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Aposta no digital vai alargar oferta da AICEP
Nesta edição da Portugalglobal apresentamos
as linhas gerais do Plano Estratégico da AICEP
para o triénio 2017/2019, que encerra um conjunto de medidas que visam aproximar ainda
mais a agência dos seus clientes – as empresas
– através da prestação de novos serviços, novos produtos e novos mecanismos de apoio. É
no relacionamento com as empresas que mais
iremos inovar, procurando chegar, sobretudo,
àquelas que ainda não são acompanhadas
pela agência.
O projeto, já lançado, de criação de uma plataforma digital a implementar ao longo dos próximos três anos é o passo fundamental que nos
permitirá acompanhar um maior número de
empresas exportadoras e com processos de internacionalização. Sem prejuízo, as que necessitam de um acompanhamento mais próximo,
continuarão a ter um contacto personalizado
com a nossa área comercial.
Queremos, com este novo plano, continuar
a apoiar cada vez mais e melhor as empresas
que connosco contam para o desenvolvimento das suas estratégias de internacionalização
e/ou de investimento, disponibilizando novas
ferramentas que contribuam para a sua abor-

dagem ao mercado externo, com recurso quer
aos nossos serviços em Portugal quer à rede de
escritórios de que dispomos em cerca de meia
centena de mercados.
No âmbito deste novo plano – que poderão
conhecer com mais detalhe à frente, nesta
revista – gostaria ainda de referir que iremos
também focar a nossa atividade comercial em
ações com impacto transversal e de maior escala, visando aumentar a notoriedade de Portugal como destino de negócios e de investimento no mercado internacional.
Por fim, quero ainda destacar o dossier sobre
o mercado do Egito, um país empenhado na
implementação de reformas estruturais e económicas que podem constituir novas oportunidades de negócio para as empresas nacionais.
Contamos, para tal, com as análises da embaixadora de Portugal no Cairo, Dra. Madalena
Fischer, e do embaixador do Egito em Portugal,
Sr. Ali Elashiry, aos quais agradeço a sua excelente colaboração.
LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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As PME são
uma referência
para o país.
E há um banco que é a
referência para as PME.
As PME são o motor do tecido empresarial português e sabem que podem contar com
o NOVO BANCO para as apoiar. Se ambiciona alcançar resultados no futuro, fale com
o banco de referência das empresas portuguesas e conheça a oferta especializada
e a equipa de gestores dedicados, que irão ajudá-lo a levar o seu negócio mais longe.
Tesouraria

Apoio ao
Investimento

Seguros

Oferta
Especializada

Criar valor para as empresas.
Esta é a nossa marca.

novobanco.pt/empresas

Soluções de
Recursos Humanos

6

ENTREVISTA

Portugalglobal nº102

LUÍS
CASTRO
HENRIQUES
Presidente da AICEP

“Plataforma digital vai apoiar

mais empresas e oferecer
novos serviços e produtos”
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A transformação digital da AICEP, com uma nova abordagem comercial no
relacionamento com as empresas, é um dos pilares essenciais da estratégia da
agência para os próximos três anos, visando apoiar melhor um leque mais alargado
de empresas com processos de internacionalização e/ou de investimento.
Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, revela, em entrevista, as principais
linhas do novo Plano Estratégico e aponta metas e objetivos que gostaria de ver
concretizados para que a agência seja cada vez mais o parceiro-chave das empresas
e do tecido associativo.
Pode descrever, em traços gerais,
as principais linhas do novo Plano
Estratégico da AICEP?
O Plano Estratégico da AICEP para o
triénio 2017/2019 assenta em quatro pilares: três orientados para a nossa operação fora de portas da Agência, ou seja,
tudo o que respeita à ação da AICEP junto das empresas, e um pilar estritamente
interno que é transversal e fundamental
para o desempenho da nossa missão.
Existem três aspetos da nossa atividade que terão abordagens diferentes. Primeiro, iremos ter um enfoque
geográfico assente sobre as potencialidades dos mercados e sobre a competitividade dos setores e das empresas portuguesas. No âmbito do plano
estratégico fizemos um estudo sobre
o conjunto de geografias onde temos
escritórios, e a outros mercados, e a
conclusão foi que estamos bem nos
locais onde nos encontramos. No entanto, teremos de ponderar quais são
os mercados onde vamos necessitar
de maior capacidade de resposta.
Temos de priorizar os nossos recursos
à medida que o tempo vai evoluindo.
Se tivermos de colocar recursos numa
geografia que represente milhares de
milhões de euros de exportações e outra
que represente dezenas de milhões de

euros, teremos de seguir um caminho
orientado para o que tem maior impacto. Dou-lhe um exemplo: 5 por cento
do aumento de exportações em França
representa um aumento de 300 milhões
de euros na balança comercial, mas 5
por cento de aumento de exportações
na Indonésia, outro mercado de dimen-

“Uma plataforma
digital eficaz irá
permitir personalizar
muitos serviços e
oferecer cada vez mais
produtos às empresas
nossas clientes, por
exemplo através
de novos portais
para a exportação e
investimento.”
são relevante, representa apenas dois
milhões de euros. Por outro lado, a nossa ação tem de ser, em parte, balizada
pela própria necessidade das empresas
e vamos ter de jogar com esse equilíbrio.
Este é o primeiro pilar e o segundo…
Um segundo pilar visa definir como nos
relacionamos com as empresas, isto é,

como vamos desenvolver a nossa atividade comercial. Neste pilar, foram
considerados dois aspetos relevantes.
O primeiro é que há um conjunto alargado de empresas que exportam e que
não estão a ser acompanhadas pela
AICEP, quase 10 mil que temos de “trazer a bordo”, alargando a base exportadora. Um segundo aspeto tem a ver
com as necessidades das empresas e a
sua segmentação. As empresas que necessitam de um acompanhamento próximo e regular têm de ter um interlocutor dentro da agência que tenha uma
visão global sobre a sua operação até
para, por vezes, conseguir antecipar o
apoio que possam precisar. Ou seja, temos de fazer duas coisas: temos de ter
algo que nos permita apoiar mais clientes e que os clientes sejam segmentados consoante as suas necessidades.
O que se decidiu foi ter uma segmentação de acompanhamento comercial
personalizado e, em paralelo, um atendimento mais geral que não está dependente de uma só pessoa mas que
permite dar uma resposta mais rápida
e eficaz a um leque mais alargado de
empresas o qual, esperamos, seja cada
vez maior.
De que forma poderemos alargar a
base exportadora?
Se queremos alargar a base exporta-
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dora temos de ter ferramentas e mecanismos de apoio às empresas que
tenham um custo marginal adicional
de serviço muito reduzido. É neste âmbito que surge a criação de uma plataforma digital, que será a ferramenta
primordial para desenvolvermos uma
nova abordagem no relacionamento
com as empresas. Uma plataforma
digital eficaz irá igualmente permitir
personalizar muitos serviços e oferecer
cada vez mais produtos às empresas
nossas clientes, por exemplo através
de novos portais para a exportação e
investimento. Através do digital passaremos também a ter muito mais
informação das próprias empresas, o
que é uma vantagem no acompanhamento que fazemos. Mas para que a
nova abordagem comercial seja um sucesso é fundamental que as unidades
de atendimento e acompanhamento
personalizado andem a par e passo e
que tenham absoluto controlo sobre
os seus segmentos de clientes. Quero
frisar que para a AICEP todas as empresas e todos os clientes são importantes.
E quanto ao terceiro pilar?
O terceiro pilar está relacionado com
a tipologia de produtos e é também
resultado de um trabalho iniciado anteriormente. A agência já tinha identificado a necessidade de prestar serviços diferentes às empresas, nomeadamente na área da formação. Consideramos que é importante termos
uma base alargada de formação geral
às empresas para estas ganharem as
competências de gestão necessárias
ao desafio que representa um processo de internacionalização.
Neste domínio, a agência irá celebrar
parcerias com universidades para garantir que há programas de formação
adaptados às necessidades das nossas empresas. Iremos funcionar como
unidade agregadora que, em conjunto com as universidades, oferece às
empresas mais uma ferramenta para
o processo de internacionalização,
nomeadamente formação com foco

setorial, segmentada para ser o mais
eficaz possível e de maior valor acrescentado para as empresas.
O último pilar assenta sobre a mudança interna que será necessária fazer
para desenvolver e implementar este
plano. É necessário tomar medidas internas que capacitem a agência para
esta transformação a vários níveis,
seja o digital, seja a diferente abordagem comercial aos clientes, seja a
tipologia de novos produtos. Assim,
teremos uma componente transversal
relevante e inteiramente dedicada às
capacidades internas.
Falou na transformação para o digital. Que importância terá esta medida no funcionamento da agência,
nomeadamente no apoio às empresas portuguesas?
Em termos gerais, lançámos há duas semanas um processo exaustivo e intenso
de design thinking que nos irá permi-

tir redefinir produtos e processos, bem
como esclarecer como poderemos ter
um contacto mais próximo com os clientes. Se a nossa prestação de serviços for
melhor, os nossos clientes não sentirão
que se trata de um canal remoto.
É muito importante que se perceba
que a plataforma digital não consiste em fazer um site novo e bonito; é
muito mais do que isso! Estamos a falar de uma alteração de paradigma de
serviço às empresas, com ramificações
a todos os níveis, seja a nível de processos, de produtos ou de abordagem
aos clientes. O produto digital tem de
ser bom o suficiente para garantir que
tem a adesão dos nossos clientes por
si só, incluindo os que têm apoio personalizado da área comercial.
Como será projetada e executada
esta plataforma?
A execução tem início com o exercício de design thinking, para definir o
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Como, no âmbito da nova estratégia, irá a AICEP promover o aumento das exportações e a captação de
mais e melhor investimento? Que
meta gostaria de ver atingida em
termos do contributo das exportações para o PIB?
A agência tem dois objetivos estatutários: captar investimento para Portugal e promover as exportações e a
internacionalização das empresas portuguesas. No âmbito do plano não só
há uma abordagem comercial diferente, mas também há tarefas e objetivos
novos, embora continuemos a potenciar o que já fazemos bem.
Quanto a metas, nesta fase em que
o país está numa nova rota de crescimento, temos de garantir coletivamente – a sociedade civil, os empresários, as associações –, que vamos
atingir os 50 por cento das exportações no PIB. É fundamental atingirmos
essa meta entre 2020 e 2025 para ni-

que vamos querer da plataforma, os
serviços a oferecer e como é que a
vamos operar. De seguida, virá a implementação desta nova ferramenta
digital que se espera vir a ocorrer
no início do próximo ano para que,
se tudo correr segundo o plano, se
possa ter o seu primeiro release entre
setembro e outubro de 2018, ou seja,
o primeiro lançamento junto dos nossos clientes. Posteriormente, e à medida que se forem concretizando as
diversas etapas, vamos tendo novos
releases, novos serviços, novos produtos e novos mecanismos de contacto junto das empresas.
Este será um investimento muito relevante e fundamental para que a Agência esteja na linha da frente no apoio
prestado às empresas. Representa um
investimento de quase um milhão de
euros ao longo destes três anos, valor
que vai ter uma grande concentração
neste primeiro ano e meio.

“A taxa de captação
de investimento,
assim como a taxa de
projetos concretizados
nestes últimos anos
é significativamente
superior à média
histórica dos anos
anteriores – cerca de
300 milhões de euros
em média superior – e
queremos manter este
nível de captação de
investimento.”
velarmos com os países europeus que
se comparam com Portugal. Gostaria
de frisar que a saída da crise foi quase
toda feita pelo aumento das exportações e pelo esforço dos empresários.
E no que diz respeito ao investimento?
Em termos de captação de investi-
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mento, a estratégia geral mantém-se
idêntica à dos dois últimos anos, com
resultados extremamente positivos
nesta área. A taxa de captação de
investimento, assim como a taxa de
projetos concretizados nestes últimos
anos é significativamente superior à
média histórica dos anos anteriores –
cerca de 300 milhões de euros em média superior – e queremos manter este
nível de captação de investimento.
Ainda assim, o plano estratégico contém algumas medidas novas e abordagens em que pretendemos envolver quadros/pessoas com experiência
relevante em determinados setores,
ajudando a potenciar o investimento
nessas áreas de negócio. Além disso,
a nossa equipa de FDI Scouts, especialistas na captação de investimento,
também será reforçada em geografias específicas: Europa, Brasil e Costa
Oeste dos EUA.
Há novos projetos de investimento
em carteira?
Esperamos que 2017 seja um ano
bom e queremos manter este novo
patamar de investimento. Temos muitos projetos em pipeline e gostaria de
destacar que há uma tipologia crescente de projetos, além do investimento industrial que temos captado,
que são os centros de serviços de alto
valor acrescentado, como a engenharia, o desenvolvimento de software ou
I&D e que, estou convencido, se irá
manter no futuro.
Voltando às exportações, a agência
irá privilegiar os mercados ditos tradicionais ou voltará a sua estratégia
para uma maior diversificação?
Vamos olhar para a nossa balança de
bens: temos mais de 70 por cento exportados para a União Europeia e 25
a 30 por cento para outros países. É
óbvio que temos de operar em determinados mercados nos quais ganhar
1,0 por cento de quota tem um impacto enorme na nossa balança comercial. Nesse sentido, é fundamental continuar a apostar e continuar a
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ganhar quota nos nossos mercados
tradicionais. Por outro lado, a manutenção da presença da rede da AICEP
em 33 mercados de aposta significa
que damos uma atenção muito relevante a estes mercados de diversificação. De facto, verificamos que
antes da crise houve um efeito muito
positivo de diversificação que agora a
está a ser retomado.
As empresas têm, em primeiro lugar,
de conseguir entrar nos mercados
onde é mais fácil entrar, e esses mercados estão na União Europeia que é
o nosso verdadeiro mercado interno.
Tendo dado esse primeiro passo, e a
partir do momento em que se sintam
preparadas, as empresas devem procurar outros mercados, onde existam
oportunidades para os seus produtos
ou serviços. Primeiro, dar um passo
sólido; segundo, garantir que à medida que se vai conquistando mercado,
também se tem uma estratégia de
diversificação.

que Portugal é um bom destino de
negócios e um bom destino para o
investimento. Não somos só nós que
o dizemos, o Banco Mundial também
o diz: somos o 25º melhor destino
para fazer negócios no mundo.

uns com os outros. Um terceiro aspeto
a reter é que irá ser uma semana intensíssima porque o nosso objetivo é
estarmos em todos os momentos-chave do Web Summit no que respeita à
captação de investimento.

Este ano a nossa abordagem será ligeiramente diferente. A agência estará dedicada a um conjunto alargado
de investidores que já estão no nosso
radar, e iremos aproveitar o Web Summit para reforçar a partilha da mensagem das vantagens competitivas do
país, mostrando que devem colocar

Que grandes ações os empresários
portugueses podem esperar da
AICEP nos próximos tempos? Que
marca gostaria de deixar no final
do triénio?

Gostaria também que um leque cada
vez mais alargado de empresas pudesse reconhecer a AICEP como um
parceiro-chave, seja em momentos de
decisão de investimento, seja em momentos de decisão de internacionalização. E que podem e devem contar
com o nosso apoio.

Aproxima-se a realização em Portugal de mais uma edição do Web
Summit. O que se lhe oferece dizer sobre este importante evento
e qual o envolvimento da AICEP
no mesmo?
A AICEP esteve envolvida, desde o
primeiro momento, na vinda do Web
Summit para Portugal. E objetivamente, com o que vimos no ano passado,
penso que podemos dizer “missão
cumprida”. O Web Summit correspondeu a tudo aquilo que esperávamos: colocou Portugal nas “bocas do
mundo” tecnológico, o que é fantástico, e trouxe a Portugal milhares de
pessoas que não conheciam o país
e que assim puderam ver o Portugal
moderno que se reinventou e que tão
bem os soube receber.
Acredito que o Web Summit este
ano irá ser uma repetição do sucesso do ano passado, com milhares de
pessoas novas a virem a Portugal,
milhares de pessoas a perceberem

Gostaria que esta nova estratégia comercial tivesse um impacto tangível
no relacionamento das empresas com
a agência e que fosse alargada a base
de empresas que acompanhamos.

Portugal no mapa das suas intenções
de investimento.
Iremos ter também um programa de
formação que visa preparar as empresas para perceberem como é que
devem interagir no âmbito do Web
Summit e como é que podem aproveitar ao máximo o evento para melhorar a sua abordagem de inovação.
No fundo, iremos fazer a ponte entre
empresas já estabelecidas no mercado
e as startups. São dois universos diferentes mas que têm imenso a ganhar

Vamos focar a nossa atividade comercial em ações com impacto transversal
mantendo estreita articulação com as
associações empresariais às quais cabe
a promoção de âmbito setorial. Iremos
realizar alguns eventos de larga escala
que julgamos serem importantes para
aumentar a notoriedade de Portugal
como destino de negócios e de investimento. Queremos que Portugal seja
cada vez mais conhecido e reconhecido, como um país moderno onde vale
a pena investir, onde existem empresas
com produtos e serviços de grande
qualidade, inovação e design.
Há um último aspeto que vale a pena
destacar que é a organização, pela agência, da participação de Portugal na EXPO
2020 no Dubai. A AICEP é atualmente
responsável por gerir a implementação
dos projetos e a presença de Portugal
nestes eventos internacionais. Estou
confiante que a EXPO 2020 Dubai vai
ser um enorme sucesso e um momento
marcante da história do século.
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AICEP MAIS SIMPLES E MAIS PRÓXIMA

NOVO PLANO ESTRATÉGICO
PARA O TRIÉNIO 2017-2019

A nova administração da AICEP, que iniciou as suas funções em abril deste ano,
lançou no início de outubro um novo Plano Estratégico para o triénio 2017-2019. A
premissa base assenta na transformação digital, com o objetivo de criar uma AICEP
mais simples e mais próxima das empresas e das associações.
Nos últimos 10 anos, a economia
portuguesa sofreu significativas alterações estruturais. Ainda assim, registou-se um crescimento positivo das
exportações de bens e serviços e um
aumento do investimento captado.
Além disso, o mercado está cada vez
mais competitivo para as empresas

portuguesas, que continuam a apostar na diversificação dos seus mercados de exportação e na inovação
constante dos seus produtos e processos de produção.
Em termos de mercados de exportação, Portugal manteve os mesmos

destinos nos últimos anos, tendo
como principais clientes o Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América.
Com a necessidade de fortalecer e desenvolver a sua missão num mercado
mais competitivo e digital e de manter

outubro 2017

a dinâmica de crescimento e recuperação das exportações e do investimento, a nova administração da AICEP
considerou pertinente e imprescindível a criação de uma nova estratégia.
Os principais objetivos do novo Plano Estratégico da AICEP baseiam-se
em manter as exportações na rota
de crescimento, de modo a atingirem
um peso de 50 por cento no PIB entre
2020 e 2025; reforçar a proximidade
e o apoio às empresas, especialmente
às PME; fomentar o crescimento do
ecossistema orientado para o mercado internacional; captar investimento;
potenciar a captura de Investimento Direto Estrangeiro, através de um
maior enfoque nos mercados prioritários e na rede de FDI Scouts, que são
especialistas na captação de investimento; promover a imagem de Portugal; fortalecer o foco em resultados
e geração de impacto; e simplificar a
relação e o processo de interação com
as empresas, via aposta digital.
O primeiro pilar estratégico, que fundamenta os objetivos referidos, consiste no reforço da rede externa para
servir da melhor forma os mercados
prioritários. Desta forma, será reforçada a presença física da AICEP, com a
criação de novas delegações na Irlanda e na China, aproveitando a abertura de um novo consulado português
em Cantão. Adicionalmente será aumentado o número de FDI Scouts,
quadros da AICEP formados especificamente para se concentrarem na
captação de investimento, na Europa,
nos Estados Unidos da América (pela
sua dimensão como país e como mercado investidor) e no Brasil.
Luís Castro Henriques, presidente da
AICEP, refere que “a ideia é priorizar os
mercados onde podemos ter mais impacto, seja por ganho de quota de mercado ou pela exploração de novos segmentos com potencial de crescimento”.
Este pilar passa também por uma
aposta mais significativa no espaço da

CPLP, nomeadamente através da criação de novos acordos que valorizem
estes mercados e facilitem a concretização de negócios nos mesmos. Portugal deve posicionar-se como uma
plataforma para operar nestes mercados, não apenas para as empresas
europeias, mas também para as empresas do Extremo Oriente.
A AICEP considera ainda fundamental uma priorização dos mercados
para garantir um maior enfoque e
melhores resultados, por isso, encara
17 mercados como core: Alemanha,
França, Estados Unidos da América,
Reino Unido, China, Japão, Espanha,
Brasil, Angola, Itália, Marrocos, Bélgica, Polónia, Rússia, Holanda, Suécia
e Canadá, tendo em consideração o

“Este plano pretende
assim promover
Portugal no mundo,
como um destino
de excelência e
reconhecimento para a
realização de negócios
e de investimento.”
potencial das exportações e do investimento estrangeiro.
O segundo pilar diz respeito ao aperfeiçoamento do nível de serviço comercial e ao alargamento da base de
empresas apoiadas pela AICEP, através
da revisão deste serviço e do reforço
dos canais digitais.
Ao nível da revisão do serviço comercial disponibilizado por este organismo, cujo objetivo é chegar a mais
empresas, pretende-se realocar as carteiras de clientes, reforçar a equipa de
gestores de clientes, consolidar o modelo comercial por setor e angariar as
PME identificadas como prioritárias,
mas que não estão em carteira.
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Mercados core
Alemanha

Itália

França

Polónia

EUA
Reino Unido
Holanda
China
Espanha

Suécia
Marrocos
Brasil
Japão

Angola

Rússia

Bélgica

Canadá

Existindo um universo de cerca de 23
mil empresas exportadoras, e tendo
a AICEP uma carteira de clientes de
13 mil, há um universo de 10 mil que
não são alcançadas pela agência. Só
com uma alteração do modelo comercial e uma transformação do canal digital, a AICEP conseguirá chegar a todo este universo.
O processo de transformação digital
consiste, portanto, na reformulação do canal de atendimento digital, através do lançamento de novos
portais para a promoção das exportações e a captação de investimento, do desenvolvimento de novas
ferramentas de e-learning e ainda
da disponibilização de serviços de
apoio ao processo de exportação. O
investimento realizado será cerca de
um milhão de euros.
O terceiro pilar baseia-se no fortalecimento e alargamento da oferta
de produtos e serviços da AICEP, tais
como a criação de um programa de
apoio a PME em fase de internacionalização, o reforço da oferta de
ações de formação especializadas e
personalizadas a determinados setores e a criação de parcerias com
universidades para o lançamento de
programas de formação avançada.

14

DESTAQUE

Portugalglobal nº102

Mercados
para garantir
diversificação
Índia
Suíça

Arábia
Saudita

Áustria

Cabo Verde

República
Checa

Indonésia

Rep. Coreia

África do Sul

Dinamarca

Macau

Turquia

Argentina

Hungria

Tunísia

Moçambique

Irão

Roménia

Chile

Austrália

Colômbia

EAU
Grécia

São Tomé
e Príncipe

Tailândia

Timor-Leste

Malásia

Cuba

Qatar

Guiné-Bissau

México

Argélia

Venezuela

Além destas premissas, serão ainda
implementadas outras medidas ao
longo dos próximos anos, tais como:
•
Lançamento de um programa de
cross-selling para promover a imagem de Portugal;
• Criação de um concurso de ideias
que identifique o melhor modelo
para promover a marca de produtos
portugueses nos mercados externos;
• Organização de missões de captação de investimento e de entrada
em novos mercados;
• Desenvolvimento de iniciativas conjuntas com outros países europeus
em mercados terceiros, aproveitando potenciais fundos europeus;
•
Reativação do conselho consultivo
da AICEP, constituído por três fóruns
bianuais de debate e reflexão das
necessidades reais dos stakeholders
(empresas, associações, universidades e câmaras de comércio);
• Dinamização das exportações online
dos produtos portugueses;
•
Reformulação do programa INOV
Contacto, com vista a aumentar o
número de candidatos;
• Realização de um evento anual para

apresentar os principais resultados
de exportação e investimento do
ano anterior e atribuir um prémio de
reconhecimento à PME que mais se
destacou na área da exportação;
•
Criação de conselhos económicos
para a internacionalização junto das
Embaixadas;
• Reforço das relações e parcerias com
outras entidades públicas e organismos governamentais para a promoção do investimento em Portugal
e da internacionalização do tecido
empresarial.
Este plano pretende assim promover
Portugal no mundo, como um destino de excelência e reconhecimento
para a realização de negócios e de
investimento.
A nível interno, pretende-se ainda
reforçar as capacidades internas da
equipa, recorrendo à contratação de
31 novos colaboradores para os quadros da Agência, à implementação de
um novo sistema de gestão do conhecimento e ao ajustamento do modelo
organizativo, como se pode verificar
no novo organograma.
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Helsínquia
Oslo

Estocolmo

Haia
Dublin
Bruxelas

Londres

Milão
Toronto

Berlim

Varsóvia
Praga

Berna

Paris

Moscovo

Copenhaga

Bratislava
Viena

Budapeste
Bucareste

Barcelona
Nova Iorque

Baku

Ancara
Madrid

S. Francisco

Argel

Pequim
Seul

Teerão

Atenas

Tunes

Tóquio

Rabat
Tripoli

Xangai

Koweit

Praia

Doha
Riade

Havana

Nova Deli
Guangzhou

Abu
Dhabi

Macau

Hong Kong

Myanmar

Cidade do México
Banguecoque
Caracas

Vietname

Bissau

Panamá

Kuala Lumpur

Bogotá
São Tomé

Singapura

Jacarta
Dili

Luanda

Lima

Rio de Janeiro
São Paulo

Windhoek
Pretória
Gaborone

Maputo

Santiago do Chile
Buenos Aires

Sydney

Montevideu

POR UMA REDE EXTERNA
CADA VEZ MAIS EFICAZ
A dimensão e diversidade da Rede Externa é um dos ativos mais valiosos da AICEP.
Estamos presentes fisicamente em 49 pontos de rede e cobrimos mais de 60
mercados, espalhados pelos cinco continentes, apoiando no terreno milhares de
empresas portuguesas, promovendo a internacionalização da economia nacional e
a competitividade do país.
Em estreita articulação com a rede
diplomática e consular, os pontos de
rede da AICEP atuam em duas áreas-chave: promoção das exportações e
atração do investimento estrangeiro,
sendo que em alguns pontos também
atuamos a promoção do turismo, com
equipas especializadas, mediante protocolo específico com o Turismo de
Portugal. Como praticamente todas
as Delegações da AICEP estão localizadas nas Embaixadas e Consulados,
desenvolve-se uma verdadeira cooperação estratégica muito positiva para
o país e para as nossas empresas.
A AICEP está no terreno para apoiar
as empresas no seu esforço de internacionalização e/ou atividade expor-

negócios, mercados e potenciais investidores no nosso país. O conhecimento que temos sobre os mercados
e agentes locais, o nosso aconselhamento sobre as oportunidades de negócio, e o apoio local às empresas e às
associações empresariais que se deslocam aos mercados é insubstituível.

>POR ANTÓNIO SILVA, VOGAL
DA ADMINISTRAÇÃO DA AICEP
tadora, ajudando a ultrapassar as dificuldades com que se deparam, quer
ao nível da informação nos mais variados domínios, quer da logística ou da
burocracia. A nossa Rede é uma frente avançada na identificação de novos

O potencial dos mercados onde a
AICEP está presente torna necessário
ter uma Rede Externa o mais focada
possível nos mercados prioritários
para Portugal e assim garantir uma
maior eficácia de atuação. Temos de
fazer um esforço de priorização e,
por isso, no âmbito do Plano Estratégico para 2017-2019, vamos reforçar
o foco da nossa atividade nos merca-
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dos de alto potencial para as exportações, captação de investimento e
turismo (como a Alemanha, França,
EUA, Reino Unido, Holanda e China),
nos mercados com foco principal em
exportações (como Espanha, Angola, Polónia, Itália, Bélgica, Suécia e
Marrocos), e nos mercados com forte
potencial na área da captação de IDE
(Brasil, Japão, Rússia e Canadá). Nos
restantes 33 mercados onde estamos
presentes para garantir a diversidade,
o objetivo é a otimização dos recursos existentes e um foco da atividade
na recolha e tratamento da informação e de oportunidades de negócio,
bem como no apoio local às empresas que se deslocam aos mercados.
Ou seja, vamos traduzir as prioridades
de mercado geográfico num novo modelo de serviço da Rede Externa, definindo níveis de serviços diferenciados
e claros para os diferentes mercados
por forma a garantir o alinhamento de
níveis de serviço entre mercados.

ter resultados assinaláveis quer ao
nível do impacto na competitividade
das empresas, quer da progressão e
passagem à vida ativa nas carreiras
dos jovens que têm integrado esta iniciativa. Muitos destes jovens iniciaram
carreiras internacionais de sucesso em
empresas portuguesas e estrangeiras
e em organismos internacionais como
o Banco Mundial, o Banco Africano
de Desenvolvimento ou a Organização Europeia para o Desenvolvimento
Económico (OCDE). É um programa
prestigiado e reconhecido internacionalmente como exemplo de Boas
Práticas e case study, respetivamente,
pela União Europeia, OCDE e Fundo
Social Europeu.

a partir da qual é possível disponibilizar às empresas portuguesas ativos
de grande qualidade e vocacionados
para apoiar a implementação das suas
estratégias de internacionalização,
bem como usufruir de um manancial
de conhecimento e oportunidades gerados pelo facto de se manterem em
rede, estejam onde estiverem.
O INOV Contacto é uma iniciativa
gerida pela aicep Portugal Global e
cofinanciada pelo POISE – Programa
Operacional de Integração Social e
Emprego, Portugal 2020 e União Europeia, Fundo Social Europeu, Iniciativa Emprego Jovem.

Após terem usufruído desta experiência, e através de uma plataforma

Ao fim de 20 anos de existência a
AICEP, no quadro do Plano Estratégico 2017-2019, pretende continuar a

digital desenvolvida unicamente para
este universo, onde se disponibilizam
conteúdos de qualidade especificamente a eles dirigidos, estes jovens
continuam na sua grande maioria interligados entre si e com a agência,

apostar num programa exemplar como
o INOV Contacto, trabalhando no sentido de o tornar cada vez mais atrativo
e adaptado às necessidades atuais dos
nossos jovens e das nossas empresas e
outras entidades de acolhimento.

Será feito um esforço para agilizar o
funcionamento das Delegações de
forma a assegurar uma maior proximidade às empresas e, ao mesmo
tempo, captar investidores de relevo.
Estamos confiantes que esta priorização da Rede Externa irá potenciar
o crescimento das exportações e incrementar o pipeline de investimento angariado e, para isso, contamos
com equipas motivadas e mobilizadas para fazermos mais e melhor do
que até agora em prol da internacionalização das empresas e da economia nacional.
Como sabem, outra vertente de atuação da AICEP diz respeito ao INOV
Contacto. O INOV Contacto é um programa de estágios profissionais para
recém-licenciados feitos em contexto
internacional e que conta já com 20
anos de existência ao longo dos quais
tiveram lugar mais de cinco mil estágios realizados em mil e cem empresas
e entidades espalhadas por 80 países.
O INOV Contacto teve e continua a
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O CAMINHO
PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A revolução tecnológica trazida pelo Digital está a
alterar a economia mundial. As empresas que apostam
no Digital tornam-se mais inovadoras e produtivas,
ao mesmo tempo que levam mais valor para os seus
clientes e criam com eles uma relação mais próxima
e duradoura. As organizações que não aproveitam o
Digital para se transformar e modernizar, definham,
deixam de conseguir responder às exigências dos seus
clientes que, entretanto, têm novas necessidades. Não
tirar partido do Digital condena qualquer organização
ao fracasso, não sendo por isso uma opção.
Bem ciente da transformação que a
economia atravessa, o Plano Estratégico da AICEP 2017-19 aposta na Transformação Digital como pilar estruturante da modernização da agência.
Esta opção é reforçada, e a pensar também na eficácia da sua implementação,
pela criação de uma Unidade de Missão
dedicada à Transformação Digital, que
tem como desígnio tirar o máximo de
partido do digital com vista a melhorar
a qualidade de serviço prestado pela
agência às empresas suas clientes.

taneamente, melhorar a qualidade de
serviço é, indubitavelmente, recorrendo
ao digital.

acompanhamento próximo e personalizado dos milhares de empresas
suas clientes.

Só uma AICEP digital consegue melhorar a qualidade da informação produzida, entregar só e apenas a informação
customizada que interessa a cada empresa (em função do seu setor, estádio
de internacionalização, mercados preferenciais, etc.) num formato que seja fácil
de aceder e digerir, de modo a que se
torne efetivamente útil para a empresa.

O digital é condição absolutamente necessária para a AICEP ter como ajudar de
forma mais eficaz um número crescente
de empresas a exportar e a internacionalizarem-se, bem como atrair mais e
melhor investimento para Portugal.

Sabemos que existem atualmente cerca de 10 mil empresas que exportam
de forma regular sem recorrer aos serviços da AICEP. E acreditamos que as
suas exportações poderiam ser maximizadas com o apoio da agência.

De igual modo, só com uma plataforma digital com inteligência artificial
que permita análise e tratamento de
informação (data and text mining) poderá a AICEP antecipar tendências ao
nível de mercados e setores e orientar
as empresas suas clientes no processo
de internacionalização, acelerando a
sua entrada em novos mercados. De
igual modo, só com recurso a estas
tecnologias, poderá a agência desenvolver um trabalho sério de inteligência competitiva que a torne ainda mais
pró-ativa na deteção antecipada de
oportunidades de captação de investimento junto de novos investidores.

Ora, a única forma de alargar consideravelmente a base de clientes e, simul-

De mesmo modo, só com recurso a
chatbots poderá a AICEP fazer um

Na verdade, só com uma aposta forte e
consistente no digital é possível a agência cumprir o duplo objetivo de não apenas melhorar o nível de serviço prestado
às atuais empresas que acompanha nos
seus processos de internacionalização e
de investimento, como ainda alargar a
base das empresas clientes.

>POR JOÃO DIAS, VOGAL
DA ADMINISTRAÇÃO DA AICEP

Temos assim pela frente uma exigente
e profunda transformação, pois o digital só cumprirá todo o seu potencial se
for acompanhado pela reengenharia de
processos com vista a desenvolvermos
produtos e serviços orientados ao cliente. É aqui que a metodologia de “Design Thinking” desempenhará um papel
fundamental ao assegurar que teremos
um catálogo de produtos e serviços de
absoluta relevância para as empresas e
que serão entregues de forma extremamente user friendly, proporcionando-lhe
uma jornada de cliente simples e fluída.
Como do resultado desta Transformação Digital dependerá em grande parte
o crescimento das exportações nacionais
e da atracão de investimento, só temos
como opção ter sucesso. E para isso, estou certo que todos os 450 colaboradores da agência darão o seu melhor.
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INVESTIMENTO E CUSTOS DE CONTEXTO

>POR MADALENA OLIVEIRA
E SILVA, VOGAL DA
ADMINISTRAÇÃO DA AICEP

No esforço para a
modernização e
competitividade da
economia portuguesa,
na parte em que isso
toca às instituições do
Estado, compete de
modo especial à AICEP
“contribuir para um
contexto de eficiência e de
competitividade propício
à internacionalização da
economia portuguesa.”
(Estatutos da AICEP,
DL 229/2012, de 26 de
outubro). A necessidade
de um “contexto de
eficiência”, reduzindo ou
eliminando “custos de
contexto” como condição
para a competitividade
dum país, para a captação
e manutenção de
investimento, tornou-se
evidente com a crescente
globalização da economia,
a partir da última década
do séc. XX.

Da perspetiva de um investidor, o termo “custo de contexto” exprime um
fator relevante para a competitividade
de uma atividade ou negócio – e nesse sentido, critério de escolha entre
locais alternativos para a realização do
investimento – optando pela localização/contexto de menor “custo”. Da
perspetiva de uma empresa já instalada num determinado país, a existência
de um “custo de contexto” determina
uma perda de competitividade do seu
produto ou serviço comparativamente com iguais produtos ou serviços de
outros locais, por apresentar um maior
custo no seu processo de produção.
São assim situações, ações ou omissões
que prejudicam a atividade das empresas e que não são imputáveis ao investidor, ao seu negócio ou à sua organização por serem atos desproporcionados ou não razoáveis da Administração
Pública, práticas ou opções políticas
anticompetitivas, ou condições decorrentes do estádio de desenvolvimento
da economia portuguesa.
Neste âmbito, a AICEP atua, numa
primeira linha, prestando apoio direto às empresas e investidores,
nomeadamente: i) intervindo em
processos administrativos – licenciamentos, autorizações, pareceres, etc.
– junto das entidades públicas competentes, visando resolver situações
de incumprimentos de prazos legais/
ausência de resposta; pontualmente,
para agilização de processos; ii) reportando ao governo situações cuja
resolução ultrapasse a sua esfera de
competências. Por outro lado, com
base na informação recebida das empresas e das associações, a agência
procede à identificação de custos de
contexto transversais, apresentando propostas para a sua eliminação

ou minimização, que podem passar
por medidas políticas ou legislativas
ou por investimento público. Resultando da experiência dos primeiros anos, a atuação acabou por ser
alargada ao apoio nos processos de
licenciamento de grandes projetos
de investimento, inicialmente através
da criação do estatuto de Potencial
Interesse Nacional (PIN) e, numa segunda fase, alargando o seu apoio a
outros projetos de menor dimensão,
através da Comissão Permanente de
Apoio ao Investidor (CPAI), integrando as principais entidades públicas
com intervenção nos processos de
autorização/licenciamento.
O Plano Estratégico da agência para o
triénio 2017-2019, com o qual se pretende modernizar a atuação da Agência através da digitalização integral de
processos, terá também consequências na prestação do apoio da AICEP
às empresas no tratamento de custos
de contexto, nomeadamente criando
as condições para contacto e fluxo
de informações facilitado e funcional.
Disso será exemplo a criação da Plataforma da CPAI, a qual permitirá não
só que os promotores possam apresentar candidaturas ao estatuto PIN
ou ao acompanhamento pela CPAI
de forma mais simples e transparente, como também partilhará de forma
instantânea por todas as entidades a
documentação apresentada, possibilitando ainda agregar num único ponto
de contacto todas as interações a propósito dessas mesmas candidaturas.
Esta plataforma, para além de melhorar o desempenho da administração
no seu diálogo com os investidores,
por forma a captar e reter investimento em Portugal, contribuirá também
para o continuado desenvolvimento
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de uma cultura de coordenação entre
os diferentes intervenientes no ato de
licenciamento de um projeto de investimento presentes na CPAI.

Por outro lado, por ser também disponibilizada no balcão do empreendedor, haverá também mais visibilidade externa, sendo expectável
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uma maior utilização dos serviços
da AICEP para apoio no processo
de investimento.

SOMOS 450
É ambicioso o plano de trabalho que apresentámos e nem se compreenderia que
fosse de outro modo. Mas estaremos à altura de o implementar? Acreditamos que
sim, não só pela inevitabilidade do caminho seguido, mas, e sobretudo, pelas características dos recursos humanos com que contamos. A competência, o entusiasmo, a
capacidade de se reinventar, estão no ADN dos que trabalham nesta agência.
trabalho e, mais importante do que
tudo o resto, irão influenciar de forma
decisiva a qualidade e a eficácia dos
produtos e serviços que a AICEP entrega aos seus clientes.

Efetivamente, a sua exposição permanente ao mundo, ou melhor dizendo,
aos vários mundos com os quais se
cruza, estuda e serve, no país e no
estrangeiro, exigiram sempre que a
AICEP, soubesse, em cada ciclo, procurar a melhor resposta e encontrar
o caminho certo para cumprir as missões que lhe estão confiadas.
Naturalmente que a cada desafio é
necessário organizar a equipa, alinhá-la com os objetivos contratualizados
com a tutela, capacitá-la em matérias
que constantemente evoluem e acompanhá-la nesse trajeto, monitorizando
resultados e aferindo a satisfação dos
clientes que servimos.
Sabemos que o envolvimento, a adequação e a prestação que conseguirmos construir com os nossos colabo-

>POR MARIA MANUEL
SERRANO, VOGAL DA
ADMINISTRAÇÃO DA AICEP
radores, constituem um dos fatores
críticos de sucesso na execução deste
plano. Por isso mesmo, a capacitação
dos recursos humanos em matérias
várias, em formatos diferenciados e
sobre temas atuais, como é o caso do
digital hoje em dia, podem ajudar a
dar passos de gigante nas rotinas de

Daí que o reforço das capacidades internas da agência seja o pilar estratégico estruturante do Plano de trabalho
que este Conselho de Administração
apresentou para o triénio 2017-2019,
porque acreditamos na AICEP enquanto parceiro e influenciador de decisões
de exportação para o estrangeiro e de
investimento na nossa economia, e porque estamos conscientes de que o cumprimento da sua missão, que queremos
de excelência, estará sempre ligado à
qualidade dos que, nesta casa, no país e
no estrageiro, fazem a diferença no relacionamento que estabelecem com os
clientes que acompanham.
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EGITO

Um ambicioso plano de reformas económicas e estruturais, acompanhado
pelo lançamento de grandes projetos de infraestruturas e de um novo quadro
regulatório para o investimento estrangeiro, fazem do Egito um mercado atrativo
e de oportunidades para as empresas portuguesas que aí queiram apostar.
Um mercado em análise pela embaixadora de Portugal no Cairo, Madalena Fischer,
e pelo embaixador do Egito em Portugal, Ali Elashiry, sendo ainda de destacar o
artigo de Mona Zobaa, presidente do GAFI – General Authority for Investment
and Free Zones, sobre as mudanças no setor energético egípcio e a criação de um
“hub” energético na região.
Duas empresas portuguesas – a WeDo Technologies e a NRV|NORVIA – dãonos ainda a conhecer a sua experiência no Egito e os desafios que o mercado
representa para os seus processos de internacionalização.
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UM PAÍS EM PROCESSO DE MUDANÇA
Com uma população a atingir os 100 milhões de habitantes, o Egito é um país de
grandes desafios e grandes oportunidades, um país em transição, que se está a
reinventar e a empreender reformas profundas das suas estruturas económicas.
Provavelmente estará ainda presente
na cabeça de muitos de nós as imagens da Revolução de 2011 na Praça
de Tahrir, no Cairo, quando milhões de
jovens egípcios saíram às ruas em busca de mudança e de um futuro melhor.
O Egito é, como todos sabemos, uma
das mais antigas culturas e civilizações
do mundo, facto no qual os egípcios
têm naturalmente um grande orgulho,
e lhes dá também especial serenidade
e determinação para enfrentar os desafios com que atualmente se encontram confrontados.
Um dos desafios maiores é responder
aos anseios e expectativas de uma população extremamente jovem – 34,2
por cento tem menos de 15 anos – a
crescer cerca de dois milhões por ano,
com tudo o que isso implica em termos
de prestação de serviços públicos, ao
nível da saúde, educação e habitação,
mas também segurança e emprego. Por outro lado, o facto de ser um
país de jovens representa também um
enorme potencial, seja no que respeita
à renovação geracional, seja em termos de consumo do mercado interno.
Depois da revolução de 2013, o Egito, com a ajuda da comunidade internacional, retomou o normal funcionamento das suas instituições,
tendo efetuado, com sucesso, eleições presidenciais em 2014 e legislativas em 2015. A situação de segurança também tem vindo a melhorar
e, desde o início do ano, é visível um
retorno da atividade turística, uma
das principais fontes de rendimento
do país.

>POR MADALENA FISCHER,
EMBAIXADORA DE PORTUGAL
NO CAIRO

“O processo de
mudança do Egito passa
atualmente por quatro
vetores fundamentais:
revisão do quadro
regulatório da atividade
económica, lançamento
de grandes projetos
de infraestruturas,
inclusão financeira
e desenvolvimento
de PME e aposta no
desenvolvimento e
expansão de acordos e
parcerias comerciais.”
Confrontado com um grave desequilíbrio da balança comercial, o Egito
celebrou em 2016, com as instituições
financeiras internacionais, um programa de assistência financeira para três
anos que visa ajudar o país a restaurar a estabilidade macroeconómica e
a promover o crescimento inclusivo.

Porém, mais importante do que o
valor da ajuda financeira, foi o facto
da comunidade internacional ter, por
essa via, dado um sinal inequívoco
de apoio à estabilização económica e
política do país, pela importância que
o Egito reveste enquanto país mais
populoso do Mundo Árabe – um em
cada três cidadãos árabes é egípcio
–, mas também pelo papel estratégico que representa enquanto país de
charneira entre a Europa e a África,
entre o Ocidente e o Médio Oriente,
mas também na ligação com a Ásia,
através desse verdadeiro asset estratégico que representa o Canal do Suez.
Podemos dizer que o processo de mudança do Egito passa atualmente por
quatro vetores fundamentais: revisão
do quadro regulatório da atividade
económica, lançamento de grandes
projetos de infraestruturas, inclusão
financeira e desenvolvimento de PME
e aposta no desenvolvimento e expansão de acordos e parcerias comerciais.
Ao longo dos últimos meses, o Egito tem vindo a adotar um abrangente programa de reformas estruturais,
que passa pela revisão da legislação
económica, como é o caso da nova lei
dos investimentos, nova lei do licenciamento industrial ou ainda nova lei das
falências. Trata-se, em grande parte, de
instrumentos legais da época do presidente Nasser, que careciam urgentemente ser revistos e adaptados, tendo
em vista propiciar às empresas egípcias
e estrangeiras um ambiente mais atrativo e adaptado às novas realidades,
designadamente ao mundo globalizado
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em que atualmente vivemos, em que
todos competem com todos. Aspeto de
relevo é o facto de empresas estrangeiras que desejem desenvolver a sua atividade no mercado egípcio não necessitarem de parceiros nacionais, embora
essa seja uma situação frequentemente
recomendável para melhor conhecer e
respeitar as praticas locais.

lentamente a descer), constituiu um
poderoso incentivo ao aumento das
exportações, que desde então têm conhecido uma significativa expansão,
designadamente ao nível dos têxteis,
dos produtos agroalimentares, dos
produtos farmacêuticos ou da indústria petroquímica e de fertilizantes.

Administrativa”, a modernização e expansão do caminho-de-ferro ou ainda
a construção e modernização da rede
viária, construção de pontes e portos.

“Paralelamente com
os grandes projetos
de infraestruturas,
tem estado também
a ser dada especial
atenção ao apoio
às PME, através da
implementação de
projetos de ‘inclusão
financeira’, com o
objetivo de incentivar o
empreendedorismo e a
criação de empregos.”

Estes são setores em que o Egito já
dispunha de uma base industrial, ainda que obsoleta, razão pela qual muitas empresas procuram agora renovar
o seu parque industrial, adquirindo
novas máquinas e equipamentos, e
procurado aceder a técnicas de gestão
e marketing mais modernas.

ções financeiras internacionais – caso do
Banco Mundial, do Banco Africano de
Desenvolvimento, do BEI, do BERD e do
Banco Asiático –, tem estado também
a ser dada especial atenção ao apoio
às PME, através da implementação de
projetos de “inclusão financeira”, com
o objetivo de incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos.

Com intuito de dinamizar a atividade
económica e aumentar a competitividade das empresas, em novembro
de 2016 foi tomada a decisão de flutuação da moeda, o que levou a que,
no espaço de um ano, a libra egípcia
tenha desvalorizado em mais de 50
por cento. Ainda que esta medida
tenha provocado um aumento significativo da inflação (que começa agora

O lançamento de grandes projetos de
infraestruturas constitui um dos outros vetores em que assenta o plano de
desenvolvimento económico do país,
como é o caso da emblemática “Zona
Económica do Canal do Suez” – visa
transformar a zona do Suez numa gigante plataforma logística e industrial,
oferecendo uma alargada gama de incentivos à instalação de empresas –,
a construção de uma nova “Capital

Paralelamente com os grandes projetos
de infraestruturas, apoiados em grande
medida pelo financiamento das institui-

Outros desenvolvimentos significativos têm-se vindo a verificar no setor
económico, como é o caso da decisão de desregulamentação do setor
do gás, que vem acabar com o monopólio estatal, ou ainda a abertura
gradual ao setor privado da gestão
do setor ferroviário. Ambas as mudanças representam uma mudança
de paradigma económico, no sentido
de reconhecer que o desenvolvimento sustentado do país só será possível
se houver uma participação cada vez
maior do setor privado.

Finalmente, haverá ainda que assinalar
o facto de o Egito ter vindo a promover, desde há anos, a celebração de um
alargado conjunto de acordos de livre
comércio, através dos quais as empresas que exportam a partir do Egito têm
acesso facilitado a um mercado de 1,6
mil milhões de pessoas. É o caso dos
acordos celebrados com países africanos (COMESA), relativamente aos
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quais o Egito se tem vindo a posicionar
como “porta de entrada”, mas também com países da Ásia Central e, desde o início de setembro de 2017, com
os países do Mercosul.
Particularmente importante, neste contexto, é o acordo de associação que o

macroeconómicos, designadamente
através do aumento das exportações, a
redução gradual do défice comercial, e
a sustentar perspetivas de crescimento
do PIB para o ano orçamental 2017/18
à volta de 4,9 por cento.
Finalmente, uma referência particular
ao setor energético, que está a ser objeto de uma profunda transformação
visando tornar o Egito num importante “hub” energético no Mediterrâneo, que assegure a procura interna
e contribua para o desenvolvimento
sustentável do país.
Não só o maior campo de gás do Mediterrâneo foi descoberto em águas
territoriais egípcias – campo de Zohr
–, como também é no Egito que existem centrais de GNL já instaladas
– em Idku e Damietta – assim como
as necessárias ligações por pipeline,
que permitem, sem grandes investimentos, canalizar o gás dos campos
egípcios, mas também de Israel e de
Chipre, para os mercados externos.
Se também o setor petrolífero está
a proporcionar novas e interessantes
oportunidades devido à renovação
dos contratos e à expansão da explo-

Egito assinou com a União Europeia em
2001 e que lhe permite aplicar taxas
alfandegárias bonificadas, ou mesmo
isentar um conjunto de exportações e
importações com destino e/ou origem
nos países europeus e ainda facilidades
de certificação dos produtos. Estas condições têm vindo a atrair cada vez mais
empresas, europeias e não europeias,
para se instalarem no Egito, beneficiando não só das vantagens comerciais,
mas também da fantástica situação
geográfica que o país oferece relativamente ao mercado europeu e africano.

“O setor energético
está a ser objeto
de uma profunda
transformação
visando tornar o Egito
num importante
“hub” energético no
Mediterrâneo, que
assegure a procura
interna e contribua
para o desenvolvimento
sustentável do país.”

Todas estas medidas – algumas politicamente difíceis, como é o caso do corte gradual dos subsídios aos combustíveis –, têm estado a permitir obter já
algumas melhorias ao nível dos índices

ração, é sobretudo no setor das energias renováveis que está a ser feita
uma aposta prioritária, tendo o governo egípcio estabelecido como objetivo
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alcançar, até 2022, 20 por cento do
consumo de eletricidade a partir de
fontes renováveis.
Com condições excecionais em termos
de exposição solar e constância de
ventos, e com disponibilidade financeira proporcionada pelas instituições
financeiras internacionais, esta é uma
área à qual o Egito tem vindo a atribuir
grande prioridade – no âmbito da “Estratégia de Desenvolvimento Sustentável - Visão para 2030” –, e que está
a suscitar grande interesse junto das
empresas do setor energético.
Finalmente, e não menos importante,
há que realçar o excelente relacionamento político entre Portugal e o Egito,
que tem vindo a viver uma crescente
aproximação com a realização da recente visita de Estado do presidente al
Sisi a Portugal em novembro de 2016
e a realização da primeira reunião da
Comissão Mista, chefiada pelo ministro
dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, agendada para outubro
de 2017. Desta forma, será possível
desenvolvermos uma relação bilateral
institucional mais estruturada e reforçada, abrindo caminho à cooperação
entre Portugal e o Egito num conjunto
de novos setores, desde a reforma administrativa, ao ambiente, à cooperação em matéria de PME, à saúde ou ao
intercâmbio de estudantes e cientistas
entre as nossas universidades.
Para além dos aspetos oficiais, Portugal
beneficia ainda junto do povo egípcio
de uma imagem de grande simpatia e
carinho, não só devido aos laços históricos e aos inegáveis laços culturais
que existem entre os nossos dois povos, mas também porque os egípcios,
como os portugueses, partilham a
mesma paixão e entrega pelo futebol,
área em que alguns dos nossos concidadãos, como é o caso do treinador
Manuel José, ou do Ronaldo, são verdadeiros e grandes “embaixadores” do
nosso país e da nossa cultura.
embassy@cairo.dgaccp.pt
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EGITO E PORTUGAL

APROFUNDAR O RELACIONAMENTO
ECONÓMICO BILATERAL
O Egito e Portugal sempre mantiveram relações históricas excelentes nas diversas
áreas. A visita de Estado de Sua Excelência o presidente Abdel Fattah El Sisi a
Lisboa no final de novembro de 2016 reflete a profundidade e a importância das
relações económicas entre o Egito e Portugal.
Foi a primeira visita oficial de um presidente egípcio a Portugal nos últimos
24 anos. Ambos os líderes propuseram reforçar as relações bilaterais económicas e de investimento entre os
dois países, entre outras matérias.
Durante a visita, o presidente do Egito realizou uma reunião com um grupo de importantes empresários de
diferentes áreas, tais como energias
renováveis, construção, tecnologias
da informação, retalho e produtos
alimentares e o resultado foi muito
proveitoso no que diz respeito a potenciais futuras parcerias comerciais e
oportunidades de negócio.

teve lugar no Cairo a 19 de outubro
de 2017, liderada pelos ministros dos
Negócios Estrangeiros dos dois países.
A Comissão abordou todas as áreas
de cooperação.

>POR ALI ELASHIRY,
EMBAIXADOR DA REPÚBLICA
ÁRABE DO EGITO

Atualmente, ambos os países estão
envolvidos nos preparativos da primeira Comissão Económica Conjunta que

O relatório mais recente da Waterhouse Cooper sobre a economia egípcia, após a liberação da taxa de câmbio
da libra egípcia, mostra um aumento
das exportações em 8,65 por cento
com muitas potencialidades para continuar a crescer, e a renovada confiança
no mercado egípcio. O otimismo e o
aumento da confiança empresarial, de
acordo com a Bloomberg, por exemplo, serve apenas para indicar que o
Egito está na direção certa.
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No dia 20 de julho de 2017, o Moody’s
Investors Service classificou o Egito no
rating B3, com um outlook que permanece estável. Especificou ainda que a
revisão do FMI – Fundo Monetário Internacional do programa de reforma
económica do Egito tem um saldo positivo, indicando que o défice em conta
corrente deverá diminuir gradualmente para 3 por cento do PIB no final de
2020. Este ranking surge depois do
FMI ter concluído a primeira avaliação
do programa da reforma económica
do Egito, no âmbito do Mecanismo de
Financiamento Alargado (EFF).
Na sequência desta avaliação, o Fundo aprovou o pagamento da segunda
parcela no valor de 1,25 mil milhões
de dólares referentes ao empréstimo
de 12 mil milhões de dólares do Egito.
O relatório indica que o progresso na
implementação de reformas ajudará a
reduzir a vulnerabilidade fiscal e externa
do país. As reservas líquidas estrangeiras
do Banco Central do Egito (CBE) totalizaram 36,1 mil milhões de dólares em
comparação com os 17,5 mil milhões de
dólares do ano anterior, em consequência da flutuação da libra egípcia e do aumento do investimento estrangeiro.
O Egito lançou um ambicioso programa
de reforma macroeconómica que define a meta de alcançar a prosperidade
económica e social inclusiva para todos
os egípcios e abriu as portas à cooperação com os seus parceiros visando a
prosperidade e a estabilidade na região.
O governo egípcio também anunciou
recentemente uma série de grandes
projetos com o objetivo de transformar a paisagem económica do Egito,
incluindo o novo projeto do Canal de
Suez e a nova capital administrativa.
Um triângulo dourado da indústria/minas/comércio e o centro turístico – entre
a cidade de Qena e o Mar Vermelho –,
além de um ambicioso investimento de
mil milhões de dólares em novos projetos de energia renovável.
A Câmara dos Representantes do Egito
aprovou uma nova lei de investimento

no dia 7 de maio de 2017 (a “Nova Lei
do Investimento”) com o objetivo de
atrair mais investimento direto estrangeiro (IDE) para o país. De acordo com o
mais recente ranking publicado pelo Financial Times, o Egito é 4º no top 5 dos
países que mais IDE recebem, ou seja, Índia, China, Indonésia e Estados Unidos.
A nova lei de investimento estabelece
um conjunto de garantias e incentivos,
e inclusive, promovendo um tratamento equitativo aos investidores estrangeiros e egípcios, nomeadamente, a
concessão de autorização de residência
para os investidores estrangeiros até à
conclusão dos projetos de investimento no Egito; a oportunidade de conces-

“O Egito lançou
um ambicioso
programa de reforma
macroeconómica que
define a meta de
alcançar a prosperidade
económica e social
inclusiva para todos
os egípcios e abriu as
portas à cooperação
com os seus parceiros
visando a prosperidade
e a estabilidade
na região.”
são de tratamento preferencial para investidores estrangeiros sob aprovação
do Conselho de Ministros; a garantia
de que os projetos de investimento não
serão nacionalizados; o direito a repatriar lucros e/ou receber remessas internacionais, sem quaisquer restrições;
o direito de recrutar 10 por cento de
empregados estrangeiros e 20 por cento de empresas de investimento. Foram
também introduzidos alguns incentivos
ao investimento, incluindo as deduções
fiscais, de acordo com a área e atividade, bem como um novo mecanismo de
resolução de litígios.
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Recentemente a Câmara dos Representantes do Egito também aprovou
a lei de licenciamento industrial. O seu
objetivo é facilitar o processo de licenciamento, diminuindo a burocracia e
tornando mais fácil para os investidores e empresas obter licenças industriais, bem como resolver o problema
relacionado com as licenças – um
dos principais fatores que afetam o
ranking do Egito, no “Doing Business
Report” do Banco Mundial.
A nova lei determinou uma única autoridade, em vez das 11 consignadas na
lei anterior, para ser responsável pela
concessão de licenças industriais, adotando, pela primeira vez, um sistema
de licenciamento por notificação para
as indústrias de baixo risco, que representam 80 por cento das indústrias
egípcias. De acordo com a nova lei, o
processo levará aproximadamente sete
dias para uma licença com notificação e
perto de 30 dias para uma licença prévia
em vez de 600 dias, além da automatização dos procedimentos e a adoção
de um novo sistema para reclamações.
A lei também autoriza os escritórios
privados de acreditação a determinar
o cumprimento das instalações industriais pelos requisitos regulamentares.
No caso de todas as condições estarem cumpridas, a autoridade de Desenvolvimento Industrial (IDA) deverá
decidir o pedido de licença industrial
no prazo de 30 dias.
Aguardamos com maior interesse a
realização da reunião da Comissão
Económica Conjunta para explorar e
melhorar a cooperação entre os dois
países em todas as áreas, especialmente as relações de comércio que não
refletem as excelentes relações históricas e políticas entre o Egito e Portugal.
Estamos igualmente expectantes em
relação à participação ativa dos empresários portugueses e investidores para
promoverem o relacionamento entre
os dois países, beneficiando dos novos
incentivos ao investimento.
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EGITO: UM CENTRO DE ENERGIA REGIONAL
Prosseguindo o objetivo de alcançar, em 2030, uma taxa de crescimento do PIB de
12 por cento, visando o crescimento inclusivo e a sustentabilidade económica, está
a ser implementado no Egito um ambicioso programa de reformas, muitas das
quais iniciadas em 2014.
expectativas de 3,5 por cento do FMI
para todo o ano orçamental.

O Egito lançou um abrangente programa de reformas económicas e estruturais em 2014 com vista à introdução de mudanças de longo prazo,
com efeitos tanto na vida das empresas como na dos cidadãos, abrindo
assim um caminho da prosperidade
económica para todos.
Desde então, a união de esforços tem
sido o lema da nação egípcia, que
adotou um Programa de Reformas de
Desenvolvimento Sustentável a Médio
Prazo (2014/15-2018/19) e um Programa de Desenvolvimento Económico para Regiões Menos Desenvolvidas
(2015/2016-2020/2021), que têm estado a ser implementados pelo governo.
O bom resultado desta política e da
determinação em alcançar um maior
desenvolvimento económico está a

>POR MONA ZOBAA,
PRESIDENTE DO GAFI –
GENERAL AUTHORITY FOR
INVESTMENT AND FREE ZONES
encontrar expressão nos indicadores
macroeconómicos: o PIB aumentou
de 2,2 por cento em 2014/15 para 4,3
por cento em 2015/16, para se situar
atualmente em 3,8 por cento (só nos
primeiros nove meses do ano fiscal
de 2016/17), ultrapassando assim as

O IDE - Investimento Direto Estrangeiro
está a recuperar a passos largos, demonstrando uma crescente confiança
dos investidores, passando para 6,9
mil milhões de dólares no ano fiscal
de 2015/16 e aproximando-se dos 7,9
mil milhões de dólares no ano fiscal de
2016/17, o que representa um aumento de 16,2 por cento quando comparado com igual período do ano anterior.
Reformas corajosas, há muito tempo
aguardadas, foram finalmente decididas e o setor da energia foi fundamental para a tomada de tais decisões. O
governo do Egito está a dar passos concretos e a reduzir os subsídios de energia para conseguir recuperar custos, em
paralelo com a emissão de tarifas de ali-
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mentação para encorajar a participação
do setor privado no setor das energias
renováveis, de forma a atingir o desejado objetivo de, em 2022, a produção de
20 por cento da energia ser proveniente
de fontes renováveis. Este objetivo tem
sido considerado, desde há muito tempo, como a chave para uma vasta reforma, especificamente da liberalização do
setor da energia.
Além disso, em 2014, foi aprovada a
tarifa de alimentação (FIT), a aplicar a
projetos com a capacidade máxima de
50 MW de energia solar ou eólica. Esta
lei disponibiliza incentivos aos investidores que possuam as suas próprias
terras com base no sistema de usufruto – 20 anos para a energia eólica
e 25 anos para a solar – e, em troca,
o governo receberá dois por cento da
produção total. O mecanismo estabelece um preço fixo a ser pago ao longo
da vida do projeto ou um período de
tempo definido, dando aos investidores um fluxo de receitas previsível.
Esta primeira fase recebeu um forte
acolhimento por parte dos investidores internacionais, regionais e locais, e
assim, nos primeiros meses de 2016,
a Fase II da tarifa de alimentação foi
emitida, revendo os preços de compra da eletricidade. Os termos para a
segunda fase incluíam a necessidade
dos investidores finalizarem o fecho
financeiro no prazo de um ano para
os projetos solares e de 18 meses para
os projetos eólicos. Foi também estabelecido que os investidores deveriam
assegurar 60 por cento do fundo do
projeto da energia eólica e 70 por
cento do fundo de energia solar em
moeda corrente estrangeira.
Os regulamentos e procedimentos requeridos para executar as regras das
tarifas de alimentação das Energias
Renováveis (REFIT) foram estabelecidos pela Egyptian Electricity Utility e
pela Autoridade Reguladora e Proteção do Consumidor (EgyptEra).
Por outro lado, também o gás natural é
considerado uma fonte de energia em

forte expansão no Egito. Em 2015 foi
descoberto o maior campo de gás natural offshore no Mediterrâneo, com uma
estimativa de 30 triliões de pés cúbicos
no campo Zohr, o que se traduzirá numa
mudança profunda no que respeita ao
fornecimento de energia no Egito, que
foi importador nos últimos anos devido
ao forte aumento dos níveis de consumo interno, por oposição à fraca produção doméstica de gás natural.
Uma série de medidas políticas foram
também tomadas para reequilibrar o
setor energético. No curto prazo, o governo do Egito assegurou acordos para
o fornecimento de combustível com
os líderes do Conselho de Cooperação
do Golfo (Gulf Cooperation Council)
e garantiu importações de GNL - Gás
Natural Liquefeito para satisfazer cerca
de 25 por cento da procura doméstica.

Com efeito, o Egito tem potencial para
ser um dos mais importantes países da
região no setor da energia. Com reservas totais comprovadas de 65 triliões de
pés cúbicos no final de 2015, o Egito é
o segundo maior produtor de gás em
África e o 16º detentor de reservas em
termos globais. Também dispõe de uma
área de hidrocarbonetos de classe mundial, com perfurações ativas em quatro
poços, incluindo o offshore do Mediterrâneo que tem cerca de 65 por cento
das reservas totais de gás. Assim sendo,
o setor da energia continua a ser o mais
importante motor da balança de pagamentos do país visto que normalmente
contribui com dois terços dos grandes
investimentos estrangeiros diretos que
entram no país, contando com, pelo
menos, quatro dos principais investidores de petróleo entre os 10 maiores
investidores estrangeiros no Egito.

Em termos financeiros, o governo permitiu que alguns produtores offshore
exportassem entre 50 e 75 por cento
do seu petróleo, a parte pela qual o
Estado pode reivindicar direito de titularidade, de modo a desacelerar os
pagamentos em atraso.

O Egito está a avançar com os planos
para se tornar um centro para a produção e distribuição de energia, visando
constituir-se como um centro regional
da Europa para o gás natural em 2020,
no seguimento da descoberta de grandes reservas de gás offshore no leste
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do Mar Mediterrâneo e no Delta do
Norte, juntamente com o Chipre e a
Grécia. Isto dá ao Egito um valor económico acrescentado, permitindo-lhe
apoiar operações de desenvolvimento
económico, de modo a atrair mais investimento estrangeiro. Neste domínio,
o Egito pretende não só responder à
procura doméstica, mas ir também ao
encontro das necessidades do mercado
regional, detendo um papel importante na comercialização e armazenamento de petróleo, produtos derivados do
petróleo e gás natural, além de fornecer prestação de serviços. O Egito apresenta ainda vantagens competitivas no
que respeita às infraestruturas já existentes no Canal do Suez, o gasoduto
SUMED, portos no Mar Vermelho e no
Mediterrâneo, assim como instalações
de liquefação em Damietta e Idku.
Com sorte, será ainda possível encontrar uma solução para o complexo caso
do gasoduto Arish-Ashkelon.
O plano para transformar o Egito num
centro regional de energia inclui três
fases. A primeira fase implica identificar o âmbito de trabalho, preparar
relatórios que estabeleçam caminhos
a seguir e elencar todas as opções
disponíveis. A segunda fase inclui a
formulação de uma estratégia de trabalho que visa transformar o Egito
num centro de comercialização para
o petróleo e o gás. Quanto à terceira
fase, ela estabelece um plano executivo e de trabalho, baseado num calendário, estabelecendo consultadoria
operacional e logística para ultrapassar quaisquer barreiras.
O cumprimento desta estratégia dependerá da capacidade do país para
mitigar os riscos geopolíticos, financeiros e regulamentares, objetivos
para os quais é fundamental alcançar
a diversificação das fontes de energia,
para reduzir a dependência do gás e
sustentar possíveis exportações.
Além disso, a recentemente publicada Lei do Investimento dará flexibilidade para implementar medidas

que incluem incentivos financeiros,
nomeadamente para projetos de
energias renováveis estabelecidos na
zona. Também a Lei do Gás, que está
em discussão no Parlamento, regulará o mercado do gás e resolverá a escassez de fornecimentos de energia
às indústrias. O regulador do gás terá
autoridade para emitir licenças para
iniciar atividades no mercado do gás e
para renovar e revogar essas licenças.
Fixará também o custo da emissão
das licenças e os custos dos serviços.
A lei visa, principalmente, impedir a
criação de um monopólio, de modo
a torná-lo um mercado competitivo
para atingir o objetivo do governo de
transformar o Egito num centro de
energia regional. Neste contexto, as
importações de gás deverão ser regulamentadas em outubro de 2017, o
que permitirá que as empresas do setor privado possam passar a importar
gás diretamente.
Neste setor vale a pena destacar o megaprojeto da Siemens no Egito, que
quando estiver concluído aumentará
a capacidade de produção de energia
do país em 45 por cento. Juntamente com os parceiros locais, a Orascom
Construction e o Elsewedy Electric, a
Siemens quebrou todos os recordes
de construção de modernas centrais

elétricas ligando à rede os primeiros
4,8 gigawatts (GW) em apenas 18
meses depois da assinatura do contrato. Quando estiverem terminadas,
cada uma das três centrais elétricas
localizadas em Beni Suef, New Capital e Burullus serão as maiores centrais
de ciclo combinado a gás natural do
mundo. Juntas, terão uma capacidade
combinada de 14,4 GW.
Finalmente, destaque ainda para o esforço do governo de alargar o pacote
de políticas para o setor energético
com a construção de novas centrais
nucleares. O programa nuclear egípcio é liderado e supervisionado por
um grupo de peritos que asseguram
a correta operação das centrais que
serão construídas nos próximos anos,
nomeadamente quatro unidades de
energia nuclear de 1.200 megawatts,
para ir ao encontro do aumento da
procura de eletricidade, cujo pico de
consumo durante o verão chega aos
30.800 MW.
Todas estas reformas e conquistas fazem com que o Egito esteja bem posicionado para desenvolver e expandir
o setor da energia e para utilizar a sua
localização estratégica entre a Europa,
a África e o Médio Oriente como um
futuro centro regional de energia.
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RELACIONAMENTO PORTUGAL – EGITO
Portugal e o Egito têm uma relação comercial modesta, apresentando a balança
de bens um saldo favorável ao nosso país. Em 2016, as exportações portuguesas
de bens para o mercado egípcio atingiram 114 milhões de euros, enquanto as
importações se situaram em 78,6 milhões de euros.
(11,9 por cento) e dos veículos e outro
material de transporte (8,3 por cento).

Segundo o INE, em 2016 registaram-se cerca de 329 empresas portuguesas a exportar para o Egito, o que
compara com 300 em 2012.

Nos serviços, a balança comercial é
igualmente favorável a Portugal, apresentando, em 2016, um coeficiente de
cobertura de 958 por cento. No período

Quanto aos bens mais exportados, os
grupos das pastas celulósicas e papel,
com uma quota de 45,2 por cento do
total vendido ao Egito em 2016, das
máquinas e aparelhos (14 por cento)
e os produtos químicos (8,4 por cento) ocupam as três primeiras posições
nesta estrutura. Portugal exporta também, entre outros produtos, minerais
e minérios, combustíveis minerais,
plásticos e borrachas e produtos agrícolas para aquele mercado.

Egito em ficha

Endereços úteis
Embaixada da República
Árabe do Egito

Área (km2): 997 739
População (milhões hab.): 91,5 (2015)
Capital: Cairo
Língua oficial: Árabe
Chefe de Estado: Abdel Fattah elSisi
Primeiro-ministro: Sherif Ismail

Avenida Dom Vasco da Gama 10
1400-128 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213018301
Fax: +351 213017909
egyptembassyportugal@net.novis.pt

Embaixada de Portugal
no Egito

Risco de crédito: 6
(1=risco menor; 7= risco maior)

Do lado das importações, destacam-se, em 2016, os grupos de peles e
couros (39,3 por cento do total importado), das matérias têxteis (25,2
por cento), dos plásticos e borrachas

de 2012-2016, de acordo com os dados
do Banco de Portugal, as exportações
portuguesas de serviços para o Egito
cresceram mais de 70 por cento.

Risco do país: CCC
(AAA= risco menor; D = risco maior)
Unidade monetária: Libra egípcia (EGP)
Tx. câmbio (média): 1 Euro =21,0089
EGP (julho 2017)

Chancelaria: Shagareth el Dor Street
Nr. 3, 3rd & 5th floor, ap. 31 & 51
Zamalek – Cairo, Egito
Tel.: +202 273 50 779 / 781
Fax: +202 273 50 790/99 (Geral)
embassy@cairo.dgaccp.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O EGITO
2012

2013

2014

2015

2016

Var % 16/12a

2016 jan/jul

2017 jan/jul

Var % 17/16b

Exportações

87,4

65,5

79,7

103,1

114,0

9,1

74,4

69,7

-6,3

Importações

145,1

100,1

86,7

90,9

78,6

-13,3

53,0

67,0

26,5

Saldo

-57,7

-34,6

-7,0

12,2

35,5

--

21,5

2,7

--

Coef. Cob.

60,2

65,5

91,9

113,4

145,1

--

140,6

104,1

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016
(b) Taxa de variação homóloga 2016-2017
(2012 a 2015: resultados definitivos; 2016: resultados provisórios; 2017: resultados preliminares)

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O EGITO
2012

2013

2014

2015

2016

Var % 16/12a

Var % 16/15b

2017 jan/jul

Var % 17/16b

Exportações

31,5

82,0

56,6

23,4

72,3

70,1

209,4

69,7

-6,3

Importações

15,4

9,7

11,7

10,0

7,6

-13,9

-24,2

67,0

26,5

Saldo

16,0

72,3

44,9

13,4

64,8

--

--

2,7

--

Coef. Cob.

204,0

847,5

485,5

234,7

958,0

--

--

104,1

--

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016; (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
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NRV|NORVIA

Egito: de mãos dadas com o ‘know-how’ local
Empresa portuguesa de consultoria de engenharia, a NRV|NORVIA tem em curso
um importante projeto no mercado egípcio, numa aposta de internacionalização
para o Médio Oriente que data de 2015.
O testemunho de Tomás Espírito Santo, CEO da NRV|NORVIA.
“São cerca de cinco mil os quilómetros que separam Lisboa do Cairo,
mas estamos cada vez mais próximos. Emirados Árabes Unidos, Egito
e Arábia Saudita têm sido a aposta
para nós desde 2015, ano em que
iniciámos a nossa internacionalização no Médio Oriente. São novos
desafios: no caso particular do Egito trata-se de um país que tem valências próprias na área de consultoria de engenharia, com reconhe-

cido mérito a nível internacional, e
preços competitivos.
Complementar tem sido a palavra de
ordem. Temos apostado na parceria
com consultoras locais, afirmando as
nossas competências específicas nas
áreas de geologia e geotecnia, na
gestão de pavimentos rodoviários e
aeroportuários, no projeto de túneis
e pontes, e nas obras hidráulicas e
marítimas.

Foi no início de setembro de 2016
que assinámos o primeiro contrato
no Egito. Trata-se do projeto de um
resort turístico no Mar Vermelho: o
Jebal Resort terá cerca de 250 mil
metros quadrados e já está em construção, a cerca de 127 quilómetros
do Cairo, na zona de El Sokhna. Os
diferentes tipos de alojamento têm
vista privilegiada para o mar – há
desde vilas a edifícios de apartamentos, assim como um aparthotel e um

outubro 2017

hotel. O entretenimento completa o
projeto ambicioso com uma piscina
flutuante, um parque aventura, uma
zona comercial e espaço de lazer e,
claro, uma praia privada.

exterior também merecem atenção
especial, embora se preveja uma regularização progressiva, principalmente
depois da desvalorização da moeda,
que aconteceu no final de 2016.

Com uma orografia difícil e condicionantes topográficas, hidrológicas e
geológico-geotécnicas, as características específicas do resort representaram um desafio, mas também uma
forma de mostrarmos as nossas capacidades e experiência neste tipo de intervenção. Atualmente, a NRV|Norvia
está a trabalhar na gestão global do
projeto, assegurando as componentes
específicas e a fiscalização da execução dos trabalhos.

Com o contrato em execução avançámos para uma subsidiária no Egipto e

Não se trata de um mercado fácil: a
engenharia local tem um bom know-how e os preços praticados são baixos. Por isso, tem sido essencial mostrarmos as nossas valências junto das
consultoras locais, provando que a
complementaridade é uma mais-valia.
Por outro lado, a falta de divisas e as
dificuldades nos pagamentos para o
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outras oportunidades estão a ser estudadas. A estrutura local de que hoje
dispomos já é sólida – temos ligações às
entidades e consultoras locais – o que
permite que a empresa possa apoiar outros investimentos portugueses no país,
na área de engenharia. É preciso lembrar que para aqui chegarmos contámos com o apoio tanto da AICEP como

“Temos apostado
na parceria com
consultoras locais,
afirmando as nossas
competências
específicas nas
áreas de geologia e
geotecnia, na gestão de
pavimentos rodoviários
e aeroportuários,
no projeto de túneis
e pontes, e nas
obras hidráulicas e
marítimas.”

da Embaixada de Portugal no Cairo.
Empresa portuguesa de consultoria de
engenharia, a NRV|NORVIA comemora este ano os 30 anos de vida. Temos
sede em Vila Real e escritórios em Lisboa e no Funchal – aventurámo-nos
pela primeira vez no estrangeiro no final da década de 90 quando abrimos
escritório no Brasil, na cidade de São
Paulo. Foi o primeiro passo no mercado internacional. Atualmente temos
uma presença alargada em África e
subsidiárias em Cabo Verde, Angola,
Moçambique e Senegal.”
www.nrv-norvia.com
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WEDO TECHNOLOGIES

Crescimento sólido no mercado egípcio
A WeDo Technologies é líder mundial em garantia de receita (revenue assurance)
e de gestão de fraude, oferecendo software e consultoria especializada a grandes
empresas de telecomunicações em todo o mundo. A empresa portuguesa está
presente no Egito desde 2007.

vestimento neste país, Rui Paiva afirma que a WeDo tem como clientes
três dos quatro grandes operadores
de telecomunicações do Egito e que
o facto de ter um escritório local permite-lhes ser mais eficazes e competitivos neste mercado.

Fundada em 2001, a WeDo Technologies conta já com uma equipa de 600
profissionais altamente qualificados. A
empresa desenvolve soluções de software para mais de 180 clientes em cerca de 100 países, contando ainda com
dez escritórios em regiões como Estados
Unidos da América, na Europa, na região
da Ásia- Pacífico, no Médio Oriente, em
África e na América Central e do Sul.
De acordo com o CEO da empresa,
Rui Paiva, a aposta no Egito iniciou-se
em 2007 com a sua entrada num dos
“maiores e conceituados grupos de
telecomunicações”. Como conta Rui
Paiva, o volume e a aposta de negócio
justificaram a abertura do escritório no
mercado, “que serviu inicialmente este
projeto e, mais tarde, outros operadores de telecomunicações egípcios”.
A existência e disponibilidade de recursos
com qualidade na área de Information
Technology / Information Systems (IT/IS)
e com capacidade de desenvolvimento
de atividade internacional no Egito per-

mitiu contribuir e construir uma equipa
dinâmica e eficaz, que conta atualmente com cerca de 30 colaboradores, que
suporta não só os clientes locais, como
também no Golfo e em África.

A proximidade desta equipa com a
sede da empresa, nomeadamente em
termos de formação (comportamental, metodologia, técnicas) permite,
por outro lado, que o escritório no
Egito tenha uma forte autonomia para
as necessidades locais, na colaboração
ou até mesmo na gestão quase total
de outros projetos na região.

Segundo o mesmo responsável, “apesar do momento económico que o
Egito atravessa, a aposta de crescimento da WeDo Technologies continua muito forte, não só localmente,
como também no que toca ao desenvolvimento de negócio na região”.

Quanto ao futuro, os principais desafios prendem-se sobretudo com a atual
conjuntura económica local e com a dificuldade na obtenção de vistos, o que
não permite ter muita agilidade na utilização de recursos em diversos projetos
internacionais, conclui Rui Paiva.

RUI PAIVA, CEO DA WEDO

No que respeita às vantagens de in-

www.wedotechnologies.com
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ALDECO

Tecidos de qualidade para
decoração requintada
A Aldeco é uma empresa têxtil que concebe,
desenha e produz tecidos de decoração
de qualidade para hotéis, restaurantes e
habitações, estando presente em mais de 60
mercados. Criatividade e inovação são os
principais fatores de sucesso
da empresa de Grijó.

A Aldeco é uma empresa editora de tecidos
para decoração, sendo responsável pela conceção e design de todos os artigos das suas marcas próprias: Aldeco e Aldeco Smarter. Segundo Susana Dias, diretora Criativa da empresa,
todas as escolhas, desde a composição, os fios,
a textura e os desenhos, são totalmente desenvolvidos nos departamentos de design.
O facto de estar presente em mais de 60 países,
faz com que o grau de exigência de criatividade e inovação técnica, seguindo as principais
tendências, seja um fator decisivo. Outro fator
igualmente importante em todo o processo
criativo, é o da qualidade dos tecidos, tanto a
nível de toque, como de performance.
A produção dos tecidos “é feita um pouco por
todo mundo”, refere Magda Dias, diretora de
Operações, acrescentando que a Aldeco é também das principais distribuidoras das melhores
marcas internacionais de tecidos e papéis de
parede, não só em Portugal, mas também em
Espanha e França, produtos esses que complementam as suas próprias coleções.
Atualmente, a Aldeco conta com uma equipa
com cerca de 50 funcionários, divididos pelos
diferentes showrooms e pelo edifício principal,
em Grijó, Gaia, onde se situa o armazém e os
serviços administrativos da empresa. A sua
missão é contribuir para a decoração de espaços requintados, sejam eles particulares ou de
restauração e hotelaria, a nível nacional e internacional. “Primamos por oferecer tecidos de
criação nacional, com qualidade e sofisticação
e de desenhos exclusivos”, afirma Susana Dias.
No mercado internacional, a Aldeco tornou-se
numa referência para arquitetos, designers e
decoradores. Os seus tecidos são distribuídos
em mais de 60 países, tendo sido escolhidos
para decorar desde famosos hotéis e restaurantes, a casas particulares, como “resultado
da construção de uma verdadeira parceria com
os clientes e parceiros”.
A internacionalização da empresa teve início
com a aposta em dois mercados estratégicos
para a Aldeco – Espanha e França. A Aldeco tem, em ambos os países, filial com sede e
showroom, em Madrid e Paris, o que lhe permite
encarar a exportação de uma forma mais aberta
e próxima dos mercados mundiais, revela Magda Dias, explicando: “Se em Espanha, o nosso
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buidores de outros países nos olhassem como
sendo uma empresa com bastante valor e com
capacidade para estar entre as melhores. Está
também no centro da Europa, sendo assim
mais fácil de reunir com clientes de outros
países, fisicamente, se assim for necessário”,
adianta Magda Dias.
Os principais mercados da Aldeco são Espanha, países do Médio Oriente como o Dubai,
nos E.A.U., Líbano, Irão, Qatar, Jordânia e Arábia Saudita, os Estados Unidos da América, Itália e França.
Fundada há 25 anos, a Aldeco registou um
forte crescimento nos últimos anos. A empresa
tem desenvolvido novos produtos em conjunto
com os seus clientes, procurando satisfazer as
necessidades especiais dos clientes no segmento contract.
“O nosso segredo é ser global sem esquecer
o que nos torna especiais: a nossa identidade, criatividade e profissionalismo, dando o
melhor serviço aos nossos clientes, criando
conceitos surpreendentes e inovadores e oferecendo uma vasta gama de produtos originais
para agitar e melhorar o mundo de tecidos de
topo”, afirma Susana Dias.
A empresa tem registado uma faturação da ordem dos 7 milhões a 8 milhões de euros. Para
este ano, conta crescer cerca de 20 por cento
na faturação global.

‘segundo mercado’, conseguimos implementar
a nossa marca e – até pela distância – ganhar
muitos mais milhares de clientes e dezenas de
milhares de potenciais compradores de tecidos
da Aldeco, Madrid permite-nos também chegar
facilmente aos mercados da América Latina que
muitas vezes angariamos em feiras realizadas na
capital ou noutras cidades espanholas”.
“Já Paris, a capital da moda, deu-nos o prestígio e a confiança necessária para que os distri-

Quanto ao futuro, os principais projetos da
empresa passam pela (re)decoração dos melhores hotéis e residências pelo mundo inteiro,
para as quais fornece dezenas de milhares de
metros de tecidos, consolidando a sua relação com os distribuidores e aumentando assim a sua presença em mais lojas, gabinetes
de arquitetura e fabricantes de estofo em cada
canto do mundo. Para isso, “temos que nos
manter competitivos, bem como inovadores, e
por vezes, teremos também que ser arrojados
para conquistar mercados onde a concorrência
mundial é bastante forte”, acrescenta a diretora Criativa da Aldeco.

aldecogeral@aldeco.pt
www.aldeco.pt
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CORIANT PORTUGAL

Um investimento
de alto valor acrescentado
A qualificação dos quadros técnicos, a multidisciplinaridade da
equipa, o custo atrativo, aliado à elevada produtividade e à
capacidade de aprendizagem e de adaptação a novos desafios são
os principais fatores estratégicos que conduziram ao investimento
do grupo Coriant num Centro de Soluções de Redes Óticas em
Portugal. Trata-se de um investimento com um impacto significativo
em termos de exportação de serviços de valor acrescentado,
pretendendo a Coriant Portugal continuar a afirmar-se como o
centro de eleição para novos investimentos estratégicos do grupo.
A Coriant foi criada em 2013 através da aquisição e fusão da unidade de negócios de Redes
Óticas da Nokia Siemens Networks (atualmente
Nokia), da Tellabs e da Sycamore Networks. O
Centro de Soluções de Redes Óticas da Coriant
Portugal, inaugurado em 1996, tornou-se o
maior centro de investigação e desenvolvimento, bem como o maior site do grupo Coriant.
O investimento na Coriant Portugal tem um
impacto significativo em termos de exportação
de serviços de valor acrescentado e apresenta
vantagens quer ao nível social e económico do
país, quer para a própria Coriant.
De acordo com Carlos Ferreira, country manager da empresa, desde a fundação da Coriant
que o centro de desenvolvimento de Lisboa
tem vindo a ser escolhido para investimentos
estratégicos para o grupo. Por exemplo, revela o gestor, o centro de Lisboa foi selecionado
para o desenvolvimento de uma nova geração
de soluções para responder aos inúmeros desafios das redes de telecomunicações da atualidade, motivados pela proliferação de novos
serviços e aplicações baseados na cloud. “Este
desafiante projeto, onde estarão envolvidos
160 colaboradores durante dois anos, propõe-se desenvolver as mais modernas e inovadoras soluções, que permitirão ao grupo Coriant
continuar a afirmar-se como um dos maiores
fornecedores de redes óticas a nível mundial”,
afirma Carlos Ferreira.

Para este responsável, a decisão estratégica de
investir em Portugal é justificada por três pilares principais que diferenciam o centro de redes óticas de outros do grupo. Em primeiro lugar, a competência e o conhecimento acumulados da equipa de 380 engenheiros, fruto de
mais de 20 anos de história do site de Portugal.
Durante este período o centro de redes óticas
foi pioneiro em parcerias com universidades e
em investimento em investigação, empregando hoje 20 doutorados. Segundo, a multidisciplinaridade da equipa, capaz de abarcar as
diversas áreas de I&D, tais como investigação
científica e aplicada, arquitetura de sistemas,
desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware e testes de integração e de
sistema. Por fim, o custo atrativo, aliado à elevada produtividade e à capacidade de aprendizagem e adaptação a novos desafios, tornam a
relação custo / benefício do centro de Portugal
a mais elevada do grupo Coriant.
Pesou igualmente na decisão a existência de
programas nacionais e europeus de incentivo ao
investimento em investigação industrial, como,
por exemplo, o Portugal 2020 ou o SIFIDE.

Investimento sólido
em Portugal
A Coriant conta em Portugal com uma equipa
e infraestrutura de referência mundial na área
do desenvolvimento de sistemas de redes óti-

Carlos Ferreira,
Country Manager
da Coriant Portugal
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estes equipamentos utilizados para todas as fases de desenvolvimento e teste. Por sua vez, a
infraestrutura de IT e networking assenta numa
rede Ethernet 10Gb e numa cloud privada com
cerca de 100 servidores físicos e mais de 2.000
servidores virtuais.

cas. Segundo a lista do Inquérito ao Potencial
Científico e Tecnológico Nacional 2015 (IPCTN15), disponibilizada pela Direção-geral de
Estatísticas da Educação e Ciência, a Coriant
Portugal destacou-se como a sétima empresa
nacional com mais despesa em I&D em 2015,
apresentando um total de 18,5 milhões de euros, com a alocação de 282 recursos humanos
diplomados do ensino superior. Em termos de
alocação de doutorados, a Coriant apresenta a
terceira maior imputação com 17 doutorados.
A empresa dispõe em Portugal de dois laboratórios de testes e ensaios físicos, com uma área
consolidada de cerca de 1.200 metros quadrados, onde são realizados testes de pilotagem,
simulação física e prototipagem, num ambiente
que reproduz o funcionamento real das redes
físicas e que permite ensaiar as soluções desenvolvidas para redes óticas terrestres, submarinas
e híbridas, bem como para as tipologias de metro, longa distância e ultralonga distância. Complementarmente, a Coriant Portugal possui dois
data centres, bem como laboratórios de desenvolvimento de hardware, laser classe 3, laser
classe 4 e laboratórios de testes de integração e
de suporte técnico. A infraestrutura laboratorial
suporta diversos equipamentos, nomeadamente, 380 racks, 1.100 elementos de rede, 210
geradores de tráfego, 30 hardware test benchs,
câmaras térmicas, osciloscópios, impressoras 3D
e equipamentos de caracterização óticos, sendo

O investimento do grupo Coriant em Portugal
tem vantagens quer ao nível social e económico
do país, quer para a própria Coriant. De acordo
com Carlos Ferreira, para Portugal, “o investimento associado a um centro de I&D de uma
multinacional tem significativos benefícios que
assentam na exportação de serviços altamente especializados de alto valor acrescentado,
baseados em conhecimento intensivo criado
em Portugal”. E acrescenta: “O investimento na Coriant Portugal é chave para permitir a
emergência de um sector de TICE forte, sólido
e sustentado, contribuindo para contrariar a
ameaça de deslocalização de empresas tecnologicamente avançadas e escoamento da
mão-de-obra qualificada para outros países
europeus. As parcerias que a Coriant Portugal
tem encetado com universidades e institutos de
investigação em Portugal resultam em criação
de novo conhecimento científico, atribuição de
bolsas, bem como coorientação de mestrados e
doutoramentos”. Adicionalmente, e dada a elevada especialização e competências existentes
na Coriant, esta funciona como uma escola de
referência, quer de boas práticas, quer ao nível
técnico, pelo que, dada a natural rotatividade
no mercado de trabalho, a Coriant funciona
também como indutora de conhecimento noutras empresas e universidades nacionais.
Por outro lado, aponta o responsável, o grupo
Coriant “beneficia da experiência e do histórico de entrega da equipa da Coriant Portugal
para o desenvolvimento com sucesso de novos
projetos, nos quais a componente de investigação industrial tem um peso significativo”.
Sublinhe-se que o investimento na Coriant Portugal tem um impacto significativo em termos
de exportação de serviços de valor acrescentado. A título de exemplo, refira-se o projeto
OPTICAL atribuído à Coriant Portugal em 2015,
visando o desenvolvimento de uma nova geração de soluções para redes óticas de telecomunicações, e que irá capacitar a Coriant Portugal
para um papel cada vez relevante ao nível dos
serviços altamente especializados de deploy-

ment, implementação, suporte operacional e
suporte técnico, captando novas valências a
este nível, perspetivando-se valores muito significativos de exportações em pós-projeto.
Quanto ao futuro, para o médio prazo a Coriant
Portugal pretende continuar a afirmar-se como o
centro de eleição para novos investimentos estratégicos do grupo, que, segundo Carlos Ferreira,
se antevê ser ao nível do aumento de capacidade
e da desagregação das redes, bem como no nível de aumento da sofisticação dos sistemas de
controlo das mesmas, que permitirão aumentar
a re-configurabilidade e adaptabilidade das redes aos desafios do futuro, como Big Data ou
Internet of Things. A Coriant Portugal pretende
também continuar a afirmar-se como um centro
de referência mundial em investigação científica
e aplicada na área das redes óticas, com publicações em revistas e conferências científicas especializadas, bem como com a criação de patentes.
Questionado sobre os conselhos que daria a
uma empresa que pretenda investir no nosso
país, o gestor considera que “o investimento
em Portugal deverá ser acompanhado de uma
aposta estratégica em competência e ‘know-how’, bem como no desenvolvimento continuado dos mesmos; a aposta em soluções que
privilegiem apenas baixo custos hipotecarão a
evolução futura, bem como a qualidade do trabalho desenvolvido. Aconselhamos igualmente
o investimento em áreas de especialização com
elevado valor acrescentado, de modo a que se
crie valor simultaneamente para a empresa e
para o país. Adicionalmente, o investimento em
áreas que requerem conhecimento intensivo
permite mitigar o risco de externalização para
mercados de mais baixos custos, retendo assim
investimento de longo prazo no país”.
www.coriant.com

TÊXTEIS
J.F.ALMEIDA

Uma referência
no têxtil-lar
A Têxteis J.F.Almeida é uma
empresa de referência no setor
têxtil para o lar, exportando 85
por cento da sua produção para
30 países, incluindo os principais
mercados europeus. A empresa
de Guimarães tem investido no
aumento e na diversificação da
produção, visando alargar os
mercados externos e evitar a
concentração a nível de clientes.
Com sede em Moreira de Cónegos, Guimarães, e
fundada em 1979, a Têxteis J.F.Almeida, S.A. é uma
empresa familiar de têxteis-lar, contando atualmente com cerca de 550 colaboradores e um parque
industrial que incorpora as várias fases do processo
produtivo: fiação, tecelagem, tinturaria, confeção
e acabamentos. Definindo-se como uma empresa
“totalmente vertical”, a JFA aposta na diferenciação
da qualidade do produto, na capacidade de resposta e na flexibilidade produtiva.
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A empresa está focada na excelência do serviço ao cliente, apostando na criatividade e na
inovação, agindo de modo sustentável e assumindo o seu papel junto da comunidade e dos
seus colaboradores.
Em 2016 a Têxteis J.F.Almeida fechou o ano
com um volume de negócios de 39 milhões
de euros, crescendo 8 por cento comparativamente a 2015. Para este ano, a empresa espera “crescer ainda mais nesta rúbrica, fruto dos
avultados investimentos que se têm realizado,
sendo que em três anos investimos, aproximadamente, 17 milhões de euros”, revela Joaquim Ferreira de Almeida, presidente da JFA.
O responsável adianta ainda que a empresa está
também a fazer uma forte aposta na venda de
fios crus e tingidos, tendo começado este ano
a investir em algumas parcerias e na participação nas principais feiras internacionais do setor
como a Première Vision, a Filo e a Modtissimo.
“Perspetivamos continuar a ser premiados pelo
mercado por maiores volumes e melhores resultados”, frisa Joaquim Ferreira de Almeida.
Como empresa fortemente exportadora – em
2016 registou uma quota de exportação de

“Como empresa fortemente
exportadora – em 2016
registou uma quota de
exportação de 85 – a
J.F.Almeida vende para 30
países distintos, sendo os mais
representativos Espanha,
França, Itália, Alemanha e
Reino Unido.”
85 – a J.F.Almeida vende para 30 países distintos, sendo os mais representativos Espanha,
França, Itália, Alemanha e Reino Unido. No
entanto, a estratégia de internacionalização
da empresa passa por diversificar ainda mais
os mercados e a carteira de clientes, evitando
grandes concentrações. Refira-se que entre os
principais clientes da JFA contam-se a Linvosges, Zara Home, grupo Carrefour, grupo Gant
e Françoise Saget.

Criatividade e inovação são os eixos principais da
estratégia da J.F.Almeida para o futuro. “Queremos lançar novos produtos, dando asas à nossa
imaginação e explorando a capacidade de produção, surpreendendo pelo ‘design’, pela aplicação
de novas matérias-primas ou novas finalidades de
produto”, acrescenta o presidente da empresa.
geral@jfa.pt
www.jfa.pt
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notícias
AICEP
Alemanha - ANUGA
No dia 7 de outubro o presidente da
AICEP, Luís Castro Henriques, visitou a
ANUGA, na Alemanha. Esta feira integra vários setores do agroalimentar e
é considerada uma das maiores feiras
alimentares na Europa. Conta habitualmente com mais de 7.000 expositores oriundos de 108 países e cerca
de 160.000 visitantes de 192 países.

Associações
Empresariais - Projetos
de Internacionalização
O presidente da AICEP participou na

“Portugal Global:
Internacionalização e
Investimento”
No dia 9 de Outubro, em Lisboa, Luís
Castro Henriques, presidente da AICEP, foi o orador convidado de um
pequeno-almoço-debate subordinado
ao tema “Portugal Global: Internacionalização e Investimento”, da iniciativa da Câmara de Comércio Luso-Francesa com a colaboração das Câmaras
de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa, Luso-Brasileira; Luso-Britânica;
Luso-Finlandesa; Suíça em Portugal e
da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários.

nhecido sommelier colombiano José
Rafael Arango, com a participação de
mais de 140 vinhos de 12 empresas
em representação de sete regiões de
Portugal. De entre os produtores estarão presentes: a Adega Vermelha,
Adega de Ponte de Lima,Blackett
Port Wine, Casa Ermelinda Freitas,
Caves da Montanha, Caves Santa
Marta – Douro Valley, Herdade Monte da Ribeira – Vidigueira, Manuel
Costa & Filhos, Poças Junior, Quinta
das Arcas, Vercoope e a Viniverde –
Adega Ponte da Barca.

apresentação pública dos Projetos de
Internacionalização das Associações
Empresariais empreendidos no quadro
do PT2020. Este evento teve lugar no
dia 9 de outubro, em Coimbra.

Colômbia e Peru –
missão de produtores
vinícolas portugueses
Em colaboração com a AICEP Bogotá, a Confederação dos Agricultores
de Portugal (CAP), organizaram no
dia 19 de Outubro o maior evento
de promoção de vinhos portugueses realizado na Colômbia, exclusivo
para profissionais, com oportunidades de importação, de distribuição,
imprensa especializada e opinion
makers. No dia 23 de Outubro teve
lugar ação semelhante em Lima, no
Peru, com uma Grand Tasting e uma
Master Class conduzida pelo reco-

"Portugal Digital
Summit"
O presidente da AICEP foi orador convidado no “Portugal Digital Summit:
A digitalização está a acontecer e é
imparável”, organizado pela ACEPI Associação da Economia Digital, a 10
de outubro, em Lisboa.
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Indonésia –
“Oportunidades
de Negócio”
A AICEP, em colaboração com a EU –
Indonésia Business Network, organizou no dia 12 de outubro, em Lisboa,
o seminário “Oportunidades de Negócios com a Indonésia”. Neste evento
as empresas tiveram oportunidade de
obter uma visão geral da economia da
Indonésia e das oportunidades de ne-

dicado ao tema “Ferramentas Google
de apoio à internacionalização”. Nesta sessão, Mário Camões, business
development manager da Google
Portugal, apresentou ferramentas informativas gratuitas e ferramentas de
marketing digital que a Google disponibiliza para apoiar as empresas em
processo de internacionalização.

Feira Internacional
de Macau (MIF)
O presidente da AICEP marcou presença na 22ª edição da Feira Internacional de Macau – MIF, que se realizou
de 19 a 21 de outubro, no Centro de
Exposições do Hotel Venetian. Luís
Castro Henriques participou também
na “Sessão de intercâmbio económico
e comercial entre os Países de Língua
Portuguesa, Fujian e Macau” e no

gócio que este mercado oferece. Os setores em destaque foram o alimentar
e bebidas, saúde (produtos farmacêuticos e equipamentos), marítimo (portos,
construtores e pesca), manufaturação,
TIC e consultoria empresarial.

Ferramentas
Google de apoio à
internacionalização
A AICEP organizou a 17 de outubro,
em Águeda, um módulo temático de-

“Fórum Económico Cidades Sustentáveis”, promovido pela UCCLA.

Argélia - Tecnologias
de Informação
e Comunicação
A AICEP, com o patrocínio do Banco
Millennium BCP, realizou no dia 24 de
outubro, no Porto a ação “Em Foco Tecnologias de Informação e Comunicação na Argélia”. O governo argelino
aposta no desenvolvimento tecnológico das suas empresas e instituições
tais como e-payment, e-banking, e-government, conteúdos web e na
otimização da cíber-segurança.
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"Road 2 Web Summit:
Corporate Edition"
A AICEP, o Turismo de Portugal e a
Beta-i organizaram a 30 de outubro o
Road 2 Web Summit: Corporate, que
contou com a participação de Jessica Stacey, senior partner da Bethnal
Green Ventures e ex-program manager
na Nesta Edition. Apostar em inovação
é um conceito tão discutido na atualidade que já se tornou quase uma obrigação no mundo dos negócios.

México – Em Foco
a tributação e
certificação no México
A AICEP, com o patrocínio do Banco
Millennium BCP, realizou a 31 de outubro, no Porto, a ação “Em Foco Tributação e Certificação no México”.
Este evento versou sobre as questões
tributárias mais relevantes no mercado mexicano para investidores estrangeiros e a certificação de bens, de
pessoas e de serviços. Contou com a
presença de especialistas internacionais do mercado mexicano: Santiago
Chacón, partner da Garrigues (Garrigues (Mexico) - Latin Lawyer 250, e
Ana María López Cano, manager technical assistance da AENOR no México. Esteve também presente o diretor
da AICEP no México, Álvaro Cunha.
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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.
 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, e com exigência de
garantia soberana ou bancária.

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 ventual exigência de garantia
E
bancária ou de garantia soberana
(decisão casuística).

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

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

M/L

Costa do Marfim
C Caso a caso, com eventual
exigência de garantia bancária ou
garantia soberana. Extensão do prazo
constitutivo de sinistro para 12 meses.
M/L Exigência de garantia bancária
ou garantia soberana. Extensão do
prazo constitutivo de sinistro de 3
para 12 meses.
Costa Rica
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Cuba
C Limite total por operação (1M€)
enquadrável na Linha de Seguro
de Créditos de Curto Prazo. Limite
total de responsabilidades (10M€).
M/L Fora de cobertura.
Egipto
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso.

Etiópia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso numa base muito
restritiva.
Filipinas
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Gana
C Caso a caso numa base muito
restritiva.
M/L

Fora de cobertura.

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

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


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).

C

Macau
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

Malásia
C
M/L

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

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

C

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

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

C

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

C
M/L

M/L

M/L

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

Líbia
T

Fora de cobertura.

Aberta sem restrições.
E m princípio aberta sem restrições.
A eventual exigência de garantia
bancária, para clientes privados,
será decidida casuisticamente.

Moçambique
C

C
 aso 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

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.

Koweit
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Líbano
C Clientes públicos: caso a caso
numa base muito restritiva.
Clientes privados: carta de crédito
irrevogável ou garantia bancária.

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

México*

Iraque
T Fora de cobertura.
Jordânia
C Caso a caso.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária ou garantia
soberana.

Martinica

C

 aso a caso, com eventual exiC
gência de garantia bancária ou
garantia soberana.

Caso a caso, numa base restritiva.
Clientes públicos: fora de cobertura, excepto para operações
de interesse nacional. Clientes
privados: análise casuística, numa
base muito restritiva.

Marrocos*
M/L

Índia
M/L

C
M/L

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

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.

Carta de crédito irrevogável.
Garantia bancária.

Malawi
Hong-Kong
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

M/L

Emirados Árabes Unidos
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).

Lituânia
M/L

Colômbia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

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

Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.

Caso a caso, com exigência de garantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.
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No âmbito de apólices globais
Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
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.

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

Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão ca-suística).

E ventual 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).

Panamá
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Singapura
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

Paraguai
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
Peru
C
M/L

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

Qatar
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
República Dominicana
C Aberta caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito 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.

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

 nálise caso a caso, numa base
A
muito restritiva.

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

Não definida.

Taiwan
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

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.

Uruguai
C

M/L

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

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

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

Fora de cobertura.

Não definida.

Venezuela
C

Tanzânia
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Tunísia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

 arta de crédito irrevogável
C
(decisão casuística).

M/L

 lientes públicos: aberta caso
C
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.
 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana.

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

Zâmbia
C

M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

Zimbabwe
C

M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.
Fora de cobertura.

COSEC

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

www.cosec.pt
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COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa de Países com a graduação dos mercados em função
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corresGrupo 1
Singapura *
Taiwan

Grupo 2
Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Grupo 3
Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b
Dep/ter Din.c
Dep/ter Esp.d
Dep/ter EUAe
Dep/ter Fra.f
Dep/ter N. Z.g
Dep/ter RUh
Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Hungria
Namíbia
Rússia
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
El Salvador
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Vietname

Grupo 6
Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Gabão
Geórgia
Guiana
Irão
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Myanmar
Mongólia
Nicarágua
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
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
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
Iraque •
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro
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

outubro 2017

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

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR
2016
jan/dez

vh meur 16/15
jan/dez

2016
jan/ago

Ativo

5.030

4.058

2.939

709

-2.231

-326

300

Passivo

8.365

6.177

5.914

6.378

464

-327

-1.404

Saldo

-3.335

-2.118

-2.975

-5.669

-2.694

1

1.705

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

2017
jan/ago

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

vh meur
vh meur 17/16 vc meur 17/17
17/16 jan/ago
ago/ago
ago/jul

2016 jan/ago

2017 jan/ago

vh meur 17/16

Títulos de participação no capital

1.213

1.542

329

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.183

1.286

103

De empresas de investimento directo em investidores diretos

21

2

-19

Entre empresas irmãs

9

254

245
-2.560

Instrumentos de dívida

1.726

-833

De investidores diretos em empresas de investimento direto

873

79

-795

De empresas de investimento direto em investidores diretos

240

-1.349

-1.589

Entre empresas irmãs

613

437

-176

2016 jan/ago

2017 jan/ago

vh meur 17/16

1.976

3.670

1.695

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.973

3.657

1.685

De empresas de investimento direto em investidores diretos

4

0

-4

Entre empresas irmãs

-1

13

14

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

Instrumentos de dívida

3.938

2.707

-1.231

De investidores diretos em empresas de investimento direto

2.993

496

-2.497

De empresas de investimento direto em investidores diretos

432

2.035

1.603

Entre empresas irmãs

513

176

-337

2017 jan/ago

vh meur 17/16
jan/ago

2017 jan/ago

vh meur 17/16
jan/ago

Espanha

854

480

Países Baixos

1.799

1.001

Alemanha

320

-38

Luxemburgo

1.739

697

Países Baixos

175

-490

França

781

176

Bélgica

147

106

Reino Unido

652

434

Reino Unido

108

-182

EUA

320

266

União Europeia 28

4.482

-196

Extra UE28

1.896

660

ATIVO

União Europeia 28

1.657

-811

Extra UE28

-949

-1.420

PASSIVO

2016 jan/dez

vh meur 16/15
jan/dez

2016 jan/ago

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

2.266

-2.866

1.463

-773

-2.236

-177

ID do Exterior em Portugal (IDE)

5.600

-748

4.438

4.896

459

-179

-355

Saldo

-3.335

-2.118

-2.975

-5.669

-2.694

1

1.705

2014 dez

2015 dez

2016 dez

2016 jun

2017 jun

tvh 17/16
jun/jun

Stock Ativo

73.988

76.550

82.945

78.249

83.514

6,7%

Stock Passivo

127.998

132.091

140.904

136.609

146.663

7,4%

Stock IDPE

45.125

52.088

54.621

52.698

55.540

5,4%

Stock IDE

99.135

107.629

112.580

111.059

118.688

6,9%

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2017 jan/ago

vh meur 17/16 vh meur 17/16 vc meur 17/17
ago/ago
ago/jul
jan/ago
1.350

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

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)

2016

tvh 2016/15

2016
jan/ago

2017
jan/ago

tvh 17/16
jan/ago

tvh 17/16
ago/ago

tvc 17/17
ago/jul

Exportações bens

50.022

0,8%

32.581

36.321

11,5%

14,3%

-15,3%

Exportações bens UE

37.571

4,2%

24.822

26.861

8,2%

10,7%

-20,3%

Exportações bens Extra UE

12.451

-8,2%

7.759

9.460

21,9%

23,3%

-0,8%

Exportações bens UE

75,1%

--

76,2%

74,0%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

24,9%

--

23,8%

26,0%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2017 (jan/ago)

% Total

tvh 17/16

Espanha

25,3%

7,2%

França

12,5%

Alemanha

11,4%

Reino Unido
EUA

Exp. Bens - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

Espanha

617

1,9

7,2%

Angola

366

1,1

5,5%

EUA

360

1,1

6,7%

4,6%

França

304

0,9

5,3%

22,9%

Países Baixos

228

0,7

Países Baixos

4,1%

18,3%

Alemanha

216

0,7

Itália

3,5%

15,9%

Brasil

175

0,5

Meur

Cont. p. p.

Exp. Bens - Produtos 2017 (jan/ago)

% Total

tvh 16/15

Exp. Bens - Var. Valor (17/16)

Máquinas, Aparelhos

15,4%

13,3%

Combustíveis Minerais

766

2,3

Veículos e Outro Material de Transporte

11,3%

9,2%

Máquinas, Aparelhos

658

2,0

Metais Comuns

7,8%

17,6%

Metais Comuns

423

1,3

Plásticos, Borracha

7,7%

10,7%

Agrícolas

393

1,2

Combustíveis Minerais

7,3%

40,5%

Veículos, Out. Mat. Transporte

346

1,1

2016

tvh 2016/15

2016
jan/ago

2017
jan/ago

tvh 17/16
jan/ago

tvh 17/16
ago/ago

tvc 17/17
ago/jul

Exportações totais de serviços

26.414

4,3%

17.231

19.525

13,3%

11,9%

7,1%

Exportações serviços UE

18.882

8,0%

12.402

13.946

12,4%

11,8%

11,6%

Exportações serviços extra UE

7.511

-3,6%

4.829

5.579

15,5%

13,7%

-4,2%

Exportações serviços UE

71,5%

--

72,0%

71,4%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

28,5%

--

28,0%

28,6%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

outubro 2017

ESTATÍSTICAS

2016

tvh 2016/15

2016
jan/ago

2017
jan/ago

tvh 17/16
jan/ago

tvh 17/16
ago/ago

tvc 17/17
ago/jul

Importações bens

61.243

1,5%

39.595

45.162

14,1%

12,8%

-8,1%

Importações bens UE

47.635

3,1%

30.759

34.142

11,0%

12,7%

-12,7%

Importações bens Extra UE

13.608

-3,9%

8.836

11.019

24,7%

13,1%

7,0%

Importações bens UE

77,8%

--

77,7%

75,6%

--

--

--

Importações bens Extra UE

22,2%

--

22,3%

24,4%

--

--

--

BENS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2017 (jan/ago)

Imp. Bens - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

9,5%

Espanha

1.237

3,1

13,7%

16,3%

Alemanha

864

2,2

França

7,3%

7,9%

Rússia

487

1,2

Itália

5,5%

14,1%

Países Baixos

359

0,9

Países Baixos

5,3%

17,7%

Singapura

306

0,8

China

3,0%

14,3%

Itália

305

0,8

Bélgica

2,8%

12,9%

Angola

-432

-1,1

% Total

tvh 17/16

Imp. Bens - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

Máquinas, Aparelhos

16,7%

16,2%

Combustíveis Minerais

1.449

3,7

Veículos e Outro Material de Transporte

13,8%

11,6%

Máquinas, Aparelhos

1.051

2,7

Combustíveis Minerais

11,5%

38,9%

Metais Comuns

743

1,9

Agrícolas

10,9%

11,6%

Veículos, Out. Mat. Transporte

649

1,6

Químicos

10,2%

7,1%

Agrícolas

514

1,3

% Total

tvh 17/16

Espanha

31,6%

Alemanha

Imp. Bens - Produtos 2017 (jan/ago)

2016

tvh 2016/15

2016
jan/ago

2017
jan/ago

tvh 17/16
jan/ago

tvh 17/16
ago/ago

tvc 17/17
ago/jul

Importações totais de serviços

13.124

2,8%

8.512

9.577

12,5%

13,4%

-3,5%

Importações serviços UE

8.850

4,3%

5.784

6.381

10,3%

9,5%

-7,0%

Importações serviços extra UE

4.263

0,3%

2.728

3.196

17,1%

21,5%

3,4%

Importações bens UE

67,4%

--

67,9%

66,6%

--

--

--

Importações bens Extra UE

32,6%

--

32,1%

33,4%

--

--

--

2016

2017 jan/jun

FMI

CE

OCDE

BP

Min. Finanças

SERVIÇOS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2017 : 2018 (tvh real %)

INE

INE

outubro 17

junho 17

junho 17

outubro 17

outubro 17

PIB

1,4

2,8

2,5 : 2,0

1,8 : 1,6

2,1 : 1,6

2,5 : 2,0

2,6 : 2,2

Exportações Bens e Serviços

4,4

8,8

7,6 : 5,2

4,4 : 4,2

5,5 : 4,5

7,1 : 6,8

8,3 : 5,4

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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Pedro Macedo Leão
ALEMANHA
aicep.berlin@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

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

Inês Pacheco
FDI SCOUT EUROPA

REDE
EXTERNA

ines.pacheco@portugalglobal.pt

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

Rui Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

Manuel Couto Miranda

Rui Boavista Marques

EUA

REINO UNIDO

aicep.newyork@portugalglobal.pt

aicep.london@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ

Manuel Martinez

aicep.toronto@portugalglobal.pt

ESPANHA

Oslo

Haia
Dublin

Milão

Luís Moura

Toronto

olga.benquerenca@portugalglobal.pt

Barcelona

ESPANHA

Nova Iorque

aicep.madrid@portugalglobal.pt

Filipe Costa
EUA

Berna

Paris

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ

Bruxelas

Londres

aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Madrid

S. Francisco

aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

Argel

Rabat

João Renano Henriques

Jorge Salvador

CUBA

CABO VERDE

joao.henriques@portugalglobal.pt

aicep.praia@portugalglobal.pt

Havana

Álvaro Cunha

Praia

Rui Cordovil
MARROCOS

MÉXICO

aicep.rabat@portugalglobal.pt

Cidade do México

aicep.mexico@portugalglobal.pt

João Falardo

Francisco Costa
VENEZUELA

ARGÉLIA

Caracas

francisco.s.costa@portugalglobal.pt

aicep.argel@portugalglobal.pt

Bissau

Panamá
Bogotá

Paulo Borges

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU

COLÔMBIA

aicep.bissau@portugalglobal.pt

aicep.bogota@portugalglobal.pt

São Tomé

António Aroso

Fernando Carvalho

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

BRASIL

aicep.saotome@portugalglobal.pt

aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Lima

José Junqueiro
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

Rio de Janeiro
São Paulo

Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt

Rui Pereira
ARGENTINA
rui.pereira@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
Santiago do Chile
Buenos Aires

ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Montevideu

Ana Rosas
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt

Tun

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

Carlos Pinto
POLÓNIA
aicep.warsaw@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

João Rodrigues

Miguel Crespo

ÍNDIA

SUIÇA

Helsínquia

aicep.newdelhi@portugalglobal.pt

miguel.crespo@portugalglobal.pt

Alexandra Ferreira Leite

Estocolmo

CHINA

Moscovo

Copenhaga

aicep.beijin@portugalglobal.pt

Berlim

Patrícia Conceição

Varsóvia
Praga

Bratislava

FDI SCOUT CHINA
patricia.conceicao@portugalglobal.pt

Budapeste

Viena

Miguel Garcia

Bucareste

Teerão

miguel.garcia@portugalglobal.pt

Pequim

TURQUIA

Atenas

nes

FDI SCOUT JAPÃO E COREIA DO SUL

Celeste Mota

Baku

Ancara

aicep.ankara@portugalglobal.pt

Seul
Tóquio

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Tripoli

Xangai

Koweit
Doha
Riade

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA

Joana Neves

Nova Deli

COREIA DO SUL

Guangzhou
Macau

Abu
Dhabi

Myanmar

Mário Quina
CHINA

aicep.milan@portugalglobal.pt

mario.quina@portugalglobal.pt

Banguecoque

Nuno Várzea

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

joana.neves@portugalglobal.pt

Hong Kong

Vietname

IRÃO

Maria João Bonifácio
CHINA

nuno.varzea@portugalglobal.pt

Kuala Lumpur

Afonso Duarte

Laurent Armaos

ARÁBIA SAUDITA

GRÉCIA

aicep.riyadh@portugalglobal.pt

aicep.athens@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite

Daniel Pontes

EAU

QATAR

aicep.abudhabi@portugalglobal.pt

daniel.pontes@portugalglobal.pt

aicep.macau@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu

Singapura

TAILÂNDIA
pedro.airesdeabreu@portugalglobal.pt

Jacarta

Isabel Maia e Silva
Dili

Luanda

TIMOR-LESTE
aicep.dili@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Windhoek

Carlos Pacheco

Pretória
Gaborone

Maputo

AUSTRÁLIA

Maria João Liew

carlos.pacheco@portugalglobal.pt

MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Sydney

AO SERVIÇO
DAS EMPRESAS
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Marketing 4.0

Autor: P
 hilip Kotler, Iwan Setiawan e
Hermawan Kartajaya
Editora: Actual Editora
Ano: 2017
Nº de páginas: 218 pp.
Preço: 19,90€

Escrita pelos maiores especialistas
mundiais de marketing, a obra
“Marketing 4.0” ajuda os leitores
a navegarem num mundo cada
vez mais interligado e numa paisagem de consumo em mudança,
de modo a alcançarem um maior
número de clientes de uma maneira mais eficaz.
Hoje em dia, os clientes têm menos tempo para dedicar às diversas marcas do mercado, uma vez
que estão rodeados de alternativas. Desta forma, é fundamental
marcar presença, chamar a atenção e transmitir a mensagem que
eles querem ouvir.
Assim, este livro examina as dinâmicas de poder do mercado
em mudança, os paradoxos re-

sultantes da conetividade e o
aumento da fragmentação subcultural que moldará o consumidor de amanhã. Este ponto de
partida mostra como o marketing 4.0 se está a tornar imperativo para a produtividade.
Com as inúmeras mudanças que
os consumidores têm vivido, é
necessário tirar proveito da alteração de humor dos mesmos, para
atingir mais clientes e envolvê-los
mais plenamente do que nunca.
O livro fornece uma estrutura sólida baseada numa visão real do
consumidor (como ele é hoje e
como será amanhã), dando aos
leitores a vantagem que necessitam para atingir o consumidor de
forma eficaz.

A Economia do Bem Comum

Autor: Christian Felber
Editora: Editorial Presença
Ano: 2017
Nº de páginas: 232 pp.
Preço: 14,90€

Há cada vez mais pessoas conscientes de não estarmos a viver
uma crise económica ou financeira
isolada. Parte do problema são os
sintomas de uma crise generalizada do sistema económico, como
as bolhas económicas especulativas, o desemprego, a desigualdade, as alterações climáticas, a pobreza, a crise de valores e, acima
de tudo, a crise da democracia. Os
governantes afirmam que não há
alternativas. No entanto, Christian
Felber demonstra que existem alternativas ao sistema económico e
financeiro atual.
O autor defende que algo funciona
para além do capitalismo e do comunismo: a Economia do Bem Comum. Este é um modelo alternativo
de economia de mercado ético que
tem vindo a despertar um enorme
interesse em todo o mundo.

Neste livro revolucionário explicam-se detalhadamente os principais valores em que este modelo
assenta, tais como, a dignidade
humana, a solidariedade, a sustentabilidade ecológica, a justiça
social e a democracia.
Christian Felber estudou Filologia
Hispânica, Psicologia e Ciência Política em Madrid e Viena. Desde
2008, é professor associado na Universidade de Economia de Viena.
Orador solicitado a nível internacional e autor de vários bestsellers,
foi o fundador do projeto Banco
para o Bem Comum e do movimento internacional da Economia
do Bem Comum, sendo que trabalha ativamente no desenvolvimento destas iniciativas. A Economia
do Bem Comum, o seu livro mais
vendido, já se encontra traduzido
em cerca de dez países.
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