com o objetivo de ganhar escala no
mercado internacional em que atuam.
Nesse ano, as empresas partilharam o mesmo
stand na feira Ambiente, em Frankfurt, tendo
vindo desde então a participar de forma conjunta e alinhada em vários certames interna-

cionais. Além do core business das empresas, a
parceria tem ainda facilitado a aposta em novas e inovadoras formas de trabalhar. 2012 foi
exemplo disso com a criação da Home Living
Ceramics by Jomazé | Arfai, “um projeto de
marca própria totalmente conjunto que teve
como objetivo a criação de algo distinto, com
identidade e com vista ao futuro”, como refere
Carla Moreira, CEO da Arfai Ceramics Portugal. Para a responsável, trata-se de uma forma de cooperação empresarial que permite às

2
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empresas potenciar as suas forças individuais e
minimizar as suas fraquezas, conseguindo uma
oferta de mercado conjunta, mais completa e
flexível (em termos de produção e de produto).
A marca Home Living Ceramics é um projeto
de exclusividade promovido pelas duas empresas que lhes tem permitido trabalhar com
diversas marcas internacionais do mundo da
decoração, principalmente na modalidade de
private label. Em 2014 a Home Living Ceramics
deu início a um processo de registo internacional, com divisão de titularidade, tendo recebido, durante os dois anos seguintes, garantia
de proteção nos países da União Europeia,
EUA, Noruega, Suíça e Coreia do Sul.
No ano passado, a marca participou na feira
Ambiente em Frankfurt, onde lançou a primeira
linha exclusiva, numa aposta que levou as vendas da Home Living Ceramics a diversos locais
do globo, nomeadamente Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos.

1. E 2. PEÇAS DA HOME
LIVING CERAMICS

Internamente, a marca expôs no Lisboa Design
Show, também em 2015, com o objetivo de
promover o seu reconhecimento em contexto
nacional. Já este ano, voltou a participar na feira Ambiente, onde lançou a sua segunda linha
exclusiva, a Spectrum Collection.
Desde então, a marca tem apostado no reconhecimento do seu posicionamento, investindo no estabelecimento de parcerias estratégicas, como a que celebrou com a marca de
mobiliário de luxo BESSA DESIGN, com quem
foi à 100% Design, e irá, em janeiro, à Maison
et Objet, em Paris.
Refira-se que Arfai e Jomazé têm, em média,
cerca de 90 por cento da sua capacidade de
produção exportada para diversos destinos
internacionais.

Vocação para exportar
Falar da história da Arfai Ceramics Portugal é recuar a 1992, ano em que os sócios fundadores
da empresa constituíram uma sociedade exclusivamente comercial dedicada à venda de artigos
cerâmicos produzidos na região de Alcobaça
(distrito de Leiria) e exportados por intermédio
da empresa para diversos destinos europeus, nomeadamente Bélgica, França e Luxemburgo.
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A empresa surgiu numa altura em que o tecido
empresarial da região estava repleto de unidades fabris, todas dedicadas ao fabrico de artigos decorativos em faiança, do mesmo tipo,
mas sem capacidades ou know-how de gestão
comercial que lhes permitisse trabalhar diretamente com o mercado externo.
Após dois anos a operar nestes parâmetros,
foi necessário assegurar o controlo total dos
artigos comercializados de forma a garantir o
cumprimento de acordos firmados, respeitando prazos de entrega, condições comerciais,
qualidade dos acabamentos e dos produtos. A
solução – relata Carla Moreira, CEO da empresa – passou por controlar todo o processo produtivo, criando uma unidade de fabril própria,
e assim surgiu, em 1995, a Arfai – Indústria de
Faianças Lda. Durante cerca de duas décadas,
ambas as empresas atuaram de forma totalmente conjunta, enquanto Arfai & IGM.
A partir da segunda década, perante as ameaças decorrentes da forte concorrência local e
da entrada no mercado de indústrias low-cost,
oriundas maioritariamente dos mercados asiáticos, a aposta da Arfai & IGM passou pela garantia de valores como a qualidade, inovação e
design, revela a responsável.
Segundo a mesma fonte, esta aposta possibilitou uma redefinição do posicionamento da
empresa no mercado, que passou a apresentar
“uma coleção de artigos completamente nova,
contemporânea e diferenciadora”. Os anos seguintes foram de grande prosperidade, tendo
sido o momento em que se realizaram maiores
investimentos em instalações fabris, em equipamentos, edifícios administrativo com mostruário, loja de fábrica e armazém.
Em 2015, no âmbito do 20º aniversário da Arfai, a administração implementou um plano de
crescimento e desenvolvimento que, entre diversas ações de reorganização administrativa,
concretizou uma ação de rebranding estrutural
que suprimiu a utilização da IGM, passando a
designar a atuação da empresa unicamente
como Arfai Ceramics Portugal.
Atualmente a Arfai conta com cerca de 80 colaboradores diretos e com uma capacidade de
produção de aproximadamente meio milhão
de peças que é exportada em 98 por cento
para diversos destinos em todo o mundo.
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Reforçar no mercado externo
A estratégia de internacionalização da Arfai para
os próximos anos prevê a consolidação da presença da empresa junto dos clientes de maior
potencial e, paralelamente, uma aposta contínua
em ações que promovam a diversificação da carteira de clientes e os destinos de exportação.
Nesta estratégia de diversificação, a empresa
pretende investir na sua marca própria Arfai
Ceramics Portugal e, paralelamente, na marca
conjunta que detém com a Jomazé, a Home
Living Ceramics, tendo identificado, para cada
uma, os mercados de maior potencial.
“Enquanto fabricantes operando numa indústria
tradicional, o investimento em marca própria é
uma estratégia que pretende aumentar a competitividade da empresa junto dos mercados externos em que atua e/ou procura atuar – é um
dos chamados valores imateriais para a competitividade que acreditamos poder ser um caminho
de crescimento e diferenciação no futuro”, afirma, por seu lado, Joana Rita Caetano, responsável de Comunicação e Marketing da Arfai.
Os clientes da Arfai estão distribuídos um
pouco por todo o mundo, destacando-se a
Kähler Design, na Dinamarca, a MENT na vizinha Noruega, a NEXT, no Reino Unido, a Global Views, Crate & Barrel e a Williams Sonoma, nos Estados Unidos da América, e a Home
Centre nos Emirados Árabes Unidos. Europa
do Norte, EUA e EAU são, assim, os principais
destinos das exportações da Arfai.
Em 2015, a Arfai registou um volume de faturação na ordem dos três milhões de euros, tendo a exportação representado cerca de 98 por
cento do total. Quanto a previsões de resultados
para este ano, a responsável adianta que deverá
verificar-se uma quebra no volume de faturação
face a 2015, mas a percentagem do volume de
exportação deverá manter-se. “Esta redução deve-se à chegada de novos clientes com potencial
estratégico, com quem estamos há vários meses
em processo de desenvolvimento. Na nossa atividade, estes processos são morosos, sendo muitas
vezes necessário passar vários meses de trabalho
até que um novo projeto se concretize e dê entrada em produção”, explica Joana Rita Caetano.
“Apesar dos valores serem inferiores, esta entrada de novos potenciais clientes permite-nos

fazer um balanço muito positivo de 2016, já
que está em causa a concretização de um dos
principais objetivos da nossa estratégia comercial dos últimos anos que tem tido como procurado a diversificação da carteira de clientes
de grande volume e, paralelamente, a redução
da dependência de um único cliente – uma
fraqueza claramente identificada na nossa empresa e que é bastante comum no seio da nossa indústria manufatureira”, defende a responsável de Comunicação e Marketing da Arfai.

3

Fabricante de artigos de cerâmica decorativa
de elevada qualidade, inspirados na arte e tradição da manufatura em cerâmica, a Arfai tem
por objetivo alcançar um crescimento sustentado que lhe permita desenvolver a sua atividade
comercial a par com a manutenção e melhoria
das suas políticas internas de ética e responsabilidade social junto dos colaboradores.
“Os nossos trabalhadores são o nosso maior património, a nossa maior riqueza e por eles, nutrimos grande respeito e cada ação é pensada por
forma a garantir a melhoria das suas condições
de vida e do seu bem-estar, faço questão que se
sintam parte de um todo e que podem contar
connosco não só para os muitos convívios, festas e passeios, mas também nos momentos de
aflição”, afirma Carla Moreira acerca do compromisso da empresa além dos negócios.

4

Refira-se que em 2005 a empresa foi distinguida com o “Prémio de Mérito”, atribuído pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional,
a propósito da contratação de trabalhadores
com deficiência, uma política de inclusão e
não descriminação reconhecida naquela data e
mantida como um dos compromissos nucleares da empresa aos dias de hoje.

Aposta no ‘design’ e qualidade
Fundada em 1979 pelos atuais sócios, a Jomazé começou por ser uma empresa que fabricava louça tradicional de Alcobaça pintada à mão.
Com o decorrer dos anos e com o crescimento da
empresa houve a clara necessidade de se adaptar
aos mercados e, na viragem do século, decidiu
reformular o conceito geral da empresa, apostando forte no design e na qualidade quer dos
produtos, quer do serviço prestado ao cliente.
Segundo Nuno Graça, diretor de Exportação da
Jomazé, esta evolução permitiu-lhes angariar um

3. P
 EÇAS DA ARFAI
4. PRODUÇÃO NA JOMAZÉ
5. PEÇAS DA JOMAZÉ
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portefólio de clientes de um nível de gama médio/alto, muitos dos quais ainda estão fidelizados
à empresa. Hoje em dia a Jomazé exporta acima
de 90 por cento da produção (direta ou indiretamente), tendo uma forte presença em mercados do Norte da Europa e nos Estados Unidos
da América, exportando ainda para o resto da
Europa, Ásia, Médio Oriente e América Latina.
A estratégia de internacionalização da Jomazé
passa, segundo o responsável, por consolidar a
presença nos mercados onde já está presente,
fortalecendo as relações com os players atuais,
procurando, em simultâneo novas oportunidades
tanto nesses mercados, como em novos mercados. A empresa participa regularmente na feira
Ambiente de Frankfurt e promove visitas a clientes, recebendo-os também nas suas instalações.
“Fazemos ainda algumas visitas a feiras para promover as relações com os clientes atuais, fazer
prospeção e ainda ‘beber’ as novas tendências de
‘design’ para as próximas estações”, acrescenta.
Entre os principais clientes da Jomazé contam-se as dinamarquesas Kähler Design, HAY - Nine
United, H. Skjalm P e By Lassen; as norte-ameri-

canas Global Views, Studio A e Arteriors Home;
as francesas Habitat e SIA HomeFashion; e as
britânicas Kelly Hoppen e House of Fraser.
A Jomazé afirma-se também orgulhosa de ter
sido distinguida com um prémio de mérito de fornecedor em três anos consecutivos (2013, 2014
e 2015) por dois clientes de mercados diferentes.
“A Jomazé tem um foco muito grande na satisfação do cliente, começando com uma máxima que
é “happy workers make for happy costumers’. Os
‘happy workers’ são peça fundamental na nossa
organização, interpretando muito bem o ADN da
empresa e, desse modo, produzir peças com o
‘design’ e a qualidade necessários para os mercados em que operamos”, defende Nuno Graça.
Em 2015 a faturação da Jomazé atingiu um valor superior a dois milhões de euros, situando-se em 1,7 milhões de euros o valor estimado
para este ano.
www.homelivingceramics.com
www.arfaiceramics.com
www.jomaze.pt
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SERIP

Qualidade e design inovador seduzem
mercados externos
Fundada há 55 anos, a Serip produz e comercializa iluminação
decorativa, exportando mais de 96 por cento da produção,
maioritariamente para países extra-comunitários. O design único
aliado à qualidade do produto são fatores-chave do sucesso da
empresa no mercado internacional.
Empresa de cariz familiar com sede na Amadora, a Serip foi fundada em 1961, tendo como
objeto, desde a sua criação, a produção e comercialização de iluminação decorativa.
Na década de 1990, a empresa deu início ao
seu processo de internacionalização, coincidindo com uma crise na indústria vidreira em
Portugal, apostando na criação de produtos
diferenciados, de design único, inspirado na
natureza, e com um posicionamento no mercado ao nível médio/alto. Em 2007, a ótima
recetividade dos seus produtos em duas feiras internacionais – a FIAM em Espanha e a
Euroluce em Itália –, foi reveladora de que a
internacionalização era o rumo a seguir pela
empresa. Segundo fonte da Serip, o aumento das exportações desencadeou o reforço da
presença de empresa em feiras internacionais,
com um aumento de vendas considerável.
A implantação, a partir de 2012, de uma estratégia de ação a quatro anos resultou num
aumento em 248 por cento do volume de
vendas em 2015 face a 2011. Em 2015, a
empresa foi considerada, pelo segundo ano,
PME Excelência 2015, prémio representativo
do crescimento e consolidação de resultados
num contexto económico exigente. No mesmo ano, foi também distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, com o prémio Mobis
que distingue as melhores empresas portuguesas do ramo do design, produção e decoração de interiores.

Atualmente a empresa exporta para 52 países em quatro continentes, tendo, em 2015,
as vendas no mercado externo representado
96,75 por cento do total. O mercado extra comunitário representou 66,9 por cento das vendas e o mercado comunitário 29,85 por cento.
Os clientes com maior impacto em 2015 foram
em mercados como Inglaterra, Estados Unidos
da América, China e Emirados Árabes Unidos.
Os principais canais de distribuição da Serip são
arquitetos/designers, decoradores e lojas de retail. A curto e médio prazo, a empresa pretende
apostar na existência de lojas exclusivas monomarca, localizadas em zonas estratégicas, que
permitem de forma mais incisiva um reforço da
promoção local. Neste sentido, a empresa abriu
no início deste ano uma loja monomarca Serip
num dos mais luxuosos centros comerciais de
Jacarta, na Indonésia, ao lado de marcas como
Swarovski ou Porta Romana. A abertura oficial
foi realizada no passado mês de novembro, tendo contado com a presença do embaixador de
Portugal no país, Rui Carmo.
“Foi um evento de enorme sucesso, com um
grande impacto na divulgação da marca Serip
naquele país, bem como uma pequena contribuição para o destaque e o reforço do produto
‘made in Portugal’ à escala global, sinónimo de
produto de alta qualidade e de elevado desempenho internacional”, revela a mesma fonte,
acrescentando que desde o início deste ano
o mercado da Indonésia cresceu em cerca de
1.500 por cento para a Serip.

dezembro 2016

No seguimento do desenvolvimento da sua estratégia de internacionalização, a Serip perspetiva, para 2016, um crescimento global de 25 por
cento no volume de vendas face a 2015. Para
2017 e 2018 a empresa prevê aumentos de 30
por cento e de 32 por cento respetivamente.
Criar valor, crescer, diversificar o negócio, mantendo uma estrutura financeira equilibrada; alcançar padrões de produtividade e eficiência,
que permitam assegurar um crescimento sustentado e o consequente sucesso do negócio;
potencializar novas formas de promoção do
produto e da marca Serip; e abordar mercados
onde ainda não está presente são objetivos da
Serip para os próximos anos.
A empresa aposta na diferenciação dos produtos
pelo design inovador e pela qualidade. Refere a
mesma fonte que, devido à reduzida utilização
de elementos mecânicos no processo de produção e ao intensivo processo artesanal, nunca são
produzidas duas peças exatas: “cada peça produzida é uma obra de arte única e distinta”.
“No processo de criação de peças, não estamos
propriamente a pensar em conceitos como o
luxo ou a arte. Começamos a criar do zero com
a ideia determinada em criar algo único e excecional, e na verdade todas as nossas instalações são feitas à mão por profissionais muito
talentosos e com um profundo conhecimento
da sua arte permitindo ‘designs’ ousados, alta-

mente personalizáveis e únicos”, reforça, por
seu lado, Ilda Pires, CEO da Serip.
Paralelamente, a Serip utiliza matérias-primas recicláveis (cerca de 95 por cento) em todo o processo de fabrico, como o vidro e o bronze, o mesmo
se passando com os materiais usados nas embalagens (madeira e papel), em consonância com as
práticas ambientais subjacentes à implementação
global de novos sistemas de eletrificação.
www.serip.com.pt
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RENAULT CACIA REFORÇA EM PORTUGAL
A presença da Renault em Portugal remonta a 1929, numa aposta que se expandiu
e consolidou ao longo dos anos e que levou à criação de um grupo de empresas
presentes da distribuição e retalho automóvel, na indústria e no setor financeiro,
empregando diretamente 1.800 colaboradores.
É neste grupo que se encontra a Renault Cacia, fábrica de mecânica da empresa
francesa, que acaba de anunciar um investimento de 100 milhões de euros
destinados à produção de uma nova geração de caixas de velocidades.
A presença do grupo francês Renault em Portugal remonta ao ano de 1929 com a criação
da primeira filial comercial na cidade de Lisboa.
Mais tarde, em 1963 foram criadas as Indústrias Lusitanas Renault, uma sociedade de capitais repartidos entre a então Régie Renault e
um importador português, tendo então nascido a primeira unidade industrial em Portugal
destinada à montagem de automóveis da marca Renault, localizada na Guarda.
Em 1980 teve início o então denominado “projeto Renault” com a criação de uma filial direta
da Régie Renault, e onde o Estado português
detinha 30 por cento do capital. Este projeto,
em resposta a um concurso internacional lançado pelo governo português, previa a criação
de unidades industriais, o desenvolvimento de
um tecido de fornecedores portugueses para a
indústria automóvel e a criação de um determinado número de postos de trabalho.

dezembro 2016

Em resultado deste investimento do Grupo
francês em Portugal, a Renault Portuguesa, Sociedade Industrial e Comercial, Lda. foi por várias vezes a principal empresa exportadora de
Portugal nos anos 80 e 90 do século passado.
Atualmente a Renault em Portugal é um grupo
de empresas presentes na distribuição e retalho automóvel, na indústria e no setor financeiro. É um grupo que emprega diretamente
1.800 colaboradores (e 2.000 indiretos na rede
de distribuição), com um volume de negócios
que, em 2016, se aproximará dos mil milhões
de euros, como sublinha Ricardo Oliveira, diretor de Comunicação e Imagem da empresa.
A Renault Cacia, cuja atividade se iniciou em
1981, foi criada no âmbito do projeto Renault
em Portugal, sendo uma das principais exportadoras nacionais. A empresa emprega atualmente 1.200 colaboradores e fornece componentes
– designadamente caixas de velocidade – para
muitos dos modelos da Aliança Renault-Nissan.
Em 2015, registou um volume de negócios de
280,6 milhões de euros (um crescimento de 7
por cento face ao ano anterior. Segundo Ricardo Oliveira, esta unidade foi distinguida, já este
ano, pelo Grupo Renault como a melhor fábrica
de caixas de velocidades do Grupo em 2015,
galardão igualmente atribuído, ainda mais recentemente, pela Aliança Renault-Nissan.
Fruto do bom desempenho da Renault Cacia, o
Grupo francês decidiu reforçar a sua presença
em Portugal e anunciou um novo investimento
nesta unidade. Afirma Ricardo Oliveira que esta
aposta se deve, em primeiro lugar, à capacidade
da Renault Cacia no que respeita à sua qualidade de produção, flexibilidade, desenvolvimento
tecnológico e capacidade dos seus recursos humanos. Na decisão pesou também a estabilidade social vivida na empresa, no seguimento da
recente assinatura de um acordo de empresa
que prevê a integração de 150 colaboradores
com contrato de duração indeterminada, segundo avança o diretor da Renault.
O investimento em Cacia, a concretizar entre
2017 e 2019, deverá ser superior a 100 milhões
de euros e destina-se, a par da modernização da
fábrica, à produção de uma nova caixa de velocidades para o grupo Renault que, pelo menos
numa primeira fase, a Renault Cacia irá produzir
em exclusivo para todo o grupo.
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Para o diretor de Comunicação e Imagem da Renault Portugal, Ricardo Oliveira, Portugal apresenta, na ótica do Grupo francês, as
seguintes vantagens enquanto destino de investimento estrangeiro:

Localização
Portugal tem uma localização privilegiada face aos restantes países
europeus. O país situa-se na Costa Oeste da Europa, encontrando-se na rota dos continentes americano, europeu e africano, sendo,
por isso, uma excelente plataforma de negócios. É também o país
europeu mais próximo do continente americano e é considerado,
em termos geográficos, a porta principal para o mercado da União
Europeia. Deste modo, Portugal revela-se uma ponte transatlântica
de extrema importância, bem como uma plataforma essencial para
o estabelecimento de relações económicas.

Pessoas, formação e serviços
Os portugueses são vistos como um povo aberto ao mundo, ávido de
descobrir e, a nível comercial, um bom parceiro seja em que parte do
mundo for. A nível legislativo, Portugal tem leis laborais modernas e
flexíveis. No que concerne à mobilidade, existem em Portugal infraestruturas de qualidade sendo que o nosso país é conhecido por ter
soluções avançadas de mobilidade tanto em terra, no mar ou no ar.

Ambiente de negócios e custos
O conhecimento, tecnologia e inovação são a base da estratégia de
desenvolvimento de Portugal.

“Cacia exporta a totalidade da sua produção
para 14 destinos diferentes em quatro continentes e o desenvolvimento da sua atividade
terá como consequência imediata um aumento da exportação”, sublinha Ricardo Oliveira.
Portugal é um país importante para o grupo
Renault e onde tem uma das mais relevantes
presenças (traduzida na sua quota de mercado) em toda a Europa, defende o responsável,
acrescentando: “A nível industrial Cacia deverá
ser capaz, pelo seu próprio desempenho, de
captar novos investimentos por forma a desenvolver ainda mais a sua capacidade tecnológica
e as suas competências. Com este desenvolvimento estarão reunidas as condições para que
a sua atividade continue a crescer”.
www.renault.pt
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Para Salv J. Stellini, Embaixador de malta, “o objectivo de ter embaixadas em vários

países da união Europeia tem a ver com proteger ou promover interesses nacionais. no
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A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos
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Quanto à importância da Embaixada do chile em

portugal, diz-nos Samuel ossa Dietsch: “as relações

chileno-portuguesas alcançaram um nível de excelência e entendimento que se destaca pela notável

densidade do conjunto dos vínculos, com coincidências estratégicas e critérios partilhados que criam
uma comunidade de interesses, tanto no bilateral
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que Panes
essa face
NT: Portugal,
Enrique
Calpe

conhecias este
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que aos portugueses é preciso
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tas mais de quinhentas iniciativas

Aliás, um dos objectivos das

rios para trabalharmos a imigração

no âmbito deste ano, e o ACIDI

Embaixadas é dar a conhecer a

e a integração. Só em conjunto é

está a apoiar algumas delas e a

cultura do seu país...

que se resolve, porque falamos de

promover algumas iniciativas que

Nesse aspecto, o ACIDI vai

imigrantes, falamos de habitação,

mostrem este país, este “Portugal

trabalhando com algumas Embai-

educação, saúde, formação profis-

plural”, de Fernando Pessoa.

xadas, não tem protocolos con-

sional, de tudo, e precisamos de

Como é que o ACIDI apoia as

cretos, mas vai trabalhando. Há

ter os vários Ministérios sensíveis

iniciativas que decorrem pelo

Embaixadas que têm um contacto

a isso.

País? Financiando?

mais próximo, que são as das

Promover o diálogo entre as

Muito poucas, porque o finan-

comunidades maiores, seja Brasil,

várias culturas e etnias é uma

ciamento não foi muito elevado.

Cabo Verde ou Ucrânia, porque

das competências deste institu-

Mas, dentro do possível, algumas

são grandes comunidades, mas

to. Na prática, como é que isso

iniciativas foram financiadas pelo

também há outras Embaixadas

se faz?

ACIDI, outras pela própria comu-

com as quais o instituto trabalha

Na prática, é ajudar a conhecer

nidade, a sociedade civil, esco-

em parceria. A título de curiosi-

aquilo que cada comunidade tem

las, etc. Eles próprios propõem

dade, têm aumentado os contac-

de bom, de rico, porque, para que

a iniciativa e nós ajudamos na

tos das Embaixadas dos países

italianos. nessa altura a maioria

o diálogo exista, as pessoas têm

divulgação. Queremos que este

da União Europeia (UE), porque

das pessoas que trabalhavam na

que estar abertas a isso. Grande

Ano Europeu seja de festa, de ce-

quando falamos de políticas de

comissão Europeia nas questões

parte dos conflitos que aconte-

lebração do diálogo intercultural e

imigração, recordemos que Portu-

euro-mediterrânicas eram espa-

cem no Mundo têm muito a ver

aqui as Embaixadas têm também

gal num estudo que foi feito o ano

nhóis. há um maior interesse neste

com esta falta de conhecimento

um papel a desempenhar, porque

passado em 27 países, ficou em

espaço para a Espanha, não só

ou com quebras na comunicação

podem ser actores-chave em dar a

segundo lugar a seguir à Suécia,

pelo factor meridional e por ser um

e tendencialmente, quando não

conhecer a sua realidade, as suas

ao nível das políticas de integra-

país mediterrânico mas também

conhecemos, fechamo-nos. O

características, estando presentes

ção. Portanto, muitas Embaixadas

porque tem um grande interesse na

trabalho do ACIDI é dar a co-

nas iniciativas.

dos países da UE estão a visitar

questão do médio oriente.

nhecer, através dos meios de

Quantas associações de imi-

o ACIDI, nomeadamente o Centro

comunicação social, e promover

grantes existem em Portugal?

Nacional de Apoio ao Imigrante

também momentos de convívio.

Reconhecidas pelo ACIDI são 108,

(CNAI), para ver o que nós faze-

Obviamente que todo este traba-

embora estejam neste momento

mos e para tentarem reproduzir o

lho só é possível fazer através

cerca de 50 a pedir reconhecimen-

modelo.

das associações de imigrantes,

to, e há outras associações que

Acha que esse contacto poderá

que são parceiros fundamentais.

ainda não o pediram mas que vão

vir ainda a melhorar?

A melhor forma de chegarmos

fazendo o seu trabalho.

Espero que sim. Quando temos

aos imigrantes é sempre através

Qual o papel das Embaixadas

iniciativas convidamos e vamos

➤

Junho/Julho 2008 - Diplomática • 23

➤

Bruxelas, teve como principais

promotores os espanhóis e os

"temos que encontrar uma fórmula que permita a turquia ganhar o seu espaço na uE"

inicialmente, a ideia de criar este
espaço comum não interessou

voluntarismo europeu muitas vezes

o meu Governo é claramente

muito aos países europeus mais

tem sido chumbado pela realidade

favorável e estamos convictos que

distantes – os mittel-europeus e os

mediterrânica.

a turquia tem que ter um lugar

nórdicos. mas com o tempo tam-

Quando o novo presidente francês

na Europa. temos que encontrar

bém eles aceitaram a ideia, porque

aparece agora com a sua ideia,

uma fórmula que permita a turquia

constante com os vários Ministé-

um vínculo muito especial. não somente está a rela-

bilateral seja fluída e propícia a acordos numa

ção com o Brasil, mas também a relação com outros

ampla gama de assuntos. Destacam-se os esforços

países e especialmente com o meu. na Venezuela e

de ambos os governos por alcançar um alto grau

na argentina há uma numerosa colónia portuguesa

de empatia à volta dos interesses de maior relevo

começaram a perceber os perigos

inicialmente, tratava-se talvez

ganhar o seu espaço na união

residente. com respeito ao chile podemos constatar

da contraparte. uma série de importantes acordos

para a sua segurança e estabili-

de substituir tudo aquilo que nós

Europeia.

das associações de imigrantes.

continuar a convidar os Embai-

como, desde o regresso à democracia em 1990, os

confirmam a relevância da relação bilateral. Entre

perante o associativismo e o

dade que poderiam originar-se no

tínhamos desenvolvido nos últimos

Uma mensagem aos leitores.

diálogo intercultural?

xadores, porque acho importante

vínculos estreitaram-se de tal maneira que todos

eles, o convénio sobre Segurança Social, que se

São elas próprias que promovem

mediterrâneo Sul. E o projecto foi

parabéns pela iniciativa da cria-

os presidentes portugueses efectuaram visitas ao

encontra em vigência desde 1999; o acordo sobre

vinte anos por uma nova ideia que

várias iniciativas ao longo do ano,

As Embaixadas entram desde

que participem, que estejam pre-

chile, e os presidentes chilenos também visitaram

protecção Recíproca de investimentos, vigente

assumido como euro-mediterrâni-

poderia corresponder às aspirações

ção desta nova revista. parece-me

com conhecimento do ACIDI.

já com o contacto que têm com

sentes. Reconheço que há muitas

portugal. Esperamos que a presidente michelle Ba-

desde 1995; e o convénio para Evitar a Dupla tri-

co. o que é que sucedeu depois?

de alguns países que integram a

evidente que a opinião pública

Sendo este o Ano Europeu do

as próprias associações do seu

Embaixadas que têm muito pou-

chellet também o faça num futuro próximo. partilha-

butação internacional, que se encontra em proces-

aconteceu que os pressupostos

Europa. nós não achamos que o

portuguesa, como a opinião

Diálogo Intercultural há propostas

país. Há Embaixadas que têm um

cos emigrantes dos seus países

mos ideais e objectivos. pertencemos à mesma co-

so de ratificação em ambos os países e que fôra

eram bons, mas o facto de ser um

projecto euro-mediterrânico estives-

pública espanhola, têm cada vez

mais concretas de diálogo. Neste

papel próximo, outras nem tanto,

em Portugal, mas, ainda assim,

munidade ibero-americana. para nós, portugal tem

assinado por ocasião da visita de Estado do presi-

projecto da união Europeia, com

se pronto para ser deitado na gave-

mais interesse no que se passa

momento, temos um musical que

depende dos países, da proxi-

o facto de estarem presentes é,

os seus planos e verbas de coo-

lá fora. as nossas realidades

está a decorrer no Teatro Fer-

midade, mas nos eventos onde

para nós, um conforto, é mais um

nacionais já não chegam para a

nando Pessa, em Lisboa, que é

tenho estado, é muito agradável

elemento que fortalece o diálogo e

o “Gira Mundos”, que tenta falar

ver o Embaixador ou alguém da

é extremamente importante esse

da multiculturalidade existente em

Embaixada a participar, porque

diálogo entre o ACIDI e as Embai-

Portugal e da capacidade de abrir

acho importante esta vontade

xadas.

o nosso coração ao outro, além

de estar no terreno, porque vai

Quantos imigrantes vivem actu-

de muitas outras iniciativas. A

potenciar as iniciativas das asso-

almente em Portugal?

própria sociedade civil tem previs-

ciações.

Estamos a aguardar os dados

sido um interlocutor privilegiado na nossa relação

dente Jorge Sampaio ao chile, em Julho de 2005.

com a união Europeia. Esta relação tão estreita não

“nos aspectos comerciais, o facto mais relevante

se pode manobrar desde Bruxelas. São relações

nesta esfera foi a vigência plena do acordo de

bilaterais privilegiadas directas, sem intermediários

associação entre o chile e a união Europeia, que

e daí que esse contacto seja insubstituível e assim

co-ajuda ao esforço".

continuará a ser”.

peração, não chega. os vizinhos e
parceiros do Sul não estão ainda

n
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ta. tivemos resultados, com ideias
boas e bons princípios. portanto,
não vamos renegociar o que temos

gente perceber o futuro e estão

preparados para interagir, não só

feito, só porque apareceu uma nova

condicionadas pelo que acontece

connosco, mas entre eles. os pro-

ideia. Felizmente, o projecto de Sa-

no mundo inteiro. E uma revista

jectos de desenvolvimento regional

rkozy aceita a realidade do espaço

de informação internacional e di-

por vezes não conseguem avançar

euro-mediterrânico e talvez consi-

plomática é um instrumento para

porque esses países não possuem

gamos algumas melhorias.

mostrar que os governos na-

pactos de cooperação e têm pro-

Turquia na União Europeia: sim

cionais têm também uma lógica

blemas políticos, de maneira que o

ou não?

além-fronteiras.

➤

n
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A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

Foto: maria Branco

o Melhor
para os Melhores

"As 'embaixadas nacionais'
"As 'embaixadas nacionais'

permanecerão e encontrarão

permanecerão e encontrarão

forma de cooperação com um
serviço diplomático da UE"

Algimantas Rimkunas
Embaixador da Lituânia

Segundo o Embaixador da lituânia, algimantas Rimkunas, o tratado de
lisboa prevê a criação de uma Europa de Relações Externas, para acções concretas, que de acordo com o tratado “trabalhará em cooperação
com os serviços diplomáticos dos Estados-membros”. pensamos que as
“embaixadas nacionais” permanecerão e encontrarão de maneira racio-

de maneira racional uma

Foto: maria Branco

de maneira racional uma

Foto: maria Branco

only the Best
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forma de cooperação com um
serviço diplomático da UE"

Algimantas Rimkunas
Embaixador da Lituânia

Segundo o Embaixador da lituânia, algimantas Rimkunas, o tratado de
lisboa prevê a criação de uma Europa de Relações Externas, para acções concretas, que de acordo com o tratado “trabalhará em cooperação
com os serviços diplomáticos dos Estados-membros”. pensamos que as
“embaixadas nacionais” permanecerão e encontrarão de maneira racional uma forma de cooperação com um serviço diplomático da uE.

unstoppable reading
nal uma forma de cooperação com um serviço diplomático da uE.

Luzmila Zanabria Ishikawa
Embaixadora do Perú

a Embaixada da lituânia em portugal estabeleceu-se em lisboa há 10

anos – 1998. trata de todo o espectro de relações bilaterais entre os dois
países: políticas económicas, culturais, etc. no trabalho da Embaixada

todas as áreas são igualmente importantes. ambos, lituânia e portugal,

P ara

a Embaixadora do perú, luzmila Zanabria ishikawa, “embora os

são membros da união Europeia e da nato, e este facto prova a im-

portância do aspecto político do nosso trabalho. a elevada importância

países da união Europeia constituam uma unidade política, ainda que

da área económica é evidente: o comércio e os investimentos bilaterais

dentro de um esquema de integração e tenham interesses específi-

enriquecem países e nações. por último mas não menos importantes são

cos, terão cada um deles necessidade de manter uma representação
diplomática própria para alcançarem os seus objectivos. a tendência

universal face à globalização é o desenvolvimento de uma sociedade

a Embaixada da lituânia em portugal estabeleceu-se em lisboa há 10

anos – 1998. trata de todo o espectro de relações bilaterais entre os dois
países: políticas económicas, culturais, etc. no trabalho da Embaixada

todas as áreas são igualmente importantes. ambos, lituânia e portugal,
são membros da união Europeia e da nato, e este facto prova a im-

portância do aspecto político do nosso trabalho. a elevada importância

da área económica é evidente: o comércio e os investimentos bilaterais

enriquecem países e nações. por último mas não menos importantes são
as relações culturais, que tornam as pessoas da lituânia e portugal mais

imprescindível leitura
as relações culturais, que tornam as pessoas da lituânia e portugal mais
próximas.

próximas.

n

n

de informação que, de uma forma ou de outra, está a redefinir alguns
papéis desempenhados pelas Embaixadas perante o actual processo
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de globalização, sem impedir no entanto que, enquanto existirem os
Estados-nação, existirão as Embaixadas, pois são elas que por ex-

celência têm a função de os representar, negociar e defender os seus
interesses no panorama internacional”.
Entre o peru e a República portuguesa as relações existentes podem
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“Business Chances for
the Swiss – Automotive
Cluster in Japan” Switzerland Global
Enterprise
A indústria automóvel japonesa oferece oportunidades para fornecedores
inovadores, e este estudo explica como
podem ser aproveitadas com sucesso.
As empresas que pretendam trabalhar
com os fabricantes japoneses do setor
automóvel devem ter presente que as
regras e práticas comerciais aplicáveis
no Japão diferem em muito das usuais
na Europa e nos EUA.
CONSULTAR

“Volume of retail
trade - Newrelease
Euroindicators” Eurostat, dezembro 2016
Os últimos dados disponíveis indicam
que, entre outubro de 2015 e outubro
de 2016, o índice de volume de vendas
no retalho aumentou 2,4 por cento na
zona euro e 3,5 por cento na UE28.
O crescimento na zona euro resulta
de um aumento de 3,3 por cento nos
produtos não alimentares, de 2,1 por
cento nos alimentos, bebidas e tabaco
e de 0,7 por cento nos combustíveis
para automóveis. Na UE28 os crescimentos foram de 4,9 por cento nos
produtos não alimentares, de 2,5 por
cento nos alimentos, bebidas e tabaco
e de 1,7 por cento nos combustíveis.
CONSULTAR

“The Global Wealth
Report 2016” - Credit
Suisse Research Institute,
novembro 2016
A 7ª edição deste relatório confirma um
fraco crescimento da riqueza global que,

no último ano, apenas acompanhou o
ritmo do aumento populacional. A riqueza cresceu 1,4 por cento para 256
biliões de dólares em 2016 (um acréscimo de 3,5 biliões de dólares), mas permaneceu inalterada por adulto, pela primeira vez, desde 2008. No quadro das
principais economias, os EUA e o Japão
geraram riqueza adicional substancial,
enquanto o Reino Unido registou um
declínio significativo, em resultado da
depreciação cambial da libra.
CONSULTAR

“The US economy:
An agenda for inclusive
growth” - McKinsey
Global Institute,
novembro 2016
Relatório que analisa o desempenho
da economia americana nos últimos
anos e identifica as cinco principais
áreas que poderão ter maior impacto
num crescimento económico sustentado e inclusivo.
CONSULTAR

Aviso sobre a Aplicação
Provisória do Acordo
de Parceria Económica
(APE) Intercalar entre
o Gana e a Comunidade
Europeia
O Acordo de Parceria Económica Intercalar entre a Comunidade Europeia e
o Gana foi objeto de ratificação pelas
partes e aplica-se a título provisório desde 15 de dezembro de 2016, até à conclusão das formalidades necessárias à
sua celebração. Nos termos do acordo,
aquando da sua aplicação provisória,
todos os direitos aduaneiros cobrados
na entrada da Comunidade aos produtos importados do Gana serão imedia-

tamente eliminados com exceção do capítulo 93 (armas e munições); em sentido inverso, os produtos comunitários na
entrada no Gana terão que obedecer a
um calendário de desmantelamento
pautal faseado dividido em quatro grupos e previsto no Anexo 2 do APE.
CONSULTAR

Moçambique aprova
alterações à Pauta
Aduaneira
Moçambique aprovou, no dia 30 de
novembro, alterações à Pauta Aduaneira em vigor com vista a estimular e
a incentivar o setor produtivo nacional.
A importação de matérias-primas/meios
de produção para a agricultura, pescas,
transportes e outros setores passa a beneficiar de isenções/reduções de direitos
aduaneiros. O diploma adapta também
as práticas nacionais às regras do comércio internacional, ou seja, à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
CONSULTAR

Portugal registou o 18º
PIB per capita da União
Europeia - Eurostat,
dezembro de 2016
De acordo com o Eurostat, em 2015, o
Luxemburgo e a Irlanda registaram os
valores mais elevados de PIB per capita
entre os 28 países da União Europeia,
com 264 por cento e 177 por cento da
média da UE, respetivamente. A Bulgária foi o Estado membro com o PIB
per capita mais baixo, 47 por cento da
média da UE, enquanto Portugal, com
77 por cento, se situou na 18ª posição.
CONSULTAR

Direção de Informação
manuel.gaeiras@portugalglobal.pt
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notícias
AICEP
ABC Mercado Coreia do Sul
A AICEP organizou o ABC Mercado - Coreia do Sul. Tratou-se de mais
uma ação de sensibilização acerca de
mercados, em que as empresas portuguesas ganham em conhecimento,
em diversificação de novas perspetivas
e formas de aumentar os seus negócios. Esta ação contou com a presença
da diretora da AICEP em Seul, Joana
Neves. Foram abordadas temáticas,
numa perspetiva multissetorial, para
as empresas portuguesas que pretendam iniciar, desenvolver ou potenciar
negócios com a Coreia do Sul.

ABC Mercado - Holanda
Com vista a dinamizar o comércio e
o investimento entre Portugal e a Ho-

landa, a AICEP organizou, em Lisboa e
no Porto, o ABC Mercado dedicado a
este país. Esteve presente o diretor da
AICEP em Haia, Miguel Porfírio, que
apresentou as oportunidades de negócio, num âmbito multissetorial, que
este mercado oferece às empresas portuguesas e as estratégias de abordagem mais eficazes para a concretização
de negócios. Empresas testemunho, de
setores diferenciados, conferiram uma
dimensão prática a estas sessões, através da partilha do seu know-how e das
suas experiências neste mercado.

Capacitação para
promoção do
fornecimento ao setor
aeronáutico
A AICEP, com o apoio das associações
setoriais AED Portugal e Pool.net,

organizou as edições da “Sessão de
Capacitação para Promoção do Fornecimento ao setor Aeronáutico”, ministradas pela Air Business Academy,
empresa filial da Airbus. Esta ação foi
promovida numa lógica de apoio ao
desenvolvimento internacional deste setor estratégico para a economia
portuguesa, ainda em estado emergente e com necessidade de diversificação de clientes e mercados.

Relações bilaterais
Portugal-Irão:
oportunidades
e desafios
A AICEP esteve representada pelo conselho de administração na conferência
“As relações bilaterais Portugal-Irão:
Oportunidades e Desafios”, organizada na CMS Rui Pena & Arnaut, que

contou com a presença do embaixador
do Irão em Portugal. Este encontro pretendeu constituir uma oportunidade
de reflexão sobre as oportunidades de
negócios entre os dois países e juntar
empresários e personalidades da diplomacia de Portugal e do Irão.

Novo embaixador
de Portugal no Irão
No âmbito da diplomacia económica, a AICEP realizou um seminário de
apresentação do novo embaixador de
Portugal em Teerão, João Corte Real.
Neste evento as empresas tiveram
oportunidade de dar a conhecer as
dificuldades, expectativas e intenções

dezembro 2016

comerciais ou de investimento em relação ao mercado iraniano.

MIECF 2017
A AICEP e o IPIM - Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de
Macau realizaram um seminário informativo sobre a “MIECF 2017 - Fórum
e Exposição Internacional de Coope-

gal promoveram dois workshops formativos para o EUROSONIC Portugal
Country Focus, de forma a preparar a
comitiva portuguesa constituída por artistas, agentes, managers, labels, PME
da indústria da música, entre outros
profissionais. As sessões tiveram em
vista a apresentação das redes profissionais que participarão no evento, análise da base de dados de participantes e
conselhos práticos para atingir os objetivos de reuniões e encontros, de forma
a gerar retorno do investimento de cada
participação portuguesa nesta missão.

Exportação de bens
de dupla utilização

ração Ambiental de Macau”. O objetivo foi dar a conhecer e promover a
MIECF 2017 enquanto importante fórum de discussão sobre a cooperação
para a indústria ambiental e desenvolvimento sustentável entre a China e
os mercados internacionais. Os participantes do seminário tiveram a oportunidade de partilhar as mais recentes
inovações no que respeita à tecnologia verde e apresentar soluções para
os demais problemas ambientais.

"China Council
for the Promotion
International Trade
of Shandong" e
empresas portuguesas
A AICEP realizou, no seu auditório, um
encontro entre a Delegação do CCPIT –
China Council for the Promotion International Trade of Shandong e empresas
portuguesas, com vista à dinamização
das relações entre ambos os países.
Neste encontro esteve presente Miguel
Frasquilho, presidente da AICEP.

"EUROSONIC Portugal
Country Focus"
A AICEP e a Plataforma WHY Portu-

A AICEP organizou um workshop sobre o tema “Exportação de bens de dupla utilização: regime jurídico”, onde
se abordaram as questões relacionadas
com o controlo do comércio externo de bens de dupla utilização. Estes
produtos com uma utilização comum,
industrial, perfeitamente normal (produtos químicos, máquinas ferramenta,
computadores, software) podem, dada
a sua versatilidade, ser igualmente destinados a uma utilização militar, para
o desenvolvimento ou produção de
armamento convencional ou de armas
de destruição maciça.
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para as startup nacionais de biotecnologia, foram os objetivos desta ação.

Oportunidades
de negócio e de
investimento –
Banco Mundial
A AICEP, o GPEARI - Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das
Finanças e o Grupo do Banco Mundial
realizaram, em Lisboa, o seminário
"How to work with the World Bank
Group – Business and Investment Opportunities". Este encontro contou com
a presença de representantes do Banco
Mundial e da IFC - Sociedade Financeira
Internacional e teve por objetivo contribuir para um melhor conhecimento do
grupo e do modo como as empresas
podem aceder às oportunidades de negócio que este disponibiliza.

"Portugal in London:
City meets Tech"
A AICEP coorganizou com a Portuguese Chamber of Commerce a
ação “Portugal in London: City meets
Tech”, no Reino Unido, com vista a
proporcionar networking entre startup e investidores, no domínio da tecnologia financeira da city londrina.

Missão “Life Sciences” Portugal Day at MassBio
A AICEP, em colaboração com a Associação PBio e a Portugal Ventures,
organizou, em Boston, o Portugal Day
at MassBio. A divulgação do setor nacional das ciências da vida e a criação
de oportunidades de parceria para as
empresas portuguesas, em especial

Portugal Expo 2016 Luxemburgo
A AICEP, através da diretora na Bélgica
e Luxemburgo, Maria Manuel Branco,
apoiou a CCILL - Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Luxemburguesa na divulgação, promoção e realização da Portugal Expo 2016, primeira feira multissetorial no Luxemburgo inteiramente vocacionada para as empresas e produtos
portugueses: Esta feira acolheu cerca
de 60 empresas portuguesas, algumas
já presentes no mercado, e um número
significativo de empresas que ainda não
exportavam para o Luxemburgo.
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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.
Caso a caso, numa base muito
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

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

Camarões
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Cazaquistão
Temporariamente fora de cobertura.
Chile
C

Aberta sem condições restritivas.

M/L

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

China*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

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

 aso a caso, com eventual exiC
gência 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

 lientes públicos: fora de coberC
tura. Clientes privados: caso a
caso numa base muito restritiva.

Líbia
T

Fora de cobertura.

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

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

 aso a caso, com exigência de gaC
rantia 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

Análise caso a caso, numa base
muito restritiva.

Senegal
C Em princípio. exigência de
garantia bancária emitida por
um banco aceite pela COSEC e
eventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro.

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).

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

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

Fora de cobertura.

Uruguai
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L

Não definida.

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

 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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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

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
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Bulgária
Colômbia
Guatemala
Hungria
Namíbia
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
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Honduras
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname

Grupo 6
Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores
Congo
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Senegal
Sérvia
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
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
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
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
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tadzequistão
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

ESTATÍSTICAS

dezembro 2016

INVESTIMENTO
e COMÉRCIO EXTERNO
>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE). EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR
2015
jan/dez

vh meur 15/14
jan/dez

2015
jan/set

2016
jan/set

vh meur
16/15 jan/set

Ativo

-377

-7.524

-66

1.847

1.912

-895

-740

Passivo

578

-9.258

-25

4.696

4.721

-210

-1.119

Saldo

-955

1.734

-41

-2.849

-2.809

-685

379

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

vh meur 16/15 vc meur 16/16
set/set
set/ago

2015 jan/set

2016 jan/set

vh meur 16/15
24

Títulos de participação no capital

766

790

De investidores diretos em empresas de investimento direto

768

773

6

De empresas de investimento directo em investidores diretos

27

24

-3

Entre empresas irmãs
Instrumentos de dívida

-29

-7

22

-831

1.057

1.888

De investidores diretos em empresas de investimento direto

-2.694

443

3.138

De empresas de investimento direto em investidores diretos

348

-192

-540

1.515

805

-710

2015 jan/set

2016 jan/set

vh meur 16/15

2.289

1.375

-914

De investidores diretos em empresas de investimento direto

2.285

1.378

-907

De empresas de investimento direto em investidores diretos

0

4

4

Entre empresas irmãs

3

-7

-10

Entre empresas irmãs

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

Instrumentos de dívida

-2.314

3.321

5.635

De investidores diretos em empresas de investimento direto

5.446

2.787

-2.659

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-8.388

253

8.641

628

281

-348
vh meur 16/15
jan/set

Entre empresas irmãs

2016 jan/set

vh meur 16/15
jan/set

PASSIVO

2016 jan/set

Alemanha

606

186

Espanha

1.381

1.166

Espanha

542

-15

Luxemburgo

839

-6.339

Brasil

402

290

Reino Unido

477

334

Reino Unido

267

225

França

354

203

Itália

80

0

Alemanha

333

-9

1.697

1.882

União Europeia 28

3.458

3.498

150

30

Extra UE28

1.238

1.223

ATIVO

União Europeia 28
Extra UE28

2015 jan/dez

vh meur 15/14
jan/dez

2015 jan/set

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

4.478

1.442

6.417

840

-5.577

-1.381

ID do Exterior em Portugal (IDE)

5.433

-293

6.457

3.689

-2.768

-696

-58

Saldo

-955

1.734

-41

-2.849

-2.809

-685

379

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 jan/set

vh meur 16/15 vh meur 16/15 vc meur 16/16
set/set
set/ago
jan/set
321

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

2012 dez

2013 dez

2014 dez

2015 dez

2016 set

tvh 16/15
set/dez

Stock Ativo

68.644

71.899

77.212

77.935

80.363

3,1%

Stock Passivo

112.278

118.207

126.280

128.711

133.914

4,0%

Stock IDPE

43.184

44.087

49.005

54.699

56.129

2,6%

Stock IDE

86.818

90.395

98.074

105.475

109.680

4,0%

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros

Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
BENS (Exportação)

2015

tvh 2015/14

2015
jan/out

2016
jan/out

tvh 16/15
jan/out

tvh 16/15
out/out

tvc 16/16
out/set

Exportações bens

49.826

3,7%

41.858

41.543

-0,8%

-3,5%

-1,2%

Exportações bens UE

36.257

6,5%

30.428

31.531

3,6%

-4,0%

-5,8%

Exportações bens Extra UE

13.568

-3,1%

11.430

10.012

-12,4%

-2,2%

13,8%

Exportações bens UE

72,8%

--

72,7%

75,9%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

27,2%

--

27,3%

24,1%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2016 (jan/out)

% Total

tvh 16/15

Espanha

26,4%

4,8%

França

12,7%

Alemanha

11,8%

Reino Unido
EUA

Exp. Bens - Var. Valor (16/15)

Meur

Cont. p. p.

Espanha

503

1,2

5,0%

França

251

0,6

-2,1%

Reino Unido

168

0,4

7,1%

6,0%

Moçambique

-117

-0,3

4,9%

-6,5%

EUA

-142

-0,3

Países Baixos

3,7%

-6,1%

China

-172

-0,4

Itália

3,4%

7,9%

Angola

-649

-1,6

Exp. Bens - Var. Valor (16/15)

Meur

Cont. p. p.

Exp. Bens - Produtos 2016 (jan/out)

% Total

Máquinas, Aparelhos

15,3%

4,6%

Máquinas, Aparelhos

280

0,7

Veículos e Outro Material de Transporte

11,5%

-2,4%

Vestuário

183

0,4

Plásticos, Borracha

7,7%

2,2%

Agrícolas

128

0,3

Metais Comuns

7,3%

-5,5%

Metais Comuns

-177

-0,4

Agrícolas

6,5%

5,0%

Combustíveis Minerais

-826

-2,0

tvh 16/15

2015

tvh 2015/14

2015 jan/set

2016 jan/set

tvh 16/15
jan/set

tvh 16/15
set/set

tvc 16/16
set/ago

Exportações totais de serviços

25.347

7,8%

19.198

19.636

2,3%

3,3%

-14,0%

Exportações serviços UE

17.466

9,4%

13.268

14.153

6,7%

5,2%

-17,3%

Exportações serviços extra UE

7.880

4,4%

5.930

5.483

-7,5%

-1,3%

-3,7%

Exportações serviços UE

68,9%

--

69,1%

72,1%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

31,1%

--

30,9%

27,9%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

dezembro 2016

ESTATÍSTICAS

2015

tvh 2015/14

2015
jan/out

2016
jan/out

tvh 16/15
jan/out

tvh 16/15
out/out

tvc 16/16
out/set

Importações bens

60.310

2,2%

50.450

50.124

-0,6%

-1,7%

-2,0%

Importações bens UE

46.152

4,6%

38.481

38.990

1,3%

-0,3%

-0,8%

Importações bens Extra UE

14.159

-4,9%

11.969

11.134

-7,0%

-6,4%

-6,2%

Importações bens UE

76,5%

--

76,3%

77,8%

--

--

--

Importações bens Extra UE

23,5%

--

23,7%

22,2%

--

--

--

BENS (Importação)

51

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2016 (jan/out)

% Total

tvh 16/15

Espanha

32,9%

-0,4%

Alemanha

13,5%

França

Imp. Bens - Var. Valor (16/15)

Meur

Cont. p. p.

Rússia

326

0,6

3,8%

Alemanha

249

0,5

7,8%

4,7%

Brasil

245

0,5

Itália

5,5%

0,9%

Argélia

-200

-0,4

Países Baixos

5,1%

-0,5%

Angola

-221

-0,4

Reino Unido

3,1%

-2,2%

Rep. Congo

-229

-0,5

China

3,0%

0,8%

Arábia Saudita

-293

-0,6

Imp. Bens - Var. Valor (16/15)

Meur

Cont. p. p.

Imp. Bens - Produtos 2016 (jan/out)

% Total

tvh 16/15

Máquinas, Aparelhos

16,4%

5,3%

Veículos, Out. Mat. Transporte

853

1,7

Veículos e Outro Material de Transporte

13,9%

14,0%

Máquinas, Aparelhos

416

0,8

Agrícolas

11,1%

1,4%

Alimentares

174

0,3

Químicos

10,8%

0,2%

Metais Comuns

-293

-0,6

Combustíveis Minerais

9,7%

-29,1%

-1,995

-4,0

Combustíveis Minerais

2015

tvh 2015/14

2015 jan/set

2016 jan/set

tvh 16/15
jan/set

tvh 16/15
set/set

tvc 16/16
set/ago

Importações totais de serviços

12.945

7,3%

9.663

9.748

0,9%

3,5%

2,9%

Importações serviços UE

8.707

9,0%

6.484

6.657

2,7%

1,9%

4,2%

Importações serviços extra UE

4.238

3,9%

3.179

3.091

-2,8%

7,0%

0,2%

Importações bens UE

67,3%

--

67,1%

68,3%

--

--

--

Importações bens Extra UE

32,7%

--

32,9%

31,7%

--

--

--

2015

2016 1º Sem.

FMI

CE

OCDE

BP

Min. Finanças

SERVIÇOS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %)

INE

INE

dezembro 16

novembro 16

setembro 16

outubro 16

novembro 16

PIB

1,6

0,9

1,3 : 1,3

0,9 : 1,2

1,2 : 1,3

1,1 : 1,6

1,2 : 1,2

Exportações Bens e Serviços

6,1

2,3

3,5 : 3,6

2,8 : 3,7

2,8 : 3,8

3,0 : 4,7

3,3 : 3,7

Unidade: Milhões de euros
Fontes: INE/Banco de Portugal
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros
tvc - Taxa de variação em cadeia

Cont. - Contributo para o crescimento das exportações

p.p. - Pontos percentuais

tvh - Taxa de variação homóloga
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Miguel Porfírio
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Pedro Sousa
FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt
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Raul Travado
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Tun

Carlos Moura
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Ana Isabel Douglas
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Carlos Pinto
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Nuno Várzea
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Maria João Bonifácio
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CHINA

Afonso Duarte

Laurent Armaos

ARÁBIA SAUDITA
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aicep.athens@portugalglobal.pt
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EAU
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Mariana Oom
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Editora: Lidel
Ano: 2016
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Preço: 24,95€

torregulação

cidade, é uma

saúde joga-se

ariedades que

nto do stresse
confronto do

o? Poderá ele

ão e realização

sa do trabalho

iguração mais

bem como os

s esforços de

abalhos mais

ais produtivas.

para gerir e delinear o melhor
caminho numa relação negocial.
Assim, pretende, de forma clara
e pormenorizada, identificar o
importante papel da concertação
social e diferenciar os vários sujeitos que participam nesta área.
Destinada a alunos de gestão de
recursos humanos e direito, bem
como a empresas, a obra possibilita
a aquisição de conhecimentos cruciais ao nível dos direitos individuais
e coletivos de trabalho, e respetivos
instrumentos de regulamentação.
O “Manual de Relações Laborais”
visa contribuir para um melhoramento das relações entre empregadores e colaboradores, reforçando
a noção de justiça, fundamental
para que exista um ambiente favorável à produtividade e ao bem-estar laboral.

Confronto do Stresse, Fatores
Psicossociais e Saúde no Trabalho
CONFRONTO DO STRESSE, FATORES PSICOSSOCIAIS E SAÚDE NO TRABALHO

Universidade de
rsidade do Minho
Aveiro. Além da
ado grande parte
resse, sobretudo
vros, capítulos e
sse e a prevenção
umas instituições
de de Aveiro e o

Hoje em dia é cada vez mais necessário equilibrar a balança das
estratificações hierárquicas dentro
de uma empresa. O modo como
os empregadores e os trabalhadores exigem e, consequentemente,
defendem os seus interesses, mudou radicalmente. A harmonia
é maioritariamente conseguida
através de leis e contratos de trabalho, que demonstram os direitos e deveres de ambas as partes.
Deste modo, as relações laborais,
definidas como vínculos de trabalho, são controladas e arbitradas
por várias entidades, para proporcionar a consonância quando
existe um conflito entre entidade
e trabalhador.
Esta obra é um guia essencial à
aprendizagem e obtenção de táticas e estratégias imprescindíveis

Marco Ramos

20/09/16 20:31

Autor: M
 arco Ramos
Editora: Editora RH
Ano: 2016
Nº de páginas: 320
Preço: 24,00€

No mundo trabalho, a saúde está
presente na forma como lidamos
quotidianamente com as contrariedades que nos perturbam. Essa
forma de lidar com as adversidades
designa-se de confronto do stresse.
Com base no estudo da realidade
portuguesa do trabalho, mental e
emocional, esta obra dá a conhecer uma configuração saudável de
estratégias de confronto do stresse, bem como os fatores psicossociais que mais parecem apoiar
esses esforços de adaptação.
Este livro pretende dar resposta
a questões como: “Como será o
tipo de confronto do stresse que
mais se relaciona com a saúde no
trabalho?” e “Poderá ele depender de fatores psicossociais, rela-

tivos à organização e realização
do trabalho?”.
O principal público-alvo deste livro
são gestores, quadros superiores de
empresas, investigadores, consultores, formadores, diretores e técnicos
de recursos humanos, psicólogos e
estudantes do ensino superior nas
áreas da psicologia, gestão, economia, comportamento organizacional e sociologia das organizações.
Marco Ramos é licenciado em psicologia pela Universidade de Coimbra, mestre em psicologia clínica
pela Universidade do Minho e doutor em psicologia pela Universidade
de Aveiro. Além da prática clínica
como psicoterapeuta, é docente na
Universidade de Aveiro e no INDEG-IUL - ISCTE Executive Education.

AICEP

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

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

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça
os casos de sucesso de empresas portuguesas e os artigos de
especialidade económica.
Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa
nacional e estrangeira.

Subscreva as nossas newsletters.

Registe-se!

PERTO DE SI
PARA O LEVAR MAIS LONGE
Sabemos como é importante acompanhar cada passo
do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.
Por isso, estamos próximos de si através duma equipa de Gestores
de Cliente em Portugal e uma Rede Externa em 65 mercados.
Cada vez que a sua empresa vai mais longe
Portugal fica mais global.

aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt

