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Internacionalizar para crescer
Internacionalizar para crescer sintetiza de
uma forma simples o leitmotiv do novo Programa Internacionalizar. O objetivo desta
iniciativa será fortalecer a economia nacional, através do aumento da inovação e da
internacionalização das empresas portuguesas, da captação de mais investimento,
procurando, simultaneamente, ver a marca
Portugal com um reconhecimento crescente
no exterior.

numa leitura que é complementada com a en-

Este Programa, recentemente aprovado pelo
governo, é constituído por duas linhas de
atuação e seis eixos de intervenção, e inclui um
conjunto de medidas a implementar até final
de 2019, cabendo à AICEP a respetiva coordenação técnica.

clientes dos bens e serviços portugueses, quer

É, pois, com satisfação e otimismo que o Conselho de Administração da AICEP encara mais
este desafio, em linha com o seu Plano Estratégico para 2017/2019.
Nesta edição da Portugalglobal pode ficar a
conhecer as principais linhas deste Programa,

trevista que o Senhor Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, nos concedeu e em que este e outros temas de relevo no
âmbito da promoção externa do nosso país são
também analisados.
Noutro domínio, apresentamos um dossier sobre o mercado da Holanda em que é destacada
a sua importância quer como um dos principais
enquanto investidor no nosso país. As projeções apontam para um crescimento da economia holandesa de 2,8 por cento em 2018,
numa retoma que vem devolver a pujança
económica ao país e que abre novas perspetivas para o incremento do relacionamento com
Portugal, designadamente no que à internacionalização das nossas empresas diz respeito.
Boas festas e um próspero ano de 2018!
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
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No âmbito da aposta estratégica na internacionalização da economia portuguesa,
o governo elaborou o Programa Internacionalizar, que foi aprovado em Conselho
de Ministros a 9 de novembro de 2017 e publicado em Diário da República no dia 6
de dezembro de 2017.
Sob a coordenação política do Ministério do Negócios Estrangeiros, em particular
da Secretaria de Estado da Internacionalização, o programa envolve todas as áreas
governativas com relevância para a economia portuguesa. A coordenação técnica
é da competência da AICEP, enquanto o acompanhamento da execução é da
responsabilidade do Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia.
Este programa pretende fortalecer a economia nacional, promovendo o
crescimento económico, a criação de emprego qualificado, um maior valor
acrescentado nacional, mais justiça social e uma maior coesão territorial. Assim,
as principais prioridades são a inovação, a internacionalização e a captação de
investimento nacional e estrangeiro.
Constituído por duas linhas de atuação e seis eixos de intervenção, o programa
inclui inúmeras medidas que deverão ser implementadas na totalidade até ao final
do ano de 2019.
Nos últimos anos, a internacionalização
tem assinalado progressos que importa
consolidar e potenciar. As exportações
têm apresentado um crescimento superior ao do Produto Interno Bruto (PIB),
assumindo-se como um dos principais
motores de criação da riqueza nacional. Por sua vez, o Investimento Direto
Estrangeiro tem vindo igualmente a
crescer, tendo alcançado os 5,483 mil
milhões de euros em 2016.
Apesar disso, continua a verificar-se
uma elevada concentração nos mercados de destino das exportações portuguesas, sendo que, em 2016, Espanha, Alemanha e França, em conjunto,
foram responsáveis por 45 por cento
das exportações nacionais. Por outro
lado, verificam-se também dificuldades acrescidas, por parte das empresas exportadoras, no acesso ao crédito
e às garantias financeiras necessárias
às suas operações. De salientar ainda
que o Investimento Direto Estrangeiro

se tem concentrado particularmente
nos setores financeiro e imobiliário,
havendo margem para desenvolver e
apoiar uma maior diversificação.
Com a intenção de responder a estes
e outros desafios, o governo elaborou
o Programa Internacionalizar. Este programa estabelece assim como objetivos
gerais o aumento das exportações de
bens e serviços, com a ambição de atingir um volume de exportações equivalente a 50 por cento do PIB na primeira
metade da próxima década; o aumento
do número de exportadores, através de
um acompanhamento especial às PME
e startups portuguesas; a diversificação
dos mercados de exportação, uma vez
que atualmente mais de 45 por cento
das exportações nacionais têm como
destino apenas três mercados; o incremento dos níveis de investimento
nacional e estrangeiro; o aumento do
valor acrescentado nacional, que contribui para o saldo de bens e serviços

e, também, para o aumento do preço
médio dos produtos e serviços nacionais
transacionados nos mercados internacionais; e a promoção de uma melhor
articulação entre os vários agentes envolvidos nos processos de internacionalização da economia portuguesa.
O desenvolvimento estratégico do
programa assenta em duas linhas de
atuação: o comércio internacional e
o investimento português no estrangeiro e o investimento estrangeiro em
Portugal. Com a intenção de dinamizar estas linhas, foram delineados
seis eixos de intervenção: Business
and Market Intelligence, Qualificação
de Recursos Humanos e do Território, Financiamento, Apoio no Acesso
aos Mercados e ao Investimento em
Portugal, Desenvolvimento da Marca
Portugal e Política Comercial e Custos
de Contexto. Cada eixo contempla
determinados objetivos a alcançar e
medidas a implementar.
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Business and Market
Intelligence
Este eixo consiste na recolha, organização e
análise de informação de apoio ao desenvolvimento de estratégias de internacionalização e
atração de investimento, de modo a antecipar
tendências e oportunidades nos mercados.

Objetivos
•
Identificar oportunidades de
entrada em novos mercados e potenciar o acesso
a novas cadeias de valor internacionais;
• Apostar na crescente
articulação entre a
política de cooperação para o desenvolvimento e a internacionalização das empresas portuguesas;
• Articular e coordenar as ações
de internacionalização, promovidas por entidades públicas e privadas, também na vertente institucional;
• Reforçar a vertente da internacionalização na
política de clusters e em outros instrumentos
de gestão de eficiência coletiva;
• Aumentar a divulgação e acesso às iniciativas
e ações de apoio à internacionalização, apostando em novas formas de comunicação.

Medidas
• Identificação dos mercados estratégicos para
a internacionalização, por setores de atividade;
• Elaboração de um estudo comparado de estratégias de internacionalização, com a intenção de realizar um levantamento das estratégias de internacionalização e de captação de
investimento desenvolvidas por outros países;
•
Desenvolvimento de ferramentas de inteligência competitiva, de modo a melhorar a
monitorização da informação compilada nos
relatórios internacionais sobre o ambiente de
negócios em Portugal. E ainda o desenvolvimento de mecanismos que permitam identificar tendências e elaborar análises estratégicas nos mercados e também identificar
oportunidades e mapear riscos, através de
metodologias transversais.

Qualificação
de Recursos Humanos
e do Território
Com este eixo pretende-se promover a realização de programas de capacitação empresarial,
procurando aumentar o conhecimento e a experiência internacional dos recursos humanos
das empresas portuguesas. Por sua vez, na
qualificação do território, a intenção é desenvolver iniciativas de reforço da qualificação e
promoção dos territórios, bem como das competências dos agentes territoriais, de modo a
aumentar a eficiência nos processos de promoção e acompanhamento do investimento.

Objetivos
• Dinamizar a qualificação de recursos humanos com competências em comércio internacional, assim como os mecanismos de integração dos mesmos nas empresas;
• Promover o reinvestimento e a captação de
investimento direto estrangeiro, em especial
para os setores estruturantes da economia
nacional;
• Captar investimento direto estrangeiro que
permita reduzir falhas das cadeias de valor
em Portugal;
• Incrementar a atratividade dos territórios
e a visibilidade dos ativos disponíveis;
• Apoiar o reinvestimento
em Portugal.

Medidas
•
Criação, em parceria com as
associações empresariais e as
instituições de ensino superior,
de um programa nacional de
capacitação em comércio internacional, assente no antecipado
levantamento das necessidades
setoriais, de modo a aumentar a disponibilidade de quadros
com competências para abordar
os mercados externos. Além disso,
pretende-se implementar medidas de
contratação e fixação destes quadros nas
empresas e promover programas de apoio
à participação das startups portuguesas em
eventos internacionais de referência;
•
Reforço do INOV Contacto, programa de
estágios internacionais da AICEP, para au-
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mentar a incorporação dos estagiários nas
empresas de acolhimento;
• Elaboração e atualização das listas de ativos,
identificando oportunidades de investimento concretas que possam ser apresentadas
a investidores internacionais. E, sempre que
possível, o desenvolvimento de dossiers de
promoção específicos;
• Desenvolvimento da plataforma Global Find
através da implementação de ações que permitam a atualização da rede de espaços empresariais e industriais na plataforma. Para
tal, a divulgação e qualificação da oferta
deverá ser promovida e alargada às regiões
autónomas em estreita colaboração com os
respetivos governos regionais;
•
Promoção e qualificação das localizações
empresariais, como espaços recetivos a investimento, destacando a sua sustentabilidade económica, social e ambiental.
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Financiamento
O eixo do financiamento tem o intuito de desenvolver novos instrumentos de financiamento das empresas e da sua atividade nacional e
internacional, através da melhoria dos mecanismos existentes.

Objetivos
• Articular com as instituições financeiras nacionais formas de apoio à internacionalização das empresas portuguesas;
• Facilitar o acesso das empresas portuguesas
às oportunidades apresentadas pelas Instituições Financeiras Internacionais;
• Apoiar o reinvestimento em Portugal;
• Captar investimento direto estrangeiro que
permita reduzir falhas das cadeias de valor
em Portugal;
• Reforçar a vertente da internacionalização na
política de clusters e em outros instrumentos
de gestão de eficiência coletiva.

Medidas
• Desenvolvimento de produtos financeiros de
apoio à internacionalização das empresas
e de cobertura do risco à exportação, nomeadamente para operações em mercados
de alto risco, com especial destaque para os
mercados fora da OCDE;
• Dinamização do fundo de capital de risco de
natureza pública para que participe no capital
das empresas em Portugal, em conjunto com
outros operadores privados de capital de risco,
tanto nacionais como internacionais;
• Criação de um fundo público de captação de
investimento direto estrangeiro que permita
alavancar fundos adicionais para processos de
internacionalização de empresas portuguesas;
• Utilização de fundos como instrumentos privilegiados de financiamento da internacionalização de empresas portuguesas para países
em desenvolvimento, mantendo a consolidação e reorientação estratégica, materializadas
na recapitalização, capacidade de alavancagem de fundos europeus e multilaterais;
• Desenvolvimento do financiamento multilateral, através de ações facilitadoras do acesso
das empresas às oportunidades de negócio
proporcionadas por Instituições Financeiras
Internacionais, da participação na constru-
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Apoio no acesso
aos mercados
e ao investimento
em Portugal
O apoio no acesso aos mercados consiste na
promoção de medidas que visam a identificação e a diversificação dos mercados alvo,
através de ações para reforçar a atividade exportadora. Deste modo, será melhorada a articulação entre as agências públicas, como a
AICEP, e as entidades empresariais, de forma a
aumentar a eficácia das ações externas.
Por outro lado, com o apoio ao investimento
ambiciona-se reforçar as linhas de atuação que
visam o reinvestimento e a captação de investimento, para colmatar as fragilidades nas cadeias de valor nacionais, nomeadamente, dos
setores estruturantes da economia.

Objetivos
ção dos mecanismos de financiamento e nas
opções de investimento destas instituições,
do desenvolvimento de uma rede de contactos entre cidadãos portugueses nacionais
que desempenhem funções nas instituições
multilaterais e do potenciamento das oportunidades de financiamento no quadro da
União Europeia;
• Promoção da utilização do incentivo fiscal à
produção cinematográfica, com o objetivo de
reforçar a competitividade de Portugal enquanto local de produção cinematográfica, estimulando a atividade dos produtores e coprodutores nacionais e atraindo produções estrangeiras
de qualidade, que aproveitem da melhor forma
o potencial dos recursos nacionais;
• Promoção do cofinanciamento do sistema de
incentivos de ações de promoção externa,
que envolvam a cooperação entre entidades
de setores diferentes.

• Apoiar a atividade exportadora das empresas
portuguesas;
• Apoiar o reinvestimento em Portugal;
• Articular e coordenar ações de internacionalização, promovidas por entidades públicas e
privadas, também na vertente institucional;
• Dinamizar as parcerias com os stakeholders
relevantes para a promoção do acompanhamento regular das atividades de apoio à internacionalização das empresas nacionais;
• Aumentar a divulgação e acesso às iniciativas
e ações de apoio à internacionalização, apostando em novas formas de comunicação;
• Apostar na crescente articulação entre a política de cooperação para o desenvolvimento e a
internacionalização das empresas portuguesas;
• Identificar oportunidades de entrada em novos mercados e potenciar o acesso a novas
cadeias de valor;
• Captar investimento que permita reduzir falhas das cadeias de valor em Portugal;
• Atrair os empresários da diáspora portuguesa como potenciais investidores e dinamizadores da exportação de produtos e serviços
nacionais;
• Valorizar a rede de beneficiários de Autorização de Residência para Atividade de Inves-
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timento para efeitos de captação de investimento produtivo;
• Apoiar o investimento português no estrangeiro.

Medidas
• Elaboração do programa nacional de ações
de promoção externa que deverá contemplar iniciativas de promoção de bens e serviços nacionais, incluindo das regiões autónomas; fomentar a colocação de produtos
portugueses em redes de distribuição online;
desenvolver abordagens concretas e orientadas para os mercados; reforçar a presença
de startups e projetos inovadores nas ações
de promoção; apostar no envolvimento das
transportadoras aéreas em eventos especiais,
de modo a potenciar as missões empresariais; e estabelecer pontos de contacto nos
diversos clusters, com a intenção de facilitar
a coordenação e a execução dos processos
de internacionalização;
• Criação de um programa de atração de investimento dirigido a grupos identificados,
como investidores da diáspora, empresas
tecnológicas, participantes de eventos de referência internacional e grandes acumuladores de capital;
• Produção de um portal de entrada em Portugal direcionado a investidores, compradores, estudantes estrangeiros e turistas, que
funcione como o único ponto de acesso à
informação sobre investir, comprar, estudar e
viajar em Portugal;
• Desenvolvimento de um portal de exportações, onde será disponibilizada informação
sobre mercados, iniciativas de promoção,
programas de capacitação e formação, incentivos financeiros e serviços de apoio ao
processo de internacionalização;
• Promoção de uma estratégia que permita a
identificação e o desenvolvimento de iniciativas benéficas para a consolidação das cadeias de valor em Portugal, bem como a sua
internacionalização;
• Dinamização de redes de fornecedores, para
qualificar mais empresas, desenvolver cadeias de valor em Portugal, substituir as importações e aceder a novos mercados;
• Elaboração do programa “Plataformas”, com
a intenção de estimular iniciativas do setor
privado em mercados selecionados. Além

disso, devem ainda ser desenvolvidas iniciativas que permitam colocar Portugal nas novas
rotas comerciais, marítimas e terrestes;
• Criação de uma rede de contactos, por país,
de promotores dos produtos portugueses, de
modo a potenciar o papel da diáspora portuguesa enquanto facilitadora da entrada em
mercados externos. Deve também ser divulgada a Rede de Restaurantes Portugueses
no Mundo que visa promover a gastronomia
portuguesa;
•
Desenvolvimento de programas de apoio
qualificado à internacionalização de startups
ou segmentos de PME, através de uma rede
de mentores especializados;
• Revisão da legislação das Câmaras de Comércio, potenciando o seu papel no apoio à internacionalização e na captação de investimento.
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Desenvolvimento
da Marca Portugal
O desenvolvimento da marca Portugal consiste
na implementação de medidas que promovam
o incremento da imagem dos produtos e serviços portugueses no estrangeiro, e ainda que
reforcem a visibilidade internacional da competitividade nacional.

Objetivos
• Reforçar a perceção de Portugal como país
seguro, estável, inovador, moderno, cosmopolita, acolhedor e com um ambiente propício aos negócios;
•
Reforçar o reconhecimento das empresas
portuguesas nos mercados externos enquanto produtoras de bens e serviços de elevada
qualidade;
• Promover Portugal junto de relevantes investidores internacionais;
• Reforçar a vertente da internacionalização na política
de clusters e em outros
instrumentos de gestão
de eficiência coletiva.

Medidas
• Realização de um estudo que avalie a perceção externa da marca
Portugal em mercados
prioritários;
• Elaboração de conteúdos promocionais temáticos focados em
setores competitivos em Portugal e
definição de uma estratégia de promoção.
Para além disso, importa aprofundar e valorizar a estratégia de promoção do turismo
nacional, estendendo-a a outras áreas;
• P romoção de Portugal enquanto destino preferencial de produções cinematográficas.
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Política Comercial
e Custos de Contexto
O principal intuito deste eixo é apoiar a conclusão de novos acordos de comércio livre na
União Europeia e, também, acompanhar a
execução dos já celebrados, uma vez que são
fundamentais para aumentar a diversificação
de mercados e consolidar o grau de integração
noutros. Além disso, é uma prioridade contribuir para a melhoria do ambiente de negócios
em Portugal e no exterior.

Objetivos
• Auxiliar a atividade exportadora das empresas portuguesas;
• Apoiar o reinvestimento em Portugal;
•
Apoiar o investimento português no estrangeiro;
Apostar na crescente articulação entre a
•
política de cooperação para o desenvolvimento e a internacionalização das empresas
portuguesas;
• Identificar oportunidades de entrada em novos mercados e potenciar o acesso a novas
cadeias de valor;
• Dinamizar as parcerias com os stakeholders
relevantes para a promoção do acompanhamento regular das atividades de apoio à internacionalização das empresas nacionais;
• Reforçar a vertente da internacionalização na

política de clusters e em outros instrumentos
de gestão de eficiência coletiva;
• Melhorar o ambiente regulatório, detetando e eliminando custos de contexto à internacionalização.

Medidas
• Avaliação do impacto dos acordos de comércio livre na economia portuguesa, de modo
a sustentar a realização
de medidas de reforço da
competitividade nacional;
• Expansão da lista de acordos bilaterais, de natureza
técnica e económica, direcionados ao aprofundamento
das relações empresariais e de
investimento com países terceiros;
• Celebração de memorandos de entendimento sobre cooperação empresarial triangular para explorar oportunidades em mercados terceiros;
• Desenvolvimento de uma ferramenta de
monitorização de custos de contexto à
internacionalização com o objetivo de
realizar levantamentos continuados dos
obstáculos fiscais, tarifários e não tarifários, no acesso a mercados, bem como
para promover soluções adequadas à sua
superação.
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AUGUSTO
SANTOS
SILVA
Ministro dos Negócios Estrangeiros

“O caminho para a internacionalização:

usar a diplomacia,
trabalhar com as empresas”
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A importância da diplomacia de negócios na internacionalização da economia
portuguesa, a articulação das várias dimensões: político-institucional, diplomática,
económica, cooperação, língua e cultura e o relacionamento com as comunidades
portuguesas, são algumas das temáticas abordadas nesta entrevista. Augusto
Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros fala-nos ainda do Programa
Internacionalizar, cuja coordenação e execução compete à AICEP, da relevância da
Diáspora Portuguesa na promoção externa do país e da agenda do relacionamento
de Portugal com o mundo.
Perante a saída de Portugal do
procedimento por défice excessivo, o progressivo crescimento da
economia em 2016 e no primeiro
semestre de 2017 e a recente decisão da Standard & Poor’s de subir
o rating de Portugal, que balanço
faz dos dois anos de governação e
do atual posicionamento de Portugal no contexto mundial?
Creio que demonstrámos a nossa determinação de caminhar a par e passo
na consolidação das contas públicas e
nas políticas de crescimento da economia e do emprego. Isso aumenta
radicalmente a nossa credibilidade e,
portanto, a confiança que todos, em
particular os investidores, podem depositar no país e nas suas instituições.
Qual a importância da diplomacia
de negócios e o papel da rede externa do Ministério dos Negócios
Estrangeiros na internacionalização
das nossas empresas e na captação
de investimento estrangeiro?
Em primeiro lugar, é preciso ter em
atenção a importância da diplomacia
“tout court” para a internacionalização da economia. Quando nós desenvolvemos boas relações políticas
e institucionais, quando realizamos
periodicamente reuniões bilaterais,
quando temos em funcionamento
comissões mistas com os diferentes
países, onde tratamos de todos os assuntos relevantes, quando projetamos
uma imagem positiva de Portugal no
mundo, estamos ipso facto a favorecer o desenvolvimento das relações

“São muitas as
medidas que constam
do Programa
Internacionalizar,
sendo impossível
detalhá-las aqui.
Importa ter presente
os seus objetivos,
muito concretos – por
exemplo, as exportações
valerem mais de 50 por
cento do PIB, durante a
próxima década.”
económicos e estamos a abrir mercados e oportunidades de investimento
para as nossas empresas.
E, depois, a diplomacia económica
em sentido estrito cabe perfeitamente neste quadro diplomático geral. Ela
significa que os chefes de missão e o
pessoal diplomático conhecem as empresas, pesquisam os mercados, facilitam os contactos, tomam a promoção
económica e comercial como uma das
tarefas cimeiras do seu trabalho.
Quais as vantagens para o desenvolvimento da economia portuguesa na atribuição da tutela da
AICEP ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros?
São duas. A primeira é que institucionaliza uma boa prática que vem já
de 2011. A segunda é que dá maior

coerência ao nosso trabalho: o responsável no governo pela “frente externa”, que é o ministro dos Negócios
Estrangeiros, é quem articula todas as
dimensões dessa “frente”: político-institucional, diplomática, económica, de cooperação, de língua e cultura
e de relação com as comunidades.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a trabalhar no Programa Internacionalizar. Que medidas
concretas estão previstas neste programa para capacitar o tecido empresarial português e estimular a
internacionalização da economia?
Quais as fontes de financiamento?
O Programa já está em vigor, tendo
sido publicada a resolução de Conselho
de Ministros que o aprova. São muitas
as medidas que dele constam, sendo
impossível detalhá-las aqui. Importa ter
presente os seus objetivos, muito concretos – por exemplo, as exportações
valerem mais de 50 por cento do PIB,
durante a próxima década.
E os eixos principais de intervenção:
análise e informação sobre os mercados; qualificação dos recursos humanos e do território; financiamento;
apoio no acesso aos mercados e ao
investimento em Portugal; desenvolvimento da marca Portugal; política
comercial e custos de contexto.
As fontes de financiamento estão indicadas. Provêm, principalmente, de dotações orçamentais afetas aos ministérios dos Negócios Estrangeiros, das

16

ENTREVISTA

Portugalglobal nº104

Finanças e da Economia, de fundos
financeiros existentes ou a criar (entre
os quais destaco o futuro Fundo dos
Fundos para a Internacionalização) e
de verbas disponíveis no Acordo de
Parceria/Portugal 2020.
No contexto do Programa Internacionalizar o que vai ser feito para
reforçar a notoriedade da marca
Portugal?
Neste domínio, o essencial parecem-me ser três coisas. É preciso afinar e
partilhar os conteúdos principais de
divulgação dos recursos e vantagens
comparativas de Portugal, para que a
estratégia de promoção externa seja
coerente e robusta.

entidade que coordena a execução do
Programa Internacionalizar. Claro está
que a AICEP dispõe do seu Plano Estratégico aprovado pela administração

“Países como Angola ou
o Brasil encontram-se
entre os nossos maiores
parceiros económicos;
e a densidade do
nosso relacionamento
económico com os
restantes [CPLP] é muito
significativa.”

É preciso “casar” a promoção da AICEP
e a do Turismo de Portugal. E é preciso
aproveitar sistematicamente as oportunidades de divulgação maciça do território, do património natural e construído, da história e das gentes portuguesas, atraindo, por exemplo, a produção
de filmes de projeção internacional.

para este triénio; mas ele “encaixa”
harmoniosamente no Internacionalizar.

Como encara as atuais atribuições
da AICEP e qual a sua intervenção
na execução do Programa Internacionalizar?

Em primeiro lugar todo o Programa
Indústria 4.0 procura apoiar as empresas portuguesas na transição digital.
Mais especificamente na minha esfera
de competência, nos diferentes eixos
do Programa Internacionalizar encon-

As atribuições estão bem definidas,
não é preciso mexer-lhes. A AICEP é a

Na era da digitalização da economia, o que deve mudar nas empresas para acompanharem esta nova
realidade? E quais são as medidas
públicas que têm vindo a ser adotadas para o efeito?

trar-se-ão medidas de políticas orientadas para apoiar as empresas nesta
transição absolutamente essencial: a
transição para a economia digital.
Só para dar um exemplo: como desenvolver as nossas exportações, hoje,
sem ter em conta os novos mercados
e as novas formas de relacionamento entre produtores e consumidores
criados pelo comércio eletrónico e as
grandes plataformas digitais globais?
No que respeita ao acesso aos mercados e à promoção externa dos bens
e serviços nacionais, como entende
que deve ser feita a coordenação
das ações públicas com as ações promovidas por outras entidades?
A prioridade número um é trabalhar
com as associações que dão escala e
“poder de fogo” às empresas em processo de internacionalização: as associações setoriais, as câmaras de comércio e
indústria, os clusters e polos de competitividade, os clubes de fornecedores...
No atual contexto económico europeu como caracteriza o papel e
a relevância de Portugal?
Três quartos do comércio internacional
português realizam-se dentro da União
Europeia. Se olharmos para os dez maiores clientes dos bens portugueses, reparamos que sete são países europeus. E,
para vários deles, Portugal é também
um mercado muito importante: basta,
por exemplo, comparar as exportações
espanholas para o nosso país com as
exportações espanholas para os países
latino-americanos de língua espanhola.
A recente eleição do ministro das Finanças para a presidência do Eurogrupo
pôs, entretanto, em relevo outro dado
não despiciendo: a nossa capacidade de
contribuir para gerar os consensos necessários para as políticas económicas,
financeiras e orçamentais da Zona Euro.
Isso é também muito importante!
E quanto ao relacionamento económico de Portugal com outras
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e património, um construtor de pontes
(e, já agora, que desconfia dos muros).
A escolha de Portugal como país
convidado da Feira do Livro de Guadalajara 2018 tem um papel importante na promoção externa do país.
Que relevância têm os eventos de cariz cultural na internacionalização?

geografias, nomeadamente com
os países da CPLP?
Ainda há poucos meses atrás, a AICEP
celebrou um acordo de colaboração com
a Confederação Empresarial da CPLP.
Esta é também um potencial a explorar
positivamente, do ponto de vista económico. Países como Angola ou o Brasil
encontram-se entre os nossos maiores
parceiros económicos; e a densidade do
nosso relacionamento económico com
os restantes é muito significativa.
Por outro lado, uma das linhas de orientação fundamentais do atual governo
é a aproximação entre as áreas da cooperação para o desenvolvimento e da
internacionalização económica e do investimento. A África, por exemplo, precisa hoje mais de investimento do que
propriamente da clássica “ajuda ao desenvolvimento”; tem hoje direito a ser
plenamente tomada como parceira (repito, parceira) do investimento europeu.
Que papel pode desempenhar a
rede da Diáspora Portuguesa no
desenvolvimento e promoção de
Portugal no exterior?
Um papel de primeiro plano! Por isso
mesmo temos organizado os Encon-

tros do Investidor da Diáspora, cuja
segunda edição decorreu em Viana de
Castelo em dezembro de 2017, com a
presença e o protagonismo da AICEP.
Por isso avançámos, em parceira com
a AHRESP - Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal e
o Turismo de Portugal, com a “Rede
de Restaurantes Portugueses no Mundo”, com especial foco nos países com
vastas comunidades portuguesas.
Por isso temos proposto a todo o movimento associativo das comunidades
que olhe também e cultive a dimensão
económica da ligação com a pátria.
Por isso temos dado todo o apoio aos
investidores e às câmaras de comércio
portuguesas no estrangeiro.
Em que medida a eleição de Portugal para o Conselho Executivo da
UNESCO promove a economia portuguesa no contexto internacional?
Na medida em que ajuda a promover
a imagem de Portugal no mundo, nos
termos que mais nos interessam: um
país contribuinte líquido para a ordem
multilateral, um país amante da paz,
um país que a todos acolhe e com todos dialoga, um país de grande cultura

Uma dupla relevância. Direta: as indústrias criativas são hoje um dos setores
económicos mais internacionalizados e
mais dinâmicos, e onde Portugal tem
trunfos a jogar. Basta pensar, por exemplo, na riqueza e diversidade das literaturas de língua portuguesa, na projeção mundial da nossa arquitetura ou
da liderança que os festivais de música
urbana e populares realizados no verão
em Portugal têm no respetivo segmento
de mercado. E indireta, mas não menos
importante: a cultura, no duplo sentido
de património e de criação contemporânea, é uma das dimensões essenciais
da imagem de Portugal, como destino
turístico, como parceiro económico,
etc., que queremos promover.
Temos vindo, aliás, a desenvolver, organizadamente, a Ação Cultural Externa,
“sentando à mesma mesa” o Ministério da Cultura, naturalmente, e do lado
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Instituto Camões e a AICEP, assim como, na Economia, o Turismo de
Portugal. Finalmente, a AICEP também
está associada ao programa “Empresa
Promotora de Língua Portuguesa”.
Quais os temas que atualmente
dominam a agenda no relacionamento externo de Portugal?
Este tema daria, por si só, uma outra entrevista! Deixem-me por isso responder,
simplesmente, que os de sempre: integração europeia; ligação transatlântica;
empenhamento no multilateralismo;
atenção específica à CPLP; ligação estreita com as nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Estas são linhas permanentes da política externa portuguesa,
que governos de diferentes orientações
têm cultivado com consistência e vigor.
E essa é talvez a nossa maior força!
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HOLANDA
A Holanda é um importante parceiro económico de Portugal, sendo o nosso sexto
maior cliente de bens e serviços e o quarto maior fornecedor. Com uma economia
muito dependente do comércio com o exterior, a Holanda recupera a sua tradicional
pujança, prevendo-se para 2018 um crescimento do PIB de 2,8 por cento, assim
abrindo às empresas portuguesas novas oportunidades de negócio.
Indústria de processamento de alimentos, tecnologias do ambiente, logística,
produtos alimentares, vinhos de mesa, vestuário e calçado são algumas das áreas
em que as empresas nacionais devem apostar.
Relevante investidor estrangeiro em Portugal, a Holanda é também um dos
principais mercados emissores de turistas para o nosso país, gerando receitas da
ordem dos quase 600 milhões de euros por ano.
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PORTUGAL E HOLANDA:

UM RELACIONAMENTO ECONÓMICO
EM ASCENSÃO
O relacionamento económico bilateral entre Portugal e a Holanda é, de certa
forma, mais intenso do que as relações a nível político-institucional ou cultural,
o que resulta, em larga medida, do facto de as ligações entre os dois países em
matéria política e de segurança e defesa girarem em torno dos dois grandes
espaços criados pela União Europeia e pela NATO. Mas é consequência também do
dinamismo que os setores económico, industrial e de serviços dos dois países têm
sabido imprimir a esse relacionamento.
A visita de Estado dos Reis dos Países
Baixos a Portugal, de 10 a 12 de outubro de 2017, teve por objetivo, para
além, naturalmente, do reforço dos
contactos ao mais alto nível político,
conferir um novo impulso às relações
económicas bilaterais, sobretudo nas
áreas identificadas pela missão económica que acompanhou os monarcas
como tendo um maior potencial, ou
seja, os setores da aeronáutica e aeroportuário e o das energias renováveis.

ra, em sentido inverso, Portugal seja
o 38º fornecedor da Holanda e o 24º
destino das suas exportações.

>POR ROSA BATORÉU,
EMBAIXADORA DE PORTUGAL
NA HAIA

Ter sucesso na Holanda, um país que
tem a oitava economia mais exportadora do mundo, a quarta mais
competitiva, e que consegue ainda
ser o segundo exportador mundial
de produtos agrícolas em volume, a
seguir aos Estados Unidos que têm,
contudo, uma massa territorial 270
vezes maior, requer um excelente nível de competitividade, qualidade e
profissionalismo. E as nossas empresas têm sabido corresponder a esse
desafio, mesmo se mais poderá certamente ser feito.

“Não deixa de ser
gratificante registar que
as relações económicas
têm evoluído a bom
ritmo nos últimos anos,
voltando a Holanda
a ocupar, em 2016, a
posição de 6º maior
cliente de Portugal e 5º
maior fornecedor.”

Não deixa de ser gratificante registar
que as relações económicas têm evoluído a bom ritmo nos últimos anos,

voltando a Holanda a ocupar, em
2016, a posição de 6º maior cliente de
Portugal e 5º maior fornecedor embo-

Reportando-nos aos números mais
recentes, relativos ao 1º semestre de
2017, verifica-se que o valor das nossas exportações aumentou, em termos
homólogos, 18,5 por cento, atingindo
os 1,1 mil milhões de euros para os
bens. Acrescentando os serviços, a
soma da balança de exportações atinge os 1,7 mil milhões, um incremento
de 16,1 por cento relativamente ao
período homólogo.
Por seu turno, as importações nacionais de bens e serviços holandeses
perfizeram um total de cerca de 2 mil
milhões de euros, correspondentes a
5,1 por cento do total importado por
Portugal. Deste valor, 86 por cento diz
respeito a bens.
A balança comercial entre os dois países apresentou uma taxa de cobertura de 62 por cento, se considerarmos
só os bens transacionados; e de 83
por cento quando incluídos também
os serviços. Mas deve ser igualmente
retido que o coeficiente de cobertura
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para bens apresentou uma progressão
de 32 por cento na última década.
Recorde-se que três quartos das exportações holandesas têm como destino os seus parceiros da União Europeia, graças à sua localização geográfica privilegiada, às suas interligações
ao hinterland continental e a uma
economia e mercado de trabalho muito sofisticados e competitivos. E também a uma bem arreigada tradição de
abertura ao mundo.
Na área do turismo os dados relativamente ao número de visitantes, dormidas e gastos têm, também eles, evoluído favoravelmente, registando-se uma
ligeira subida do número de turistas
holandeses nos dados parciais já disponíveis para 2017, sendo de registar que
o valor das receitas tem crescido mais
do que os outros dois vetores.
Movendo-nos para o plano mais vasto
da nossa cooperação a nível da União
Europeia, Portugal e a Holanda compartilham visões e objetivos semelhantes em vários domínios. Por exemplo,
no que diz respeito ao reforço do mer-

cado interno, do mercado digital, do
de serviços e energético, e ainda quanto à extensão e potenciação dos acordos internacionais de comércio. Ou no
respeitante à preservação das quatro
liberdades em matéria de circulação de
bens, pessoas, serviços e capitais.

“Movendo-nos para
o plano mais vasto
da nossa cooperação
a nível da União
Europeia, Portugal e a
Holanda compartilham
visões e objetivos
semelhantes em vários
domínios.”
Portugal e a Holanda coincidem
também quanto à necessidade de
uma maior convergência entre todos
os Estados-membros da União Europeia, mesmo se a leitura que ambos
fazemos desse conceito possa não
ser necessariamente coincidente. De
igual modo, ambos os países reconhecem a importância de trazer os

problemas concretos dos cidadãos
para a linha da frente da atuação da
União Europeia e das políticas nacionais. A melhoria da situação económica tanto em Portugal como na Holanda permite-nos encarar de forma
positiva a manutenção da atual tendência de reforço das relações económicas bilaterais, se não mesmo a
sua possível aceleração.
Uma última palavra para referir um
acontecimento importante registado
em janeiro de 2017 e que foi a participação de Portugal, enquanto país
destaque no Eurosonics, o maior festival dedicado à indústria da música
na Europa, e que todos os anos tem
lugar em Groningen, onde estivemos
representados por 23 artistas e/ou
bandas. Trata-se de um certame muito importante uma vez que congrega
artistas, promotores de espetáculos,
agentes, produtores e imprensa especializada e abre tradicionalmente
as portas à internacionalização dos
artistas convidados. Que puderem
contar com o apoio da AICEP, na sua
primeira incursão pelo financiamento
das artes visuais.
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OPORTUNIDADES NUM IMPORTANTE
MERCADO PARA PORTUGAL
A Holanda possui uma área total (terrestre) semelhante à do Alentejo mas com
quase 17 milhões de habitantes, sendo assim um dos países com maior densidade
populacional a nível mundial. Um quarto da sua área situa-se abaixo do nível do
mar e 8 por cento são planícies de ‘terra nova’ cercadas por diques, razão para o
ditado holandês: “Deus fez o Mundo e os holandeses fizeram a Holanda”.
tuição, homossexualidade, eutanásia,
aborto e drogas: se erradicar o problema é uma utopia, então que o mesmo
subsista, de uma forma controlada e o
mais digna possível.

>POR MIGUEL PORFÍRIO,
DELEGADO DA AICEP
NA HOLANDA
A Holanda é conhecida pelas suas tulipas, moinhos e socas de madeira, mas
também pela sua habitual abordagem
altamente pragmática a temas ‘potencialmente polémicos’ como a prosti-

Foi neste país que se estabeleceu a
primeira Bolsa de Valores (1602), que
foram constituídas as primeiras sociedades por ações e que surgiu o primeiro grande banco comercial da história. Este espírito liberal e mercantilista
manteve-se até aos dias de hoje, fazendo com que atualmente a Holanda seja
a 18ª maior economia mundial.
Trata-se de um país altamente terciarizado (mais de 75 por cento do PIB), para
o qual o comércio externo é de vital

“Com um grau de
abertura da economia
bastante acima dos 100
por cento, a Holanda
é hoje o 5º maior
exportador e o 8º maior
importador mundial.”
importância. Em 2016 as exportações
de bens e serviços atingiram os 579 mil
milhões de euros e as importações 502
mil milhões, gerando um significativo
superavit de 77 mil milhões. Com um
grau de abertura da economia bastante
acima dos 100 por cento, a Holanda é
hoje o 5º maior exportador e o 8º maior
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Informações práticas e conselhos
às empresas
• As negociações com empresários
holandeses devem obedecer a um
planeamento rigoroso e as marcações devem ser solicitadas com
várias semanas de antecedência.

de negociações. Aconselha-se a seguir o exemplo, se for o caso.
•
É habitual oferecer chá, café e
água durante as reuniões.

• É essencial chegar pontualmente
aos encontros ou, melhor ainda,
uns minutos antes.
•O
 s holandeses são pessoas muito
diretas, que não dedicam muito
tempo a ‘subterfúgios’. Habitualmente dizem o que pensam
quando não estão interessados
no produto, não valendo a pena
perder tempo.
•
Devido à natureza, dimensão,
acessibilidade e competitividade
do mercado holandês, os distribuidores costumam exigir distribuição exclusiva.
• O aperto de mão é a forma mais
habitual de saudação, tanto para
os homens como as mulheres.

• O almoço tem muitas vezes a duração de 30 minutos e é normalmente constituído por fatias de
pão com carnes frias. Se a reunião
coincide com a hora do almoço,

• Não é habitual o tratamento pelo título académico (somente Senhor/a)
e é normal que após os primeiros
contactos o tratamento passe a ser
através do nome próprio.
• Os holandeses são sóbrios no seu
estilo de vida, sem ostentação. É

não é frequente levarem os seus
convidados a um restaurante,
comendo na cantina da empresa ou (sandes) na própria sala de
reuniões. Não é muito habitual o
consumo de álcool ao almoço.

cada vez mais comum não colocarem gravata com um fato ou tirar o
casaco antes de se sentarem à mesa

• Preservam imenso a sua vida privada, pelo que não é habitual as
reuniões prolongarem-se para
além do horário oficial de trabalho. Este é respeitado tanto à entrada como à saída, pelo empregado e pelo patrão.

importador mundial. Para esta posição
de destaque como país exportador,
muito contribuem as reexportações,
que constituem cerca de 40 por cento
das vendas ao exterior. Os seus principais parceiros comerciais são os dois
países limítrofes, a Alemanha e Bélgica,
seguidos do Reino Unido e da França.
Ao nível de investimento estrangeiro, a Holanda também ocupa uma
posição de destaque no panorama
internacional, funcionado em grande
parte como país de ‘trânsito’ para movimentos de capitais das multinacionais estrangeiras que aí investem nas
suas filiais, através de empresas criadas para o efeito, maioritariamente de
‘fachada’ e sem funcionários. Como
recetor de investimento estrangeiro, a
Holanda é o 5º maior destino internacional, graças à sua localização geográfica privilegiada e ao seu regime
fiscal e societário bastante favorável,
aos múltiplos acordos para a dupla
tributação e a um engenhoso regime
tributário para subsidiárias extra UE.
Como emissor ocupam o 3º lugar no
ranking, em parte devido à capacidade dos seus poderosos fundos de pensão, cujos ativos representam o valor
recorde de 170 por cento do seu PIB!
Muito dependente do comércio externo, a economia holandesa está
finalmente a recuperar a sua pujança. O crescimento, ainda ténue em
2016, foi confirmado pelos números
do primeiro semestre de 2017. As
exportações e as importações cresceram 12,4 por cento e 12,3 por cento,
respetivamente, com a maior contribuição (em ambos os fluxos) a vir
do gás natural. A atividade industrial
cresceu 2,2 por cento, impulsionada
pelo setor da construção, que alcançou o maior incremento desde 2007:
mais 7,6 por cento. O desemprego
continua a diminuir, representado
atualmente menos de seis por cento
da população ativa. O crescimento
do PIB em 0,6 por cento no primeiro trimestre de 2017 e 1,5 por cento
no segundo superou os prognósticos
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mais otimistas, sendo apenas a segunda vez neste século que tamanha
evolução é registada. As perspetivas
para 2018 são positivas, prevendo-se

“As perspetivas para
2018 são positivas,
prevendo-se um
crescimento de 2,8
por cento. O setor da
construção deverá
continuar a ser o
motor da economia,
com o desemprego
a prosseguir a sua
evolução positiva.”

um crescimento de 2,8 por cento. O
setor da construção deverá continuar
a ser o motor da economia, com o
desemprego a prosseguir a sua evolução positiva.

SETORES-CHAVE
DA ECONOMIA
O setor dos serviços é de crucial importância para a economia holandesa,
sendo um dos subsetores que mais se
destaca, o transporte e distribuição
de mercadorias. Com efeito, a Holanda desempenha um papel importante como porta de entrada da Europa
(‘Gateway to Europe’) e como centro
de distribuição, nomeadamente de
produtos provenientes dos Estados
Unidos e da Ásia. Roterdão, o maior
porto da Europa (e extra continente
asiático), movimenta cerca de 11 por
cento de toda a carga do mar na Europa; o Amsterdam Schiphol Airport é
o 3º maior aeroporto na Europa; 24
por cento de todos os transportes rodoviários de mercadorias na Europa e
47 por cento de todos os transportes
fluvial é realizado pelos holandeses.
Outra área de crucial importância para
a Holanda é o setor agrícola que, em-
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A Holanda
no Mundo
em 2016/2017:

1º
Índice de nível de integração
na economia mundial - DHL

1º
Índice de trabalhadores
em ‘part-time’ - OCDE

2º
Índice de estabilidade
e potencial de crescimento KPMG

3º
Índice mundial de inovação Insead

4º
Índice de performance logística
- Banco Mundial

4º
Relatório para
a competitividade global Fórum Económico Mundial

4º
Relatório sobre as maiores
economias IT Fórum Económico Mundial

5º
Índice mundial
de prosperidade Nações Unidas

6º
Índice de atratividade para
investimento - Ernst & Young
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Análise SWOT
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

• Proximidade geográfica

• Ausência

de comunicação
com o cliente

• Flexibilidade

• Cumprimento dos prazos

• Integridade do empresário
nacional

•
Estrutura demasiado hierárquica
das empresas

• Boa (quando existe) imagem

• Fraca promoção externa

• Relação preço/qualidade

mercado de, nomeadamente, laranjas, peras, polpa de tomate, sumos de
frutas e carne de frango.

Tecnologias do ambiente
Para atingir o objetivo de 16 por
cento de incorporação de energia renovável no consumo final em
2020, o atual governo holandês dis-

• Poucas marcas

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Plataforma comercial

• Mercado bastante aberto

• Perda de competitividade
da China

 oncorrência de países
•C
do leste europeu

• Mercado estável

• Concentração da distribuição

• Geração baby boomers

• Forte presença de discounters

• Tendência crescente para
a sustentabilidade

• Margens sob pressão

bora empregue apenas 2 por cento
da população ativa, é responsável por
grande parte do excedente da balança comercial, graças a uma exploração da área agrícola muito intensiva
e avançada, aliado a um extenso sistema de créditos agrícolas. Cerca de 60
por cento da produção é exportada
(diretamente ou através da indústria
alimentar), destacando-se os bolbos,
as flores e a fruta. A Holanda é o 3º
maior produtor mundial de vegetais
e fruta e é mesmo o 2º maior exportador de produtos agrícolas, a seguir
aos Estados Unidos.

OPORTUNIDADES
PARA AS EMPRESAS
PORTUGUESAS
São vários os setores de oportunidade para as empresas portuguesas que
queiram apostar no mercado holandês. Destacamos alguns:

Indústria de processamento
de alimentos
Trata-se de um setor importante na
economia holandesa, com um volume
de negócios estimado de em 80 mil
milhões de euros. Segundo um estudo da KPMG, a Holanda é o melhor
país europeu para a localização de
unidades de produção nesta área. Já
existem algumas empresas nacionais
com significativas exportações para o

ponibilizará em média 3 mil milhões
de euros/ano para investimentos
no setor. Atualmente existem cerca
de duas mil empresas a operar nas
energias renováveis, sendo a grande
maioria de pequena dimensão. De

“O ‘aproveitamento’
do comprovado
potencial holandês
na área da logística
e distribuição
internacional poderá
trazer vantagens
estratégicas para as
empresas nacionais,
nomeadamente através
da utilização do país
como plataforma de
distribuição.”
uma forma geral poder-se-á dizer
que os holandeses são inovadores
nas áreas do isolamento e da energia solar, mas nem tanto em áreas
de aplicação de energia renovável e
eficiência energética.
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Logística
O ‘aproveitamento’ do comprovado
potencial holandês na área da logística e distribuição internacional poderá
trazer vantagens estratégicas para as
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impiedosa guerra de preços entre
os quatro maiores intervenientes no
mercado. Uma das consequências
desta situação foi o aumento notório das ‘marcas brancas’ e o esmagamento dos preços.

Vinhos tranquilos

empresas nacionais, nomeadamente
através da utilização do país como
plataforma de distribuição.

O mercado de vinhos holandês (com
exceção do vinho do Porto, 2º maior
mercado), não tem sido devidamente aproveitado pelas empresas nacionais. Com efeito, um mercado
que é um dos maiores destinos para
a totalidade dos nossos concorrentes, é somente o 15º cliente dos vinhos nacionais. Estima-se que a nossa quota de mercado seja de 0,5 por
cento. Sendo que a grande distribuição é dominada por quatro empre-

Produtos alimentares
Na Holanda existe um interesse
crescente por alimentos saudáveis,
por um lado, e estrangeiros/exóticos, por outro. Sendo o fator ‘comodidade’ importante para o holandês, as refeições refrigeradas ou
congeladas também estão a crescer
em popularidade. Embora os produtos gourmet, nomeadamente os
enchidos e os azeites ainda tenham
consumos per capita muitíssimo diminutos, o número de lojas especia-

sas (Ahold/Albert Heijn, Superunie,
Aldi e Lidl) e que estas já têm os
seus portefólios de vinho português
preenchido, as melhores oportunidades de negócio afiguram-se junto
do distribuidores para o retalho especializado e restauração. Convém
ter em mente que um vinho que sai
de Portugal a 2,50 euros chega ao
consumidor a 10,00 euros.

Vestuário e calçado

lizadas tem vindo a aumentar consideravelmente. Na grande distribuição (responsável por mais de 80 por
cento das vendas alimentares), tem-se assistido nos últimos anos a uma

Nos anos mais recentes, tem vindo a
ressurgir um crescente interesse pelo
produzido no nosso país nestes dois
setores. No caso do calçado trata-se
de um interesse já mais antigo e consolidado (2º fornecedor de calçado de
couro), no vestuário trata-se de um renascer do interesse, em clara ascensão

principalmente por parte dos pequenos e médios retalhistas e marcas.

Parcerias em setores
prioritários holandeses
O governo holandês anunciou uma
série de propostas para melhorar o
clima de negócios na Holanda, priorizando nove setores em que o país se
destaca: ‘High-tech’, Água, Química,
Indústria criativa, Agroalimentar, Hor-

ticultura, Biotecnologia/farmacêutica,
Energias Renováveis e Logística.
O objetivo é remover as barreiras burocráticas e melhorar a sua competitividade. Tratando-se de setores onde
a Holanda possui um elevado know-how e onde existem fortes fluxos
comerciais, poder-se-ão afigurar interessantes oportunidades para as empresas nacionais, nomeadamente em
parcerias estratégicas.

aicep.thehague@portugalglobal.pt
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – HOLANDA
A Holanda é um importante parceiro económico de Portugal, quer no comércio
de bens e serviços, quer a nível de investimento. No turismo é também um dos
principais países emissores de turistas para o nosso país.

A Holanda ocupou, em 2016, a 6ª posição como cliente de bens e serviços
de Portugal (4,1 por cento do total)
e a 4ª como fornecedor (5 por cento do total). A balança comercial de
bens e serviços bilateral é desfavorável

ao nosso país, sendo de salientar que
o crescimento médio anual tanto das
exportações como das importações,
no período de 2012-2016, foi de 4,1
por cento. As exportações portuguesas de bens e serviços para a Holanda

cifraram-se em 3,14 mil milhões de
euros em 2016, contra 3,62 mil milhões de euros de importações.
Os fluxos comerciais de bens com a
Holanda revestem-se de grande im-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM HOLANDA
2012

2013

2014

2015

2016

Var % 16/12a

2016 jan/set

2017 jan/set

Var % 17/16b

Exportações

1.872,7

1.892,1

1.908,8

1.988,7

1.874,1

0,1

1.404,2

1.632,5

16,3

Importações

2.698,2

2.849,8

3.052,3

3.083,1

3.122,3

3,8

2.296,1

2.693,4

17,3

Saldo

-825,5

-957,7

-1.143,5

-1.094,5

-1.248,2

--

-891,9

-1.060,9

--

69,4

66,4

62,5

64,5

60,0

--

61,2

60,6

--

Coef. Cob.

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)
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portância para Portugal. Em 2016,
este país posicionou-se na 6ª e na 5ª
posição, respetivamente, do ranking
dos clientes (com cerca de 3,7 por
cento do total exportado) e dos fornecedores (5,1 por cento do total importado). A balança comercial de bens
tem sido tradicionalmente desfavorável a Portugal.
Em 2016, os cinco principais grupos
de produtos portugueses vendidos à
Holanda – o calçado, os plásticos e
borracha, os combustíveis minerais,
as pastas celulósicas e papel, e as
máquinas e aparelhos – representaram 55 por cento do total (contra 60
por cento em 2012).
Em termos de evolução dos produtos
referidos, destaca-se que os maiores
crescimentos incidiram nas pastas celulósicas e papel (mais 19,7 por cento
face ao ano anterior), nas máquinas
e aparelhos (mais 12,1 por cento), no
vestuário (mais 17,4 por cento), nos
metais comuns (mais 25,3 por cento) e nos produtos alimentares (mais
11,5 por cento).
Já este ano, no período de janeiro a
setembro, verificou-se uma alteração
na estrutura dos principais grupos de
produtos exportados, com os combustíveis minerais a assumirem a primeira posição e o calçado a segunda,
seguido das pastas celulósicas e papel.
Segundo o INE, o número de empresas
portuguesas exportadoras para o mercado holandês ascendeu a 2.352 em 2016
que compara com 2.247 em 2012.
Relativamente aos cinco primeiros
grupos de produtos importados por
Portugal da Holanda em 2016, as
máquinas e aparelhos, os produtos
químicos, os produtos agrícolas, os
plásticos e borracha e os metais comuns concentraram perto de 71 por
cento do total importado. Destes, os
que cresceram no último ano foram
as máquinas e aparelhos e os produtos agrícolas (mais 2,5 por cento e

mais 2,7 por cento face ao ano anterior, respetivamente).

Serviços
No que respeita aos serviços, e de
acordo com dados do Banco de Portugal, a Holanda posicionou-se na 6ª
posição do ranking de clientes e de
fornecedores em 2016 (com 4,3 por
cento do total exportado e 4,1 por
cento do total importado).
O saldo da balança bilateral de serviços, no período de 2012 a 2016,
foi favorável a Portugal, tendo as
exportações de serviços portugueses
crescido em média 8,8 por cento ao
ano. Em 2016, as exportações ascenderam a 1,14 mil milhões de euros
(mais 9,4 por cento face ao ano anterior), com o coeficiente de cobertura
das importações pelas exportações a
situar-se em cerca de 215 por cento,
sendo o segundo mais elevado dos
últimos cinco anos.
Os tipos de serviços que mais contribuíram para o desempenho das
exportações portuguesas, em 2016,
foram as viagens e turismo (representaram 51,4 por cento do total, os
serviços de transportes (19 por cento)
e outros serviços fornecidos por empresas (18,9 por cento).
Em relação às importações de serviços,
verifica-se que entre 2012 e 2016, a
média de crescimento anual também
foi positiva (mais 6,3 por cento).

Investimento
Segundo dados do Banco de Portugal,
o fluxo de investimento direto da Holanda em Portugal (de acordo com o
Princípio Direcional) atingiu um montante de 952,9 milhões de euros, em
termos líquidos, em 2016.
No que respeita ao fluxo de investimento direto de Portugal na Holanda
(Princípio Direcional), registaram-se
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cerca de 638,6 milhões de euros, em
termos líquidos, no último ano. Em
termos de posição de investimento direto com o exterior, o stock de ID da
Holanda no nosso país (Princípio Direcional) registou, no final de dezembro
de 2016, cerca de 27,5 mil milhões de
euros. Em sentido contrário, o stock
de ID de Portugal na Holanda totalizava aproximadamente 18,1 mil milhões
de euros em dezembro de 2016.
Destaca-se que, em termos de stock
de ID, a Holanda concentrou cerca de
25,6 por cento do total do investimento direto do exterior em Portugal no final de 2016 (1º país de origem do IDE).
Por outro lado, representou 34,1 por
cento do ID de Portugal no exterior (1º
país de destino), no último ano.

Turismo
A Holanda é um mercado que possui
uma importância elevada para a atividade turística em Portugal, posicionando-se no top 10 dos países emissores de turismo para o nosso país.
De acordo com o Banco de Portugal,
a Holanda foi o 6º mercado da procura externa para Portugal em 2016,
enquanto gerador de receitas, contribuindo com 585,7 milhões de euros
(4,6 por cento do total), tendo registado um aumento muito significativo
de 15 por cento face ao ano anterior.
As dormidas de turistas holandeses
na hotelaria atingiram perto de 2,4
milhões no último ano (6,3 por cento do total), o que representou um
aumento de 13,4 por cento face a
2015. Em termos de dormidas, a Holanda foi o nosso 5º mercado emissor em 2016.
Destaca-se que no período 2012-2016,
as receitas provenientes do turismo holandês registaram um crescimento médio anual de 14 por cento, enquanto
as dormidas na hotelaria aumentaram,
em média, 3,1 por cento.
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Holanda em ficha
Data da atual constituição: 17 de fevereiro de 1983
Principais partidos políticos: People’s Party for Freedom and
Democracy (Liberals, VVD); Labour Party (PvdA); Party for Freedom
(PVV); Christian Democratic Appeal (CDA); Socialist Party (SP);
GreenLeft (GL); Democrats 66 (D66); Christian Union (CU); Reformed
Political Party (SGP); Party for the Animals (PvdD); 50Plus; DENK; Forum
for Democracy. As últimas eleições gerais realizaram-se em 15 de março
de 2017. As últimas eleições regionais ocorreram em março de 2015, as
próximas estão previstas para 2018.
Capital: Amesterdão (822 mil habitantes, 2016). O poder político está
sedeado em Haia (525 mil hab.).
Outras cidades importantes: Roterdão (624 mil hab.), Utreque (334
mil hab.), Eindhoven (223 mil hab.), Tilburg (212 mil hab.), Almere (197
mil hab.), Groningen (200 mil hab.), Breda (181 mil hab.) e Nijmegen
(171 mil hab.) .
Religião: Cerca de 11,7 por cento da população é católica romana,
12,8 por cento protestante, 7,7 por cento é de outras religiões,
enquanto 67,8% da mesma não professa qualquer religião (fonte:
“God in Nederland 1966-2015”).
Língua: A língua oficial é o neerlandês. O inglês é largamente utilizado.
Unidade monetária: 1 EUR = 1,0614 USD
(média anual em 2016)
1 EUR = 1,1069 USD (média de janeiro 2017)

Área: 41 526 Km2
População: 17 milhões de habitantes (2016)
Densidade populacional: 409 hab. km2
Designação oficial: Reino dos Países Baixos
Forma de Estado: Monarquia constitucional

Risco país:
Risco geral – A
Risco político – AA
Risco de estrutura económica – A
(AAA = risco menor; D = risco maior, EIU)
Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco-país da
OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Chefe do Estado: Rei Willem-Alexander (desde abril de 2013)
Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Primeiro-ministro: Mark Rutte (VVD)

Endereços úteis
Embaixada dos Países
Baixos em Lisboa

Embaixada de Portugal
nos Países Baixos

Escritório do Turismo
de Portugal em Haia

Av. Infante Santo, nº43, 5º
1399-011 Lisboa
Tel.: +315 213 914 900
Fax: +351 213 914 950
lis@minbuza.nl
http://portugal.nlembaixada.org

Zeestraat, 74
2518 AD Den Haag - Netherlands
Tel.: +31 70 3630 217
Fax: +31 70 3615 589
haia@mne.pt
https://haia.embaixadaportugal.
mne.pt/pt/

Portugees Verkeersbureau
Zeestraat 74
2518 AD Den Haag - Netherlands
Tel.: +31 70 3281 239
florbela.baltazar@
turismodeportugal.pt

Câmara de Comércio
Portugal-Holanda

AICEP em Haia

Av. Infante Santo, n.º 43, 5º
1399-011 Lisboa
Tel.: +3151 213 955 580/1
office@ccph.pt
www.ccph.pt

Zeestraat, 74
2518 AD Den Haag - Netherlands
Tel.: +31 70 3281 239
aicep.thehague@
portugalglobal.pt

Netherlands Enterprise
Agency (RVO. nl)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag - Netherlands
Tel.: +31 88 602 80 60
www.hollandtradeandinvest.com/

Netherlands Foreign
Investment Agency
(NFIA)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag - Netherlands
Tel.: +31 88 6021 142
info@nfia.nl
http://investinholland.com
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TESTEMUNHOS DE EMPRESAS

ACORFATO

Sucesso no mercado da Holanda
A ACORfato iniciou em 2008 a sua operação na Holanda, um mercado exigente
que deu a empresa portuguesa de confeção experiência e conhecimento na
abordagem de novos mercados.
A ACORfato – Indústria de Confeções
S.A. foi fundada em 1989 por António José Silva Correia, um alfaiate com
mais de 40 anos de experiência. Na
sua fábrica em Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, produz casacos e calças
de qualidade, tendo uma capacidade
diária de produção de 400 peças.
A estrutura da empresa é constituída
por uma equipa de modistas – que
asseguram um serviço permanente
de desenvolvimento de produtos –,
um departamento comercial, de planeamento, Cad, modelagem e uma
ampla equipa na linha de produção
que garante um controlo rigoroso do
trabalho desenvolvido.
A presença da ACORfato na Holanda
data de 2008, ano em que, segundo revela Filipe Pinto, diretor-geral da empresa, começou a trabalhar com uma marca, ainda jovem, com aproximadamente
dez pontos de venda, todos localizados
no mercado holandês, e que tinha “a
ambição de crescer e expandir para vários países do mundo”. Atualmente esse
Grupo tem mais de 100 pontos de venda, espalhados em quatro continentes.
Com o crescimento dos pontos de
venda e consequente aumento da
notoriedade da marca, a ACORfato
ganhou know-how para poder entrar
em outras empresas no mercado holandês e, passados nove anos, trabalha com mais três marcas prestigiadas
que são propriedade de grupos internacionais com sede na Holanda.

“Durante estes anos que temos trabalhado no mercado holandês, para
além da característica empreendedora e ambiciosa dessas empresas e de
quem as representa, hoje todos esses grupos preocupam-se com outras
questões importantes e que temos de
as respeitar, se quisermos trabalhar em
conjunto, como o bom cumprimento
das condições sociais e laborais dos
trabalhadores. Há também uma preocupação permanente com o meio ambiente – as empresas promovem ações
com os seus parceiros impondo regras
de respeito, avaliando o nosso desempenho e impondo-nos como condição
essencial para mantermos a relação,
realizando auditorias periódicas para se
certificarem de que tudo está em conformidade”, adianta Filipe Pinto.

“experiência e conhecimento na abordagem de novos mercados e, acima
de tudo, muita exigência nas técnicas
usadas na confeção do produto”.

Segundo o responsável, o mercado
holandês tem oferecido à ACORfato

acorfato@acorfato.pt

“Em suma, todos os projetos nos quais
nos temos envolvido, em conjunto, com
clientes holandeses têm sido vencedores e têm-nos permitido crescer, não só
em volume de negócio, mas também
em experiência, maturidade e no aperfeiçoamento de algumas técnicas, até
aqui usadas. Convém realçar que os
holandeses são grandes comerciantes
e a negociação é muito difícil, por isso
cimentar uma relação demora, há um
longo caminho a percorrer. No entanto,
depois de conquistada a confiança, temos parceria a longo prazo”, conclui o
diretor-geral da ACORfato.

www.acorfato.pt
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CASA SANTOS LIMA
Duas décadas de sucesso no mercado holandês
Empresa de vinhos familiar da região de Lisboa, a Casa Santos Lima comercializa
o equivalente a 16 milhões de garrafas por ano e exporta cerca de 90 por
cento da sua produção para 50 países nos cinco continentes. A empresa está há
praticamente 20 anos no mercado holandês, que representa cerca de 2 por cento
do total das suas vendas.
dem durante o ano ou, simplesmente,
se estabelecem os primeiros contactos”.
A estratégia atual da empresa de vinhos portuguesa passa pela manutenção da melhor relação qualidade-preço possível, aliada a uma flexibilidade
produtiva, consistência e a um nível
de serviço/rapidez elevado.

Para a Casa Santos Lima, a Holanda
é um mercado importante, uma vez
que, de acordo com Sebastião Garcia,
Export Manager da empresa, “é um
mercado onde, em bastantes aspetos,
se conhecem as novas tendências que
posteriormente passam para outros
mercados, limítrofes ou não”.
“São exemplos disso a evolução da importância da grande distribuição com
práticas mais agressivas, mas também, mais recentemente, uma nova
vaga de importadores que procuram
produtos cada vez mais específicos,
de regiões não óbvias, e que pretendem encontrar espaço num mercado
muito aberto mas muito competitivo,
e recetivo a novos conceitos, estilos,
regiões, etc.”, aponta o responsável.
A Holanda foi também um dos primeiros mercados externos a pedir à Casa
Santos Lima a utilização da screw cap
em vez da rolha da cortiça, igualmente
numa antecipação de tendências e por

ser um dos mercados mais sensíveis ao
lançamento das novas colheitas no que
respeita aos vinhos brancos e rosés.
“Trata-se de um mercado evoluído,
conhecedor, mas cada vez mais exigente quanto a preços e promoções,
e que é muito agressivo”, refere Sebastião Garcia.
A estratégia da Casa Santos Lima na
abordagem ao mercado holandês,
há quase 20 anos, passou pela participação ativa em provas aí realizadas
– organizadas, nomeadamente, pelo
antigo ICEP –, bem como pela presença em feiras internacionais, de forma
regular, e por visitas a clientes.
Como explica Sebastião Garcia, os importadores holandeses, em geral, vão
às feiras mais importantes, como por
exemplo a Prowein, sendo “nesses momentos que se traçam as estratégias,
opções para o ano e se lançam produtos e discussões que depois se esten-

“Os importadores holandeses são muito eficientes na gestão do seu tempo,
ao contrário de alguns outros mercados. Os negócios fazem-se de forma
rápida, via ‘e-mail’, amostras, e a resposta rápida é obrigatória”, conclui o
responsável da Casa Santos Lima.
A Casa Santos Lima é uma empresa
familiar que se dedica à produção,
engarrafamento e comercialização
de vinhos portugueses. Trabalha direta ou indiretamente nas regiões de
Lisboa, Algarve, Alentejo, Douro e Vinhos Verdes. A partir de mais de 400
hectares de vinha, a empresa produz
vinhos conhecidos pela sua relação
qualidade/preço e exporta cerca de 90
por cento da sua produção total para
perto de 50 países nos cinco continentes. A Casa Santos Lima é também o
maior produtor de “Vinho Regional
Lisboa” e “DOC Alenquer” e, nos
últimos anos, tem sido um dos mais
premiados produtores portugueses
nas principais competições nacionais
e internacionais de vinhos.
www.casasantoslima.com
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Com sede em Vila do Conde, a ARCOPEDICO
foi fundada em 1966 por Elio Parodi, avô do
atual diretor executivo da Ropar S.A., também
de nome Elio Parodi, e surgiu com o objetivo
de responder à necessidade em manter os pés
saudáveis. Nesse sentido foi desenvolvido um
produto capaz de respeitar a anatomia natural
do pé, mantendo o máximo conforto, e que
fosse acessível a qualquer pessoa.

“Contando com 190
colaboradores, a
ARCOPEDICO está presente
em mais de 40 mercados,
espalhados pelos cinco
continentes, tendo lojas
próprias em Portugal e
Espanha.”

ARCOPEDICO

Calçado de conforto para
todo o mundo
A ARCOPEDICO é uma empresa de calçado
que aposta no conforto e na saúde do pé,
estando presente em mais de 40 países
espalhados pelos cinco continentes. A marca
da Ropar S.A. ambiciona ser uma marca de
referência, internacionalmente, no segmento
de calçado de conforto. Japão, Estados
Unidos e Austrália são mercados onde
pretende reforçar a sua presença.

Com mais de 50 anos de experiência, a empresa diz estar consciente que a ARCOPEDICO
é hoje uma marca reconhecida mundialmente, devido à satisfação dos clientes. “Temos
como missão criar, produzir e comercializar
calçado de conforto com uma identidade única, que vá de encontro às necessidades de
mercado e proporcione bem-estar a todos os
consumidores. Ao nível da nossa visão, ambicionamos ser uma marca de referência, em
cada país do mundo, no segmento de calçado
de conforto”, afirma Elio Parodi, diretor executivo da empresa.
Contando com 190 colaboradores, a ARCOPEDICO está presente em mais de 40 mercados,
espalhados pelos cinco continentes, tendo lojas próprias em Portugal e Espanha.
No que respeita à estratégia de internacionalização, uma das premissas da empresa é reforçar as relações de confiança e comerciais
que tem com os distribuidores internacionais,
nomeadamente em mercados como o Japão,
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Estados Unidos e Austrália. Elio Parodi adianta
também que a ARCOPEDICO está envolvida no
desenvolvimento de canais de distribuição na
América do Sul. “É algo muito recente, com
cerca de um ano, mas que acreditamos ter um
forte potencial de crescimento”, refere o mesmo responsável.
Na Europa também estão em desenvolvimento alterações ao nível da distribuição: a empresa está a adotar novos métodos, no sentido de tornar o processo mais eficaz, permitindo entregar o produto aos clientes no menor
espaço de tempo.

“A empresa está a trabalhar
no desenvolvimento de uma
nova patente, de forma a
projetar a marca para novos
segmentos de mercado e
assim proporcionar conforto
a um maior número de
pessoas.”
De referir que os principais clientes da ARCOPEDICO se encontram no Japão, Estados Unidos, Austrália, países do norte da Europa, Itália
e Península Ibérica.
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Quanto a novos projetos, a empresa está a
trabalhar no desenvolvimento de uma nova
patente, de forma a projetar a marca para novos segmentos de mercado e assim proporcionar conforto a um maior número de pessoas.
De acordo com o diretor executivo da marca, “um dos objetivos é reforçar e defender
a identidade da marca, nunca descurando o
conforto e respeitando os elevados níveis de
exigência propostos”.
O calçado da ARCOPEDICO caracteriza-se
por ter a sola como “fundamento da criação
original” e a parte superior do sapato com
“a máxima adaptabilidade ao pé”, afirma o
mesmo responsável, acrescentando: “Para
nós é fundamental o trabalho de equipa, a
motivação e o foco de toda a equipa nos objetivos a alcançar”.
Ainda de referir que, em 2016, a ARCOPEDICO
registou um volume de faturação de 11,6 milhões de euros, sendo que a maior fatia – 10
milhões de euros – foram provenientes da exportação. Para este ano, a empresa prevê obter ter
um volume de faturação a rondar os 15 milhões
de euros, dos quais 13 milhões de euros são respeitantes às vendas no exterior.
www.arcopedico.pt
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OPENBOOK
HÁ DEZ ANOS A PROJETAR O FUTURO
Com dez anos de experiência, a Openbook é um atelier de arquitetura de
referência em Portugal e nos diversos mercados internacionais onde atua, como o
Brasil, Espanha, Suíça, Angola, Moçambique, Itália e Peru.

Assumindo-se como uma empresa global de

turismo, equipamentos, centros comerciais, uni-

serviços de arquitetura, engenharia, gestão de

dades de saúde e hospitalares, logística, comér-

projeto e consultoria imobiliária, que disponibili-

cio, indústria, projetos urbanísticos e ainda, uma

za um serviço completo e totalmente transversal

especialização na área de edifícios corporativos.

a todas as áreas inclusas no desenvolvimento de
cada projeto, a Openbook é composta por uma

A internacionalização é o caminho seguido

estrutura de cerca de 30 colaboradores, lidera-

pela empresa para garantir o crescimento e

da por quatro partners: Paulo Jervell, Rodrigo

a sustentabilidade do seu negócio. Com es-

Sampayo, Pedro Pires e João Cortes.

critórios em Portugal e no Brasil, está ainda
envolvida em projetos em diversos mercados

A experiência da equipa traduz-se num vasto por-

externos, como Espanha, Suíça, Angola, Mo-

tefólio em áreas tão distintas como a habitação,

çambique, Itália e Peru.
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Ao longo dos seus primeiros dez anos de atividade, a Openbook assumiu-se como um escritório de arquitetura de referência na concetualização do espaço de trabalho do futuro, como
um espaço criativo, atrativo e funcional, com
o objetivo de proporcionar a todos os colaboradores momentos de bem-estar, com claras
consequências nos resultados anuais da empresa (conceito “future of workplace”).
Através do conceito de “Office Brandchitecture”, a empresa desenvolveu projetos arquitetónicos profundamente inovadores: Deloitte
Hub, a sede da Vodafone (Madrid), a sede dos
CTT, a sede da Sociedade de Advogados Vieira
de Almeida, a sede da Abreu Advogados e a
sede da Everis. Além disso, tem igualmente em
execução projetos ambiciosos noutras áreas:
hospitalar, hotelaria, residencial, retail, arts &
leisure, entre outros.

os grandes exemplos internacionais: Foster +
Partners, Zaha Hadid, Gensler, Aedas, Aecom
ou IBI Group”.
“O arquiteto não deve assumir-se exclusivamente como um criativo, mas também como
um consultor, capaz de ver a ‘big picture’ e de
interpretar os sinais que o cliente e o mercado
dão. Isto é crítico porque ao ter múltiplas competências na mesma prática – arquitetura, engenharia, gestão de projeto e consultoria imo-

“A internacionalização é o caminho seguido
pela empresa para garantir o crescimento
e a sustentabilidade do seu negócio. Com
escritórios em Portugal e no Brasil, está ainda
envolvida em projetos em diversos mercados
externos, como Espanha, Suíça, Angola,
Moçambique, Itália e Peru.”

Desta forma, tem vindo a consolidar as suas
operações tanto em Portugal, como nas outras
áreas geográficas onde atua, sempre com o
core no desenvolvimento do conceito “future
of workplace”.
A sua visão holística do mercado permite a
aposta na satisfação das necessidades dos
clientes, bem como um profundo conhecimento sobre as principais tendências de construção. Assim, engloba uma abordagem diferenciadora via ecossistema, ou seja, uma gestão
de 360 graus de um projeto que inclui vários
elementos que se complementam, tais como
a consultoria, a engenharia e a gestão global.
“A arquitetura é uma área de serviços que
tem de mudar drasticamente. Na Openbook
já o fizemos há largos anos por via de equipas
multidisciplinares. No entanto, fruto da evolução natural dos processos, dos negócios e dos
mercados, a Openbook terá necessariamente
de continuar a estudar novos métodos e parcerias para acrescentar valor ao mercado nacional e internacional”, sublinha Paulo Jervell,
sócio da empresa.
Paulo Jervell acrescenta ainda que “o ‘atelier’
de arquitetura do futuro não poderá, nunca,
perder a sua essência: a criatividade. No entanto, enquanto há 20 anos atrás, a criatividade
era o elemento central do negócio, agora já
não o é. A prova que este modelo funciona são
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biliária – está não só a assegurar a sua própria
sobrevivência (ao não depender em exclusivo da
arquitetura), mas a diferenciar-se e acrescentar
valor ao mercado”, conclui Paulo Jervell.
www.openbook.pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“OECD Economic
Outlook:
November 2017”
Segundo as mais recentes projeções
da OCDE, a economia mundial deverá melhorar ligeiramente em 2018,
alcançando um crescimento de 3,7
por cento. Enquanto se espera que a
economia dos EUA acelere para 2,5
por cento, a Zona Euro deverá registar uma tendência inversa, traduzida
num crescimento de 2,1 por cento.
Prevê-se um melhor desempenho das
economias dos mercados emergentes,
com a Índia e a China a crescer 6,6 por
cento e 7 por cento, respetivamente.

Países Baixos, EUA e Reino Unido. Este
ranking abrange um universo de 127
países e permite compreender quais
as economias e regiões que melhor
respondem aos desafios da inovação.
Portugal posiciona-se em 31º lugar.
CONSULTAR

De acordo com o ranking publicado pela Brand Finance, os EUA continuam a liderar a lista das marcas
nacionais mais valiosas, seguidos da
China, Alemanha, Japão e Reino Unido. Considerada como um dos ativos
mais importantes de um país, uma
marca forte incentiva o investimento,
acrescenta valor às exportações, atrai
turistas e talentos. A tendência que
emerge deste estudo refere-se à mudança gradual do centro de gravidade global de ocidente para o oriente,
com particular destaque para a evolução da China.
CONSULTAR

“The Global Innovation
Index 2017”
O “The Global Innovation Index 2017”
revela que a Suíça lidera a lista dos países mais inovadores, seguida da Suécia,

CONSULTAR

Três empresas
portuguesas no top 50
do crescimento
na Europa

CONSULTAR

“Nation Brands 2017”:
October 2017

cinco vetores gerais (saúde, bem-estar,
natureza; globalização ou antiglobalização; novas práticas de compra e de
consumo; mudança de regime e busca de significado; faça você mesmo ou
pronto-a-comer).

“Étude prospective
sur les comportements
alimentaires en 2025
(France)
CONSULTAR

16 fiches ‘tendances
et impacts’”
Este estudo tem como objetivo compreender melhor a evolução de hábitos alimentares dos consumidores
franceses. É uma ferramenta de apoio
à decisão para os vários agentes da
cadeia alimentar, especialmente para
as PME poderem antecipar as principais alterações no consumo até 2025,
avaliar os impactos e adaptar as suas
estratégias de médio prazo em termos
de oferta de produtos, marketing e/ou
sistema de produção.
As 16 tendências principais são tema
de fichas de informações em torno de

A Feedzai marca presença, pelo segundo ano consecutivo, na lista da
Tech Tour das 50 empresas com maior
potencial e crescimento na Europa. A
Talkdesk e a Uniplaces integram a lista
pela primeira vez. O Tech Tour Growth
50 é uma plataforma que junta investidores, empreendedores da área tecnológica e empresas, e destaca as 50
empresas com maior potencial e crescimento na Europa, sendo considerado
um índice de referência para empresas
tecnológicas de rápido crescimento.
CONSULTAR

Entrada em Vigor do
Protocolo que Altera
a Convenção entre
Portugal e França
para Evitar a Dupla
Tributação
(14 de dezembro,
de 2017, AICEP)
O Aviso n.º 143/2017, de 14 de dezembro, torna público que foram
cumpridos os respetivos requisitos do
direito interno de entrada em vigor
do Protocolo que altera a Convenção
entre Portugal e a França para Evitar a
Dupla Tributação e estabelece regras
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de assistência administrativa recíproca
em matéria de impostos sobre o rendimento, assinada em 14 de janeiro de
1971, cuja data de entrada em vigor é
o dia 1 de dezembro de 2017.
CONSULTAR

“EU and Japan Finalize
Economic Partnership
Agreement”
A Comissão Europeia e o Japão concluíram a 8 de dezembro as negociações para a celebração de um Acordo de Parceria Económica (acordo
bilateral de comércio livre) que terá,
posteriormente, de ser aprovado pelo
Parlamento Europeu e pelos diversos
Estados-membros, prevendo-se que
entre em vigor em 2019. O texto final
já foi igualmente finalizado.
A entrada em vigor deste instrumento
bilateral implicará, de imediato, a eliminação da grande maioria dos direitos
aduaneiros aplicáveis à importação no
Japão das mercadorias comunitárias,
nomeadamente agrícolas.
CONSULTAR

Abertura do Mercado
de Exportação de
Carne e Produtos
Cárneos de Ruminantes
para a Arábia Saudita
(7 de dezembro de
2017, DGAV)
No âmbito da Comissão Mista Portugal – Arábia Saudita (4ª. Reunião realizada em dezembro), foi comunicada
pelas autoridades competentes sauditas às portuguesas a abertura formal
do respetivo mercado às carnes e pro-

dutos cárneos de ruminantes originários de Portugal.
CONSULTAR

Empresas Habilitadas
a Exportar para Cuba
(28 de novembro
de 2017, DGAV)
Em setembro de 2016 decorreu em Portugal uma missão organizada em parceria pela Direção Geral de Alimentação
e Veterinária (DGAV) e a PortugalFoods
com o objetivo de inspecionar 48 estabelecimentos nacionais com vista à sua
habilitação para exportação para Cuba.
Em dezembro de 2017, e em face dos
resultados obtidos da referida missão,
mereceram aprovação sanitária e, portanto, habilitação necessária, 38 dos estabelecimentos inspecionados.
CONSULTAR
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o Acordo entrou em vigor em 15 de
novembro de 2016.
CONSULTAR

Exportações
portuguesas de bens
aumentam 10,8 por
cento até outubro
De acordo com dados do INE, em
2017 (janeiro a outubro) o valor global das exportações de bens (45,8 mil
milhões de euros) aumentou 10,8 por
cento em termos homólogos. Excluindo a componente dos combustíveis,
as exportações dos não energéticos
aumentaram 9,3 por cento. No mesmo período, as importações totalizaram 57,4 mil milhões de euros e aumentaram 14,2 por cento. Em resultado, registou-se um défice comercial
de 11,6 mil milhões de euros, superior
em 2,7 mil milhões de euros relativamente a janeiro/outubro de 2016.
CONSULTAR

Entrada em Vigor do
Acordo de Cooperação
Económica entre
Portugal e a Tunísia
(22 de novembro
de 2017, Diário da
República Eletrónico)
O Aviso n.º 127/2017, de 22 de novembro, torna público que foram
cumpridos os respetivos requisitos do
direito interno de entrada em vigor
do Acordo de Cooperação Económica entre Portugal e a Tunísia, assinado
em Tunes, a 23 de março de 2010. O
referido Acordo foi aprovado pelo Decreto n.º 4/2016, de 10 de novembro,
publicado no Diário da República, 1.ª
série, n.º 216, de 10 de novembro de
2016. Nos termos do seu artigo 10.º,

Exportações, principal
motor do crescimento
económico em 2017,
até setembro
Com base em dados das Contas Nacionais trimestrais, publicadas pelo INE,
em 2017 (janeiro a setembro), o crescimento real do PIB foi de 2,8 por cento,
face a igual período de 2016. Por seu
lado, as Exportações de bens e serviços
aumentaram 8,1 por cento, em volume,
atingindo um peso de 42,5 por cento
do PIB, medido a preços correntes.
CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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notícias
AICEP
Cimeira
Luso-Marroquina
Por ocasião da Cimeira Luso-Marroquina, a AICEP e a sua congénere
marroquina coorganizaram, em Rabat a 5 de dezembro, o seminário
“Oportunidades de Negócio Portugal-Marrocos” para discutir as perspeti-

vas económicas e o relacionamento
bilateral entre ambos os países nos setores da energia, energias renováveis
e eficiência energética, moldes, automóvel e têxtil, entre outros. Foram
assinados Protocolos de Cooperação
durante a Cimeira.

Conferência
“Multilaterais
Financeiras: Projetos
e Oportunidades
Internacionais para o
Setor da Construção”
A AICEP, a AICCOPN - Associação dos
Industriais da Construção Civil e Obras
Públicas e o GPEARI - Gabinete de
Planeamento, Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais do Ministério
das Finanças, promoveram no dia 6
de dezembro no Porto, a conferência
“Multilaterais Financeiras: Projetos e
Oportunidades Internacionais para o

Setor da Construção” com vista a dar
a conhecer as prioridades, estratégias
e pipeline das multilaterais para o setor das infraestruturas.

Seminário Económico
Portugal-Arábia
Saudita
À margem da reunião da Comissão
Mista Portugal - Arábia Saudita, a
AICEP, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal e o Council of Saudi
Chambers organizaram, a 7 de dezem-

bro em Lisboa, o Seminário Económico
Portugal-Arábia Saudita. A abertura do
seminário contou com as intervenções
de Manuel Caldeira Cabral, ministro da
Economia, de Majed AlQassabi, ministro do Comércio e Investimento da Arábia Saudita, de Luís Castro Henriques,
presidente da AICEP, e de António Saraiva, da CIP - Confederação Empresarial
de Portugal. O objetivo do evento foi
esclarecer as empresas portuguesas interessadas neste mercado, destacando
as suas oportunidades e particularidades nos setores da construção, saúde,
oil & gas, seguros, engenharia, consultoria, eletrónica, sistemas elétricos low
current, agroindústria e tratamento de
resíduos, entre outros.

ABC Mercado - África
do Sul
A AICEP organizou sessões do “ABC
Mercado-África do Sul”, de 11 a 13
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de dezembro, em Lisboa e no Porto,
com vista a fomentar o comércio e
o investimento bilateral entre Portugal e o mercado sul-africano. Nestas
sessões foram apresentadas as recentes medidas adotadas pelo governo
da África do Sul, nomeadamente o
“Plano de Desenvolvimento Nacional:
Visão 2030” e o Acordo de Parceria
Económica UE/Países SADC - Southern African Development Community,
que facilitará o acesso dos produtos
portugueses a este mercado. Estas
sessões contaram com a presença de
Sérgio Espadas, delegado da AICEP
em Pretória.

Como Vender em
África do Sul
A AICEP realizou as sessões “Como
Vender em África do Sul”, em Lisboa
e no Porto, de 11 a 15 de dezembro,
em Lisboa e no Porto. Estiveram em
destaque os seguintes setores: automóvel (componentes auto e moldes);
energias renováveis (prestação de serviços e fornecimento de equipamentos); fileira moda (calçado, joalharia /
bijutaria, marroquinaria, confeção de
senhora, homem e criança e têxteis
para confeção), e fileira casa (têxteis-lar, porcelanas, cerâmicas, vidros,
mobiliário e utilidades domésticas).
Estas sessões foram realizadas para
divulgar as medidas de estímulo económico adotadas recentemente pelo
governo sul-africano: “Plano de De-

senvolvimento Nacional: Visão 2030”
e Acordo de Parceria Económica UE/
Países SADC - Southern African Development Community, que facilita
o acesso dos produtos comunitários
àquele mercado, com isenção e/ou redução de direitos aduaneiros. Marcou
presença nestas sessões Sérgio Espadas, delegado da AICEP em Pretória.

INOV Contacto:
20 anos de estágios
profissionais para
recém-licenciados
O INOV Contacto, programa de estágios profissionais para recém-licenciados realizados em contexto internacional celebrou, a 15 de dezembro, 20
anos de existência, que corresponde a
20 edições. Ao longo destes anos tiveram lugar mais de 5.000 estágios
realizados em 1.100 empresas e entidades espalhadas por 80 países.

Este Programa gerido pela AICEP
continua a 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
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Desenvolvimento Económico. 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 AICEP, no quadro do seu Plano Estratégico para 2017-2019, vai continuar a apostar no INOV Contacto,
trabalhando no sentido de o tornar
cada vez mais atrativo e adaptado
às necessidades atuais dos jovens e
das empresas e outras entidades de
acolhimento.

Encontro da Diáspora
Portuguesa
O presidente da AICEP, Luís Castro
Henriques, participou no II Encontro
de Investidores da Diáspora, que se
realizou nos dias 15 e 16 de dezembro em Viana do Castelo, no Forte
de Santiago da Barra, numa iniciativa conjunta da Secretaria de Estado
das Comunidades Portuguesas, do
Gabinete de Apoio ao Investidor da
Diáspora (GAID) e da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Com a realização destes eventos pretende-se
promover a dinamização do tecido
empresarial da diáspora portuguesa

e do seu duplo potencial, enquanto
origem de fluxos de investimento e
destino de iniciativas de diversificação de mercados por parte de empresários portugueses, ao nível das
micro e pequenas empresas.
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices individuais
África do Sul*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Angola
C Caso a caso.
M/L Garantia soberana. Limite total de
responsabilidades.
Arábia Saudita
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
Caso a caso.

M/L

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

M/L

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

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

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

Portugalglobal nº104

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) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

ESTATÍSTICAS
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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/set

2017
jan/set

vh meur
17/16 jan/set

Ativo

5.030

4.058

2.911

1.105

-1.806

424

112

Passivo

8.365

6.177

5.431

6.598

1.167

703

-107

Saldo

-3.335

-2.118

-2.520

-5.494

-2.974

-279

218

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

vh meur 17/16 vc meur 17/17
set/set
set/ago

2016 jan/set

2017 jan/set

vh meur 17/16

Títulos de participação no capital

1.328

1.887

559

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.295

1.632

337

De empresas de investimento directo em investidores diretos

24

4

-20

Entre empresas irmãs

9

251

242
-2.365

Instrumentos de dívida

1.583

-782

De investidores diretos em empresas de investimento direto

863

24

-839

De empresas de investimento direto em investidores diretos

127

-1.246

-1.373

Entre empresas irmãs

592

439

-153

2016 jan/set

2017 jan/set

vh meur 17/16

1.921

3.931

2.010

De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.917

3.917

2.000

De empresas de investimento direto em investidores diretos

4

0

-4

Entre empresas irmãs

0

15

15

3.510

2.667

-843

3.042

630

-2.412

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-40

1.879

1.919

Entre empresas irmãs

508

157

-351

2017 jan/set

vh meur 17/16
jan/set

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

Instrumentos de dívida
De investidores diretos em empresas de investimento direto

ATIVO

vh meur 17/16
jan/set

2017 jan/set

PASSIVO

Espanha

929

453

Luxemburgo

1.730

689

Alemanha

352

-221

Países Baixos

1.670

1.655

Países Baixos

243

-239

França

800

219

Bélgica

157

101

Reino Unido

747

449

Reino Unido

91

-196

EUA

327

246

União Europeia 28

1.857

-818

União Europeia 28

4.644

543

Extra UE28

-752

-988

Extra UE28

1.954

624

2016 jan/dez

vh meur 16/15
jan/dez

2016 jan/set

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

2.266

-2.866

2.075

-326

-2.400

-165

456

ID do Exterior em Portugal (IDE)

5.600

-748

4.595

5.168

573

115

238

Saldo

-3.335

-2.118

-2.520

-5.494

-2.974

-279

218

2014 dez

2015 dez

2016 dez

2016 set

2017 set

tvh 17/16
set/set

Stock Ativo

73.988

76.550

82.945

80.185

83.545

4,2%

Stock Passivo

127.998

132.091

140.904

137.428

149.705

8,9%

Stock IDPE

45.125

52.088

54.621

53.802

54.279

0,9%

Stock IDE

99.135

107.629

112.580

111.045

120.438

8,5%

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2017 jan/set

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

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/out

2017
jan/out

tvh 17/16
jan/out

tvh 17/16
out/out

tvc 17/17
out/set

Exportações bens

50.022

0,8%

41.306

45.780

10,8%

11,8%

4,4%

Exportações bens UE

37.571

4,2%

31.304

33.923

8,4%

14,1%

2,1%

Exportações bens Extra UE

12.451

-8,2%

10.002

11.856

18,5%

5,8%

11,3%

Exportações bens UE

75,1%

--

75,8%

74,1%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

24,9%

--

24,2%

25,9%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2017 (jan/out)

% Total

tvh 17/16

Espanha

25,3%

7,4%

França

12,5%

Alemanha

11,4%

Reino Unido
EUA

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

Meur

Cont. p. p.

Espanha

798

1,9

8,2%

França

432

1,0

6,6%

EUA

379

0,9

6,7%

4,3%

Angola

371

0,9

5,3%

18,6%

Alemanha

322

0,8

Países Baixos

4,0%

18,2%

Brasil

287

0,7

Itália

3,4%

12,7%

Países Baixos

282

0,7

Meur

Cont. p. p.

Exp. Bens - Produtos 2017 (jan/out)

% Total

tvh 17/16

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

Máquinas, Aparelhos

15,5%

11,7%

Combustíveis Minerais

842

2,0

Veículos e Outro Material de Transporte

11,5%

10,2%

Máquinas, Aparelhos

743

1,8

Metais Comuns

7,9%

19,6%

Metais Comuns

591

1,4

Plásticos, Borracha

7,7%

10,8%

Veículos, Out. Mat. Transporte

485

1,2

Combustíveis Minerais

7,2%

34,2%

Agrícolas

434

1,1

2016

tvh 2016/15

2016 jan/set

2017 jan/set

tvh 17/16
jan/set

tvh 17/16
set/set

tvc 17/17
set/ago

Exportações totais de serviços

26.414

4,3%

19.786

22.446

13,4%

10,8%

-15,9%

Exportações serviços UE

18.882

8,0%

14.247

15.997

12,3%

10,1%

-17,9%

Exportações serviços extra UE

7.511

-3,6%

5.539

6.449

16,4%

13,8%

-10,3%

Exportações serviços UE

71,5%

--

72,0%

71,3%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

28,5%

--

28,0%

28,7%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
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2016

tvh 2016/15

2016
jan/out

2017
jan/out

tvh 17/16
jan/out

tvh 17/16
out/out

tvc 17/17
out/set

Importações bens

61.243

1,5%

50.244

57.381

14,2%

21,4%

9,0%

Importações bens UE

47.635

3,1%

39.106

43.538

11,3%

16,9%

5,9%

Importações bens Extra UE

13.608

-3,9%

11.138

13.844

24,3%

38,2%

20,2%

Importações bens UE

77,8%

--

77,8%

75,9%

--

--

--

Importações bens Extra UE

22,2%

--

22,2%

24,1%

--

--

--

BENS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2017 (jan/out)

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

Meur

Cont. p. p.

9,5%

Espanha

1.575

3,1

13,7%

16,6%

Alemanha

1.120

2,2

França

7,4%

9,4%

Rússia

531

1,1

Itália

5,5%

14,0%

Países Baixos

500

1,0

Países Baixos

5,3%

19,6%

Itália

384

0,8

China

3,0%

15,0%

França

367

0,7

Bélgica

2,8%

12,3%

Angola

-506

-1,0

% Total

tvh 17/16

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

Meur

Cont. p. p.

Máquinas, Aparelhos

16,9%

16,7%

Combustíveis Minerais

1.743

3,5

Veículos e Outro Material de Transporte

13,7%

12,5%

Máquinas, Aparelhos

1.386

2,8

Combustíveis Minerais

11,5%

35,8%

Metais Comuns

941

1,9

Agrícolas

10,9%

12,1%

Veículos, Out. Mat. Transporte

873

1,7

Químicos

10,0%

6,7%

Agrícolas

673

1,3

% Total

tvh 17/16

Espanha

31,7%

Alemanha

Imp. Bens - Produtos 2017 (jan/out)

2016

tvh 2016/15

2016 jan/set

2017 jan/set

tvh 17/16
jan/set

tvh 17/16
set/set

tvc 17/17
set/ago

Importações totais de serviços

13.124

2,8%

9.630

10.759

11,7%

5,8%

-4,5%

Importações serviços UE

8.850

4,3%

6.536

7.146

9,3%

1,6%

-3,9%

Importações serviços extra UE

4.263

0,3%

3.094

3.612

16,8%

14,8%

-5,5%

Importações bens UE

67,4%

--

67,9%

66,4%

--

--

--

Importações bens Extra UE

32,6%

--

32,1%

33,6%

--

--

--

2016

2017 jan/set

FMI

CE

OCDE

BP

Min. Finanças

SERVIÇOS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2017 : 2018 (tvh real %)

INE

INE

outubro 17

novembro 17

novembro 17

outubro 17

outubro 17

PIB

1,5

2,8

2,5 : 2,0

2,6 : 2,1

2,6 : 2,3

2,5 : 2,0

2,6 : 2,2

Exportações Bens e Serviços

4,1

8,1

7,6 : 5,2

8,0 : 7,3

7,6 : 4,9

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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BOOKMARKS

Portugalglobal nº104

The Analytical Marketer

Autor: Adele Sweetwood
Editora: Harvard Business
Review Press
Ano: 2016
Nº de páginas: 208 pp.
Preço: 32,00$

A obra “The Analytical Marketer”
disponibiliza uma visão crítica
da mudança de organização do
marketing, bem como as diversas ferramentas disponíveis para
reinventá-lo. Os departamentos
de marketing têm sofrido enormes mudanças e alterações, não
só ao nível das suas tarefas, como
na forma como são organizados,
equipados e liderados.
Escrito pela responsável de marketing global da SAS, Adele Sweetwood, este livro é baseado na
experiência da autora em transformar uma organização de marketing de “arte” em “arte e ciência”.
Desafiado e inspirado pelos próprios produtos de análise da

empresa, o departamento de
marketing da SAS começou a
repensar a sua estratégia para
aproveitar as novas capacidades
que essas ferramentas oferecem
ao novo marketer. Assim, os principais marketers e manageres da
SAS contam as suas histórias, ao
mesmo tempo que a autora apresenta as suas aprendizagens na
liderança desta transformação.
Com exemplos adicionais de outras empresas, este livro é um
guia com as melhores práticas
para a criação de uma nova cultura de marketing, que prospera
e agrega valor através de dados
e análises.

Poder - Veneno e Remédio

Autor: A
 na Guinote, Arménio Rego
e Miguel Pina e Cunha
Editora: Lidel
Ano: 2017
Nº de páginas: 336 pp.
Preço: 29,95€

A obra “Poder – Veneno e Remédio” revela como o poder pode
ser conquistado, dominado, conservado, perdido ou concedido.
Os autores pretendem debater
os vícios e virtudes do poder e de
quem o detém, e de como este
altera inevitavelmente as pessoas,
mais especificamente o seu comportamento e forma de estar.
O poder é uma palavra incómoda, que se pode traduzir em bem
ou mal e ser uma força com objetivos corruptos ou para alcançar
a paz, tudo depende de quem
o pratica. É esta separação que
esta nova obra pretende fazer: o
poder só é corrompido consoante o uso que dele se faz.
Na história da humanidade,
são inúmeras as personalidades
que usaram (e outras que ain-

da usam) o poder em prol de
um bem maior, como é o caso
de Nelson Mandela, Dalai Lama,
Martin Luther King ou até mesmo do atual Papa Francisco.
Mas, tal como há pessoas que
usam a sua posição de renome
para prosseguirem missões valorosas, há também muitos exemplos do oposto.
Uma obra de reflexão que mostra
os jogos de poder que hoje existem, mas que são impossíveis de
contornar, visto que o poder é um
elemento social bastante enraizado
e que deriva das relações sociais.
Os autores desta obra, Ana Guinote, Arménio Rego e Miguel
Pina e Cunha, são reconhecidos
especialistas nas temáticas da liderança, relações sociais e gestão.
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