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AICEP mais forte e mais digital
Os finais do ano são sempre propícios a balanços mas, além
do habitual balanço de
2018, gostaria de aproveitar a oportunidade para
perspetivar 2019.
Desde que comunicámos o
Plano Estratégico, no final de
setembro de 2017, é de sublinhar
o que já foi feito em 2018 e vamos continuar a fazer em 2019:
1. Concluímos com sucesso a reorganização da Agência e finalizámos o processo
de implementação do novo modelo de
acompanhamento de clientes;
2. 
O primeiro lançamento do processo de
transformação digital via Design Thinking
deverá ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2019. A primeira fase será dedicada às exportações e internacionalização
e, no segundo semestre de 2019, iremos
transformar toda a área da Angariação de
Investimento;
3. Estamos a desenvolver um leque de parcerias estratégicas que nos irão apoiar nesta
fase de transformação. É exemplo disso a
criação de um Laboratório com a NOVA
Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, para desenvolver produtos de informação de maior valor
acrescentado para as empresas com vista à
sua internacionalização.
4. Continuamos a criar uma nova oferta de
produtos e serviços adequados ao novo
contexto de mercado:
a) A Academia Internacionalizar vai já no
seu terceiro Programa de Formação
Avançada. O curso Export Advance, focado no desenvolvimento de um Plano
de Internacionalização à medida de cada
empresa, tem duas edições em parceria
com o INDEG-ISCTE e uma com a Porto
Business School. Para 2019, estamos a
preparar o primeiro curso de E-learning

dedicado ao E-Commerce, numa parceria com a UMinho Exec, da Universidade
do Minho.
b) 
O Programa Exportar Online foi lançado em maio, no Porto, com o objetivo
de sensibilizar e capacitar as empresas
portuguesas para o E-Commerce. Desde
então foram desenvolvidas várias iniciativas, nomeadamente o Roadshow Exportar Online que tem percorrido o país de
Norte a Sul. Neste âmbito, também estabelecemos relevantes parcerias com os
gigantes chineses Alibaba e JD.com com
o objetivo de apoiar as empresas portuguesas a exportar através destas plataformas. Em 2019, vamos continuar a trazer novidades na área do E-Commerce,
uma vez que acreditamos que esta será
uma das principais tendências a marcar
os próximos anos.
Todas estas alterações têm vindo a ser feitas
ao mesmo tempo que a Agência continua a
desenvolver a atividade quotidiana no cumprimento da sua missão: promover as exportações e a internacionalização das empresas
portuguesas e captar mais e melhor investimento para Portugal.
Temos desenvolvido Missões de Investimento a geografias consideradas estratégicas.
Estamos empenhados em angariar novos
investimentos. Estivemos envolvidos em visitas oficiais de enorme relevância para Portugal, não só em termos diplomáticos, mas
também económicos, em que a AICEP foi
uma peça fundamental do seu sucesso. O
mês de Portugal nos EUA, que culminou no
10 de junho, também contou com o empenho da AICEP.
No que toca à promoção externa, a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, em que
Portugal foi o país convidado, foi uma das
principais ações da AICEP, onde se promoveram os setores das Indústrias Culturais e
Criativas. A nossa Rede Externa, com mais
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Em consequência, os valores globais de
aprovação atingiram igualmente níveis
sem precedentes, com cerca de 4.360
projetos apoiados, englobando um incentivo público superior a 1,5 mil milhões de
euros, num total de investimento da ordem dos 3,9 mil milhões de euros. À data,
o total de pagamentos processados pela
AICEP está já nos 580 milhões de euros,
reportando-se a mais de 3.600 projetos
em execução e/ou já concluídos – um recorde absoluto da Agência!

Já as exportações nacionais de bens e
serviços também continuam a crescer.
De acordo com dados do INE, em 2018
(janeiro a setembro) o valor global das
exportações de bens cresceu mais do
dobro do crescimento do PIB. São resultados extremamente positivos, dos quais
devemos estar orgulhosos, que queremos
manter e potenciar.
A AICEP foi, ainda, uma das instituições
que contribuiu para a vinda da Web Summit para Portugal e, portanto, tem participado ativamente naquela que é uma
das maiores conferências de tecnologia
do mundo, que ficará em Portugal por
mais 10 anos. A edição deste ano voltou
a bater recordes de visitantes e, mais importante que isso, voltou a corresponder
às expectativas das empresas e empresários participantes, dos investidores, das
startups às multinacionais.
Para 2019, temos boas perspetivas tanto ao
nível do crescimento das exportações, como
no que toca ao investimento. No plano interno da AICEP, esperamos um ano desafiante com a contínua execução das medidas do Plano Estratégico.
Estou confiante que chegaremos ao final
do ano com uma AICEP mais forte, mais
capacitada e mais digital para responder
aos desafios que as empresas nos colocam
todos os dias. Com a certeza de que estamos no bom caminho, a AICEP vai continuar a trazer boas notícias para Portugal.
LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho
de Administração da AICEP

Nota editorial
A participação de Portugal na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, onde se
destaca o setor Editorial e Livreiro, é o tema em foco nesta edição especial da revista
Portugalglobal, que reúne ainda os principais dossiers setoriais publicados durante o ano
de 2018, numa mostra representativa do Portugal moderno, inovador e tecnológico.
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SETOR EDITORIAL E LIVREIRO
SUCESSO PORTUGUÊS NO MÉXICO

Portugal foi este ano o país convidado de honra da Feira Internacional do Livro de
Guadalajara, no México. De 24 de novembro a 2 de dezembro, a cultura e as artes
portuguesas deram-se a conhecer ao vasto público que visitou a maior feira da
América Latina dedicada ao setor editorial e livreiro, e que é também a segunda
maior do mundo.
Mais de 40 escritores, de diversos géneros literários e englobando várias gerações,
bem como representantes do cinema, teatro, música, bailado, gastronomia,
turismo e indústrias criativas, compuseram a vasta delegação portuguesa presente
na FIL, cuja participação se saldou num sucesso.
A participação neste evento foi considerada uma iniciativa estratégica para
se chegar a novos mercados da América Latina e, através dos vários eventos
realizados, Portugal pode ser visto como uma “potência cultural” com um futuro
promissor neste grande mercado.
A FIL Guadalajara contou, nesta edição de 2018, com cerca de 820 mil visitantes,
2.280 editores e 750 escritores de 47 países.
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A AICEP NA FEIRA INTERNACIONAL
DO LIVRO DE GUADALAJARA
Fundada há 32 anos pela universidade
de Guadalajara, a Feira Internacional
do Livro de Guadalajara, além de ser o
encontro editorial mais prestigiado da
América Latina, é também um festival
de cultura.
Na edição de 2018, que teve Portugal
como país convidado, visitaram este
importante certame mais de 819 mil
pessoas, que ao longo de nove dias
participaram num verdadeiro festival
cultural em torno da palavra e do livro.
Segundo dados da organização, a
FIL reuniu, este ano, 2.280 editores
provenientes de 47 países. O evento
contou com um vasto programa de
atividades nos vários pavilhões da feira, incluindo a apresentação de 630
novidades editoriais e o encontro de
750 escritores com os seus leitores.
O aforismo de Teixeira de Pascoaes
“O Futuro é a Aurora do Passado”,
serviu de mote à representação oficial
portuguesa. O pavilhão de Portugal
apresentou uma mostra da identidade
cultural, criativa, económica e empresarial do país. Além de 40 escritores,
de várias gerações e de géneros literários diversos, a “embaixada cultural” incluiu representantes do cinema,
teatro, música, bailado, gastronomia,
turismo e indústrias criativas.
A AICEP, responsável pelo acompanhamento da fileira das Indústrias
Culturais e Criativas, teve um espaço próprio no pavilhão de Portugal,
disponibilizando um conjunto de informação económica sobre o país,
através de conteúdos digitais, com
particular destaque para alguns dos
setores das Indústrias Culturais e Cria-

tivas (Artes do Espetáculo; Cinema,
Audiovisual e Multimédia; Editorial e
Livreiro; Festivais Literários e Música).
Foi também apresentado o primeiro
vídeo setorial que a AICEP produziu e
editou para esta fileira (https://vimeo.
com/300544322?activityReferer=1).
No âmbito da visita do ministro-adjunto
e da Economia ao México, Pedro Siza
Vieira, a AICEP organizou o seminário
empresarial “Portugal: que Oportunida-

des? Como fazer negócios?”, que contou com cerca de 100 participantes de
diferentes setores de atividade.
A Agência foi ainda responsável pela
organização, no Auditório do Pavilhão
de Portugal, da sessão “A Língua Portuguesa como Ativo Económico”, bem
como por duas provas de vinhos portugueses, num hotel local, organizadas em
parceria com a ViniPortugal, destinadas
a sommeliers e importadores de vinhos.
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POTENCIALIDADES
DO MERCADO
MEXICANO
PARA O SETOR
EDITORIAL
E LIVREIRO
PORTUGUÊS
O México é o 14º importador mundial
de livros, com uma quota de 2,4 por
cento, e o 18º exportador. Os Estados
Unidos são o principal fornecedor do
mercado, com uma quota de 44,8 por
cento do total, seguidos da Espanha
(20,4 por cento) e da China (11,3 por
cento). Em conjunto, os três principais
fornecedores do setor livreiro ao México respondiam por mais de três quartos do mercado em 2017.

A participação da AICEP na FIL Guadalajara teve um balanço positivo, quer
pelos contactos estabelecidos nas iniciativas desenvolvidas, que permitiram
divulgar não só as oportunidades que
Portugal oferece a nível de comércio e
investimento, mas também promover
os vários setores das Indústrias Culturais e Criativas.
Manuela Júdice foi a comissária da re-

presentação de Portugal na FIL Guadalajara, que contou, na sua organização,
com a DGLAB – Direção-geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas, e o
Camões, IP – Instituto da Cooperação
e da Língua, entidades que apoiaram a
tradução e edição de cerca de 60 obras
de autores portuguesas. A Booktailors,
por seu lado, foi responsável pela produção executiva da presença portuguesa em Guadalajara.

Tailândia, Emirados Árabes Unidos,
Alemanha, Malásia, Colômbia e Itália
encontram-se entre os 10 primeiros
fornecedores do México neste setor.
Portugal surge na 29ª posição com
um valor de 206 mil euros em 2017.
De acordo com o Instituto Nacional de
Estatística, em 2017, o México foi o
24º cliente das exportações portuguesas de bens (284 milhões de euros) e
o 44º fornecedor (144 milhões de euros). Nesse ano, foi o 14º cliente de
livros portugueses, com aquisições de
189 mil euros, que corresponderam a
0,7 por cento das exportações do setor. Entre 2013 e 2017, as vendas de
livros para o mercado mexicano (com
variações positivas em 2014 e em
2017 e recuos em 2015 e em 2016)
cresceram a uma média anual de 64,6
por cento, e em 2014 foi alcançado
o valor mais elevado (354 mil euros).
Enquanto fornecedor do setor livreiro a
Portugal, o México ocupa a 34ª posição
em 2017, com uma quota de mercado
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de 0,01 por cento (cinco mil euros). As
importações portuguesas são pouco significativas e baixaram até 2016. Deste
modo, o saldo da balança comercial é
favorável a Portugal em todos os anos.
Nos últimos cinco anos, o peso do mercado aumentou ligeiramente enquanto destino das exportações portuguesas de bens (de 0,4 para 0,5 por cento)
e, de forma mais acentuada, no setor
livreiro (de 0,2 para 0,7 por cento).
Estes dados, ainda que pouco expressivos, mostram que há mercado para
os livros portugueses no México e que
se pode esperar um incremento do
relacionamento bilateral nos próximos
tempos, contando com o efeito da
participação na FIL Guadalajara.
A ter, no entanto, em conta que, apesar
da evolução favorável nos últimos anos,
quer na oferta, quer na procura editorial, o México ainda tem níveis de leitura
reduzidos, profundamente ligados aos
anos escolares e ao grau de educação.
Existem cerca de 33 milhões de estudantes no país, dos quais sete milhões no
ensino superior, sendo este o segmento
com maior consumo de livros.
No México tanto a produção como as
vendas nesta indústria são, em grande
parte, determinadas pela participação
do Estado, que domina amplamente o
setor. A dimensão e importância deste
player são inegáveis e podem representar um obstáculo para as editoras
estrangeiras nas temáticas que o Esta-

do controla, nomeadamente a educação básica e ensino da língua inglesa,
uma vez que existe uma preferência
pelas editoras nacionais na seleção
dos fornecedores.

Não obstante as dificuldades mencio-

A elevada concentração no mercado, dominado por 5 por cento das
editoras, é outra dificuldade a considerar. Os canais de distribuição
como as livrarias e os department
stores, privilegiam a exibição de livros das editoras multinacionais,
tornando mais difícil o acesso aos
consumidores por parte das editoras
de menores dimensões.

oportunidades de edição de livros em

Principais clientes de livros portugueses em 2017
115
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nadas, tanto a produção como a faturação têm apresentado um volume
elevado e uma evolução relativamente
estável. Existem também cada vez mais
formato digital, sendo que o México é
um dos países líderes na produção deste formato na América Latina.

Mais informação: México - Síntese
Setorial do Mercado Livreiro (www.
portugalglobal.pt > Livraria Digital)
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POTENCIAR OS ATIVOS ALCANÇADOS
COM A PARTICIPAÇÃO NA FIL
Editores portugueses e mexicanos, escritores e responsáveis de entidades oficiais
envolvidas na organização da participação de Portugal, como país-convidado,
na maior feira do livro da América Latina
afirmam-se satisfeitos com esta presença e preveem, a médio prazo, colher frutos do interesse despertado.
Para a participação na FIL Guadalajara, a DGLAB e o Instituto Camões apoiaram a tradução e edição
de mais de meia centena de obras

portuguesas para o castelhano do
México, e esperam que com esta
presença aumente o interesse dos
editores mexicanos e de outros países da América Latina pela tradução
e edição de novos livros.
Para a AICEP, esta participação deu
continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido no âmbito da fileira das Indústrias Culturais
e Criativas, nomeadamente através
do convite, nos últimos três anos, a

editores estrangeiros para visitarem
editoras portuguesas, dando-lhes a
conhecer o setor editorial e livreiro
português. A projeção da literatura e
da cultura portuguesas neste evento
permitiu, igualmente, dar a conhecer
outros aspetos da economia portuguesa, aumentando a notoriedade
do país no seu todo.
A revista Portugalgobal recolheu os
testemunhos de responsáveis e participantes na FIL Guadalajara.

Manuela Júdice
Comissária de Portugal na FIL
Guadalajara
“Com esta presença pretendeu-se não
só mostrar a nossa Cultura, como iniciar um processo de contactos e de trocas mais frequentes e mais regulares e,
acima de tudo, levar o conhecimento
de Portugal a camadas vastas de público. Foi a oportunidade ideal para descobrir, para além do fado e dos autores
clássicos portugueses, tudo o que hoje
Portugal oferece ao mundo.
Portugal foi a Guadalajara com os seus
autores consagrados mas também
com outros mais jovens, cuja obra é
merecedora de ser divulgada e traduzida. A Literatura foi, como não poderia
deixar de ser, o ponto de partida para
muitas outras manifestações culturais
que preencheram o programa. Do Teatro ao Cinema, da Dança à Música, das
Artes Plásticas à Gastronomia, ao Azulejo, ao Artesanato, à Arquitetura e à
Ciência em todas estas áreas Portugal

Inauguração da exposição Almada Negreiros: Marisol Schulz, diretora da FIL; Graça Fonseca,
ministra da Cultura; Manuela Júdice, Comissária de Portugal na FIL; Ruy Vieira Nery, diretor
do Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas.

se fez representar com o que de melhor teve e tem na história da sua Cultura. Os programas para profissionais
do livro, organizados pela FIL, foram
uma oportunidade para pôr em contacto o mundo do livro português com
profissionais da América Latina.
Um dos elementos fundamentais
relativamente à tradução e à edição

de autores portugueses e com uma
forte componente económica é o
Programa Especial de Apoio à Tradução, Ilustração e Edição lançado pela
DGLAB e pelo Camões IP, que permitiu que, em Guadalajara, estivessem
presentes dezenas de obras que permitirão o incremento da edição de
livros portugueses e consequente entrada de Direitos de Autor.”
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José Cortês

presentes na FIL – foram traduzidas bastantes obras, cer-

Subdiretor-geral da Direção Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas - DGLAB

resse pelas obras portuguesas e que solicitem mais apoio

Para o responsável da DGLAB, a participação de Portugal na
FIL assume uma “importância muito grande, principalmente
para a difusão dos autores portugueses na América Latina,
mercado onde temos alguma dificuldade na projeção dos
autores portugueses”, destacando o facto de se tratar da
feira mais importante para o mundo de língua espanhola e
para a América Latina.

ca de 60 –, e pretendemos que os editores tenham inteà DGLAB e ao Camões para continuar esta iniciativa. Dou
o exemplo de Bogotá, na Colômbia, onde Portugal foi
país-tema há cinco anos, onde subiram imenso os pedidos de apoio por parte dos editores colombianos. A
mesma coisa nós esperamos em relação à FIL, mas a uma
escala muito maior, não só a do México mas a de toda a
América Latina”.

José Pinho
Administrador da Ler Devagar

Nesta feira “há uma oportunidade muito grande de expor, de apresentar os autores e os livros portugueses, com
entrevistas, com comunicação social, com conferências, e
isso é fundamental para a projeção internacional da literatura portuguesa”.
Quanto às expectativas relativamente ao retorno desta
participação, nomeadamente no que respeita à adesão
aos programas de apoio à tradução, José Cortês defende que a de presença de Portugal em feiras como país-convidado, “permite sempre dar um salto muito grande
de interesse por parte das editoras, o que leva a que se
aumente o número de traduções. Nós criámos um programa especial de apoio à tradução e à edição, em conjunto com o Camões, para aumentar o número de obras

“Sou um grande defensor, desde há muitos anos, da
presença de Portugal nas feiras internacionais. Esta,
por maioria de razão, foi uma decisão muito acertada,
porque é uma oportunidade única para estarmos em
força numa feira que, penso eu, é a maior feira mundial
em termos de público. A presença de Portugal nestas
feiras é importantíssima porque traz os autores, dá a
conhecer os autores, e proporciona que se editem livros
de autores portugueses no país onde se realiza a feira.
É algo que deve ser continuado sempre que possível.
É um apelo que faço às entidades públicas para que
continuem com estes projetos.”
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Luís Castro Henriques
Presidente da AICEP
O presidente da AICEP considera a participação na FIL muito
positiva, e destaca o stand da Agência pelo papel desempenhado na divulgação de informação que deu aos mexicanos
uma perspetiva global sobre o país, para além do tema específico da literatura.
“Estes eventos são particularmente importantes para aumentarmos a notoriedade de Portugal noutras áreas que
nem sempre são consideradas de primeira mão, isto é, muitas vezes não temos a noção de como podemos aproveitar
as ações culturais para aumentar a notoriedade com efeitos que também são positivos para a atividade da AICEP,
nomeadamente para o aumento das exportações e para a
captação do investimento”, afirma.

que se conseguiu conjugar ao longo da feira, seja no setor
dos vinhos, seja para conhecer novas empresas, seja para
dar visibilidade ao trabalho das empresas portuguesas no
México”. Além disso, acrescenta, “acaba por ser o culminar de um trabalho feito ao longo do ano e de anos anteriores. Todos os contactos que se têm feito com os editores
estão agora a dar resultados, gerando mais oportunidades
de negócio, dando mais notoriedade dos nossos autores,
para as nossas indústrias criativas e para Portugal”.

Um terceiro aspeto que Luís Castro Henriques considera
“particularmente importante, é o conjunto de atividades

Zeferino Coelho
Editor, Caminho
Para o editor Zeferino Coelho, a participação de Portugal na
FIL é muito importante e deve ser “uma experiência que se
deve repetir e repetir, porque senão ninguém nos ouve, nin-

guém nos vê, ninguém sabe que existimos e nós temos muitas
coisas boas para mostrar”.
O responsável da Caminho considera que este tipo de participação tem sempre um impacto muito grande. “A seguir a
uma iniciativa destas há sempre movimento de pessoas que
escrevem aos editores a querer saber mais sobre os autores
portugueses e isso cria excelentes condições para se trabalhar”, afirma.
Zeferino Coelho espera obter um retorno positivo desta participação na FIL, e refere que esse retorno foi visível durante a
própria feira. “Há livros cujos direitos de tradução foram vendidos, e que até vão ser aqui lançados. E tenho tido encontros de
editores de outros países latino-americanos para tratar desses
direitos. Tudo isto é muito positivo”, acrescenta.

Filipe Ponce
Codiretor, ARLEQUÍN
Filipo Ponce, da editora mexicana ARLEQUÍN, esteve em
Lisboa em junho passado, a convite da AICEP, para visitar
a Feira do Livro, conhecer o setor editorial e livreiro e
reunir com editores e autores e portugueses, assim como
com representantes institucionais ligados ao setor. Nessa
sequência, celebrou um contrato com a editora Caminho, que tem os direitos de publicação dos livros do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que já tem uma
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obra traduzida e publicada em castelhano do México.
“Penso que a feira de Guadalajara constitui um escaparate
muito importante para a difusão da cultura e da literatura
portuguesas em todo o espaço onde se fala espanhol”, afirma o editor mexicano, adiantando que as editoras beneficiaram dos apoios de tradução da DGLAB que permitiram
editar autores portugueses no México.

Paulo Ferreira
Diretor da Booktailors
“A presença portuguesa, como país homenageado da Feira
do Livro de Guadalajara, foi, na nossa perspetiva, um enorme
sucesso. Isso ficou bem patente na afluência de público ao auditório do pavilhão português e o enorme interesse suscitado
pelos escritores presentes. Este êxito estendeu-se ainda às propostas musicais, expositivas e performativas que compuseram
a programação no evento. A este propósito há que sublinhar
que alguns dos artistas presentes já foram abordados no sentido de vir a participar em diversos festivais culturais mexicanos.
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“Parece-me que o setor das editoras independentes, mais pequenas, que publicam essencialmente literatura, são as que se
mostraram interessadas e são as que saem beneficiadas com
estes apoios, refletindo uma vitalidade neste setor emergente,
novo e de muita qualidade. Penso que os autores portugueses
estão muito bem publicados nestas editoras em todo o espaço
latino-americano”, refere Filipe Ponce.

Na perspetiva da Booktailors, a possibilidade de termos assumido a produção executiva da presença portuguesa foi um
enorme desafio mas que veio comprovar que o nível de produção de eventos literários ou culturais, em Portugal, está ao
nível do que de melhor se faz no mundo. Além do mais ficou
bem patente a importância que a cultura tem como elemento
de diálogo diplomático, económico, social entre países tão
distantes. A cultura, tal como se viu no México, é um dos investimentos mais seguros na promoção de um país enquanto
massa criativa, dinâmica, enquanto destino e sobretudo enquanto uma economia plena de oportunidades.”

Débora Holtz
Diretora, TRILCE EDICIONES
“Visitei Lisboa há pouco mais de um ano, precisamente
para conhecer pessoalmente os editores e os autores portugueses e decidir que tipo de livros poderíamos trazer para o
México e traduzi-los. Tive a sorte de conhecer muitos editores e impressionou-me muito a qualidade do setor editorial
português, como por exemplo os editores de livros infantis,
como Orfeu Negro, Pato Lógico e Planeta Tangerina, que
são editores extraordinários que não só estão fazendo uma
boa proposta editorial, como também estão a revolucionar o mundo da edição a nível internacional. Creio que os
editores portugueses têm um nível tão grande que era necessário trazer os seus trabalhos para dá-los a conhecer em
espanhol no México”.
A declaração é de Débora Holtz, da editora mexicana TRILCE, que, no âmbito do relacionamento estabelecido com os
editores portugueses, já tem vários autores nacionais editados e traduzidos no seu país.
“A nossa editora teve o privilégio de editar Nuno Júdice no
ano 2000 e também outra poetisa portuguesa, Adília Lopes.
Para nós, que editamos poesia há mais de 15 anos, era obrigatório publicar o máximo possível de poetas portugueses
e acordámos, há um ano atrás, com Nuno Júdice, publicar
uma antologia do seu trabalho, mas também Manuel Alegre,
Ruy Belo e Gastão Cruz. Estes quatro livros estão publicados

em versão bilingue, porque é muito importante para que os
leitores possam ter a referência do idioma original”.
Para 2019, a editora afirma ter já outros livros em português
“na calha”, entre os quais um livro sobre a arte urbana portuguesa, que irá chamar-se “Portugal Street Art”, numa coprodução bilingue com distribuição em Portugal e no México.
Sobre a FIL, afirma estar “muito contente com a presença
de Portugal no México, tendo os livros vendidos superado
as expectativas e encanta-nos ser parte disso”. A TRILCE
refere ainda o apoio recebido das instituições portuguesas
como a DGLAB e o Camões, que apoiaram a tradução e a
edição dos livros em espanhol, por um lado, e da AICEP,
que “teve a brilhante ideia de levar editores mexicanos a
Lisboa para poderem dialogar diretamente com os editores
portugueses”. “Foi um trabalho que orgulha os editores
nos dois lados do Atlântico”, conclui.
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Mia Couto,
escritor
O escritor moçambicano congratula-se pela sua presença
na FIL Guadalajara: “Esta feira é uma grande oportunidade
para os escritores de língua portuguesa que não são de
Portugal. Estou aqui por causa dessa generosidade grande
que Portugal teve de estender o convite aos escritores de
Moçambique, Angola, Cabo Verde, fortalecendo a ideia de
uma família linguística que é a nossa própria família”.

Maria do Rosário Pedreira,
escritora e editora, Grupo LEYA
Para Maria do Rosário Pedreira, a participação de Portugal
Na FIL foi “excelente” porque não só levou “escritores
bastante conhecidos internacionalmente, já com obra traduzida e publicada, como também jovens escritores ainda
sem traduções, que vêm mostrar o que valem, resultando
num equilíbrio bastante positivo”.
Em termos do impacto da presença portuguesa, Maria do
Rosário Pedreira considera que, “ao contrário da Europa,
que está em declínio há já algum tempo, (soube recentemente que a Alemanha perdeu seis milhões de leitores
nos últimos quatro anos), aqui sinto, pela participação do
público nas sessões e pelo acolhimento, que este país ainda está muito ligado à literatura e dá muita importância à
literatura. Penso que aqui – e talvez no resto da América
Latina – possamos ter muitos bons resultados em termos

da projeção da literatura portuguesa no mundo”.
Além disso, esta participação deverá ter consequências positivas para os editores portugueses. “Normalmente não são imediatas, mas este tipo de participação – com 30 ou 40 autores
– chama a atenção para uma literatura que não era conhecida
e a partir daí começa a haver um interesse que se traduz em
negócio para os editores e os agentes literários”.

defende o escritor português, lembrando que se trata
da segunda feira mais importante do mundo e a mais
importante da língua espanhola, estando, por isso, “no
cruzamento e alinhamento de todas as globalizações”.
Viegas recorda que o México teve sempre “grandes divulgadores da cultura e da literatura portuguesas”, e que há
“uma grande recetividade na América Latina a esta vaga
de autores portugueses”.

Francisco José Viegas

“Levar autores a eventos desta natureza é não só levar o

Jornalista, escritor e editor

país, mas levar o país através daquilo que se vive melhor,

“Partindo do princípio que a cultura de um país é feita
pelos seus autores, a participação portuguesa na feira
de Guadalajara é mais do que importante: é decisiva!”,

que é a sua cultura, a sua língua, o seu modo de olhar. É
por isso que nós, os autores, estamos também gratos por
esta presença”, conclui.
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METALURGIA
E METALOMECÂNICA
A INDÚSTRIA MAIS EXPORTADORA
EM PORTUGAL

A Indústria da Metalurgia e da Metalomecânica nacional caracteriza-se por ser
a indústria mais exportadora da economia portuguesa, o que demonstra que
a alta qualidade e a diversidade dos produtos deste setor são cada vez mais
reconhecidos internacionalmente.
Devido ao elevado reconhecimento internacional e à forte capacidade
exportadora, os produtos portugueses desta indústria estão presentes em
diferentes mercados externos, nomeadamente em Espanha, Alemanha, França,
Reino Unido, Itália, Angola e Estados Unidos da América.

dezembro 2018

Com um volume de negócios de
22.083 milhões de euros em 2016, valor que tem crescido nos últimos anos,
a indústria nacional da metalurgia e
da metalomecânica é constituída por
diferentes grupos de produtos, mais
especificamente os metais de base; os
produtos metálicos e transformados,
exceto máquinas e equipamentos; os
equipamentos elétricos; as máquinas
e equipamentos; os veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis; e
outros equipamentos de transporte.
De acordo com dados do INE, esta indústria nacional é composta por cerca
de 14.891 empresas e 171.646 colaboradores. Desde 2012 que o número
de trabalhadores tem crescido consideravelmente, uma vez que, nesse ano,
eram apenas 159.003 colaboradores.
Em 2017, as exportações totais desta
indústria foram de 16,4 mil milhões
de euros, sendo a indústria portuguesa mais exportadora. A maioria das
exportações diz respeito aos veículos
automóveis, reboques, semirreboques
e componentes para veículos automóveis, seguidos dos produtos metálicos e
transformados, equipamentos elétricos
e máquinas e equipamentos. Assim, os
produtos menos exportados foram os
metais de base e outros equipamentos de transporte. Desde 2013, tem-se
registado um crescimento significativo
das exportações desta indústria.
Relativamente ao número de mercados
externos de exportação, a indústria da
metalurgia e da metalomecânica exporta para 202 mercados. Este número
tem crescido nos últimos anos, já que,
em 2013, a indústria exportava apenas
para 197 mercados. Os principais mercados de exportação desta indústria
situam-se na União Europeia: Espanha,
Alemanha, França, Reino Unido e Itália.
Apesar de o mercado europeu continuar a ser o principal cliente desta indústria, as empresas portuguesas estão
cada vez mais ativas e a trabalhar na diversificação dos seus mercados de ex-

portação, com o intuito de abrir novas
portas. Assim, fora da União Europeia,
exportam essencialmente para Angola
e para os Estados Unidos da América.
Por sua vez, em relação às importações,
tem-se verificado um crescimento desde
2013, sendo os produtos mais importados os veículos automóveis, reboques,
semirreboques e componentes para
veículos automóveis; as máquinas e
equipamentos; e os metais de base. Em
relação aos principais mercados de importação, podemos apontar os seguintes: Espanha, Alemanha, França e Itália.
Além de ser o setor mais exportador
da economia nacional, a metalurgia
e metalomecânica entrou também no
radar do investimento estrangeiro. Só
nos últimos dois anos, mais de duas
dezenas de empresas internacionais
instalaram-se em Portugal, especialmente nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Aveiro. Provenientes de
todos os cantos do mundo, desde
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a Galiza até à Índia, estas empresas
são especializadas em diferentes segmentos de produtos, como o fabrico
de peças para automóveis ou sanitários em inox.
Relativamente aos recursos humanos,
este setor necessita de milhares de
trabalhadores qualificados, sendo que
deve ser realizada uma maior aposta
na formação, com o objetivo de colmatar esta lacuna.
O bom desempenho e a evolução positiva do volume de negócios e das exportações da indústria metalúrgica e metalomecânica deve-se essencialmente aos
esforços de promoção internacional do
setor e das suas potencialidades por parte das várias associações do setor, como
a AIMMAP – Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins
de Portugal e a ANEME - Associação
Nacional das Empresas Metalúrgicas e
Electromecânicas, especialmente fora
dos mercados europeus.
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AIMMAP

A sólida reputação internacional
do setor metalúrgico
e metalomecânico português

fatores de diferenciação em geral têm
uma presença muito superior à verificada noutros setores de atividade.
Assim, esta indústria tem uma relevância indiscutível no panorama económico português e é responsável por
uma terça parte do tecido empresarial,
da força de trabalho e do volume de
negócios da indústria transformadora.
Relativamente ao comércio internacional, nenhum outro setor português
contribui tanto como o “Metal Portugal” para os excelentes resultados
obtidos nos últimos anos.
Em 2017, registou-se um novo recorde
absoluto de vendas ao exterior, tendo
atingido um total de 16,4 mil milhões
de euros para 202 mercados. Tal facto
evidencia a capacidade de superação
do setor e de alavancagem dos resultados económicos de Portugal.

A AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal assume
um papel de enorme importância no apoio às
empresas portuguesas do setor da metalurgia e
metalomecânica, especialmente nos domínios da
promoção das exportações e da internacionalização.
E são inúmeras as vertentes em que
esse trabalho se desdobra, como os
projetos internacionais, as feiras internacionais; as missões empresariais; as
ações de formação; a identificação de
novas oportunidades de negócio; e a
gestão de uma marca agregadora, designada “Metal Portugal”.
De acordo com a AIMMAP, na indústria metalúrgica e metalomecânica, a
imagem de Portugal está associada à
qualidade, inovação, fiabilidade e capacidade de adaptação. Esta indústria
é altamente reconhecida internacionalmente pela sua excelente relação
entre a qualidade e o preço.

Este setor tem registado uma notável
expansão ao longo da presente década, com especial ênfase nos três últimos anos. As empresas conceberam e
implementaram estratégias de crescimento bem definidas, apostando assertivamente na qualidade e na abordagem aos mercados mais exigentes e
de maior valor acrescentado. Consequentemente têm conseguido crescer
nas mais diferentes vertentes.
As vendas ao exterior aumentaram de
forma fulgurante, o número de trabalhadores cresceu, o investimento em
inovação é o mais forte no universo da
indústria transformadora nacional e os

Os mercados da União Europeia são o
principal destino das exportações desta indústria, nomeadamente Espanha,
Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Fora da União Europeia, os principais destinos foram os Estados Unidos
da América, Angola, China, Brasil e
Marrocos. Nos primeiros oito meses
de 2018, as exportações do setor registaram um crescimento homólogo
de 16,6 por cento.
As cerca de 15 mil empresas ativas desta indústria apostam cada vez mais na
inovação de produto e processo, sendo
que, em 2016, as despesas totais com
atividades em inovação atingiram aproximadamente os 600 milhões de euros.
Além disso, estas empresas estão
cada vez mais relacionadas com universidades, institutos politécnicos,
instituições de interface e centros tecnológicos. A AIMMAP também dá o
exemplo, articulando-se com as principais universidades e as entidades do
sistema científico e tecnológico.
www.aimmap.pt
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ANEME

O apoio às empresas portuguesas
na internacionalização para os mercados externos
Desde o início dos anos 80, a ANEME Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas
e Electromecânicas tem apoiado as empresas
portuguesas do setor na sua abordagem aos vários
mercados externos, cumprindo duas vertentes
essenciais da sua atuação: a representação e o serviço.
A ANEME começou por trabalhar os
mercados da CPLP (Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe
e Guiné-Bissau) de uma forma estruturada. O contacto iniciou-se com a
aproximação às associações empresariais, passando ao levantamento e caracterização das empresas industriais,
o que permitiu conhecer a realidade
empresarial e industrial.
Foram realizadas, isoladamente e em
conjunto com outras associações, mais
de duas centenas de missões empresariais a estes países, o que permitiu aos
empresários portugueses uma primeira
abordagem orientada e estruturada.
O reconhecimento desta atividade traduziu-se em solicitações de apoio por
parte de entidades estatais e privadas,
ligadas à indústria. Em Moçambique,
a associação ganhou um concurso do
Banco Mundial, devido à definição da
estratégia do setor metalúrgico e metalomecânico neste mercado. Além disso,

o Estado português convidou a ANEME,
em parceria com o IEFP e a UGT, para
outorgar os dois únicos acordos tripartidos de cooperação portuguesa: o projeto do Centro de Formação da Metalomecânica de Maputo (Moçambique)
e o projeto do Centro de Formação de
Budo-Budo (São Tomé e Príncipe). Esta
participação permitiu capacitar os recursos humanos locais e internacionalizar
as empresas portuguesas.
Estas ações permitiram o conhecimento
efetivo da realidade industrial, o apoio
às entidades públicas e privadas ligadas à indústria, a realização de missões
empresariais, a participação em feiras
industriais locais e o apoio às empresas
no estabelecimento de condições para o
recrutamento de mão-de-obra local.
Hoje em dia, aposta numa estratégia
semelhante no mercado do Gana,
tendo realizado uma missão empresarial e recebido a embaixadora do
Gana em Paris.

Quanto aos mercados da América
Latina, a ANEME abordou de uma
forma estruturada os mercados do
Chile, Argentina e Peru. No Chile, em
articulação com o governo chileno e
com a sua congénere chilena (ASIMET
– Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas), realizaram-se
vários estudos de mercado e missões
empresariais. Na Argentina e no Peru,
foi realizado um trabalho de levantamento das empresas industriais do
setor e das oportunidades de negócio.
A ANEME participou ainda em feiras
internacionais em países tão diversos
como a África do Sul, Marrocos, Tunísia, Egipto, Guiné-Equatorial, Timor-Leste, França, Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Finlândia,
Costa do Marfim, Holanda, Bélgica,
Roménia, Namíbia, Brasil, Equador,
Uruguai, Colômbia e Argélia.
De referir ainda que, em conjunto com
a AIDA - Associação Industrial de Aveiro, a ANEME possui uma plataforma
de negócios, onde estão inseridas empresas de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Timor-Leste, Guiné-Bissau e Brasil.
www.aneme.pt
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CENFIM

CATIM

A formação
e o mercado
internacional

Em 2017, o setor da metalurgia e metalomecânica
exportou 16,4 mil milhões de euros, um crescimento
de 12 por cento que confirma esta indústria como a
mais exportadora da economia portuguesa, valores
que devem ser ultrapassados em 2018.

O setor da Metalurgia
e Metalomecânica é o
maior exportador em
Portugal e a reconhecida
carência de mão-de-obra
qualificada é o principal
elemento que poderá
afetar o seu contínuo
crescimento.

A inovação como suporte de
crescimento das exportações

Sendo um setor muito diverso, o crescimento das exportações resulta do
dinamismo das PME na abordagem a
mercados muito diversos, ultrapassando distâncias e barreiras técnicas; desenvolvendo soluções customizadas,
no caso das máquinas e equipamentos; associando o design, a inovação
e a qualidade, no caso da louça metálica e das cutelarias; e integrando o
projeto, a produção e a capacidade
de instalação, no caso das estruturas
metálicas e dos equipamentos para a
indústria alimentar e de processo.
Já no caso dos fabricantes de peças
técnicas sobressai a aposta na integração em cadeias de valor globais
(automóvel e aeronáutica), sendo que
a empresa passa a participar no desenvolvimento das peças, assume os
riscos associados e ganha valor acrescentado, know-how e tecnologia.
A produção representa cada vez menos valor acrescentado, que vai crescendo nas fases de desenvolvimento
e instalação/pós-venda, onde a inova-

ção e a engenharia agregam serviços
mais sofisticados.
O CATIM é um Centro de Interface
Tecnológico parceiro das empresas
do setor na área da inovação, qualidade, tecnologia e internacionalização. Neste último caso, com especial
relevância na avaliação da conformidade e certificação de produtos e na
aceleração dos ciclos de inovação.
Inovar para adequar o produto a um
novo mercado exige frequentemente
avaliação da conformidade por entidade reconhecida e norma local, e a
proximidade do CATIM pode contribuir para o sucesso na inovação incremental, nomeadamente no “time to
market”, tão importante para as PME.
As empresas, associações e entidades
do setor constituem uma rede de sucesso, com relevância na atração do
investimento estrangeiro, de grande
importância na sustentabilidade do
crescimento das exportações.
www.catim.pt

Este setor ultrapassou a crise apostando no mercado externo como principal
veículo de crescimento. Contudo, identificou que só apostando na Formação
Profissional poderia acrescentar mais-valia aos seus produtos e assim tornar-se um setor ainda mais competitivo,
capaz de se posicionar nos mercados
externos mais competitivos.
As empresas orientadas para o futuro
reconhecem que a principal dificuldade de crescimento não está centrada no equipamento ou nos espaços,
sendo que o elemento diferenciador
e mais difícil de se obter é a referida
mão-de-obra qualificada, que hoje é
comumente reconhecida como o fator chave da mudança.
É neste contexto que as associações
do setor, a AIMMAP – Associação dos
Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e a ANEME
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– Associação Nacional das Empresas
Metalúrgicas e Eletromecânicas, continuam a apoiar de forma contundente o CENFIM – Centro de Formação
Profissional da Indústria Metalúrgica e
Metalomecânica, o seu principal “fornecedor” de mão-de-obra qualificada.
Por sua vez, o CENFIM diferencia a sua
oferta de longa duração, através da formação de jovens pelo sistema de aprendizagem, e requalifica adultos de outros
setores, permitindo a ambos, pela qualidade que lhes é reconhecida, terem uma
empregabilidade superior a 90 por cento. Não obstante, estes são apenas 50
por cento dos cerca de 12 mil formandos por ano, provenientes dos nossos
13 Núcleos de Formação, uma vez que
os remanescentes seis mil são oriundos
das empresas que procuram o CENFIM
para ações de curta duração, visando a
atualização de conhecimentos e especialização tecnológica dos seus operadores e quadros técnicos. Estas ações são
ministradas tanto nas nossas instalações
como desenhadas para serem desenvolvidas no seio das empresas.
Assim, a formação é a chave para a
aquisição de competência dos recursos
humanos, que por sua vez são a alavanca da competitividade das empresas, o que lhes permite valorizá-los e
qualificá-los como fatores determinantes para o reconhecimento da qualidade dos seus produtos, seja a nível nacional, seja nos mais exigentes mercados internacionais. Apostar na formação profissional é sem dúvida garantir
a sustentabilidade do negócio.
www.cenfim.pt

PRODUTECH

Fileira nacional das tecnologias
de produção: equipando a
indústria com fábricas do futuro
A fileira das tecnologias de produção assume um
posicionamento chave nas diversas cadeias de valor
industriais. Enquanto fornecedora de equipamentos
industriais, software e soluções de engenharia
para a indústria, esta fileira dota os demais setores
industriais de efetivas capacidades de produção.
Assim, é promotora dos elevados níveis de produtividade e eficiência e
das capacidades de resposta às solicitações dos mercados e de inovação
das empresas.
A fileira tem efeitos de arrastamento
ao conjunto da economia nacional,
sendo que o setor Metalúrgico e Metalomecânico assume um papel dual.
Por um lado, enquanto setor chave na
indústria transformadora nacional, incorpora nos seus processos produtivos
tecnologias de produção, sendo, neste sentido, cliente da fileira. Por outro
lado, é fornecedor e integra uma parte nuclear da fileira das tecnologias de

produção, nomeadamente os produtores de bens de equipamento.
Do ponto de vista da internacionalização, a fileira tem um perfil fortemente exportador, detendo presenças
relevantes e parcerias internacionais.
As soluções portuguesas estão presentes em fábricas de todo o mundo,
como os domínios dos equipamentos para diversos setores industriais,
as ferramentas especiais, os sistemas
logísticos, as soluções de robótica,
energia e ambiente, a automação e
os sistemas de informação.
www.produtech.org
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EMPRESAS
PORTUGUESAS
DA INDÚSTRIA
METALÚRGICA
E METALOMECÂNICA

Fundição Évora
Especializada no fabrico de peças em alumínio
por fundição injetada sob pressão, a Fundição
Évora exporta cerca de 90 por cento do seu
volume de negócios de 13 milhões de euros
para diferentes mercados internacionais, como
Espanha, Bélgica, Alemanha, Hungria e República Checa.
Considerada uma das maiores exportadoras do
concelho, a empresa considera Espanha o seu
principal mercado de exportação.
www.aluthea.com

I.M.P.L
A I.M.P.L. – Mecânica de Precisão dedica-se à
maquinação de peças de precisão para a indústria aeronáutica e a metalomecânica em geral
(indústria eletrónica e indústria alimentar).

FIMEL
Fundada em 1982 em Águeda, a Fimel é especialista no fabrico de equipamentos para pintura industrial e tratamento de superfícies. A aposta
no desenvolvimento de soluções inovadoras e ajustadas à realidade do
mercado nacional e internacional, torna-a uma referência no setor.
Com uma forte presença nos mercados internacionais, a Fimel tem clientes como a Mercedes no Brasil, a Volkswagen e a Simoldes na Polónia, a
Sodecia na China e na Índia, a Acciona em Espanha, e a Autoeuropa, a
Riablades/Senvion e a MGI Coutier/Avon Automotive em Portugal. Além
disso, já colaborou com outras empresas de referência no passado, como
a Bosch, a Sanitana, a Teka e a TAP.
www.fimel.pt

Criada em junho de 1999 e composta por uma
equipa de 12 colaboradores, a I.M.P.L. tem como
principais clientes as empresas francesas do
ramo aeronáutico, que representam cerca de 70
por cento da sua atividade. Apesar disso, conta
também com clientes em Portugal e na Suíça.
www.impl.pt
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Mangualtécnica
A Mangualtécnica é uma empresa industrial especialista na transformação de metais, disponibilizando produtos e serviços de elevada qualidade aos seus clientes. Com as exportações a representar 40 por cento
do seu volume de negócios, os seus principais mercados de exportação
são França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Itália, Polónia, Turquia,
Brasil e Angola.
www.mangualtecnica.com

Tecnisata

O FELIZ
Com mais de seis décadas de experiência, O FELIZ é um Grupo do setor metalomecânico especializado no desenvolvimento, fabrico e construção de estruturas metálicas; perfilagem de chapa e enformados a frio; corte e quinagem
de chapa; corte a laser; fabrico de colunas de iluminação e torres metálicas;
serralharia em aço inox; caixilharias de alumínio; fachadas de vidro e fachadas
ventiladas em painel compósito de alumínio; mecânica de precisão; e fabrico
de painel sanduiche para a arquitetura, construção e câmaras de frio.
Com um volume de negócios de 43 milhões de euros em 2017, o crescimento do Grupo O FELIZ tem sido sustentado pela aposta na internacionalização para diversos mercados externos, nomeadamente Espanha,
França, Benelux, Itália, Angola, Argélia, Marrocos, Senegal, Colômbia,
Brasil, Bolívia e Costa Rica. Em Angola, o Grupo dispõe ainda de uma
unidade industrial, que garante uma capacidade produtiva capaz de responder às solicitações daquele mercado e dos mercados limítrofes.
www.ofeliz.com

Composta por uma equipa de 112 colaboradores, as principais áreas de negócio do Grupo
Tecnisata assentam no fornecimento de peças para incorporação nos produtos finais dos
clientes (peças maquinadas e estampadas); nos
dispositivos e máquinas para a indústria (desde
ferramentas de estampar até jigs de controlo);
e no desenvolvimento de soluções tailor-made
para o processo (células de montagem / controlo / robótica).
Com as exportações a representar mais de 70
por cento das vendas, a Tecnisata pretende
manter o crescimento sustentável nos mercados internacionais, com principal foco em
França e Marrocos.
www.tecnisatagroup.com
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Devido ao elevado reconhecimento
internacional e à forte capacidade exportadora, os produtos portugueses
deste setor estão presentes em diferentes mercados externos, nomeadamente em Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos da
América, Itália e Países Baixos.
Além disso, esta indústria é extremamente importante para a economia
portuguesa, devido à sua competência para gerar riqueza e emprego.
A indústria têxtil e vestuário nacional
emprega quase 152 mil trabalhadores
diretos, sendo essencialmente composta por PME familiares, com um
forte envolvimento e conhecimento
do negócio. Em termos de categoria
de produtos, o setor divide-se em matérias têxteis, vestuário, têxteis-lar e
outros artigos têxteis confecionados.

ITV - INDÚSTRIA
TÊXTIL E DE
VESTUÁRIO
PORTUGUESA
UMA REFERÊNCIA
A NÍVEL MUNDIAL
A ITV - Indústria Têxtil e de Vestuário portuguesa
caracteriza-se por uma alta aposta na inovação, no
design e na criação de novos materiais, com uma
qualidade reconhecida internacionalmente.

Para além de duas associações, a
ATP - Associação Têxtil e Vestuário
de Portugal e a ANIVEC - Associação
Nacional das Indústrias de Vestuário e
Confeção, o setor conta ainda com o
apoio e dinamismo dos seus centros
de competência, como o CENIT - Centro Associativo de Inteligência Têxtil, o
CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e a Associação Seletiva
Moda, no que concerne ao apoio às
empresas e à divulgação internacional da oferta portuguesa e da moda
Made in Portugal.
As exportações da indústria têxtil e de
vestuário portuguesa estão em franco crescimento. Em 2017, a ITV exportou 5.215.144.000 euros, mais
179.352.000 euros do que no ano
anterior. Desde 2013, as exportações
cresceram cerca de cinco por cento. De
referir ainda que entre janeiro e julho de
2018, foram exportados 3.233.399.000
euros, mais 2,4 por cento do que no
mesmo período de 2017. Do total das
exportações, cerca de 60,24 por cento
dizem respeito ao vestuário, enquanto
os restantes 39,6 por cento são referentes aos materiais têxteis.
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Em 2017, a quota da indústria têxtil
e de vestuário portuguesa enquanto
exportadora mundial foi de 0,75 por
cento (24ª posição).
Relativamente ao número de mercados
externos de exportação, a ITV exporta
para 189 mercados, sendo que a área
do vestuário exporta para 166 mercados e os materiais têxteis para 185. Os
principais mercados de exportação desta indústria são Espanha (33,80 por cento), França (12,56 por cento), Alemanha
(8,69 por cento), Reino Unido (7,96 por
cento), Estados Unidos da América
(6,09 por cento), Itália (4,70 por cento)
e Países Baixos (3,77 por cento).

na certificação, no desenvolvimento
de novos produtos e na melhoria dos
serviços. Desta forma, o volume de negócios e as exportações do setor registaram uma evolução positiva.
Em relação aos têxteis não confecionados – fiações, tecelagens, acabamentos e têxteis técnicos – investiu-se
em tecnologia de ponta, em inovação
e no desenvolvimento de novos produtos, permitindo o desenvolvimento de têxteis técnicos e funcionais,
produtos destinados às mais variadas
aplicações, desde as áreas industriais
ao setor automóvel, saúde, segurança
e proteção, entre outros.
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Por sua vez, no vestuário, setor com
maior peso no emprego e no volume
de exportação, a aposta passou pelo
investimento em design, em marca, na
especialização da produção (vestuário
técnico para desporto e de segurança
e proteção) e em novas formas de distribuição (comércio eletrónico). Nunca
esquecendo a alta qualidade, a melhoria do serviço prestado, a flexibilidade e a resposta rápida.
Nos dias de hoje, as empresas e marcas de renome mundial desta indústria
procuram Portugal para produzir as
suas coleções, uma vez que reconhecem a qualidade, a fiabilidade e a capacidade das empresas portuguesas.

Apesar de o mercado espanhol continuar a ser o principal cliente desta
indústria, as empresas nacionais estão cada vez mais ativas e a trabalhar
na diversificação dos seus mercados
de exportação, com o intuito de abrir
novas portas.
Por sua vez, as importações foram
de 4.138.660.000 euros no ano de
2017, mais 197.620.000 euros do
que em 2016. Entre janeiro e julho
do presente ano, foram importados
2.479.014.000 euros, mais 4,3 por
cento do que no período homólogo
do ano anterior. Os principais fornecedores desta indústria são Espanha,
Itália, França e Alemanha.
Com o intuito de reforçarem a sua
participação no setor têxtil e de vestuário internacional e mostrarem as
potencialidades da indústria nacional,
as empresas portuguesas apostam
anualmente na presença nos maiores
e mais reconhecidos certames internacionais da indústria, como a “Première
Vision”, em França.
Nos últimos anos, esta indústria teve a
capacidade de se adaptar e reinventar,
através do investimento realizado pelas
empresas portuguesas em tecnologia,
no design e na inovação, bem como
da aposta em novos canais de distribuição, na diversificação de mercados,

Associação ModaLisboa e Associação Nacional
de Jovens Empresários assinam protocolo para
promoção internacional da moda portuguesa
No passado dia 11 de setembro, em Matosinhos, e após mais de 20 anos
a trabalhar com estratégias individuais, a ModaLisboa (Lisboa) e o Portugal
Fashion (Porto) assinaram um protocolo de união de esforços na promoção
internacional da moda portuguesa.
Este protocolo ressalva o compromisso de cooperação entre as duas entidades,
que até aqui promoviam a moda nacional sem qualquer elo de ligação ou
estratégia definida.
A partir deste momento, a premissa da não concorrência faz com que o
Portugal Fashion suspenda a realização de desfiles em Lisboa, em prol de uma
única semana da moda portuguesa realizada em Lisboa e no Porto.
Além disso, as ações realizadas pelo Portugal Fashion nas principais capitais
da moda, como Nova Iorque, Londres, Milão e Paris, vão começar a envolver
designers que desfilam também na ModaLisboa.
Este protocolo, que é uma excelente oportunidade para aumentar o
reconhecimento e notoriedade da moda portuguesa a nível internacional,
termina com a rivalidade no setor da moda, tornando-o mais forte e capaz
de fazer face à concorrência além-fronteiras.
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ANIVEC

Soluções nacionais
de vestuário reconhecidas
a nível internacional

Os fatores competitivos desta indústria são a produção com qualidade, a
fiabilidade, a rapidez de resposta e os
preços competitivos, sendo Portugal
um porto seguro para quem deseja
investir, produzir ou estabelecer parcerias no setor da moda.
O nosso país distingue-se pela forte
aposta na engenharia e no design, com
a indústria a assegurar todas as fases
da cadeia de produção, desenvolver
sofisticados processos de fabrico e utilizar matérias-primas de grande qualidade. Além disso, alia o know-how
dos mestres alfaiates à sofisticação dos
designers de moda, emergindo desta alquimia coleções de vestuário com uma
forte intensidade criativa. Por exemplo,
os seus centros de interface tecnológico
e de nanotecnologias aplicados ao setor
são já uma referência na Europa.
O setor do vestuário está em permanente readaptação às condições do
mercado e às necessidades dos clientes,
originando mudanças de mercado, uma
maior inovação e, em última instância,
um crescimento e evolução, o que torna esta indústria mais atrativa perante
novos empreendedores e investidores.

A ANIVEC - Associação
Nacional das Indústrias
de Vestuário, Confeção e
Moda define estratégias
e cria ferramentas de
apoio à competitividade
das empresas portuguesas
perante a globalização.
Além disso, promove o
nome de Portugal e a
moda portuguesa a nível
internacional.
Atualmente, a associação presta serviços e desenvolve atividades essenciais
à competitividade das empresas do setor, procurando garantir um futuro que
iguale o prestigiante passado. Assim,
desempenha as suas funções na lógica
do contacto direto com as empresas, de

forma a responder aos desafios e preocupações do setor de vestuário.
Devido à sua dimensão, Portugal não
consegue operar sozinho e é nesse sentido que a indústria tem evoluído, operando em conjunto com outros setores
e indústrias complementares, como o
calçado e a ourivesaria, numa lógica de
apoio e crescimento conjunto.
No âmbito da estratégia de internacionalização do setor, a ANIVEC tem
desenvolvido diversas ações internacionais em parceria com o CENIT e
incorporadas em iniciativas conjuntas
com outras associações. Estas ações
procuram promover a excelência do
setor de vestuário e moda portuguesa, demonstrando o potencial de Portugal como um parceiro de confiança
e qualidade.

Apesar das empresas nacionais investirem no negócio das marcas nacionais, a
indústria de vestuário e moda continua
a ter uma expressão muito menor do
que o negócio da subcontratação qualificada (private label), que representa
cerca de 90 por cento das exportações
de vestuário de Portugal. Assim, seria
ótimo que o negócio das marcas, complementarmente à produção, crescesse
muito mais e tivesse um maior peso na
atividade global da indústria.
Atualmente, a competição entre marcas é muito forte e a necessidade de
renovação é uma constante, por isso
a ANIVEC tem direcionado as suas iniciativas, no sentido de criar um plano
de ação a longo prazo para a criação
de marcas portuguesas.
www.anivec.com
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ATP

O sucesso internacional
da indústria têxtil e vestuário portuguesa
Como uma das atividades mais internacionalizadas da economia portuguesa,
o setor têxtil e vestuário aumentou as suas exportações de 65 por cento
em 2008, para quase 80 por cento em 2017. Desta forma, a forte aposta na
internacionalização foi uma das principais responsáveis pela notável recuperação
do setor. Neste contexto, a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal tem tido
um papel determinante nas opções estratégicas da fileira que representa.
Com o objetivo de reforçar a notoriedade e a reputação do “made in Portugal”, o que felizmente tem sucedido e
até superado as melhores expectativas,
a ATP tem vindo a dinamizar projetos
de promoção de imagem, como o
“Fashion From Portugal”, que complementam as ações comerciais e participam nas feiras têxteis e de moda.
Ainda enquadrada na promoção internacional da moda portuguesa, a
ATP tem uma parceria com a ANJE –
Associação Nacional de Jovens Empresários, para a realização do “Portugal
Fashion”, promovendo a criatividade
e o design português e permitindo o
posicionamento superior e de forma
consistente da imagem e reputação
internacional de toda a indústria têxtil,
vestuário e moda portuguesa.
Além disso, desenvolve diversos programas de internacionalização, que
possibilitam, sobretudo às PME e aos
designers individuais que possuem
menos recursos, uma motivação adi-

cional para se aventurarem em novos
mercados, muitas vezes longínquos, o
que, sem esse apoio, jamais teriam coragem e meios para o realizar.
A ITV nacional é uma indústria de nicho,
reputada pela qualidade, pelo serviço,
pela engenharia do produto, pela inovação tecnológica e pelo design, não pela
produção massificada e menos ainda
pelo baixo preço competitivo.
Os fatores críticos de competitividade da
indústria têxtil e vestuário portuguesa
são a moda; o design; a inovação tecnológica, que passa pela engenharia do
produto e do processo; a intensidade
de serviço; e a expansão internacional,
pelo reforço das quotas nos mercados
tradicionais, embora em segmentos de
compra mais valorizados, e nos mercados emergentes numa lógica de diversificação de destinos de exportação.
Com cerca de quatro mil empresas ativas, esta indústria representa cerca de
três por cento do PIB nacional, 20 por
cento do emprego e 10 por cento do

total das exportações nacionais. Os principais mercados de exportação são os
europeus, onde a proximidade geográfica e cultural, assim como a flexibilidade,
reatividade e oferta de um “lead time”
muito curto, a tornam imbatível neste
específico nível de concorrência. Assim,
o primeiro mercado é a Espanha, seguindo-se a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália. Seguem-se os Estados Unidos e os mercados transalpinos.
Atualmente, há cada vez mais empresas do setor a apostar na inovação de
produtos e processos, bem como a trabalhar com o sistema científico e tecnológico nacional, constituído pelas Universidades e pelos centros tecnológicos
(CENIT e CITEVE), de forma a realizar a
transferência de conhecimento e de tecnologia orientada à resolução de problemas e a resultados. Esta coordenação de
esforços tem sido uma das chaves de sucesso da modernização e diversificação
do tecido industrial têxtil.
www.atp.pt
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ASSOCIAÇÃO HOME
FROM PORTUGAL

Afirmar a marca de excelência
de Portugal no mundo
A Associação Home From Portugal procura apoiar as
Micro e PME produtoras e exportadoras de têxteislar a iniciarem a sua internacionalização; consolidar a
imagem de fornecedores de média e alta qualidade
nos mercados externos; abrir novos mercados, com
capacidade económica de aquisição, sobretudo aqueles
mais difíceis
de aceder individualmente; e afirmar a marca de
excelência de Portugal no mundo.
Os objetivos da associação são a participação em ações de grande impacto
internacional, como a “Heimtextil”, a
“Maison & Objet” ou a “Market Week
N.Y.”; e a presença em certames internacionais em países não tradicionais,
como Singapura, Miami, Xangai e Hong
Kong. Além disso, realiza convites a
compradores de países não tradicionais
(Rússia, Polónia e Canadá) para se deslocarem a Portugal, permitindo um contacto direto com a indústria portuguesa.
Desta forma, há novas empresas a operar com sucesso nos mercados externos;
novos mercados abertos; novas formas
de cooperação entre empresas nacionais; e uma confiança reforçada entre
fornecedores e compradores.
A associação promove também a marca
própria de natureza coletiva – “original
home from Portugal”, através da diplomacia económica junto das Delegações
da AICEP, das Embaixadas, dos department stores e das cadeias de lojas de
têxteis-lar espalhadas pelo mundo.
A “Guimarães Home Fashion Week”
consiste numa deslocação breve, mas
com efeitos multiplicadores, de compradores internacionais ao berço da

indústria de têxteis-lar. Este certame
permite um contacto direto com a realidade produtiva nacional, facilitando
a confiança entre as partes. A terceira
edição, em 2018, contou com 53 empresas nacionais e 263 compradores,
provenientes dos cinco continentes,
representando 33 mercados externos.
Houve um aumento significativo de
compradores americanos, russos, sul-coreanos e japoneses. Pela primeira
vez, marcaram presença as empresas
de maior renome do Brasil.

A associação apoia ainda a participação de empresas portuguesas em
diversos certames internacionais, ajudando-as a exportar mais e melhor,
como a “Heimtextil” (Alemanha), a
“Maison & Objet” (França), a “Market
Week NY” (EUA), a “Evteks” (Turquia),
a “Intertextiles Shanghai” (Xangai), a
“London Textiles Fair” (Reino Unido),
a “Premium Madrid” (Espanha) e a
“Heimtextil Rússia” (Rússia).
Os têxteis de Portugal gozam de uma
imagem de grande prestígio a nível
internacional. Para isso, muito contribuem as empresas de têxteis-lar,
que fortalecem o seu reconhecimento
nos mercados internacionais, onde a
qualidade é mais valorizada que todos
os outros fatores. Os principais clientes dos têxteis-lar portugueses são as
maiores marcas mundiais, que já não
produzem elas próprias, fazendo-o
em Portugal, por todas as garantias
que aqui lhes são proporcionadas.
O apoio da associação às empresas
reflete-se no aumento das exportações, na qualidade dos mercados consumidores e no número crescente de
mercados que nos compram. O objetivo traçado desde a primeira hora vem
sendo conseguido, contribuindo para o
aumento das exportações dos têxteis-lar em quantidade e em qualidade.
www.textiles-selection.com
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nacionais, as ações desenvolvidas contam com a parceria das várias delegações da AICEP, que ajudam na promoção e divulgação das ações planeadas.

ASSOCIAÇÃO
SELETIVA MODA

A valorização internacional
da fileira têxtil portuguesa
Constituída em 1992, a Associação Selectiva Moda
(ASM) pretende valorizar a fileira têxtil portuguesa
num contexto internacional. Assim, cumpre a sua
missão através da dinamização, qualificação e
organização de ações coletivas desta indústria sob a
marca “From Portugal”.
A ASM é o resultado de um acordo
de parceria entre a APIM (Associação
Portuguesa das Indústrias de Malha e
de Confeção) e a Fedemaille. Hoje em
dia, é constituída pela ATP – Associação Têxtil de Vestuário de Portugal e
pela ANIL – Associação Nacional da
Indústria de Lanifícios.
Desde 2004 que organiza ações coletivas em várias feiras internacionais,
marcando presença anualmente em
85 feiras localizadas em 35 países

diferentes e apoiando mais de 900
empresas portuguesas, com vista ao
aumento das exportações têxteis.
Os projetos que desenvolve contam
com apoios da Comunidade Europeia,
através dos vários quadros comunitários
que se traduzem no cofinanciamento
pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da
Competitividade e Internacionalização.

Em Portugal, a ASM cumpre o seu
objetivo através da organização e dinamização de várias ações, nomeadamente o “MODTISSIMO”, o salão da
fileira têxtil mais antigo da Península
Ibérica, que conta com 26 anos de
vida e já vai a caminho da 53ª edição.
A última edição do “MODTISSIMO”,
realizada em setembro de 2018, reflete
o bom momento do setor. O certame
contou com cerca de 400 coleções em
exposição, com a visita de mais de seis
mil compradores, 500 dos quais internacionais, oriundos de toda a Europa,
mas também de mercados mais distantes, como os Estados Unidos da América, a Colômbia ou o Japão. O número
de visitantes internacionais representa
um aumento de 30 por cento em relação à edição homóloga de 2017.
Para 2019, o projeto “From Portugal”
está já aprovado, tendo um montante
de apoio elegível de 12.571.412,64
euros, dos quais 6.932.663,71 euros
são provenientes da União Europeia,
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
www.selectivamoda.com

Em todos os projetos nacionais e inter-

www.fromportugal.com.pt
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CENIT

A consolidação internacional
da área da moda
Constituído em abril de 2007, o CENIT – Centro
de Inteligência Têxtil é uma organização sem fins
lucrativos que tem como principal associado a ANIVEC
- Associação Nacional das Indústrias de Vestuário,
Confeção e Moda. Assim, assume-se como um centro
de competência e de excelência na área de intervenção
da fileira têxtil e do vestuário em Portugal.

vidade à fileira na era da globalização.
Em 2018, este portal contou com 10
mil subscritores a receber a sua newsletter diária, sendo que 20 por cento
são estrangeiros, nomeadamente de
Espanha, França, Angola e América Latina (Brasil, México e Argentina).
Em 2016, o CENIT lançou a revista trimestral de moda “PRINCIPAL MODAPORTUGAL”, procurando responder
de forma eficaz aos desafios que o
mundo globalizado da moda coloca e,
sobretudo, marcar um novo posicionamento internacional da ITV nacional.
A forte reputação do CENIT na área da
moda tem sido consolidada também
no plano internacional. Para além de
estar frequentemente representado
nos principais eventos mundiais direcionados para o setor, nomeadamente nas grandes feiras, o CENIT tem
fomentado a troca de conhecimentos
entre escolas de moda europeias com
a realização do “Concurso Europeu de
Jovens Designers”, promovido no âmbito do projeto “Porto Fashion Show”.
A partir de 2017, o CENIT passou a ter
um papel ainda mais ativo no apoio
à internacionalização do setor do
vestuário nacional, designadamente
através da promoção de um projeto
de internacionalização, apoiado pelo
Compete 2020, que designou como
“100% MODAPORTUGAL”.

O CENIT dá continuidade e expansão
aos serviços de grande utilidade e reconhecido interesse setorial prestados
anteriormente pelo CENESTAP - Centro de Estudos Têxteis Aplicados. Neste quadro, estabelece-se como uma
unidade de “inteligência estratégica e
de mercado” ao serviço do setor têxtil,
vestuário e moda nacional, contribuindo para a orientação, dinamização e
integração das ações de promoção da
competitividade. Além disso, harmoniza projetos privados e ações públicas e
desenvolve atividades de informação,
formação, sensibilização e prestação e
gestão de serviços e projetos.

Para cumprir a sua missão, o CENIT
dispõe de dois veículos de referência, o
Jornal Têxtil e o portal www.portugaltextil.com, que transmitem informação
como forma de gerar conhecimento,
tendo como destinatários todos os
agentes que gravitam à volta da ITV.
Com 21 anos de prestígio, o Jornal Têxtil é uma referência para a ITV, sendo
fruto do trabalho de uma equipa altamente qualificada e empenhada.
Por sua vez, o www.portugaltextil.
com, lançado em 2001, é um portal
dedicado à moda, que pretende gerar
conhecimento e acrescentar competiti-

Este programa desenvolve-se no quadro
estratégico da marca global “MODAPORTUGAL”, lançada em 2017, que
deve funcionar como aglutinadora das
ações promocionais, onde as empresas
portuguesas revelam a excelência da
sua capacidade produtiva, mas também
o seu dinamismo na criação de marcas
próprias com elevado potencial de internacionalização. Ao abrigo desta marca,
têm sido ainda desenvolvidas ações no
segmento infantil, como o “KIDS.MODAPORTUGAL”, materializado na participação em feiras especializadas.
www.portugaltextil.com/tag/cenit
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da qualidade e do suporte instrumental à definição de políticas industriais
para o setor”.
Por outras palavras, o grande objetivo
do CITEVE é contribuir, tão em antecipação quanto possível e eficiente,
para a competitividade das empresas
dos setores têxtil, do vestuário e dos
materiais avançados com base têxtil.
De entre os inúmeros tipos de atividades que desenvolve hoje em dia, o
CITEVE tem uma forte intervenção na
promoção externa da ITV portuguesa.
O ponto de partida foi obter reconhecimento dos seus pares internacionais.

CITEVE

Contribuição para a
competitividade internacional
das empresas portuguesas
A configuração inicial do CITEVE – Centro Tecnológico
das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal como
um laboratório de controlo de qualidade rapidamente
evoluiu, a ponto de, em 2003, o CITEVE ter idealizado
e concretizado o primeiro Centro de Nanotecnologia
português e o primeiro a nível europeu, com especial
enfoque nos têxteis avançados e inteligentes.
Há quase 30 anos, várias centenas de
empresas dos setores têxtil e do vestuário criaram o CITEVE, com o objetivo de levar estes setores para novos
patamares de qualidade, quer ao nível
dos produtos, quer ao nível dos produtos propriamente ditos, quer ao nível dos serviços associados a estes.
Foram três décadas de grandes mudanças no setor. O centro tecnológico
fez um percurso de permanente adap-

tação e preparação para disponibilizar,
com a antecipação possível, os serviços necessários às empresas para se
consolidarem nos mercados.
Trata-se de uma organização privada,
mas que abraça uma missão pública:
“o apoio ao desenvolvimento das
capacidades técnicas e tecnológicas
das indústrias têxtil e do vestuário,
através do fomento e da difusão da
inovação, da promoção da melhoria

No início dos anos 2000, o CITEVE iniciou a sua afirmação ao nível internacional, integrando exclusivos grupos de
organizações análogas, tendo atingido
dez anos depois a liderança dos mais
importantes desses grupos ao nível europeu (“Textranet” e “Textile ETP - European Technology Platform”).
O reconhecimento que foi obtendo
tem vindo a facilitar a criação de uma
imagem positiva da indústria nacional,
a vários níveis. Entre os vários elementos de reconhecimento internacional,
figura o facto de hoje participar como
jurado em iniciativas de relevo no mercado internacional, como a “Techtextil”, “ISPO”, “Première Vision” e “Future Textile Materials”.
O posicionamento internacional que
atingiu permitiu-lhe projetar e implementar ações concretas de promoção
internacional do setor e das empresas portuguesas, tendo hoje um papel fundamental, não só na exortação das empresas, mas sobretudo no
suporte que lhes proporciona para se
posicionarem em certames e mercados mais complexos, de maior valor
acrescentado, nomeadamente nos
mais exigentes em termos de tecnicidade e inovação.
www.citeve.pt
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Nos últimos anos, a
Indústria Aeronáutica,
do Espaço e da Defesa
Portuguesa tem vindo
a conquistar uma
elevada dimensão
e reconhecimento
internacional, como
uma das mais avançadas
do ponto de vista
tecnológico, sendo por
isso impulsionadora
da investigação e da
inovação.

O SUCESSO
GLOBAL DO
CLUSTER
AERONÁUTICO
PORTUGUÊS

Esta indústria de alta
tecnologia afirmou a
sua competitividade
internacional, quer
pela participação em
projetos globais de alto
valor acrescentado,
quer pela presença em
reconhecidos eventos e
certames internacionais,
permitindo-lhe um
aumento exponencial
das exportações para
diferentes mercados
externos e uma
maior captação do
investimento direto
estrangeiro.
A liderança mundial
a nível tecnológico, a
capacidade fortemente
exportadora, o retorno
que gera para as
empresas investidoras
e a formação de
recursos humanos
especializados, colocam
Portugal no mapa de
uma das indústrias mais
atrativas e sofisticadas da
economia global.
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CLUSTER AERONÁUTICO PORTUGUÊS
Evolução e potencial para o futuro

A Aeronáutica, o Espaço e a Defesa formam o cluster que mais irá crescer nos
próximos anos, essencialmente devido ao aumento das exportações portuguesas do
setor, que representam cerca de 87 por cento do volume de negócios, e à captação
de investimento direto estrangeiro por parte de reconhecidas multinacionais.

O cluster aeronáutico português engloba mais de 100 empresas, nove
instituições e oito universidades.
Além disso, emprega cerca de 18.500
pessoas, sendo reconhecido pela sua
força de trabalho talentosa. Atualmente existem 14.743 diplomados
em Engenharia em Portugal. Mas,
prevê-se, nos próximos três anos, a
qualificação de mais dois mil técnicos
e de mais de 200 engenheiros, demonstrando a aposta no setor.
Com um volume de negócios de 1,72
mil milhões de euros, dos quais 87 por
cento se destinam à exportação, este
cluster representa cerca de 1,4 por

"O cluster aeronáutico
português engloba
mais de 100 empresas,
nove instituições e oito
universidades. Além
disso, emprega cerca
de 18.500 pessoas,
sendo reconhecido pela
sua força de trabalho
talentosa."
cento do PIB português. Contudo, em
cinco anos, espera-se que passe a representar três por cento.

As principais atividades realizadas
no âmbito deste cluster são o fabrico de aéreo estruturas, a manutenção aeronáutica, os conjuntos para
aeronaves civis e militares, os sistemas mecatrónicos, os dispositivos de
simulação, os dispositivos de ensaios
e testes espaciais, as tecnologias e
ferramentas industriais de apoio ao
setor e ainda, o desenho e fabrico
dos interiores de cabines.
Com o intuito de reforçarem a sua
participação no setor aeronáutico
europeu e mostrarem as potencialidades da indústria nacional, as empresas portuguesas apostam anual-
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mente na presença nos maiores e
mais reconhecidos certames internacionais do mundo da aeronáutica,

"Com o intuito de
reforçarem a sua
participação no
setor aeronáutico
europeu e mostrarem
as potencialidades
desta indústria, as
empresas portuguesas
apostam anualmente
na presença nos
maiores certames
internacionais."
como o “Paris Air Show”, em França, e o “Farnborough Air Show”, no
Reino Unido. As oportunidades deste
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cluster nos mercados de França e do
Reino Unido são vastas.
Nos últimos anos, Portugal têm registado inúmeros investimentos estrangeiros de elevado valor por parte de várias
multinacionais. Alguns exemplos mais
concretos da captação de investimento
direto estrangeiro para Portugal são a
Embraer, a Lauak e a Mecachrome.
Para os investidores estrangeiros
deste setor, Portugal é um local único e estratégico, devido à sua localização geográfica na costa oeste da
Europa, mais especificamente entre Espanha e o Oceano Atlântico.
Como é o país europeu mais próximo das Américas, é uma verdadeira
ponte entre a Europa e a América
Latina. Assim, é visível que tem uma
localização privilegiada para aceder
a mercados relevantes.

Análise SWOT
PONTOS FORTES
• empresas internacionais já
implementadas (Embraer, Lauak,
Mecachrome e Altran);
• Força de trabalho altamente
qualificada;
• Flexibilidade e motivação das
empresas portuguesas;
• Custos controlados;
• Boas infraestruturas.
OPORTUNIDADES
• Indústria 4.0 e digitalização;
• Empresas interconectadas;
• Novo Programa Europeu
de Defesa;
• Novo Programa “Portugal Espaço
2030”;
• Empresas de nicho de mercado
com abordagem flexível e novas
tecnologias;
•C
 oordenação com outras
indústrias (automóvel e têxtil) para
modernizar e melhorar o setor.

PONTOS FRACOS
• Tamanho reduzido de algumas
empresas portuguesas,
nomeadamente PME;
• Fraca aposta na área do
marketing.

AMEAÇAS
• Dificuldade na retenção de
mão-de-obra qualificada;
• Eergências de novos clusters
aeronáuticos, como no Norte
de África;
• Câmbio monetário;
• Gap de preços reduzido pela
automatização.

O posicionamento atlântico de Portugal abre novas oportunidades no
contexto internacional, na medida
em que permite a instalação de infraestruturas de observação e medida, num espectro não alcançável
ou replicável em nenhum outro país.
Por exemplo, a Região Autónoma
dos Açores tem uma posição geoestratégica particularmente adequada
para a instalação e operação de infraestruturas espaciais para o lançamento de satélites.
Nos últimos anos, esta indústria portuguesa tem aumentado a sua participação em projetos de investigação e
desenvolvimento de alto valor acrescentado para a economia. Por exemplo, o
Aerocluster Portugal conquistou um
projeto de investigação europeu no valor de 5,5 milhões de euros. Por sua vez,
é relevante salientar que o primeiro satélite 100 por cento português estará em
órbita até 2020. Por fim, mas não menos importante, é interessente verificar
que a construção e o desenvolvimento
do novo foguetão Ariane 6 terá a participação de várias empresas portuguesas.
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paço 2030”, que tem como principais
objetivos promover o crescimento económico e a criação de emprego qualificado em Portugal através da promoção
de mercados relacionados com o espaço; fomentar a geração de dados de satélite através de novas tecnologias espaciais e infraestruturas relacionadas com
o espaço em Portugal, transformando o
nosso país num ator mais forte no setor
espacial; contribuir para o desenvolvimento do país e para o fortalecimento
das relações diplomáticas e de cooperação internacional científica, atendendo
às vantagens da posição geoestratégica
de Portugal para o setor do espaço; e
também, garantir o desenvolvimento e
a evolução dos quadros jurídico, financeiro, institucional, cultural e educacional de internacionalização, capazes de
impulsionar o desenvolvimento do setor
espacial em Portugal.

Além disso, as empresas portuguesas
têm participado em reconhecidos consórcios e projetos europeus de investigação: “Passaro”, “Flexcraft”, “Embraer Defense & Security KC-390”,
“NewFace”, “SHEFAE - Surface Heat
Exchangers for Aero-Engines” e “LIFE”.
No âmbito do Programa Europeu Horizonte 2020, mais de metade do investimento em tecnologias espaciais foi captado diretamente pelo tecido empresarial. Este processo de capacitação e reconhecimento do setor tem sido reforçado
pela diplomacia científica e cooperação
científica e tecnológica internacional,
nomeadamente através da cooperação
com o Luxemburgo, Espanha e a Índia,
assim como com processos em curso
com França, Alemanha, Reino Unido,
Estados Unidos da América, Brasil, Nigéria e África do Sul. Esta estratégia
inclui a necessidade de estimular novos
mercados, públicos e privados, em Portugal e no âmbito internacional, desenvolvendo em Portugal projetos-piloto de
relevância internacional.
No contexto deste crescente prestígio,
surge a agenda nacional “Portugal Es-

"Esta indústria
portuguesa tem
aumentado a sua
participação em
projetos de investigação
e desenvolvimento de
alto valor acrescentado
para a economia."
Para um maior sucesso, esta indústria
deverá diversificar a sua cadeia de fornecedores e trabalhar para que as empresas atinjam o nível de qualificação
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tier 1, uma vez que a maioria são tier
2, e isso só é possível quando crescem
em consórcio e cooperam através de
redes. Esta cooperação em redes tem
permitido que as empresas portuguesas participem em reconhecidos consórcios e projetos europeus, como os
já referidos anteriormente.
Os desafios futuros a ter em consideração são o aumento do tráfego aéreo, com a duplicação dos passageiros
nos próximos 20 anos; a necessidade
de existirem mais aeronaves; o excesso de encomendas; a urgência do aumento da cadeia de fornecedores; a
falta de pilotos, de controladores de
tráfego aéreo, de pessoal de manutenção e de outros técnicos necessários; e
a melhoria da performance da cadeia
de fornecedores, nomeadamente ao
nível dos tempos de entrega e da existência de certificação adequada.
Desta forma, é percetível que se deve
continuar a apoiar o crescimento do
cluster Aeronáutico, do Espaço e da
Defesa português, uma vez que Portugal é considerado um caso de sucesso
nesta área pela sua rápida adaptação
e integração nos programas europeus.
A AICEP está motivada na promoção
internacional do progresso tecnológico português desenvolvido neste setor,
uma vez que tal como nos outros setores de forte intensidade e complexidade tecnológica, o desenvolvimento da
aeronáutica é intrinsecamente dependente da cooperação internacional.
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AERONÁUTICA

Crescimento do investimento direto
estrangeiro em Portugal
O crescimento do cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa português tem sido
sustentado pela captação de investimento direto estrangeiro estruturante, de
elevado valor para a economia portuguesa. Alguns exemplos mais concretos da
captação de investimento para Portugal são a Embraer, a Lauak e a Mecachrome.
A Embraer investiu 94 milhões de euros na expansão de duas unidades de
produção na cidade de Évora, sendo
uma destinada à produção de estruturas metálicas e outra à produção de
materiais compósitos. Atualmente, a
construtora aeronáutica brasileira conta com 450 trabalhadores diretos nas
suas duas fábricas e no centro de en-

genharia, bem como com 120 postos
de trabalho de prestadores de serviço.
A Embraer chegou ao Alentejo em
2009 e, desde então, tem divulgado
mundialmente as potencialidades da
região para o setor da aeronáutica,
permitindo um crescimento dos investimentos estrangeiros.

De referir ainda que a Embraer detém
a maioria da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, que se dedica
ao fornecimento de serviços de manutenção e fabrico de aeroestruturas.
Fundada em 1918, a OGMA é reconhecida internacionalmente e conta
com prestigiadas empresas internacionais na sua carteira de clientes.
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Por sua vez, a multinacional francesa
Lauak avançou com um investimento de 32 milhões de euros na criação
de uma nova unidade industrial em
Grândola, que deverá iniciar a produção de componentes para aviões
no início do próximo ano. Este investimento prevê a criação de mais de
200 postos de trabalho nos próximos dois anos.
A Lauak de Grândola terá três linhas
autónomas de produção, sendo que
irá produzir peças destinadas ao avião
A320 da Airbus e, num futuro próximo, também fornecerá componentes
para os modelos A350 e Falcon.
Por fim, a multinacional francesa Mecachrome Aeronáutica investiu 30
milhões de euros na abertura de uma
fábrica com 22 mil metros quadrados
em Évora. Esta unidade, a laborar
desde o início do ano de 2017, conta
com 70 colaboradores e dedica-se à
produção de peças metálicas de alta

"A Embraer chegou
ao Alentejo em
2009 e, desde então,
tem divulgado
mundialmente
as potencialidades
da região para o
setor da aeronáutica,
permitindo
um crescimento
dos investimentos
estrangeiros."

precisão para a indústria aeronáutica.
No futuro, a empresa planeia instalar nesta nova fábrica um inovador
processo produtivo de criogénico, à
base de azoto liquido, que é único no
mundo e foi concebido pela Mecachrome em França.

Além desta fábrica, a Mecachrome

qualidade da rede de infraestruturas

detém ainda, desde 2014, outra uni-

e centros de investigação; e claro,

dade industrial em Portugal, mais es-

pela existência de redes de fornece-

pecificamente em Setúbal.

dores de alta qualidade.

Estes dois últimos investimentos foram
investimentos greenfield, que são um
tipo particular de investimento onde
uma empresa internacional começa
uma nova operação num mercado externo, construindo novas instalações
operacionais desde o início.
Estes investimentos justificam-se essencialmente pela elevada competitividade para fazer negócios deste
cluster (Top 30 no ranking “Doing
Business”); pelo alto talento e flexibilidade dos recursos humanos
portugueses; pelos reconhecidos
conhecimentos de engenharia e capacidades linguísticas; pela extrema

"Em Portugal,
verifica-se assim, cada
vez mais, um novo
racional para um
investimento mais
focado no talento,
na competitividade
e na inovação."
Em Portugal, verifica-se assim, cada
vez mais, um novo racional para um
investimento mais focado no talento,
na competitividade e na inovação.
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PORTUGAL LOOKS UP
Promoção internacional do cluster
da Aeronáutica, Espaço e Defesa
Criada em 2018 por várias entidades institucionais dos setores da Aeronáutica,
Espaço e Defesa, a iniciativa Portugal Looks Up tem como objetivo, através de
uma ação conjunta e trabalho em cooperação, promover a oferta nacional nos
grandes eventos internacionais e nacionais e estimular a captação de investimento
estrangeiro para estes setores.

Esta iniciativa é constituída e cofinanciada por várias instituições privadas e
governamentais, nomeadamente a AICEP, a ADRAL, o AED Cluster Portugal,
a idD, a FCT, o Governo Regional dos
Açores e o Portugal IN. Estas entidades
foram impulsionadas pela vontade de
ajudar as empresas portuguesas destes
setores no seu esforço para aceder aos
vários mercados internacionais.
Além disso, foi ainda estimulada pelo
facto do cluster aeronáutico português ser cada vez mais reconhecido
internacionalmente como um dos
mais avançados tecnologicamente.
O crescimento verificado nos últimos
anos tem assim melhorado a competitividade internacional dos setores.
Desta forma, Portugal é um destino
inovador e um importante parceiro
que detém o conhecimento funda-

mental na área da engenharia e a capacidade para se posicionar estrategicamente no mercado global.
Neste contexto, verifica-se também
uma maior participação das empresas
portuguesas nos projetos internacionais de alto valor, com uma elevada
incorporação tecnológica.
Esta indústria portuguesa compreende
essencialmente PME distribuídas por diferentes áreas industriais, extremamente

inovadoras e com estruturas flexíveis. Estas competências foram já reconhecidas
pelas maiores entidades e empresas internacionais, como a Airbus, a Embraer,
a NATO e a Agência Espacial Europeia.
Finalmente importa referir que esta iniciativa se encontra aberta e disponível
para todas as entidades que se identifiquem com estes objetivos e princípios.
www.iddportugal.pt/tag/portugal-looks-up/

CALENDÁRIO DE EVENTOS: PORTUGAL LOOKS UP
Ano

Data

Evento

Local

2019

2-4 abril

Aircraft Interiors

Hamburgo, Alemanha

2019

8-11 abril

35th Space Symposium

Colorado Springs, EUA

2019

15-19 abril

International Aerospace Week

Montreal, Canadá

2019

maio

Portugal Air Summit Ponte de Sor

Portugal

2019

17-23 junho

Paris Air Show 2019

Paris, França
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ENTIDADES
DO CLUSTER
AERONÁUTICO
PORTUGUÊS

AED
O AED Cluster é uma plataforma que representa as indústrias da Aeronáutica, Espaço e
Defesa em Portugal, disponibilizando uma plataforma única para promover e apoiar o desenvolvimento competitivo do setor.
A partir das sinergias criadas entre as competências dos seus associados, realiza atividades
de investigação, desenvolvimento, inovação,
formação, qualificação e internacionalização,
contribuindo para a criação de riqueza e emprego na sociedade.
Os principais objetivos do AED são consolidar
uma estratégia comum para o setor, reforçar
a internacionalização dos setores, capacitar as
empresas e os empreendedores e promover o
cluster junto dos vários públicos.
www.aedportugal.pt
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idD
Fundada em 2014, a idD – Plataforma
das Indústrias de Defesa é responsável
pela implementação de uma estratégia
nacional para a promoção externa da
Base Tecnológica e Industrial de Defesa
(BTID), com a intenção de desenvolver
as capacidades nacionais nesta área e
promover Portugal como produtor e exportador de tecnologia e serviços no âmbito da Economia de Defesa.
A ação da idD pretende então contribuir para o aumento das exportações das empresas portuguesas que atuam neste mercado e para a
manutenção e criação de emprego altamente qualificado no nosso país.
Os principais objetivos desta plataforma passam por identificar oportunidades de negócio em mercados estratégicos; dinamizar e apoiar visitas
e missões ao exterior; divulgar internamente as oportunidades identificadas nos mercados externos; apoiar a internacionalização das empresas
portuguesas; promover a criação de parcerias com entidades nacionais
e internacionais; e motivar as parcerias entre as Forças Armadas e as
Indústrias de Defesa.
www.iddportugal.pt

FCT
A FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação, em todas
as áreas de conhecimento. O principal objetivo desta fundação é tornar
Portugal uma referência internacional em ciência, tecnologia e inovação.
O Programa Espaço da FCT tem como missão implementar a estratégia espacial nacional, de modo a estimular o desenvolvimento do setor espacial e
maximizar os benefícios da participação nos programas espaciais europeus,
como os programas da Agência Espacial Europeia e da Comissão Europeia.
As principais responsabilidades deste programa são estimular a participação
da indústria e da comunidade científica portuguesa nos programas espaciais
europeus e internacionais; propor a manutenção de um nível de contribuição
nacional na Agência Espacial Europeia e noutras organizações internacionais;
explorar as sinergias com outras organizações internacionais nas quais Portugal é Estado-membro e, simultaneamente, promover a transferência tecnológica bidirecional para outros setores de atividade económica; promover a visibilidade e a competitividade do setor espacial português junto dos principais
atores europeus e internacionais; e, por fim, fomentar a utilização das tecnologias e serviços de base espacial nas mais diversas áreas de aplicação.
www.fct.pt
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ADRAL –
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO
Cluster Aeroespacial - Invest in Alentejo

O setor aeroespacial no Alentejo tem beneficiado de um enorme impulso, fruto de
uma estreita cooperação e alinhamento estratégico entre o território, a indústria
e o I&D. O posicionamento geoeconómico do Alentejo, associado a uma estratégia
regional de especialização inteligente, torna o setor um dos mais emergentes da
região, facto comprovado pelo forte investimento externo.
A colaboração com as organizações-chave do cluster aeroespacial presentes
no território tem contribuído de forma
positiva para a consolidação do setor na
região. Através da cooperação com entidades relevantes, o Alentejo posiciona-se a nível nacional como um emergente
e promissor polo de desenvolvimento
para o setor, com uma presença forte e

sólida na indústria, efeito que alavanca
novas oportunidades e uma maior consolidação na cadeia de valor.
O Alentejo está dotado de uma rede
integrada de modernas infraestruturas, com excelente qualidade e
capacidade disponível. Através de
emergentes competências de inves-

tigação, formação avançada e recursos humanos altamente qualificados,
esta região consegue corresponder a
desafios para a instalação de empresas em setores de elevada intensidade tecnológica e inovação.
www.adral.pt
https://invest.alentejo.pt

dezembro 2018

CLUSTER AERONÁUTICO PORTUGUÊS

39

ENTIDADES E EMPRESAS PORTUGUESAS
DO CLUSTER AERONÁUTICO
aicep Global
Parques
A oferta de localizações competitivas,
geograficamente bem localizadas e
fáceis acessibilidades aos mercados
relevantes, bem como o capital humano com elevada competência, contribuem fortemente para o potencial do
cluster aeronáutico em Portugal. Este
é o contributo da aicep Global Parques ao posicionar o BlueBiz – Parque
Empresarial da Península de Setúbal e
a ZILS – Zona Industrial e Logística de
Sines como sítios de excelência para o
setor aeronáutico.
A aicep Global Parques oferece um
modelo de negócio atrativo para esta
indústria, permitindo que as empresas
reservem o seu capital para a operação,
poupando o investimento inicial que
implica a aquisição de instalações.
www.globalparques.pt

Alma Design
No âmbito da experiência em diferentes setores da área da mobilidade, em
que se inclui a conceção de soluções
para interior e exterior de veículos, há
mais de uma década que a Almadesign identificou o setor aeronáutico
como uma oportunidade de negócio
em expansão.
O core business da Almadesign é
a inovação através do design e, tal
como em outros setores de mobilidade, também no setor aeronáutico
pretende melhorar a experiência de
viagem do passageiro e da tripulação,
de forma ambientalmente sustentável
e economicamente competitiva.
Atualmente, os objetivos estratégicos
da Almadesign continuam a ser consolidar e expandir o reconhecimento
da marca, potenciando a experiência
acumulada através do foco da atividade
em segmentos onde são especialistas e
privilegiando o crescente setor aeronáutico, onde se destacam produtos com
elevado valor acrescentado e de grande
complexidade tecnológica.
www.almadesign.pt

Caetano
Aeronautic
Sendo uma aposta do Grupo Salvador
Caetano no setor aeronáutico, a Caetano Aeronautic dedica-se ao fabrico
de componentes de diferentes programas definidos pelos “OEM - Original
Equipment Manufacturer”, os quais
são produzidos a partir de materiais
metálicos (alumínio, titânio e aço) e
compósitos (em fibra de carbono pré-impregnados) por laminação manual.

A empresa caracteriza-se por uma
elevada componente tecnológica e
por um perfil fortemente orientado
para o mercado de exportação, que
representa 95 por cento da sua produção. No próximo ano, a Caetano
Aeronautic perspetiva um importante
crescimento no volume de faturação,
em convergência com a capacidade
máxima instalada.
www.caetanoaeronautic.pt
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Couro Azul
Como reconhecido fabricante de couro para a indústria automóvel, a Couro Azul achou pertinente começar a
desenvolver os progressos necessários
para fornecer a indústria aeronáutica.
O desenvolvimento de couro dedicado
a interiores de aeronaves inseriu-se então numa política de diversificação.
Ao apostar no cluster aeronáutico, a
Couro Azul reforçou a sua presença
e reconhecimento nacional e internacional. Assim, conta com clientes em
Portugal, na Alemanha, na Irlanda,
em França e em Inglaterra. Para além
dos mercados europeus, a empresa
iniciou recentemente a sua aposta no
mercado americano.

A nível internacional, a Couro Azul
participa ainda nos maiores certames
do setor, nomeadamente o “Le Bourget”, o “Farnborough” e o “Aircraft
Interiors Expo”, sendo este último de
maior importância para o setor de atividade da empresa.
www.couroazul.pt
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Governo
dos Açores
O papel de relevo que os Açores assumem, não só no âmbito da possível
instalação de um porto de acesso ao
espaço, mas também no âmbito da
instalação e operação de outros projetos de índole aeroespacial, está relacionado com dois aspetos.
Em primeiro lugar, com a centralidade
atlântica e a dimensão que esta confere
a Portugal e à União Europeia, que tem
potenciado o desenvolvimento de vários projetos de índole aeroespacial, dos
quais têm resultado alguns acordos bilaterais com outros países e outras organizações. E em segundo, com o desenvolvimento em áreas estratégicas, onde o
espaço se insere, e a qual tem sido uma
aposta do governo dos Açores.
O Governo dos Açores tem assistido a
um incremento na criação de estímulos
para a promoção de atividades relacionadas com o setor do espaço, através
do qual tem impulsionado a criação de
novas oportunidades num contexto internacional de grande competitividade
e inovação. Este contexto é potenciador
do desenvolvimento de projetos não
replicáveis em nenhum outro lugar da
Europa, representando uma efetiva vantagem na promoção de programas de
cooperação de I&D.
www.azores.gov.pt

INEGI
A indústria aeronáutica apresenta um
conjunto de desafios, cuja relevância a
coloca na fronteira do conhecimento.
A inovação e investigação de excelência são, por isso, ferramentas determinantes na procura de soluções.
Enquanto instituto de investigação e
inovação, o INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial desenvolve,
para a indústria aeronáutica, soluções
disruptivas ao nível dos materiais, do
processo de fabrico e de sistemas mecânicos e eletrónicos para os maiores
fabricantes globais.
No âmbito da indústria aeronáutica, o
INEGI tem uma atividade diversificada
de investigação e inovação, que inclui,
a título de exemplo, a combinação de
fibras de carbono, grafeno e nanotubos
para proteger as novas cabines de aviões
regionais contra impactos ou relâmpagos, o desenvolvimento de processos
de fabrico com sistemas de monitorização avançados e o desenvolvimento de
materiais à base de resinas naturais, de
equipamentos de produção aditiva que
permitem fabricar formas complexas.
Este instituto contribui com novas
tecnologias para o futuro sustentável
da aeronáutica, sempre em parceria
com entidades e empresas nacionais
e internacionais, coordenando projetos em contexto nacional e europeu e
formando os engenheiros e investigadores do futuro.
www.inegi.up.pt
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ISQ

IST

TAP

Como parte do cluster da indústria
aeronáutica portuguesa, o ISQ presta serviços industriais a praticamente
toda a indústria nacional do setor,
através da liderança e participação nos
principais projetos de desenvolvimento de tecnologia feitos em Portugal.

A engenharia aeronáutica é uma síntese de tecnologias avançadas que cobrem uma vasta gama de domínios, todos eles essenciais para a conceção de
um avião rápido, confortável, seguro e
amigo do ambiente. Esse leque de tecnologias inclui a aerodinâmica, a propulsão, as estruturas, os materiais, os
métodos de fabrico, o controlo, a computação, a eletrónica, as telecomunicações, os sistemas elétricos, hidráulicos
e pneumáticos, entre outros.

Além de ser a companhia aérea portuguesa líder de mercado, a TAP Air
Portugal desempenha um papel muito relevante para o desenvolvimento
do setor aeronáutico nacional: a TAP
Manutenção e Engenharia é uma referência a nível internacional.

As unidades fabris portuguesas contam com os serviços industriais do ISQ
desde a fase de construção e montagem, até ao acompanhamento diário
das suas atividades de produção.

Têm sido feitos investimentos importantes nos equipamentos e nas infraestruturas, mas também uma aposta clara na inovação, na formação e
na melhoria contínua.
Ao nível da frota TAP, e para além de
todas as importantes operações regulares de manutenção, é de destacar a
renovação total dos interiores de 48
aeronaves e a instalação de oito sharklets na frota. Este projeto de elevada complexidade fez sobressair a TAP
Manutenção e Engenharia a nível internacional, uma vez que é uma das
poucas entidades no mundo que realiza este tipo de intervenções.

O ISQ está a trabalhar para o futuro
do setor, participando no desenvolvimento de tecnologias fundamentais
para a indústria, como a massificação
das aeroestruturas em materiais compósitos e as tecnologias que vão permitir enormes aumentos na eficiência
dos processos de manutenção e reparação de aeronaves.
www.isq.pt

Todas essas tecnologias contribuintes
são temas de investigação de centros ligados ao IST - Instituto Superior
Técnico, principalmente, mas não exclusivamente, no Departamento de
Engenharia Mecânica e no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e
de Computadores.
O cerne da engenharia aeroespacial é
a integração de todas as tecnologias
num veículo que voa na atmosfera ou
no espaço, concebendo aviões, helicópteros, drones, satélites, lançadores
e estações espaciais, cada um usando
formas diferentes do mesmo leque de
tecnologias.
www.tecnico.ulisboa.pt

A TAP Manutenção e Engenharia é assim uma referência no setor aeronáutico, detendo uma carteira de clientes
de renome internacional e exportando cada vez mais serviços de alto valor
acrescentado.
www.flytap.com
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E-COMMERCE

A sua importância para a internacionalização
das empresas portuguesas
As principais vantagens do e-commerce, como a
redução de custos na distribuição, a diminuição
das barreiras à entrada nos diferentes mercados,
a possibilidade de um maior conhecimento
sobre os clientes e o ambiente de negócios, uma
maior cobertura geográfica e o acesso a novas
oportunidades de negócio internacionais, posicionamno como uma evolução necessária para a crescente
internacionalização das empresas portuguesas.
Assim, é percetível que a introdução do
e-commerce nos processos de internacionalização é uma realidade a que as
empresas portuguesas, especialmente
as PME, devem estar atentas.
Mais do que uma alternativa ao co-

mércio tradicional, o e-commerce
deve ser encarado como uma excelente oportunidade de crescimento
nos diversos mercados externos. Em
Portugal, 10 por cento das empresas
realizam ações de B2C – Business To
Consumer, enquanto apenas nove por

cento realiza ações B2B – Business to
Business. Contudo, a nível mundial o
e-commerce ascenderá este ano a 2,8
mil milhões de dólares, valor que em
2021 deverá situar-se já nos 4,5 mil
milhões de dólares.
Os dez maiores mercados do e-commerce internacional são a China, os
Estados Unidos da América, o Reino Unido, o Japão, a Alemanha, a
França, a Coreia do Sul, o Canadá, a
Rússia e o Brasil. Curiosamente, nos
últimos anos, aqueles que têm registado as maiores taxas de crescimento
no comércio online são os principais
mercados de destino das exportações
portuguesas, como a Alemanha, o
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Reino Unido, a França e os Estados
Unidos da América.
Esta expressividade crescente em países relevantes para as exportações
portuguesas demonstra a importância
de uma maior e melhor presença das
empresas portuguesas nas plataformas de comércio eletrónico.
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EXPORTAR ONLINE
O novo programa da AICEP
para apoiar as empresas
portuguesas

Para as empresas portuguesas o futuro passa claramente por exportar
online, pelo que têm de se afirmar
imediatamente para estar ao nível dos
melhores do mundo.

Portugueses
preferem comprar
online nos websites
das marcas
Os próprios websites das marcas
são os locais preferidos de cerca
de 81 por cento dos consumidores
portugueses para fazer compras
online, segundo o estudo “Observador Cetelem eCommerce 2018”.
Por sua vez, 56 por cento utilizam
os marketplaces, plataformas
agregadoras de vários vendedores, como a Amazon ou o EBay.
De salientar ainda, a frequente
utilização de websites de classificados, como o OLX, Custo Justo
ou Santdvirtual, por parte de 24
por cento dos inquiridos que fazem compras na internet.
Assim, é percetível que as lojas online das marcas têm um conjunto de
vantagens que atraem os compradores online, como a credibilidade,
a perceção de maior facilidade de
contacto e o menor risco de fraude.
Interessa também salientar que
a maioria dos consumidores,
mais concretamente 95 por cento, faz as suas compras online a
partir de casa.

O novo programa desenvolvido pela AICEP, Exportar
Online, visa dar resposta à crescente importância
do e-commerce como forma de internacionalização
das empresas. Assim, destina-se a todas as empresas
portuguesas, em particular às PME, com diferentes
graus de internacionalização.
A entrada das empresas portuguesas
no mercado global online é quase
uma obrigação, uma vez que se prevê
que, num futuro não muito longínquo, as compras serão feitas principalmente através da internet. Esta é
seguramente uma necessidade se o
objetivo das empresas for crescer nos
mercados internacionais. A AICEP pretende, assim, ajudar as empresas por-

tuguesas a aumentar a sua visibilidade
nos canais de venda por vias digitais.
Os principais objetivos do programa
são o aumento das exportações e a
diversificação de mercados externos
das empresas portuguesas, a ampliação do número de empresas que
utilizam o comércio eletrónico como
ferramenta de internacionalização,

44

E-COMMERCE

Portugalglobal nº115

o reforço da visibilidade da oferta
portuguesa nos canais online, o incremento do conhecimento das empresas sobre o comércio eletrónico
e claro, a otimização do acesso aos
incentivos e apoios comunitários para
o comércio internacional online.
O novo programa da AICEP tem quatro eixos principais, mais especificamente a informação, a capacitação, a
consultoria e o financiamento, com a
intenção de sensibilizar e dotar de um
maior conhecimento sobre o tema do
e-commerce as empresas portuguesas. Além disso, pretende-se capacitá-las sobre as estratégias comerciais
online, as formas de iniciar um projeto
de vendas online e os aspetos operacionais, técnicos, logísticos e legais do
comércio eletrónico internacional.
Na fase da informação, será providenciada informação detalhada às
empresas sobre os principais mercados consumidores de um conjunto de
produtos e serviços online, incluindo
do ponto de vista regulamentar. Para
tal, realizar-se-ão vários roadshows
pelo país, que já passaram por Lisboa,
Viseu e Leiria e envolveram cerca de
400 empresas.

Por sua vez, a capacitação pretende
dotar as empresas de conhecimento
e instrumentos de gestão, para que
sejam capazes de enfrentar este desafio do comércio digital. Esta abordagem mais prática prevê a formação
dos trabalhadores e a realização de
workshops e seminários sobre temáticas relevantes para as empresas.

Por fim, a fase do financiamento pretende guiar e orientar as empresas na
elaboração das candidaturas aos sistemas de incentivos. Além dos apoios
já disponíveis, o governo vai lançar,
até ao final deste ano, no quadro do
Compete 2020, um apoio específico
para incentivos financeiros às empresas que queiram progredir na sua integração no e-commerce.

“A AICEP assume a
responsabilidade de
apoiar e contribuir
para capacitar as
empresas portuguesas
a exportarem os seus
produtos e serviços
através dos canais
online.”

Desta forma, a AICEP assume a responsabilidade de apoiar e contribuir
para capacitar as empresas portuguesas a exportarem os seus produtos e
serviços através dos canais online.

O terceiro eixo do programa é a consultoria técnica e customizada às empresas, que inclui o diagnóstico sobre
o grau de maturidade, a avaliação das
capacidades iniciais, o desenho dos
diferentes passos da internacionalização por via eletrónica e o acompanhamento da execução dessa estratégia.

No âmbito desta iniciativa, a AICEP
desenvolveu também um protocolo
com a ACEPI – Associação da Economia Digital, colaborando no programa
Norte Digital. Este programa pretende
incentivar as empresas do norte de
Portugal a assumirem a transformação digital, sobretudo através do comércio eletrónico e da participação
em e-marketplaces internacionais.
A AICEP disponibiliza ainda um
website do programa.
www.exportaronline.com

Conferência Alibaba:
“A Porta de Entrada para as Empresas Portuguesas na China”
O Alibaba Group realizou a 29 de
novembro a sua primeira conferência
oficial em Portugal, “A Porta de Entrada para as Empresas Portuguesas
na China: E-Commerce, Tecnologia
e Inovação”, no Museu do Oriente,
em Lisboa. A conferência contou
com mais de 300 representantes
de empresas e negócios nacionais e
marcas de vários setores de atividade, interessadas em saber acerca das
oportunidades de colaboração com
o Alibaba Group e expansão da presença das marcas na China. O evento foi organizado em parceria com a
AICEP e o Millennium bcp.

Do comércio às viagens, dos smart
payments e serviços de cloud, os executivos seniores do Alibaba Group
deram uma visão geral do ecossistema da empresa e das diversas unidades de negócios, destacando a forma
como o Alibaba se associa a marcas
internacionais e as ajuda a identificar a melhor maneira de abordar
um mercado promissor e complexo
como a China. As empresas presentes tiveram ainda a oportunidade de ouvir e partilhar experiências
diretamente com personalidades
de empresas que já colaboram com
o Tmall, o marketplace do Alibaba

para o mercado B2C, como Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Delta
Cafés e Frederico Pulido, diretor de
e-commerce da Parfois.
“A AICEP lançou recentemente
novas iniciativas para apoiar e capacitar as empresas a exportarem
‘online’, incluindo esta parceria importante com o Alibaba. Com esta
cooperação esperamos promover
mais a internacionalização das empresas portuguesas e, consequentemente, contribuir para o aumento
das exportações”, afirmou na ocasião o presidente da AICEP.
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CONFERÊNCIA “EXPORTAR ONLINE”
Especialistas reconhecidos mundialmente
debatem a temática do comércio online

O programa de apoio à internacionalização das empresas da AICEP foi apresentado
na conferência “Exportar Online”, que se realizou no passado dia 21 de maio, no
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. A conferência, que teve como foco a
importância do e-commerce para a internacionalização das empresas portuguesas,
contou com a presença de diversos especialistas nacionais e estrangeiros.
Esta conferência, organizada pela
AICEP, marcou o arranque do programa Exportar Online, dedicado a capacitar as empresas portuguesas para as
exportações online.
Representantes das principais plataformas internacionais de comércio online,
como a Alibaba, Amazon e eBay, e representantes de empresas de renome,
como a Google, DHL, CTT e IDC, partilharam as suas experiências e deram
conselhos práticos aos participantes.

“Estes marketplaces
digitais que estão na
linha da frente do
comércio eletrónico
aconselharam os
presentes a investirem
na formação em
competências digitais
dentro das suas
empresas.”

Estes marketplaces digitais que estão na linha da frente do comércio
eletrónico aconselharam os presentes a investirem na formação em
competências digitais dentro das
suas empresas. Algo que deve ser
feito de forma transversal, uma vez
que serão exigidas em 90 por cento
dos futuros empregos.
A nível internacional, os dois principais fatores de sucesso no comércio
eletrónico são o marketing digital
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Defendendo que a oportunidade do
e-commerce deve ser uma prioridade
para as empresas portuguesas que se
querem afirmar internacionalmente,
Castro Henriques apresentou as principias vantagens do comércio online:
“Redução dos custos operacionais,
sem barreiras de tempo ou distância, e o acesso a um mercado global
com a possibilidade de chegar a novas oportunidades de negócio e novos clientes, criando uma relação de
maior proximidade”.

e a logística, nos quais as empresas
portuguesas devem apostar para alcançar os mais de 900 milhões de
consumidores internacionais que fazem compras online, valor que será
alcançado em 2021.
Além do destaque dado à relevância
do e-commerce na internacionalização das empresas, foram também
apresentados os vários serviços que a
AICEP disponibiliza para apoiar o crescimento das mesmas nesta área.

O comércio digital
em Portugal
O ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, presidiu à abertura da conferência, bem como o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.
Assegurando que o comércio digital é
uma grande oportunidade para as empresas portuguesas aumentarem as exportações, diversificarem os mercados
de destino e multiplicarem os canais
de acesso para chegarem aos consumi-

dores, Augusto
Santos Silva recusou a ideia de que
Portugal está em desvantagem. Pelo contrário, afirmou
mesmo que as empresas portuguesas
partem com as mesmas vantagens das
grandes multinacionais mundiais.
“Estamos a falar de um comércio
eletrónico digital que está numa expansão absolutamente exponencial“,
sustentou Augusto Santos Silva.
Para o ministro, outra das vantagens
do comércio digital é que “não conhece grande parte das barreiras físicas
e alfandegárias que existem hoje no
comércio internacional físico”. Assim,
“entrar no comércio digital aumenta
o potencial e o alcance geográfico das
exportações portuguesas, o que significa tornarem-se menos dependentes
de um só mercado físico de exportação e aumentarem enormemente a
sua potencialidade de ganhar dinheiro,
vender produtos e fazer negócios”.
Por sua vez, Luís Castro Henriques,
que acredita que brevemente a fronteira entre o comércio tradicional e o
e-commerce se vai esbater, afirmou
que “a economia digital e, em particular, o crescimento do ‘e-commerce’
será uma das principais tendências a
marcar os próximos dez anos”.

“A nível internacional,
os dois principais
fatores de sucesso no
comércio eletrónico são
o marketing digital
e a logística.”
Contudo, o presidente da AICEP lamentou ainda o facto de Portugal não
estar muito avançado neste segmento
de mercado, na medida em que, neste
momento, “apenas 39 por cento das
empresas portuguesas têm presença
‘online’ e só 27 por cento fazem negócios através da internet. O que significa
que 60 por cento das empresas nacionais ainda continua no século XX”.
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AICEP apoia
internacionalização
digital das empresas
Sob o tema “Os novos serviços da AICEP
para a internacionalização digital”, João
Dias, administrador da agência, apresentou detalhadamente o novo programa da AICEP, que conta com quatro
eixos de atuação: informação (disponibilizar informação rápida e completa às
empresas que se pretendem lançar nas
plataformas digitais), capacitação (auxiliar as empresas a formar os quadros e
a dotarem-se dos elementos de gestão
necessários), consultoria (apoiar as empresas a perceber se o comércio eletrónico é uma opção válida nos seus negócios e se os seus produtos e serviços
têm lugar nestas plataformas digitais) e
financiamento (auxiliar as empresas nas
candidaturas aos sistemas de incentivos
e financiamento).
O administrador da AICEP frisou ainda
que “as PME portuguesas não podem
ficar arredadas deste movimento porque a fatia de negócio está a crescer.
(…) Esta é uma grande oportunidade para aumentarem as exportações
e diversificarem mercados, uma vez
que os custos de abordar vários países
com presença física, redes de distribuição, importadores e distribuido-

res são muito mais
elevados do que estar
numa plataforma ‘online’,
onde há muito menos barreiras à
entrada”, acrescentou.

O e-commerce
no Mundo
Wijnand Jongen, o holandês que assume a presidência executiva da E-Commerce Europa, a organização
europeia do setor, afirmou que o
resto do mundo já está em velocidade cruzeiro e a sofrer inúmeras alterações provocadas pelo e-commerce:
“Na verdade, se pensarmos em proporções dos ‘marketplaces’, por cada
cinco na Europa há 25 na China e o
resto está tudo nos Estados Unidos”.
O holandês garantiu que “o ‘e-commerce’ puro será substituído pelo
novo retalho: podemos ter o ‘online’
e o ‘offline’ juntos. Quando uma loja
passa a ‘online’ reinventa-se o comércio eletrónico”.
Wijnand Jongen frisou ainda que usar
as grandes plataformas online, como
a Amazon, o E-Bay ou a Alibaba, é
uma opção viável, mas garantiu que
são como os distribuidores tradicionais, ou seja, têm um custo e cobram
uma margem.
Contudo, Jongen acautelou que os empresários não se devem esquecer das
práticas que usavam no século passado:
“Lembram-se da senhora na mercearia
que conhecia todos os clientes, o que

cada um costumava comprar e sabia
o que eles queriam mal lhe entravam
porta dentro? As pessoas gostam de ser
bem tratadas, de serem conhecidas”.
Posto isto, é visível que o mais importante, tanto no comércio tradicional como
no online, é ter um produto de qualidade, que responda às necessidades dos
consumidores, seja em Portugal ou em
qualquer outra parte do Mundo.

“O comércio digital
é uma grande
oportunidade para as
empresas portuguesas
aumentarem
as exportações,
diversificarem os
mercados de destino e
multiplicarem os canais
de acesso.”

Marketing Digital
No primeiro debate da conferência,
moderado por Alexandre Nilo Fonseca
da ACEPI, e sobre o tema “Marketplaces e Marketing Digital”, foi possível ouvir os testemunhos de Fernando
Aparício, parceiro da Alibaba e membro de uma consultora que desenvolve projetos de internacionalização digital para as empresas, a AMVOS; Da-
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niel Iglesias, seller marketing diretor
do eBay; e Bernardo Correia, country
manager da Google Portugal.
Nos dias de hoje, os marketplaces
são cada vez mais incontornáveis
nas estratégias de comércio eletrónico das empresas, assegurando uma
montra global para os seus produtos e serviços, bem como um acesso
mais acessível a novas oportunidades de negócio em inúmeros mercados internacionais.

a plataforma eBay, um dos maiores
marketplaces mundiais com 171 milhões de compradores a nível mundial,
onde as empresas pagam consoante
o número de produtos que vendem.
Falou ainda numa “oportunidade
enorme para globalizar as empresas”,
mas avisou que “o lançamento do ‘e-commerce exige’ logística, serviço ao
consumidor e pagamento”.
Finalmente, Bernardo Correia, country
manager da Google Portugal, realçou
que o comércio online em Portugal ainda está muito pouco desenvolvido: “a
penetração do ‘e-commerce’ em Portugal é de apenas 36 por cento. E, das
compras realizadas por via eletrónica, 81 por cento são feitas em
‘websites’ não portugueses. Estes são os segundos números
mais baixos da Europa. Pior
que Portugal, só a Letónia”.
A vantagem do comércio
eletrónico é eliminar barreiras e permitir aos empresários portugueses pensarem em grande: “Não
pensem num mercado de
10 milhões. Juntem-lhe mais
dois zeros e já estarão mais
próximos do vosso mercado potencial”, afirmou o representante
da Google em Portugal.

Para Fernando Aparício “com um só
investimento podemos encontrar vários mercados de exportação ‘online’ ao
mesmo tempo. Esta era uma oportunidade impossível de pensar há poucos
anos e que hoje é real. E não é cara, não
estamos a falar de grandes investimentos. Todas as companhias, independentemente do seu tamanho, podem ter
uma estratégia digital”, resumiu.
Além disso, salientou ainda que as
empresas portuguesas têm a oportunidade de concorrer no mercado online
global pelo seu preço mais competitivo.
Por sua vez, Daniel Iglesias apresentou

No final da sua apresentação, Bernardo Correia motivou as empresas portuguesas a ambicionarem tornar Portugal um caso de sucesso e um centro
de competências internacional nesta
área. Para isso, a Google já disponibiliza um programa de capacitação digital e apoio às empresas, que já abrangeu cerca de 35 mil portugueses.

A importância
da logística
no e-commerce
A logística é outro elemento decisivo
para os exigentes consumidores na
opção de compra digital, uma vez que
a indisponibilidade de uma forma de

entrega pode impedir uma compra ou
um transporte com problemas pode
impossibilitar a realização de uma compra no futuro.

“O mais importante,
tanto no comércio
tradicional como
no online, é ter um
produto de qualidade,
que responda às
necessidades dos
consumidores, seja
em Portugal ou em
qualquer outra parte
do Mundo.”
No último debate do dia, moderado
por Fernando Aparício e sob a temática
“Logística – Fator chave no e-commerce
internacional”, Nuno Martins, diretor de
comunicação, marketing e desenvolvimento de negócio da DHL, garantiu que
o consumidor é cada vez mais exigente,
nomeadamente na fase do transporte.
Expôs os fatores essenciais para o sucesso desta fase final da compra, mais
especificamente a rapidez na entrega,
a elevada qualidade do serviço, o seguimento da encomenda a nível nacional e
internacional, a entrega flexível em termos de horários e local, a transparência
e rapidez no desalfandegamento e a
devolução simples. “Uma empresa não
pode perder uma venda por não oferecer soluções de transporte adequadas”,
rematou Nuno Martins.
Por sua vez, Alberto Pimenta, e-commerce diretor dos CTT, citou um estudo
que analisa algumas especificidades dos
consumidores digitais portugueses. Entre as suas preferências estão o vestuário, calçado, eletrónica, livros, música,
casa e jardim, comprando-os essencialmente através de plataformas como a
Amazon, a Alibaba e o eBay. Além disso,
as entregas gratuitas atraem mais consumidores, que pagam sobretudo através do Paypal, Alipay e cartão de crédito.
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O encerramento da sessão esteve a
cargo de Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, que recordou que esta temática já tem sido debatida há mais de
uma década e apesar de considerar
que nos dias de hoje o cenário já é
bastante diferente, defende que ainda há muito trabalho a fazer. Contudo, reconhece que as empresas
portuguesas estão cada vez mais
predispostas a marcar presença no
canal online.
“Esta iniciativa da AICEP procura responder aos objetivos fixados de fazer
com que o peso das exportações represente 50 por cento PIB português
até meados da próxima década, de
alargar o setor exportador, de dar novas oportunidades aos que já exportam para diversificar mercados e de
minimizar os riscos”, finalizou Eurico
Brilhante Dias.

As oportunidades
digitais para as PME
Da parte da tarde, houve ainda lugar
para a sessão “Economia Digital: Oportunidades para as PME - Aspetos mais
relevantes”, com a participação de Gabriel Coimbra, group vice president &
country manager da IDC, que deu conta de um crescimento do recurso a plataformas de marketplace em Portugal,
mas ainda com muitos desafios.
“Hoje em dia, 85 por cento dos inquiridos compram fora de Portugal.
Há um desafio, mas também uma
oportunidade”, reconheceu. Segundo
o representante da IDC, os produtos
mais relevantes no comércio online
são os eletrónicos, alimentares, bebidas, vestuário, mobiliário, decoração,
calçado, acessórios e têxteis. Neste
último caso, além dos tradicionais
mercados europeus (Espanha, França e Reino Unido), os Estados Unidos
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da América e a China estão entre as
maiores oportunidades para as exportadoras nacionais.
Por fim, realizaram-se ainda reuniões
individuais com os oradores da conferência, a pedido das empresas participantes na sessão.
Para concluir, é percetível que a conferência proporcionou vastos conhecimentos para a definição de um plano
de integração das vendas online na
estratégia de internacionalização das
empresas, inclusivamente sobre a capacidade de análise dos principais custos
e benefícios do comércio online e dos
principais marketplaces internacionais.
Contudo, é ainda importante salientar
que apesar de já estarem atentas ao
comércio eletrónico, há ainda alguma
resistência por parte das empresas
portuguesas na adoção de plataformas de marketplaces.

O seu negócio
sempre à mão

Saiba mais através do serviço:

direto

(+351) 217 913 700

cosec@cosec.pt

AO SEU LADO EM TODO O LADO

www.cosec.pt

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A., sociedade anónima de seguros, com sede em Avenida da Liberdade 249, 6º piso, 1250-143 LISBOA, autorizada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
a exercer atividade nos Ramos Não Vida - Crédito e Caução. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob número único da matrícula e de identificação fiscal n.º 500726000, com o capital social de € 7.500.000.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

50

VINHOS

Portugalglobal nº115

VINHOS DE PORTUGAL
RECONHECIMENTO CRESCENTE
NO MERCADO INTERNACIONAL

dezembro 2018

VINHOS

51

A aposta dos produtores portugueses na inovação, a par da modernização
dos métodos de produção, tem proporcionado a criação de vinhos de elevada
qualidade que vão conquistando cada vez mais apreciadores em todo o mundo.
O aumento regular, em cada ano, das vendas de vinho para o mercado
internacional – que em 2017 ultrapassaram os 778,7 milhões de euros – assim o
prova, e se o vinho do Porto é ainda o grande responsável por esse valor, é certo
que têm sido os chamados “vinhos tranquilos” a sustentar o crescimento global do
setor e, consequentemente, o incremento das exportações.
A grande variedade de castas (cerca de 250) permite produzir uma diversidade de
vinhos, marcados por características únicas, o que potencia a sua competitividade
em nichos de mercado, apreciadores de vinhos de excelência.
Sendo um pequeno país com explorações de pequenas dimensões, Portugal é já o
11º produtor mundial e o 8º maior exportador, afirmando-se, cada vez mais, como
um produtor de “vinhos diferentes” mas de grande qualidade.
Reconhecida a qualidade, o futuro dos vinhos portugueses passa agora pelo
aumento do preço de venda médio e pelo seu crescimento em mercados de
referência como os Estados Unidos, o Canadá, a China e o Japão, entre outros,
sendo que os mercados europeus como a França e o Reino Unido continuam a ser
os principais clientes dos nossos vinhos.

PATRIMÓNIO ÚNICO QUE SE DISTINGUE
E VALORIZA PELA DIVERSIDADE DE CASTAS
Fruto de condições climáticas adversas, 2017 foi um ano de baixa produção de
vinho na Europa Ocidental, tendo Portugal, com uma produção de 6,6 milhões de
hectolitros, sido um dos poucos países europeus a registar um aumento face a 2016.
Recorrendo às mais recentes estatís-

cento do que na campanha de 2016,

ticas da Organização Internacional

sendo que esta última fora já inferior em

da Vinha e do Vinho, a OIV, e a al-

cerca de 5 por cento face a 2015.

guns dados do Instituto da Vinha e

>POR IARA MARTINS,
ESPECIALISTA DA FILEIRA
AGROALIMENTAR E BEBIDAS,
AICEP

do Vinho, 2017 foi um ano de pro-

No Velho Mundo, países como Fran-

dução historicamente baixa na Eu-

ça (36,7 milhões de hectolitros), Itália

ropa Ocidental fruto das condições

(33,5) e Espanha (33,5) apresentaram

climáticas adversas.

valores muito baixos, enquanto a Alemanha (8,1) registou uma ligeira que-

Estima-se que a produção mundial de vi-

da. Portugal, com uma produção de

nho, em 2017, tenha sido de 246,7 mi-

6,6 milhões de hectolitros, Roménia

lhões de hectolitros (hl), menos 8,2 por

(5,3), Hungria (2,9) e Áustria (2,4)
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EXPORTAÇÕES POR TIPO DE PRODUTO
Estrutura (%)
jan-dez

Intra + Extra UE

Preço médio (€/l)
jan-dez

2016

2017

2016

2017

Vinho com DO

22,9

23,7

3,01

3,07

Vinho com IG

14,6

16,3

2,46

2,51

Vinho (ex-mesa)

15,2

15,4

1,03

1,04

Vinho

14,2

14,7

0,99

1,02

Vinho com indicação de casta

1,0

0,7

1,93

1,60

Vinho licoroso com DOP / IGP

45,3

42,8

4,83

4,87

Porto

43,0

40,1

4,78

4,84

Madeira

2,0

2,3

6,58

6,09

Outros

0,3

0,4

3,39

3,24

Vinho licoroso sem DOP / IGP

0,4

0,1

2,73

2,79

Vinhos espumantes e espumosos

1,1

1,1

4,50

5,91

Outros vinhos e mostos

0,6

0,6

1,94

1,98

100,0%

100,0%

2,61

2,61

Total
Fonte: IVV

foram os únicos países a conhecerem
um aumento face a 2016.

“Portugal é o terceiro
país a nível mundial
com maior variedade de
castas (250), possuindo
31 Denominações de
Origem Protegida
(DOP) e 14 de Indicação
Geográfica (IG), que
representam 89 por
cento da produção e
que são encaradas como
uma potencialidade.”

Nos países do Novo Mundo os comportamentos foram diversos: enquanto a Austrália, com 13,9 milhões de
hectolitros, a Argentina (11,8) e o
Brasil (3,4) apresentam ligeiros acréscimos, os Estados Unidos da América
(23,3) e a África do Sul (10,8) deram
sinais de estabilidade, e o Chile (9,5)
e a Nova Zelândia (2,9) registaram ligeiras quedas.
Em resumo, Itália, França, Espanha
e EUA são os quatro países que produziram cerca de metade de todo o
vinho do mundo no ano passado.
Portugal, apesar de ter explorações
de pequena dimensão e uma área de
vinha pequena por comparação a outros países, é o 11.º produtor mundial

de vinho, detendo dois por cento da
produção mundial.
Sublinhe-se que, no entanto, Portugal é o terceiro país a nível mun-

dial com maior variedade de castas
(250), possuindo 31 Denominações
de Origem Protegida (DOP) e 14 de
Indicação Geográfica (IG), que representam 89 por cento da produção e
que são encaradas como uma potencialidade. A nossa grande diversidade de castas assegura-nos não só
um património inquestionavelmente
rico, como uma diversidade que mais
nenhum outro país possui.
Portugal é também o oitavo maior
exportador mundial de vinho, num
ranking liderado pela França, detendo
um por cento das exportações mundiais de vinho, com 747 milhões de
dólares faturados a um preço médio
por garrafa de 3,51 dólares. O país
sobe, assim, para sétimo no ranking
do preço médio por garrafa, mas o
vinho português continua, em muitos
dos casos, a estar posicionado num
segmento com preço baixo e sem espaço de prateleira.
A imagem do país e dos vinhos portugueses melhorou, com reflexo nas
exportações, mas o principal desafio
do vinho português é conseguir uma
perceção de valor que permita o aumento do preço médio.

Mercados nacional
e internacional
Em 2017, o mercado nacional representou cerca de 2,48 milhões de hectolitros de consumo, correspondente a cerca de 746 milhões de euros.
Em comparação com o ano anterior,
2017 apresentou um crescimento de
3,2 por cento em volume e de 5,2 por
cento em valor.

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DE VINHO (MILHARES DE EUROS)
2013

2014

2015

2016

2017

Var %
17/13

2017
(jan./out.)

2018
(jan./out.)

Var %
18/17

Exportações

720.794

726.285

735.534

723.974

779.613

2

624.585

655.604

5

Importações

122.399

125.154

116.755

110.191

137.123

4

111.252

123.273

11

Saldo

598.395

601.131

618.779

613.783

642.489

-

513.333

532.332

-

589

580

630

657

569

-

561

532

-

Coef. Cob.

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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Os números divulgados pela OIV referem que os portugueses consomem
51,4 litros de vinho por pessoa ao
ano. Portugal é, assim, líder destacado
neste segmento do consumo.

A nível mundial, o consumo em 2017
situou-se nos 243 milhões de hectolitros, mais um milhão do que no ano
anterior. Os Estados Unidos lideram
no consumo total de vinho, com 32,6
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milhões de hectolitros. Seguem-se
França (27 milhões), Itália (22,6 milhões) e Alemanha (20,2 milhões).
Um país ser grande produtor vitícola

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (IVV)
Região Vitivinícola

2013/14

%

2014/15

%

2015/16

%

2016/17

%

2017/18 (*)

%

Minho

793,417

13

693,026

11

874,491

12

736,430

12

974,285

15

T. Montes

96,615

2

107,886

2

112,407

2

76,549

1

84,705

1

Douro

1,516,925

24

1,407,006

23

1,612,670

23

1,337,201

22

1,401,234

21

Beiras

840,671

13

735,196

12

908,250

13

758,097

13

816,629

12

Beira Atlântico

255,333

4

225,076

4

272,680

4

195,534

3

259,184

4

Terras do Dão

304,824

5

240,516

4

342,316

5

237,186

4

312,496

5

Terras da Beira

215,783

3

216,531

3

226,203

3

255,818

4

190,902

3

Terras de Cister

64,731

1

53,074

1

67,052

1

69,560

1

54,047

1

Tejo

500,807

8

577,889

9

611,183

9

551,300

9

645,104

10

Lisboa

885,742

14

894,780

14

1,202,711

17

998,804

17

1,244,386

19

P. Setúbal

407,853

7

502,824

8

504,129

7

463,035

8

522,582

8

Alentejo

1,127,910

18

1,222,733

20

1,152,184

16

1,050,439

17

956,714

14

Algarve

11,676

0.2

10,665

0.2

13,630

0.2

10,419

0.2

15,607

0.2

6,181,615

99

6,152,005

99

6,991,655

99

5,982,274

99

6,661,245

99

Madeira

43,136

1

40,825

1

45,747

1

33,849

1

37,911

1

Açores

6,595

0.1

12,926

0.2

10,404

0.1

5,845

0.1

4,997

0.1

Sub-total ilhas

49,731

1

53,751

1

56,150

1

39,694

1

42,908

1

6,231,347

100

6,205,756

100

7,047,805

100

6,021,968

100

6,704,153

100

Sub-total continente

Total Geral
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não implica necessariamente ter de
ser um grande consumidor. De facto,
Portugal tem uma longa história de
vinha e de vinho, tem apostado ao
longo dos anos numa cultura da vinha

“A imagem do país e
dos vinhos portugueses
melhorou, com reflexo
nas exportações, mas
o principal desafio
do vinho português é
conseguir uma perceção
de valor que permita
o aumento do preço
médio.”
e do vinho e há uma enorme preferência dos portugueses pelo vinho.
As exportações de vinho português,
em 2017, atingiram os 778,7 milhões de euros, traduzindo-se num

aumento de 7,6 por cento, valor correspondente a cerca de 55 milhões
de euros acima dos valores de 2016.
De acordo com dados do INE, a balança comercial externa portuguesa
do setor do vinho é historicamente
positiva, tendo alcançado, em 2017, o
maior excedente desde, pelo menos,
2001, com um valor de 643,9 milhões
de euros, em resultado de exportações e importações nos montantes de
778,8 milhões de euros e 134,8 milhões de euros, respetivamente.
Este crescimento é, sem dúvida, surpreendente uma vez que se ultrapassou os 737 milhões de euros de 2015,
recuperando-se assim das dificuldades
sentidas em 2015 e 2016 com as crises de Angola e Brasil.
Em 2017, as exportações portuguesas
de vinho destinaram-se a 145 países,
dos quais França foi o principal cliente, com uma quota de 14,1 por cento
nas nossas exportações totais deste

produto, seguindo-se o Reino Unido
(10,2 por cento) e os EUA (10,1 por
cento). De salientar os aumentos das

“Por categorias de
produto constata-se que
é fundamentalmente
o Vinho de Mesa
(vinho tranquilo) que
sustenta o crescimento
global do setor,
apresentando uma
taxa de crescimento
(DO-Denominação de
Origem + IG-Indicação
Geográfica + Vinho) de
13,1 por cento.”

vendas para Angola (tvh 39,9 por
cento), Brasil (53,0 por cento), China
(24,1 por cento) e Espanha (tvh 15,8
por cento). No primeiro mês de 2018,

dezembro 2018

VINHOS

55

as exportações de vinho aumentaram
12,0 por cento.
Por categorias de produto constata-se que é fundamentalmente o Vinho
de Mesa (vinho tranquilo) que sustenta o crescimento global do setor,
apresentando uma taxa de crescimento (DO-Denominação de Origem
+ IG-Indicação Geográfica + Vinho)
de 13,1 por cento. Dos 55 milhões
de euros de acréscimo das exportações totais, 50 milhões devem-se aos
vinhos ditos tranquilos.
O Vinho do Porto constituiu, porém,
a principal exportação do setor, com
40,1 por cento do total, no ano passado. Em termos de preço médio, o vinho
Madeira foi o que apresentou o valor
mais elevado, de 6,1 euro/litro, seguindo-se o do Porto com 4,8 euro/litro.
Segundo informação referente a
2016, Portugal registou 1.296 empresas exportadoras de vinho naquele
período, das quais as cinco principais
representaram 36,7 por cento das exportações totais.
Em 2016, o setor do vinho respondia por
1,4 por cento do emprego em Portugal,
por 1,9 por cento do número de empresas e do VAB e por 2,0 por cento do
volume de negócios e do investimento
produtivo na indústria transformadora.
Os vinhos portugueses têm uma grande potencialidade para crescerem no
mercado da exportação, se tirarem
partido das diferentes Denominações
de Origem Protegida (DOP) e Indicações Geográficas (IG) e da oferta diversificada com vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e vinhos leves.
O futuro dos vinhos portugueses passa pelo crescimento do preço de venda e por mercados que valorizem os
vinhos, tais como os Estados Unidos
da América, Canadá, Suíça, China, Japão e África do Sul.
iara.martins@portugalglobal.pt

PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR
Área de vinha plantada
em Portugal Continental,
em 2016:
190.467 hectares (menos
47.606 hectares do que em 2000).
Destacam-se as Beiras com 25,2 por
cento da área, o Douro e Porto com
22,5 por cento e o Alentejo com
12,3 por cento (a região onde a área
de vinha mais cresceu, com mais
7.252 hectares do que em 2000).

Previsões:
Dados provisórios de 2017/2018
apontam para uma produção de vinho em Portugal de 6,7 milhões de
hectolitros (um volume muito próximo do verificado em 2000 mas superior em 682 mil hl ao de 2016/2017).

As regiões com produção
mais significativa
(2017/2018):
Douro: 21 por cento do total (1,4
milhões de hl); Lisboa: 19 por cento
(1,2 milhões de hl); Minho: 15 por
cento (974 mil hl); e Alentejo: 14
por cento (957 mil hl).

2012 (850 empresas) e 2016 (11,5
por cento em média ao ano).

Número de empregados
(em 2016): 9.538
O número de trabalhadores aumentou sistematicamente entre 2012
(8.573 empregados) e 2016 (2,7
por cento em média ao ano). Os
maiores crescimentos anuais ocorreram em 2013 e em 2014.

Dimensão das empresas:
Em 2016, 82,6 por cento das empresas tinham menos de 10 trabalhadores, 15,4 por cento contavam
com 10 a 49 colaboradores, 1,9
por cento tinham entre 50 e 249 e
apenas 0,2 por cento (2) empresas
tinham 250 ou mais trabalhadores.

Faturação (em 2016): 6 mil
milhões de euros
O volume de negócios aumentou
em todos os anos do período 20122016 (4% em média ao ano).

Aumento de qualidade
dos vinhos ao longo
do período:

Valor Acrescentado Bruto
(em 2016): 378 milhões
de euros (+62 milhões do que

Dos 6,7 milhões de hectolitros produzidos em 2016/2017, 3,586 milhões são DOP - Denominação de
Origem Protegida (53,5 por cento) e
1,901 são IGP – Indicação Geográfica Protegida (28,4 por cento).

em 2012). O VAB cresceu em todos
os anos do período 2012-2016 (4,7
por cento em média ao ano).

Em 2000/2001, dos 6,7 milhões de
hectolitros produzidos, 3,260 milhões
foram DOP (48,6 por cento) e 1,342
milhões foram IGP (20 por cento).

Formação Bruta
de Capital Fixo:
o investimento produtivo acumulado entre 2012 e 2016 soma 409
milhões de euros.

Número de empresas
(em 2016): 1.296 (INE)
O número de empresas tem vindo a
aumentar, sistematicamente, entre

Fontes: INE, IVV
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IVDP

Pelos vinhos
Douro e do Porto

©Miguel Lira

IVBAM

História e tradição
num vinho único
Com quase seis séculos de história, o Vinho da
Madeira está profundamente associado à história, cultura, paisagem e património da Madeira, contribuindo decisivamente para a valorização, autenticidade e tipicidade do produto
e da região. A sua importância traduz-se no valor obtido com as exportações, que ascendem
a 15,5 milhões de euros, aproximadamente 80
por cento do valor global gerado anualmente com as vendas deste vinho. Os principais
mercados internacionais do Vinho da Madeira
são França, Reino Unido, Alemanha e Bélgica,
com cerca de 59 por cento do total exportado,
destacando-se ainda o Japão, Estados Unidos
da América, Suíça e Canadá.

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto,
I.P. (IVDP) tem a missão de certificar, controlar, proteger e promover as Denominações de
Origem Porto e Douro e Indicação Geográfica
Duriense em Portugal e no mundo. É sua função propor e executar a estratégia e a política
vitivinicola para a Região Demarcada do Douro
(RDD), desde a produção ao comércio, incluindo a exportação.
A RDD é a principal região vitivinícola do país,
com 39 por cento da produção com DOP e 22
por cento da produção total de vinho, representando 75 por cento das exportações de vinho com DOP e 50 por cento das exportações
portuguesas de vinho. Destaque para o vinho
do Porto como “embaixador” de Portugal no
mundo e fator de atração de turistas para as
regiões do Porto e Norte do país.
www.ivdp.pt

O IVBAM, Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP - RAM é responsável
pela política de apoio ao setor vitivinícola na
Região, sendo a entidade emissora do certificado de qualidade para o Vinho da Madeira
e o organismo encarregue da promoção e divulgação deste produto regional nos mercados
interno e externo.
http://ivbam.gov-madeira.pt

©João Ferrand
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VINIPORTUGAL
20 anos a promover os vinhos portugueses
no exterior

Fundada em 1997, a ViniPortugal - Organização Interprofissional do Vinho de Portugal
é responsável pela definição e implementação da estratégia de promoção dos vinhos
portugueses, com destaque para os mercados externos.
Através da ViniPortugal, a marca “Wines of
Portugal” está presente em quatro continentes
e 14 mercados prioritários, com uma estratégia
que visa posicionar a marca e o setor de vinho
português com uma proposta de valor distintiva,
dirigida a segmentos específicos de consumidores de vinho, que valorizem o produto e estejam
dispostos a pagar um preço premium pela diferença, apresentando uma comunicação mais direcionada e próxima do consumidor, e com uma
oferta de produto a preços competitivos.
Em 2018, a ViniPortugal contou com um orçamento de seis milhões de euros para promover
os vinhos de Portugal no exterior, sendo que 60

por cento desse investimento foi alocado a ações
nos Estados Unidos, Brasil, Canadá e China.
Em entrevista à revista Portugalglobal de maio
passado, o presidente da ViniPortugal, Jorge
Monteiro, revelou que este investimento distribui-se, consoante os mercados, em feiras,
provas para profissionais, eventos para consumidores, visitas de compradores, ações de
formação no âmbito da Academia Vinhos de
Portugal e em ações de relações públicas, num
total de mais de 100 iniciativas por ano que
envolveram, em 2017, 377 empresas.
Jorge Monteiro adiantou ainda que o grande
objetivo estratégico da ViniPortugal é transformar Portugal no grande “hot spot” da cena
internacional de vinhos, alcançando os mil milhões de euros de exportação até 2022.
www.viniportugal.pt
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FILEIRA DA SAÚDE
CRESCENTE RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL
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O setor da saúde em Portugal conheceu uma forte evolução nas duas últimas
décadas. Qualidade, segurança, modernidade, inovação e competitividade são
palavras-chaves de um setor em rápida evolução e que tem na investigação e
desenvolvimento (I&D) uma forte aposta.
A internacionalização do setor e a captação de investimento estrangeiro são
alguns dos desafios que se colocam à fileira. Portugal tem boas infraestruturas na
área de I&D, tem empresas internacionais inovadoras, tem talento e profissionais
altamente qualificados, e custos operacionais competitivos. E as empresas
portuguesas do setor são reconhecidas internacionalmente como fornecedores
de alta qualidade de produtos e serviços de saúde, como produtos farmacêuticos,
dispositivos médicos e outras tecnologias.
A realização de cimeiras internacionais como o Encontro Regional da World Health
Summit (WHS), da M8 Alliance, que teve lugar em Coimbra, no mês de abril,
veio reforçar o posicionamento de Portugal, designadamente a região Centro,
no panorama internacional.
A contratação de serviços de I&D, a realização de testes clínicos, a produção
farmacêutica e a instalação de centros de serviços partilhados são áreas de
oportunidade para o investimento em Portugal.
Nas exportações, e apesar da balança comercial do setor ser claramente deficitária
para Portugal, sobressaem as vendas das preparações farmacêuticas, mas assinalase um crescimento importante na exportação de produtos farmacêuticos de base e
de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutica.
Com 1.169 empresas* e 11.838 trabalhadores, o setor da saúde respondia por 1,7 por cento das unidades
produtivas e dos postos de trabalho
da indústria transformadora em 2016.
O seu peso relativo quer na produção
quer no volume de negócios atingia,
respetivamente, 1,8 por cento e 1,9
por cento e 2,8 por cento no VAB (Valor Acrescentado Bruto).
Em cinco anos (2012-2016) o número de empresas passou de 1.063 para
1.169, a produção manteve-se relativamente estável (menos 18 milhões
de euros), e aumentaram o emprego

(mais 1.120 trabalhadores), o volume
de negócios (mais 96 milhões de euros), o VAB (mais 59 milhões de euros)
e a Formação Bruta de Capital Fixo
(mais 104 milhões de euros).
No que respeita à dimensão das empresas do setor, é de referir que esta
é muito variável consoante a área de
atividade a que se dedicam. Num total
de 1.169 empresas do setor, 1.049 têm
menos de 10 trabalhadores e apenas
11 têm 250 ou mais pessoas ao serviço
(em 2016). E destas 11 grandes empresas, apenas sete operam na fabricação
de produtos farmacêuticos de base e

*Exceto fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutico.

de preparações farmacêuticas num total de 141 empresas deste subsetor.
A grande maioria das empresas
situa-se, porém, no subsetor da fabricação de instrumentos e material médico-cirúrgico, num total de
1.028 empresas, sendo que 959 têm
10 ou menos colaboradores, 56 empresas têm entre 10 a 49 pessoas,
nove têm entre 50 e 249 e apenas
quatro têm 250 ou mais trabalhadores (duas fabricam material ótico
oftálmico e outras duas material ortopédico e próteses e instrumentos
médico-cirúrgicos).
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BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DO SETOR DA SAÚDE (MILHARES DE EUROS)
2013

2014

2015

2016

2017

Var %a 17/13

Var %b 17/16

Exportações

1.045.404

1.169.497

1.215.407

1.416.794

1.397.775

7,8

-1,3

Importações

2.816.697

2.899.668

3.220.038

3.332.304

3.373.772

4,7

1,2

Saldo

-1.771.293

-1.730.170

-2.004.631

-1.915.510

-1.975.997

--

--

37,1

40,3

37,7

42,5

41,4

--

--

Coef. Cob.
Fonte: INE, CIP

Exportações e mercados
As exportações do setor da saúde ascenderam a perto de 1.400 milhões de
euros em 2017, aumentando 7,8 por
cento face a 2013, mas diminuindo 1,3
por cento em relação ao ano anterior. O
saldo da balança comercial é largamente desfavorável a Portugal, fixando-se
em 1.975 milhões de euros em 2017.
As preparações farmacêuticas são
responsáveis pela maior fatia das
exportações – 71,7 por cento do total –, seguindo-se os instrumentos e
material médico-cirúrgico (20,7 por
cento), os produtos farmacêuticos

de base (6,6 por cento) e os equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutica (1,0 por
cento). De salientar o aumento das
exportações de produtos farmacêuticos de base e de equipamentos de
radiação, electromedicina e eletroterapêutica em 2017, face ao ano anterior, de, respetivamente, 18,1 por
cento e 42,8 por cento.
Por geografias, os principais mercados
de destino das nossas vendas do setor
ao exterior são os Estados Unidos da
América, com quase 200 milhões de
euros, a Alemanha (cerca de 172 mi-

lhões de euros), o Reino Unido (160
milhões de euros), Espanha (perto de
120 milhões de euros), França (104,8
milhões de euros) e Angola (103,4 milhões de euros). Irlanda, Holanda, Bélgica, Itália, Canadá e Suíça são outros
mercados para onde exportamos.
No que respeita aos principais fornecedores do setor, com as importações
a ascenderem a 3,38 mil milhões de
euros em 2017, a Alemanha surge em
primeiro lugar com cerca de 615 milhões de euros, seguindo-se Espanha,
Holanda, França, Bélgica, Itália, Reino
Unido, Irlanda, Suíça, entre outros.

Exportação produtos – mercados
Instrumentos e material médico-cirúrgico

Preparações farmacêuticas

Total exportado = 1.001,861 milhões de euros
17,5%
39,0%

Estados Unidos
Alemanha

15,0%

Total exportado = 288,942 milhões de euros
21,0%

35,6%

França

Reino Unido

Reino Unido

Irlanda

Holanda

Angola

12,0%
8,0%

8,6%

Espanha

Outros

Produtos farmacêuticos de base

Total exportado = 92,587 milhões de euros

16,9%
7,0%

9,0%

Alemanha
Outros

10,4%

Equipamentos de radiação, electromedicina
e eletroterapêutica
Total exportado = 14,385 milhões de euros

24,5%

24,4%

Estados Unidos
Canadá
Reino Unido

5,4%

Índia

9,2%

23,3%
13,4%

13,8%
5,3%
5,5%

Espanha
Angola
Hungria

10,8%

França
Holanda

Bulgária
Outros

43,6%

20,9%

Outros
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A AICEP E A PROMOÇÃO
DA FILEIRA DA SAÚDE
No âmbito do Plano Estratégico da AICEP estabelecido para o triénio 2017/2019,em
que um novo conjunto de medidas foram estabelecidos visando aproximar a
agência às empresas através da prestação de novos serviços, novos produtos e novos
mecanismos de apoio, tem vindo a desenvolver-se um trabalho de articulação com
as associações setoriais, apoiando-as na organização de ações prioritárias e na
participação em ações relevantes para o cumprimento da missão da AICEP.

>POR RENATA SILVA GOMES,
ESPECIALISTA DA FILEIRA, AICEP
Com um enquadramento de fileiras
setoriais, pretende-se manter uma estreita articulação com as associações
empresariais, às quais cabe a promoção de âmbito setorial, e focar a atividade comercial da AICEP em ações
com impacto transversal.
A AICEP tem acompanhado a fileira da Saúde com especial atenção,
promovendo um trabalho de estreita
colaboração com as entidades relevantes do setor como são o caso do
Ministério da Saúde, do Infarmed, da
APIFARMA - Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica, do Health
Cluster de Portugal, da PBio- Associação Portuguesa de Bioindústrias e da
APORMED - Associação Portuguesa
das Empresas dos Dispositivos Médicos, a par com as empresas dos diversos setores que integram a fileira da
Saúde. Estamos a falar não só da indústria farmacêutica mas também dos
dispositivos médicos, da biotecnologia
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e ainda na área dos serviços de saúde, o e-health, os hospitais e serviços
de aplicação hospitalar, a construção
hospitalar, a I&D e ensaios clínicos, a
cosmética e o Turismo Médico.
A fileira da Saúde em Portugal integra setores de excelência com um
conjunto de múltiplas valências que
é composto por mais de 200 entidades, entre universidades, empresas,
instituições de investigação e desenvolvimento, parques tecnológicos,
serviços, distribuição e tecnologias de
informação, entre outros.
Estes setores têm apresentado, nos
últimos anos, resultados económicos

“Apoiar as empresas
na superação das
suas dificuldades,
nomeadamente
em questões
regulamentares
específicas que
dificultam o acesso
aos mercados
externos, é também
um dos serviços que
as empresas podem
beneficiar.”

A abordagem setorial tem permitido
reforçar a cooperação das empresas
e identificar complementaridades que
consolidam a diversidade de competências dos diversos setores.
Promover diálogos e encontrar sinergias entre empresas produtoras de
medicamentos, de dispositivos médicos ou de serviços, reforça a competência global da fileira e enriquece as
possibilidades da oferta nacional. O
envolvimento de todos tem permitido encontrar denominadores comuns
que reforçam a imagem de Portugal
como um país dinâmico e competitivo
na área da Saúde.
A fileira da Saúde tem beneficiado de
um ecossistema favorável e propício
à dinamização dos respetivos setores
através das parcerias que se criaram
nos últimos anos entre as entidades
públicas e o setor privado. Por um
lado, o contributo das empresas tem
sido essencial na identificação dos
mercados prioritários de internacionalização. Por outro lado, o enquadramento político e institucional da
Saúde, mediante a participação do
Ministério da Saúde que tem vindo
a colaborar com a AICEP em todo o
processo, também tem sido relevante.
Finalmente, o envolvimento das Embaixadas de Portugal no exterior e da Rede
Externa da AICEP tem sido fundamental
pelo conhecimento que detêm dos mercados externos, o que tem permitido a
definição e organização de programas
institucionais e empresariais.

muito positivos, com taxas de crescimento das exportações de produtos
farmacêuticos significativas, o que representa um crescimento das potencialidades desta indústria e uma qualidade que lhes permite afirmar-se em
qualquer geografia no mundo.
O apoio ao desenvolvimento destes setores resulta numa abordagem muito
próxima das empresas, no conhecimento dos seus planos estratégicos interna-

cionais e ainda na captação de investimento estrangeiro, principalmente em
áreas complementares às competências
já existentes no nosso país e que colmatem as falhas da cadeia de valor.
Apoiar as empresas na superação das
suas dificuldades, nomeadamente em
questões regulamentares específicas
que dificultam o acesso aos mercados
externos, é também um dos serviços
que as empresas podem beneficiar.

A colaboração de todos traz consigo
novas oportunidades que se vão revelando e replicando, pelo reconhecimento dos diversos players. Ainda
assim, continua a existir uma grande
margem de trabalho que se consubstancia no apoio à internacionalização dos setores que integram a
fileira da Saúde.
renata.s.gomes@portugalglobal.pt
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PORTUGAL: O SÍTIO CERTO PARA INVESTIR
E CONSTRUIR PARCERIAS EM SAÚDE
A Saúde é um setor proeminente e em rápido desenvolvimento em Portugal,
tendo registado uma evolução notável ao longo das últimas duas décadas.
com uma elevada flexibilidade. Existe
também em Portugal uma oferta consistente ao nível das chamadas "Contract Development and Manufacturing
Organizations" e produtores de substâncias ativas farmacêuticas.

>POR SALVADOR DE MELLO,
PRESIDENTE DO HEALTH
CLUSTER PORTUGAL
“Made in Portugal” significa qualidade, fiabilidade e competitividade. As
empresas portuguesas são internacionalmente reconhecidas pela elevada
qualidade dos seus produtos e serviços – por exemplo, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e outras
tecnologias médicas – e pela sua capacidade para desenvolver, fabricar e
fornecer uma vasta gama de soluções,

A indústria portuguesa das áreas da farmacêutica e dos dispositivos médicos
tem crescido acima da média nacional
nos últimos anos, registando um aumento considerável nas exportações
para países como EUA, Alemanha, Reino Unido, Espanha e França.
Portugal tem um ecossistema de Investigação & Desenvolvimento vibrante e inovador, caracterizado pela presença de instituições e de cientistas de
renome mundial. A produção científica portuguesa nas áreas das ciências
médicas e da saúde, ciências da vida
e engenharia médica cresceu 88 por

cento entre 2008 e 2014, atingindo
8.158 publicações – 42 por cento da
produção científica total do país.
Na sua base está um sistema de ensino
superior de elevada qualidade, responsável pela formação de milhares de profissionais qualificados em áreas como a
medicina, enfermagem, terapia e reabilitação, tecnologias de diagnóstico e terapêutica, ciências biomédicas e ciências
farmacêuticas, entre outras. Portugal
tem também um sistema de saúde de
elevada qualidade, com excelentes profissionais e equipamentos modernos.
Dada a qualidade das instituições de
I&D e dos hospitais portugueses, incluindo os seus recursos humanos e as
infraestruturas e equipamentos, o país
posiciona-se como um parceiro competitivo ao nível dos serviços científicos/
tecnológicos/analíticos especializados,

64

SAÚDE

Portugalglobal nº115

bem como um destino atrativo para a
realização de ensaios clínicos – o número de pedidos de autorização de ensaios
clínicos submetidos à autoridade nacional competente aumentou 61 por cento
entre 2011 e 2016. De destacar o caso
da “TRIS-HCP | Translational and Clinical
Research Infrastructures Specialisation
Platform – Health Cluster Portugal”, que
integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, e que reúne
muitas das mais reputadas instituições
de I&D, hospitais e centros académicos
de medicina portugueses. A TRIS-HCP
pode ajudar investigadores e empresas
(nacionais ou estrangeiras) a encontrar
os parceiros certos para os seus projetos
de I&D, uma vez que disponibiliza, através dos seus membros, uma vasta gama
de recursos, serviços e competências
nos domínios da investigação clínica e
de translação.
Face à qualidade da cadeia de valor da
saúde portuguesa, a par de um clima
de investimento favorável, destacadas
empresas globais escolheram já Portugal
para estabelecer unidades produtivas e/
ou centros de I&D.

Dando corpo a uma missão comum
de tornar Portugal num player cada
vez mais competitivo no mercado global da Saúde, o Health Cluster Portugal (HCP), uma associação privada
sem fins lucrativos, reúne atualmente
mais de 170 associados, incluindo instituições de I&D, universidades, hospitais, organizações da sociedade civil e
empresas das áreas da farmacêutica,
biotecnologia, tecnologias médicas e
serviços (www.healthportugal-directory.com). Juntamente com os seus
associados, o HCP dinamiza projetos
inovadores em áreas como a investigação clínica e de translação, envelhecimento ativo e saudável, turismo
de saúde e eHealth, tendo em vista a
transformação do conhecimento em
novas soluções que contribuam para
a melhoria da saúde e bem-estar humanos. E, também juntos, o HCP e os
seus associados trabalham para fazer
de Portugal, cada vez mais, o sítio certo para investir e construir parcerias
em Saúde.

INVESTIR NAS
EMPRESAS
DA SAÚDE
PARA
RELANÇAR
PORTUGAL
O contributo das empresas para a organização
das sociedades modernas é indiscutível. As
empresas são agentes
pró-ativos ao serviço do
investimento, da inovação e da valorização
dos recursos humanos. As
empresas cuidam da economia ao criar emprego
e gerar riqueza.

www.healthportugal.com

>POR JOÃO ALMEIDA LOPES,
PRESIDENTE DA APIFARMA,
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
A par desta realidade, as empresas da
área da Saúde, para além dos contributos evidentes para o bem-estar e
aumento da longevidade das populações, contribuem de forma destacada para o progresso económico e
social dos cidadãos.
A Saúde em Portugal contribui decisivamente para o reforço da competitividade e da performance económica
e social do país. Falamos de um mer-
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ticas estão claramente comprometidas
com as estratégias de I&D, o que atesta o seu perfil inovador, e contribuem
decisivamente para o relançamento e
sustentabilidade da economia nacional.

cado com um valor superior a 2,9 mil
milhões de euros e cujas exportações
superam os 1,1 milhões de euros.
As empresas farmacêuticas em Portugal, no seu conjunto, geram oito mil
empregos diretos. Destes, mais de seis
mil empregam pessoas ligadas à I&D
de inovação, das quais três mil são
doutoradas. O investimento em I&D
realizado pela indústria farmacêutica
em Portugal supera os 75 milhões de
euros e a produção farmacêutica totaliza cerca de 1,7 mil milhões de euros.
A área da Saúde utiliza tecnologia
avançada, promove emprego altamente qualificado, contribui para o
investimento em inovação, estimula as
exportações e gera, no seu conjunto,
externalidades positivas em diversas
áreas da sociedade.
Os números da indústria farmacêutica em Portugal ilustram a dimensão e
importância desta área e, sobretudo,
colocam em evidência as inúmeras
oportunidades de crescimento do nosso país na Saúde.
Para isso é essencial fomentar a criação de um ambiente favorável ao investimento nesta área. A Saúde é um
poderoso motor de sustentação e de
crescimento económico e mais vitalidade nesta área é um interesse comum a
toda a sociedade portuguesa.
A indústria farmacêutica de base produtiva nacional tem feito grandes
investimentos de modernização nas

suas unidades de produção e existem
avanços de destaque internacional no
I&D de novos fármacos e nos números
das exportações nacionais, factos que
provam a resiliência dos agentes económicos da Saúde.
Adicionalmente, desde 2005 que as
empresas farmacêuticas de base nacional, que produzem e exportam a partir
de Portugal, o Infarmed (autoridade
reguladora) e a AICEP (Agência para
o Investimento e Comércio Externo
de Portugal) se associaram no projeto
PharmaPortugal.
Esta parceria tem como principais objetivos dar a conhecer a capacidade de
inovação e investigação das farmacêuticas portuguesas, veicular a sua imagem
de qualidade europeia no mundo e fomentar a cooperação entre empresas
farmacêuticas em Portugal e no estrangeiro, incentivando, consequentemente, a exportação de produtos e serviços
de Saúde tecnologicamente evoluídos.
Os indicadores relativos às exportações
das empresas associadas no projeto
PharmaPortugal, nos últimos seis anos,
são demonstrativos dos bons resultados que têm vindo a ser alcançados
através da cooperação construtiva entre as entidades e os operadores económicos na área da saúde.
Se é verdade que, nos últimos anos, a
indústria farmacêutica portuguesa tem
enfrentado vários desafios legislativos e
económicos que obrigaram a desafios
acrescidos, hoje as empresas farmacêu-

Por um lado, existe trabalho que merece
ser aprofundado relativamente à internacionalização das empresas farmacêuticas nacionais, de modo a incentivar a
inovação e competitividade em Portugal. Por outro, essa experiência acumulada permite identificar linhas de ação
concretas para promover o crescimento,
a sustentabilidade e a competitividade
da indústria farmacêutica nacional.
Portugal é uma excelente plataforma
para negócios e comércio, especialmente para a indústria farmacêutica. Diversos fatores comprovam essa afirmação:
a posição geoestratégica do país, os
profissionais altamente qualificados, a
abertura ao investimento e a setores altamente especializados e tecnológicos.
A vantagem geoestratégica de Portugal é reforçada pela nossa relação
com os países onde o português é a
língua oficial e pela proximidade no
setor da Saúde, nas questões sociais,
legais e regulatórias.
Em suma, com as condições adequadas, a área da Saúde pode dar uma resposta mais completa às necessidades
dos portugueses e ser um forte contributo para a modernização da economia e para o desenvolvimento do país.
Para isso é necessário antecipar e preparar o caminho do futuro.
Adotando medidas concretas como a
redução de custos de contexto, reforçando os apoios para promover a competitividade da indústria farmacêutica
nacional e para fomentar a penetração
das empresas que produzem em Portugal em novos mercados e investindo
na criação de linhas de crédito para
consolidar mercados ou ultrapassar desafios conjunturais.
www.apifarma.pt
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BUSINESS SERVICES CENTERS
PORTUGAL NO RADAR
DOS GRANDES INVESTIMENTOS

Portugal é um destino natural de acolhimento de Centros de Serviços Partilhados,
Centros de Competência e Business Process Outsourcing, encontrando-se no radar
de grandes multinacionais que, nos últimos anos, investiram na instalação e, em
alguns casos expansão do investimento, deste tipo de centros no nosso país.
A qualificação dos recursos humanos portugueses, o ambiente de negócios
amigável e as boas infraestruturas do país, designadamente tecnológicas, são os
principais fatores que pesam na tomada de decisão destes investidores quando
optam por Portugal.
Este é um setor em franco crescimento, que gera emprego e riqueza para a
economia, que exporta grande parte dos serviços que opera e que tem potencial
para continuar a crescer.
Portugal está, assim, na linha da frente dos países com maior capacidade para atrair
este tipo de investimentos, nomeadamente face aos seus concorrentes na Europa.
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A importância do setor dos Business
Services Centers para a economia portuguesa é uma realidade que reúne o
consenso de todos os intervenientes
no setor, públicos e privados.
Trata-se de um setor que tem conhecido uma forte evolução a nível mundial, mas também em Portugal, e cujo
potencial de crescimento está longe
de estar esgotado.

de telecomunicações, a existência de
um ambiente de negócios favorável,
com legislação laboral e fiscal competitivas, de aeroportos internacionais
com uma rede alargada de conexões
internacionais, e a qualidade de vida
são os principais fatores de atratividade para a localização destes centros
em Portugal.

Atualmente, há cerca de 100 empresas multinacionais em Portugal com
centros de serviços partilhados e centros de competências, que representam aproximadamente 50.000 empregos. Existe uma grande variedade
de operações desenvolvidas nestes
centros, desde contact centers, centralização de operações contabilistas,
financeiras, gestão de recursos humanos, compras, logística, tecnologias
de informação, centros de desenvolvimento de software e, mais recentemente, grandes multinacionais tem
apostado na criação de centros de
engenharia em Portugal.

“Portugal tem
conseguido atrair cada
vez mais Centros de
Desenvolvimento e
Competências mais
especializados e
inovadores e a AICEP
tem trabalhado
ativamente para
que estes projetos
se concretizem,
traduzindo-se em mais
postos de trabalho
qualificados.”

A disponibilidade de recursos humanos qualificados (qualificações
técnicas e conhecimento de línguas
estrangeiras), a estabilidade social e
económica, os custos salariais, a rede

A exportação de serviços é um dos benefícios que Portugal retira do investimento nesta área de serviços, já identificada como um dos setores estraté-
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gicos para o crescimento da economia
portuguesa. Estima-se que operem no
setor em Portugal algumas centenas de
empresas, entre as quais se encontram
multinacionais de grande dimensão,
que, a partir do país, prestam serviços
para a Europa e o mundo.
Muito relevante é igualmente o potencial de criação de emprego associado ao setor dos Business Services
Centers, que assume maior importância quando considerada a implementação de medidas de política pública
que promovam o emprego e contribuam para a igualdade de oportunidades e coesão social.
Neste domínio, destacam-se as medidas ativas de emprego que o Instituto
de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) implementou com o objetivo
de apoiar financeiramente empresas e
outros empregadores em novos processos de criação de emprego.
Os recursos humanos surgem destacados nesta temática, já que um dos
fatores críticos de sucesso de Portugal
na captação destes investimentos tem
sido, precisamente, a elevada qualificação dos portugueses em vários
domínios, a par da aptidão para falarem diversos idiomas, da capacidade
de adaptação e a apetência por novos desafios, uma realidade que tem
pesado na tomada de decisão dos
investidores internacionais quando
escolhem Portugal em detrimento de
outras localizações.
Este fator ganha relevância quando
considerado o bom desempenho dos
centros de serviços profissionais, tendo em conta que a atual conjuntura
económica a nível global veio reforçar
a necessidade de se desenvolverem
estratégias empresariais assentes na
otimização de custos e na procura de
maior retorno dos investimentos.
Além disso, regista-se atualmente
uma tendência por parte das grandes multinacionais para localizarem
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ou expandirem os seus investimentos
na Europa (onde o risco e os custos
serão porventura mais competitivos),
em vez de apostarem em novas geografias. Portugal tem aqui mais uma
oportunidade para potenciar a captação de investimento no setor dos serviços, posicionando-se como destino
de excelência face aos seus principais
concorrentes na Europa (Irlanda, República Checa, Polónia e Espanha).

Business Services
Centers
PRINCIPAIS
FACTORES
DE ATRATIVIDADE
DE PORTUGAL
• Recursos humanos: Portugal
tem mão-de-obra qualificada
com boa capacidade de adaptação, boas competências linguísticas e apetência por novos
desafios, nomeadamente por
novas tecnologias.
•E
 nsino superior de qualidade:
existência de universidades e outros estabelecimentos de ensino
com ensino de qualidade, bem
cotados internacionalmente.
• Custos com salários competitivos face a outros países concorrentes.
• Ambiente de negócios favorável com legislação laboral e
fiscal competitivas.
• Infraestruturas de qualidade:
a nível de TIC, das redes viária
e aeroportuária; oferta de edifícios com boa localização e a
custos competitivos.
• Apoios ao investimento: existência de medidas de apoio ao
investimento em diversas áreas e
de políticas de apoio ao emprego.
• Qualidade de vida.

O papel da AICEP
na captação
de investimento
A AICEP tem um papel ativo na promoção e desenvolvimento do setor
Business Services/Competence Centers, através da sua rede externa e
especialistas em captação de IDE que
proactivamente procuram contactar
com multinacionais e/ou multipliers
para apresentar as vantagens competitivas de Portugal para a localização
deste tipo de atividades.
Atualmente, a AICEP acompanha mais
de 35 potenciais projetos de Centros
de Serviços que poderão instalar-se em
Portugal e que deverão traduzir-se na
criação de 5.000 novos postos de trabalho. Desde o início do ano de 2018,
cerca de 20 empresas decidiram localizar em Portugal um Centro de Serviços
ou Centro de Competências, tais como
a BMW em parceria com a Critical
Software para criação de um centro de
competências no Porto e Lisboa, também a Volkswagen com um centro de
competências em Lisboa, na área de

centro de serviços, as empresas Sodexo
e COFCO decidiram instalar em Matosinhos o seu Centro de Serviços Partilhados de dimensão internacional.

“A exportação de
serviços é um dos
benefícios que Portugal
retira do investimento
nesta área de serviços,
já identificada como um
dos setores estratégicos
para o crescimento da
economia portuguesa.”

Sublinhe-se que relativamente ao desenvolvimento de novos projetos neste setor, a AICEP intervém em todas
as fases do processo, desde a intenção até à instalação das empresas. A
AICEP recolhe e apresenta informação
crítica para a qualificação de Portugal
nos processos de localização de novos
centros de serviços, sendo de subli-
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BUSINESS SERVICES EM PORTUGAL
PORTO –
REGIÃO NORTE
Accenture, Adidas, Altice, Altran, Armatis, Bosch,
CGI, Cocus, Cofco, Concentrix, Devexperts, Euronext,
Fujitsu, HB Fueller, Hostelworld, IBM, Infineon, Jumia, Linde,
Lufthansa, Natixis, OLR, Paddy Power Betfair, Peugeot,
Randtsad, SEG Automotive, Sitel, Sodexo, Time Frame,
Transcom, Vestas, Vodafone, Webhelp, Wipro,
ZF TRW, Zumtobel.

REGIÃO
CENTRO

Altran, Bosch, Faurecia, Yazaki, IBM,
La Redoute, Blue-Infinity, Altice
Labs, Teleperformance, Randstad.

REGIÃO DE LISBOA
Adnovum, Accenture,
Alcatel-Lucent Enterprise, Altran,
Amplexor, Arvato Bertelsmann, Atos,
Blue-Infinity, BNP Paribas, Bosch,
Bose, Cap Gemini, CGI,
Chassis Brake International, Cisco,
Claranet, Colt Technologies, Companeo,
Coriant, DAR Engineering, Deloitte,
Embraer, Europ Assistance, Europcar,
Everis-NTT, Fujitsu, Génération Verlingue,
GFI, Google, Grünenthal, Hitachi,
HP Enterprise, IBM, Konecta, La Redoute,
Manpower, Mercedez-Benz, Mercer,
Microsoft, Nestlé, Netjets, Panalpina,
Philip Morris, Schneider Electric, Sellbytel,
SGL Carbon, Siemens, Sitel, Sky,
Skyline Communications, Solvay,
Subsea 7, Technip, Teleperformance,
Thales, TNT,Transcom, Uber,
Ubiquity Global Services, Vinci, Visteon,
Vodafone, Webhelp,
Willis Towers Watson, Xerox, Zalando.
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nhar que os temas mais frequentemente questionados pelos investidores estão relacionados com o talento,
nomeadamente com a disponibilidade
e qualidade de recursos humanos com
qualificações técnicas especificas e/ou
competências linguísticas, os níveis salariais praticados em Portugal, o quadro legal do mercado de trabalho, as
infraestruturas disponíveis, o grau de
maturidade do setor com identificação e descrição dos principais players,
os incentivos existentes para este tipo
de atividades, a caracterização da
oferta de espaços de escritórios, entre
outros. O prazo para resposta e qualidade da mesma são essenciais para
garantir que Portugal possa integrar
a lista final de opções de localização
e, assim, ser objeto de visita por parte
dos investidores.
Estando Portugal qualificado para a
lista final, inicia-se a fase de validação
in loco das diferentes cidades em análise. A AICEP elabora um programa de
visitas e reuniões (com o IEFP, autoridades locais, agências de recrutamento, universidades, escolas de negócios, centros de formação, empresas
com centros de serviços em Portugal
para troca de experiências, agentes
imobiliários, etc.) que é apresentado
ao investidor, assegurando o agendamento e acompanhamento das
visitas. Esta etapa é da maior importância para concretização dos projetos
a favor de Portugal. Após a confirmação de Portugal para a instalação de
um novo centro de serviços, a AICEP
apoia o investidor nas suas diligências
no mercado para início de atividade.
O apoio da AICEP não cessa com a
decisão de localização, uma vez que,
após a decisão, se inicia uma nova
fase de acompanhamento comercial
que visa garantir que o arranque da
operação seja bem-sucedido e que o
centro possa angariar novas funções
e atividades e, assim, crescer de forma sustentada.

70

BUSINESS SERVICE CENTERS

Portugalglobal nº115

BUSINESS SERVICES CENTRES

PORQUÊ PORTUGAL?

A escolha do território nacional para
a instalação de Centros de Serviços
Partilhados, Centros de Competência e Business Process Outsourcing,
cujas atividades não se esgotam nos

EMPRESA

tradicionais shared service centers,
deveu-se a diversos fatores que,
cumulativamente, fazem atualmente
de Portugal um país de eleição para o
setor dos Business Services.

Algumas das multinacionais instaladas
em Portugal apontam os motivos que
as levaram a escolher o nosso país, assim como as atividades que desenvolvem no território nacional.

ATIVIDADE

PORQUÊ PORTUGAL

ADIDAS

O adidas Business Services, com 200 colaboradores, presta serviços financeiros,
de back office, para vários mercados europeus e da América.

Posicionamento estratégico; serviços e capital humano de elevada qualidade; custos
operacionais atrativos.

CLARANET

Com cinco data centres em Portugal e
500 colaboradores em Lisboa, Porto e
Faro, é um dos maiores fornecedores de
IT do país.

Portugal oferece “condições invejáveis” para
a localização de centros de competência, pelo
elevado nível de qualidade, eficiência e custos
atrativos. Destaque também para o elevado
nível académico dos recursos humanos e para
a qualidade de vida.

CORIANT

O Coriant Global Services Lisbon é um
centro de referência do grupo. Com 30
engenheiros, é a partir de Lisboa que
coordenam 40 outros engenheiros distribuídos por vários países.

Competência dos recursos humanos; localização geográfica; infraestruturas de suporte de excelência; relação custo/qualidade
muito atrativa.
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EUROPCAR
SERVICES

Sediada em Paço de Arcos, a Europcar
Services é o centro de serviços partilhados do grupo Europcar para a prestação
de serviços de back office nas áreas financeira e administrativa.

Pela sua economia (custos de empregabilidade, localização e apoios estatais), acessibilidade, localização geográfica e qualidade de
recursos humanos.

GRÜNENTHAL
FINANCIAL
SERVICES

Centro de Serviços Partilhados em Lisboa, com 44 colaboradores, prestando
serviços a 23 países nas áreas de contabilidade de clientes, fornecedores, bancos e fiscal.

Portugal foi “a escolha natural porque
cumpre na perfeição o papel de ponte, ligando as operações do grupo na Europa à
América Latina, tando em termos culturais
como linguísticos”.

LUFTHANSA
LGSP

O LGSP opera sobretudo na área da
aviação comercial, prestando apoio
anualmente, a partir do Porto, a mais de
260 mil voos operados por várias companhias aéreas.

Facilidade de operar no mercado português;
facilidade em inovar, flexibilidade e estabilidade, mas também pelo nível tecnológico,
infraestruturas, formação e capital humano.

NATIXIS

Em Portugal desde 2016, escolheu o
Porto para instalar o seu Centro de Excelência em IT.

Vantagens competitivas em termos de infraestruturas e integração tecnológica; qualidade dos recursos humanos.

SEG
AUTOMOTIVE

Tem um Centro de Serviços Partilhados
em Vila do Conde, desde 2016, prestando
serviços para as entidades da SEG (do México ao Japão) em 11 línguas diferentes.

Custos de mão-de-obra competitivos, disponibilidade de recursos humanos qualificados,
acessibilidades e infraestruturas, segurança,
ambiente de negócios e qualidade de vida.

SOLVAY

Lisboa foi selecionada entre mais de 90
cidades para instalar o seu Centro Europeu de Serviços Partilhados.

Pelos apoios atribuídos ao investimento e disponibilidade de recursos humanos qualificados.

SONAE

Tem quatro Centros de Serviços Partilhados no país - Maia, Matosinhos,
Gaia, Lisboa.

Qualidade do ensino e dos recursos humanos, sobretudo nas áreas de economia e gestão; das infraestruturas de telecomunicações
e transportes; estabilidade política, segurança e qualidade de vida; custos competitivos.

VESTAS

A empresa dinamarquesa investiu num
Centro de Investigação e Desenvolvimento, no Porto, inaugurado em 2017.

Pela qualidade das escolas técnicas e pela
excelência da engenharia, a par de um método de trabalho operacional idêntico ao
dinamarquês.
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PORTUGAL NA VANGUARDA DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E ELETRÓNICA
Portugal é um país rico em talento e diversidade. Os investimentos realizados
na última década em qualificação de recursos humanos, em infraestruturas
e em tecnologia oferecem hoje oportunidades infinitas para quem pretende
lançar ou investir em novos negócios. Portugal tem hoje um dos mais vibrantes
ecossistemas de empreendedorismo da Europa, é o destino ideal para criar,
testar, falhar e voltar a tentar.
Beneficiando da evolução do sistema
científico e académico, o setor das TICE
em Portugal teve capacidade de adaptação às inovações tecnológicas, permitiu
a transferência de conhecimento para
o mercado empresarial, e, dessa forma,
promoveu a criação de tecnologia made
in Portugal, conquistando mercados
além-fronteiras e posicionando o país
como uma plataforma geoestratégica
de negócios neste setor.
Uma nova geração de empreendedores e de startups formam um vasto
ecossistema que promove novos negócios em áreas como a Internet of

Things (IoT), Comércio Eletrónico, Robótica e Domótica, Nanotecnologia,
Fintech, Inteligência Artificial e Mobilidade (smart cities), atraindo investimento e fixando em Portugal muitas
empresas e startups internacionais.
Trata-se de um setor fortemente exportador, sendo a internacionalização
uma aposta contínua das empresas
portuguesas. De realçar também a atitude de colaboração entre os diversos
atores do setor, entre empreendedores, aceleradoras, incubadoras, capital
de risco e mentores.

O apoio às startups é uma prioridade
do governo português.

Vantagens
competitivas
• Portugal tem mais de uma centena
de centros de serviços de base tecnológica.
•
Talento: é o 5º país europeu com
maior número de doutorados em
ciência e tecnologia por mil habitantes entre os 20 e os 29 anos.
• Ensino universitário de nível mundial
nas áreas das ciências, engenharias
e gestão. Universidades de topo
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Portugal está acima
da média da União
Europeia em:
Conectividade:
10ª posição
Integração
das tecnologias:
9ª posição

de vários países escolheram Portugal
para se instalarem.

Principais setores
da oferta portuguesa
de TICE
•D
 esenvolvimento de software:
PME inovadoras e com um número
reduzido de trabalhadores, mas alta-
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mente qualificados, com capacidade
de criar soluções para todas as indústrias. Forte capacidade de conquista
dos mercados externos, onde vingam
com soluções inovadoras. Desenvolvimento de software e TI escaláveis
e vendidas internacionalmente. Criação de aplicações, websites, programas e soluções open source.

Serviços públicos digitais:
10ª posição
Capital humano:
8ª posição

consolidam parcerias com instituições de renome internacional: MIT,
Universidade do Texas, Carnegie
Mellon e Instituto Fraunhofer.
•
Incubadoras de excelência: Beta-i,
Startup Lisboa, UPTEC, Startup Braga,
Instituto Pedro Nunes, entre outras.
• Mão-de-obra altamente qualificada.
• Inglês: nível elevado de proficiência.
• Inovação baseada no design de sistemas.
• Oitavo país do mundo com a melhor
conexão de fibra ótica (elevada qualidade de ICT e logística de ponta).
• Produção num país da União Europeia.
• Reconhecimento internacional.

Portugal garante Web Summit
por mais 10 anos
Lisboa acolheu, pela terceira vez consecutiva, de 5 a 8 de novembro, mais uma
edição da Web Summit, o maior evento europeu de tecnologia, empreendedorismo e inovação. Na capital portuguesa estiveram 70.000 pessoas de 170
países foram creditados 2.500 jornalistas. Estima-se em 300 milhões de euros a
atividade económica gerada pela cimeira.

• Cultura de negócios internacional.

Lisboa foi, por uns dias, o centro do mundo tecnológico, com larga difusão por
órgãos de informação de todo o mundo.

Mas Portugal
é também…

O sucesso da Web Summit no nosso país permitiu garantir a realização do
evento em Lisboa por mais dez anos.

• O 3º país mais seguro do mundo (Global Peace Index Report, junho 2017).
• O 25º melhor destino para fazer negócios no mundo (Banco Mundial
2016-17).
• Um país com uma localização estratégica, com ligações a mais de 130
cidades, sendo a plataforma europeia para a América, Ásia e África.
• Um país para investimentos de nearshore: centros de serviços partilhados e centros globais de engenharia
e de I&D de empresas multinacionais
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• Telecomunicações: empresas de
grande dimensão, com um portefólio alargado de competências e ligação à universidade e a instituições
de I&D. Oferta de serviços de voz e
dados na rede fixa e móvel; rede e
plataformas de gestão de comunicações desenvolvidas especialmente para a IoT. As telecomunicações
representam a maioria do volume
de negócios do setor TICE em Portugal. 150 operadores de telecomunicações móveis em todo o mundo
usam soluções portuguesas.
• Serviços, consultoria e programação informática: setor responsável pela maioria das empresas de
TICE (70 por cento) e por metade
do emprego da fileira. São empresas globais com cultura de negócios
internacional e um portefólio alargado de competências, prestando
serviços de outsourcing, desenvol-

Indicadores-chave
da fileira TICE

EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS
2016

Volume de Negócios:
16.033 milhões de euros
VAB:
5.749 milhões de euros

2017

(milhões de euros)

(milhões de euros)

1.349

1.433

Crescimento ao ano das exportações de
Serviços em 2017: 7 por cento

Nº de empresas:
13.921

EXPORTAÇÕES DE BENS
2016

Nº de colaboradores:
102.179

2017

(milhões de euros)

(milhões de euros)

2.377

2.690

Crescimento ao ano das exportações de
Bens em 2017: 13,2 por cento

vimento de projetos nearshore, plataformas de ensino e
comunicações. Formação de
quadros empresariais e desenvolvimento de aplicações
internas para empresas de todos os setores.

MERCADOS TOP EM 2017:
Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Angola,
Países Baixos, Taiwan, EUA, Luxemburgo e Bélgica
Fontes: INE; CIP; Banco de Portugal 2016/2017

ECOSSISTEMA PORTUGUÊS
DE STARTUPS
É inegável que há um movimento a
acontecer na sociedade portuguesa, não
só atestado pelos números de criação de
empresas e de emprego, de crescimento
e exportações, mas também pelas dezenas de eventos de empreendedorismo
que ocorrem todas as semanas no país,
por iniciativa da sociedade civil.
Escolas, universidades e politécnicos,
incubadoras e aceleradoras, organismos públicos e municípios têm revelado uma consciência coletiva da importância de apoiar quem arrisca. Já
muito foi feito, e bem feito.
A presença de startups portuguesas
em eventos como a Web Summit, o

Tech Crunch Disrup, o Cebit, o Mobile
World Congress, o CES e o South by
Southwest e nas principais feiras setoriais nacionais é já uma realidade.

• 76 por cento das startups estão
fisicamente em incubadoras;
• 500 espaços multifuncionais;
•
2.043 espaços individuais em
escritórios.

Números:

• 2.193 é o total de startups localizadas em incubadoras físicas e
virtuais;
•
130 incubadoras
Portugal;

ativas

em

RNI – Rede Nacional de
Incubadoras e Aceleradoras

•
Taxa de sobrevivência de 63
por cento 24 meses depois de
iniciado a incubação;

www.rni.pt

• 15,7 meses é o tempo médio de
incubação das startups;

STARTUP PORTUGAL
http://startupportugal.com
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INCUBADORAS
E ACELERADORES
Pensada a quatro anos, foca-se em
três áreas de atuação: ecossistema,
financiamento e internacionalização.
A criação de um ecossistema de empreendedorismo à escala nacional, a
atração de investidores nacionais e
estrangeiros para investirem em startups, o cofinanciamento de startups,
sobretudo na fase da ideia, a promoção do crescimento das startups nos
mercados externos e a implementação das medidas do governo de apoio
ao empreendedorismo são os grandes
objetivos da StartUP Portugal.

CEiiA

Beta-i

www.ceiia.com

A StartUP Portugal é a estratégia do
governo para o Empreendedorismo.

www.investporto.pt

http://startupportugal.com/

O CEiiA é um Centro de Engenharia e
Desenvolvimento de Produto que projeta, implementa e opera produtos e
sistemas de última geração para indústrias de mobilidade, automóvel e aeroespacial. É um parceiro-chave para a
mobilidade sustentável e contribui para
que Portugal seja líder em tecnologia
de mobilidade elétrica. Com uma equipa de 300 engenheiros, está a projetar
o futuro da mobilidade urbana.

STARTUP
PORTUGAL

uma extensa rede de incubadoras e espaços de coworking, com universidades
e outros centros de saber e inovação, a
fim de promover a exposição internacional das startups presentes no Porto e
de apoiar o seu crescimento.

InvestPorto
A InvestPorto tem como missão o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo, reduzindo custos
de contexto, na articulação interinstitucional com os stakeholders envolvidos, na disponibilização de serviços
técnicos especializados e direcionados
à atração de investimento.
Está também vocacionada para acompanhar grandes projetos de empresas
já consolidadas, projetos de nicho de
alto valor acrescentado e investimentos
em startups. Colabora ativamente com

A Beta-i é uma organização criada por
empreendedores e para empreendedores com o objetivo de entregar os
melhores programas de aceleração,
como é o caso do acelerador-bandeira
Lisbon Challenge, um programa de
dez semanas que já considerado o
segundo acelerador mais dinâmico da
Europa pela Fundacity.
Nos últimos anos, tem também vindo a
apostar numa lógica que cruza startups
e grandes empresas, através dos chamados ‘aceleradores verticais’, por se
focarem apenas numa indústria, cruzando grandes empresas que gerem
negócios já estabelecidos e rentáveis,
com startups e todo o potencial para a
inovação que estas encerram.
www.beta-i.pt
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Cluster Smart
Cities Portugal
Empresas, universidades, centros de
I&D, municípios e outros agentes associados ao desenvolvimento de cidades
inteligentes juntaram esforços e criaram, em 2017, o Cluster Smart Cities
Portugal. O cluster integra cerca de 40
entidades e empresas, e tem por missão afirmar Portugal como palco de
desenvolvimento e experimentação de
tecnologias, produtos e sistemas de
elevado valor acrescentado para cidades inteligentes a nível global, promovendo a competitividade, a capacidade
de inovação e a sua internacionalização. Aposta na promoção do desenvolvimento de projetos-piloto e demonstradores das soluções smart city,
fomentando a criação de mercados e
funcionando as cidades portuguesas
como palco de experimentação.

cionais e internacionais. É a estrutura
basilar de apoio à transferência de conhecimento entre a universidade e o
mercado, criada para suportar a valorização económica e social do conhecimento gerado.
www.uptec.up.pt

http://smartcitiesportugal.net/

STARTUP LISBOA
A Startup Lisboa é uma incubadora
cuja missão é estimular a criação de
empresas inovadoras e globais e apoiar
os seus primeiros anos de atividade,
promover a criação de postos de trabalho e contribuir para a reabilitação urbana, social e económica do centro da
cidade. Localizada no epicentro urbano
de Lisboa, esta incubadora permite aos
empreendedores usufruir da partilha
de experiências, problemas, erros, sucessos e soluções entre si.
www.startuplisboa.com

UPTEC
O UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto promove a criação de empresas de base
tecnológica, científica e criativa e atrai
centros de inovação de empresas na-

INSTITUTO PEDRO
NUNES (IPN)
Criado em 1991 por iniciativa da
Universidade de Coimbra, o IPN visa
promover a inovação e a transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio científico
e tecnológico e o tecido produtivo.
Atua em três frentes que se complementam: a investigação & desenvolvimento tecnológico aplicado, a formação especializada e a incubação
e aceleração de ideias e empresas
inovadoras.
O IPN tem contribuído para o despontar na região de Coimbra de uma
nova tipologia de empresas com intensidade tecnológica, maior relacionamento com o meio universitário
e geradora de emprego qualificado,
tendo, desde o lançamento da incubadora em 1995, apoiado a criação
mais de 270 empresas. Na IPN Incubadora nasceram algumas das empresas tecnológicas mais importantes
de Portugal como a Critical Software,
Wit Software, Crioestaminal, Active
Space Tecnhologies e Feedzai.
www.ipn.pt
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ARTESANATO
PORTUGUÊS
TRADIÇÃO E DESIGN NA PROMOÇÃO
DO PATRIMÓNIO, DA CULTURA E DA
IDENTIDADE DE UM POVO
O artesanato é um património e uma herança
cultural importante do “saber-fazer” bem
português. Transporta consigo a identidade de
um povo e contribui para a coesão social e para o
desenvolvimento económico dos territórios.
Tecelagem, moda, escultura em madeira e em pedra,
cerâmica, cestaria, mobiliário, joalharia, entre outros,
são atividades que se encontram por todo o país,
atraindo a atenção de visitantes e turistas.

Apostando numa produção artesanal
de qualidade, algumas empresas têm
vindo a recuperar materiais tradicionais – alguns esquecidos no tempo –
para fazerem peças contemporâneas,
com design, sem perder a identidade
de origem. A etiqueta de “handmade” em Portugal confere a estas peças
a garantia de qualidade, que ganham
um reconhecimento crescente nos
mercados internacionais.
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Odemira, no Alentejo, que destacamos neste dossier, são a prova de que
Portugal faz bem e que o saber-fazer
com qualidade ganha crescente projeção em vários níveis e latitudes.

CEARTE
Com mais de três dezenas de anos
no “terreno”, o CEARTE – Centro
de Formação Profissional para o
Artesanato e o Património organiza anualmente cerca de 300 ações
destinadas à formação de novos
artesãos e aperfeiçoamento dos
artesãos, produtores locais e outros criadores no ativo em todo o
país. Cerâmica, vidro, tecelagem,
azulejaria e moda são alguns dos
cursos mais procurados e mostram
que o interesse pelo artesanato
está vivo e representa uma mais-valia para os territórios onde se
desenvolvem os novos projetos.
Precisamente, a introdução do design
nas produções artesanais permite criar
peças únicas e valoriza o craft português, que começa a ter uma presença
digna de registo em feiras internacionais, designadamente através de
parcerias celebradas com a AICEP no
âmbito da promoção internacional.
Como refere, em entrevista, o diretor do
CEARTE, Luís Rocha, “o ‘design’ eleva o
artesanato, através de soluções que lhe
dão uma marca contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural,
patrimonial e de sustentabilidade”.
Da mesma forma, as produções artesanais devem manter as características
diferenciadoras que permitem identificar a sua origem, promovendo a
cultura do país, como defende Kirsten
Thomas, escultora alemã a viver na aldeia da Cerdeira desde 1990.
A formação e a certificação dos artesãos e artistas plásticos é peça fundamental para a qualificação do craft
português, a par da definição de uma

estratégia de comunicação visando a
sua comercialização nos mercados interno e externo.
O turismo, enquanto atividade fundamental na atração de visitantes e
consequente desenvolvimento do território, constitui um importante instrumento na divulgação e promoção
do artesanato português.
Em resumo, a dignificação das atividades artesanais, a qualificação, através da
formação, dos artistas plásticos e artesãos, o aperfeiçoamento de técnicas que
contemplem o fator design nas peças artesanais e que, dessa forma, fomente a
criatividade e a inovação na produção de
peças únicas e de qualidade, são fatores
a ter em conta no desenvolvimento do
setor. Aliando a tradição à modernidade
e contribuindo para o aumento da coesão social e riqueza dos territórios, num
processo a que as empresas não irão,
certamente, ficar indiferentes.
As Aldeias do Xisto do centro de Portugal, mas também o concelho de

Desde a sua fundação, o CEARTE
proporcionou mais de sete milhões
de horas de formação a cerca de
45.000 pessoas de todo o país (jovens, adultos desempregados e
ativos empregados), em percursos
de qualificação inicial, formação
contínua e ao longo da vida. Anualmente, realiza cerca de 300 ações
de formação, por todo o país, que
envolvem mais de 4.000 formandos
Esta atividade formativa permitiu
criar uma nova geração de artesãos
que associam antigos processos
de produção a novas técnicas e a
novos designs, reinventando a tradição e contribuindo, à sua escala,
para a construção de um país mais
moderno ancorado nos seus valores identitários e diferenciadores.
O CEARTE é o único centro de formação da rede do IEFP,IP específico
para o artesanato e o património,
disponibilizando formação em todo
o país, num trabalho de parceria
com mais de 100 entidades.
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A IDENTIDADE DE UM POVO EXPRESSA
NA MODERNIDADE DO NOVO
ARTESANATO
Inspirados na herança cultural dos territórios, 22 ateliers de craft e nove escolas
superiores de design deram corpo a um projeto materializado na exposição
“Agricultura Lusitana 2015-18 Craft+Design+Identidade” e que esteve patente,
este ano, no Museu de Arte Popular em Lisboa.
Um desafio lançado pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto, desenvolvido para uma participação na feira EUNIQUE, na
Alemanha, em 2015.
Uma mostra do saber-fazer português, com peças de craft contemporâneas e
com design, mas que revelam todo um património e uma herança cultural dos
territórios abrangidos pelo projeto Aldeias do Xisto.

A visita a esta exposição implica, necessariamente, um regresso ao passado através da mostra de alguns objetos etnográficos e representativos de
uma agricultura praticada, em tempos, nos terrenos montanhosos e íngremes do centro do país, designadamente nas Serras da Lousã e do Açor e
no vale do rio Zêzere, como a enxada
e o arado. Esta ligação à terra é precisamente um dos pontos de inspiração
dos artistas e artesãos que abraçaram
o projeto de que resultou a exposição.

Trata-se, como afirma Bruno Ramos, diretor de Comunicação da ADXTUR, de
“uma forma muito poderosa de transformar os lugares, numa lógica em que
pessoas que estando nas aldeias, estando nos territórios, trabalhando com os
materiais locais, podem transformar-se
a si e transformar os locais, criando objetos que sejam capazes de transportar
essa identidade e essa história”.
O projeto nasceu a partir da comunidade de artistas plásticos e artesãos já

ligados à aldeia de Cerdeira, na Lousã, em torno do evento “Elementos
à solta”, impulsionado pela escultora
Kerstin Thomas, através do qual estes
artistas reinterpretam a memória e a
herança dos territórios, criando peças com outro perfil e modernidade.
A ADXTUR, sob a orientação de João
Nunes, designer e professor na Universidade de Aveiro, lançou o projeto
Craft Design + Identidade que levou
à EUNIQUE em 2013, e a recetividade
foi de tal maneira positiva que Portu-
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gal foi escolhido para estar presente
como país-convidado no certame de
2015. Surge assim o projeto Agricultura Lusitana que nesse ano foi destaque na referida feira de design que
anualmente se realiza na Alemanha.
A AICEP, em parceria com a ADXTUR,
organizou a participação de Portugal
como país-convidado.
Adianta Bruno Ramos que os resultados desta participação foram “muito
bons a vários níveis, seja numa lógica
de notoriedade – percebemos como é
que esta questão do craft tem um potencial muito grande para estabelecer
estas ligações com as pessoas, ligações
emocionais mas também comerciais de
pessoas que se estimulam com os objetos e os querem por em galerias, em
lojas; e ligações projetuais de pessoas –
e esse é que é o verdadeiro fenómeno
transformador – que se desafiam para
vir ter connosco, emergir naquilo que é
o contexto das aldeias, inspirarem-se e
a partir daí então criarem”.
“O objetivo das Aldeias do Xisto não é
tanto criar objetos bonitos, mas sim criar
todo um contexto de criatividade em
que convidamos capacidade, conhecimento, mestria a vir para o contexto das
aldeias, inspirarem-se e produzir e criar,
e nesse processo transformar os lugares
onde está”, aponta o responsável, sendo que o aspeto comercial, sobretudo
para o exterior, é também importante.
O projeto que deu origem à exposição teve duas vertentes: no
total, foram convidadas 150 pessoas, os 22 artistas que trabalham com as Aldeias do Xisto (22
ateliers de craft) e professores e alunos de nove escolas superiores de design, para – como refere Bruno Ramos
– “se inspirarem mas também para
perceberem o que é o nosso património e investigarem”. A cada uma das
escolas foi atribuída uma aldeia e a
partir daí foram desenvolvidos os objetos (ainda protótipos) em exposição,
muito ligados à história e herança de
cada uma destas aldeias.

Na exposição podem encontrar-se
peças únicas trabalhadas a partir de
materiais diversos, como a madeira,
o feltro, a cerâmica, o burel, o cobre
e a prata, o couro e o vidro, entre
outros. Parte destes autores estiveram, aliás, presentes com as suas
peças na TENT London de 2017, a
feira de design de Londres realizada
anualmente em setembro, numa organização da AICEP em colaboração
com a ADXTUR, numa parceria ao

abrigo da assinatura, em 2016, de
um Protocolo de Cooperação para
Promoção Internacional entre as
duas entidades.
Também aqui está presente a ligação
à terra e à herança cultural dos territórios, patente na maioria das peças
expostas.
https://aldeiasdoxisto.pt/evento/4927

O CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO "AGRICULTURA LUSITANA"
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ALDEIAS DO XISTO

RECUPERAR E VALORIZAR UM PATRIMÓNIO
(QUASE) PERDIDO
Se o turismo é fator-chave para o desenvolvimento de um vasto território no
centro do país, como o que está abrangido pelo projeto da Rede das Aldeias do
Xisto, é certo que são a força e a vontade humanas que podem materializar esse
objetivo. Territórios montanhosos e pouco povoados, em grande parte devido
à procura das populações por melhores condições de vida, conservam em si
uma herança cultural, ligada à ruralidade, e um património que hoje se procura
recuperar e valorizar.
A Rede das Aldeias do Xisto é, neste
contexto, um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR, que visa o
desenvolvimento integrado do terri-

tório, contra a desertificação humana
e o esquecimento.
No total, estão envolvidas 27 aldeias de 16 concelhos do centro

de Portugal, num território que vai
de Castelo Branco a Coimbra e que
abrange quatro regiões: as Serras
da Lousã e do Açor, o grupo Zêzere e o grupo Tejo-Ocreza, sendo na
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Lousã que se encontra o maior número de aldeias (12).
A promoção da criatividade na conceção
e produção de peças artesanais é um dos
ativos que, precisamente, pode atrair
pessoas para estes territórios, para estas aldeias, quer numa ótica do turismo,
quer através da promoção internacional
e realização de cursos e workshops para
quem queira aprender, ou aperfeiçoar,
as técnicas da produção artesanal.
A aldeia de Cerdeira, na Lousã, é pioneira neste conceito, organizando anualmente um conjunto de workshops diversos, com maior incidência nos meses
de verão, e que são procurados quer
por portugueses quer por estrangeiros
de várias nacionalidades.
Esta foi uma das aldeias que esteve para
desaparecer, mas sob o impulso da artista Kerstin Thomas – atualmente uma
dos cinco habitantes em permanência
nesta aldeia – conseguiu resistir e agregar à sua volta uma comunidade de artistas plásticos e artesãos que, criando e
inovando, mantêm viva a tradição.

O ex-libris da Cerdeira Arts & Crafts
School é um forno a lenha Sasukenei
sem fumo, único no país, criado por um
mestre japonês que se apaixonou por
esta aldeia, aonde volta todos os anos
para ministrar um curso de cerâmica.

participou na exposição Agricultura

Para acolher esta comunidade, a aldeia disponibiliza nove casas de tipologia diferente e residências artísticas
em regime de camarata, neste caso
vocacionadas para um público mais
jovem e com os custos incluídos nos
cursos. No total, a pequena aldeia da
Cerdeira tem já uma capacidade de
alojamento para 50 pessoas.

Foi Thomas, juntamente com alguns

Lusitana, mas também nos anteriores
projetos levados à EUNIQUE, em 2013
e 2014, dos quais se destaca o ÁguaMusa, e na TENT London 2017.

amigos, que recuperou as casas da Cer-

Procurar a identidade
para criar peças únicas
De nacionalidade alemã, Kerstin Thomas vive em Portugal há 30 anos, tendo escolhido a Cerdeira para criar o
seu atelier, em 1990, depois de uma
passagem pela Universidade de Coimbra. É escultora e trabalha sobretudo
com madeira, embora ultimamente se
tenha também dedicado à produção
em cerâmica. Foi uma das artistas que

A ESCULTORA KERSTIN THOMAS

deira, num processo a que mais tarde se
juntou a ADXTUR, o que permitiu dotar
a aldeia de infraestruturas básicas.
Sobre a importância da identidade na
produção artesanal, a escultora considera que cada peça, mesmo contemporânea, deve identificar o país
de origem, promovendo a sua cultura. E aponta a necessidade de haver
mais escolas em Portugal que ensinem
estas técnicas e desenvolvam a componente do design, até para que haja
uma evolução no próprio artesão.

ALDEIA DA CERDEIRA

Não se tratando aqui de peças manufaturadas de forma massificada, Thomas
sublinha o valor das peças únicas e diferentes criadas pelos artistas, e valoriza a comunicação na promoção destes
objetos com vista à sua comercialização.
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Os projetos em curso na Cerdeira passam precisamente pela vertente da
comunicação e promoção dos artistas
ligados ao projeto.
“Nós temos produtos excelentes e
isso viu-se na EUNIQUE. Levámos 14
‘ateliers’ e as pessoas conseguiram
perceber que estavam ao mesmo nível, ou mesmo num nível superior, em
relação aos outros artistas presentes”,
acrescenta Kerstin Thomas.
Importante será também consolidar e
promover os cursos de artes, alargando a oferta existente e trazendo mais
pessoas à aldeia de Cerdeira.

https://aldeiasdoxisto.pt
www.cerdeiravillage.com/pt

O CERAMISTA E ESCULTOR RENATO COSTA E SILVA A PARTICIPAR NUMA COZEDURA NO FORNO
A LENHA SASUKENEI SEM FUMO DA CERDEIRA ARTS & CRAFTS SCHOOL. AS CINZAS DA
COMBUSTÃO DÃO CARACTERÍSTICAS ÚNICAS ÀS PEÇAS ALI PRODUZIDAS.
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O concelho de Odemira
foi o escolhido para uma
visita de três dias de dois
jornalistas espanhóis da
revista AD Architectural
Digest. Objetivo: dar
visibilidade ao design e
qualidade do artesanato
português, neste caso,
da região de Odemira,
para aumentar a sua
base exportadora num
mercado próximo como é
o espanhol.
Uma iniciativa da AICEP
que contou com o
apoio do município de
Odemira e da CACO Associação de Artesãos
do Concelho de Odemira.
A reportagem na
prestigiada publicação
espanhola será publicada
em setembro.
A iniciativa da AICEP não é nova: em
2017, jornalistas da mesma revista especializada visitaram a região de Barcelos. Este ano, foi Odemira o concelho
escolhido tendo em conta não só a
oferta disponível na região, mas também todo o trabalho que a Câmara
de Odemira e a associação CACO têm
desenvolvido na criação de uma rede
de artesãos locais, promovendo as suas
peças com vista à sua comercialização.

PROMOVER ARTESANATO
COM DESIGN NUM
MERCADO DE
PROXIMIDADE

Abegoaria, produção de mobiliário
em madeira, instrumentos musicais
(com relevo para as violas campaniças), cestaria em vime, empalhamento
de cadeiras, traparia, joalharia, produção de cajados, cerâmica e tecelagem
são as atividades de maior expressão
realizadas pelos sócios da CACO.
Em Odemira durante cerca de três
dias, os jornalistas visitaram vários artesãos do concelho que trabalham em
áreas como tapeçaria, olaria, madeira,
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cortiça, cestaria, tecelagem, entre outras, e que procuram, com o apoio da
CACO, inovar dentro da tradição.
A incorporação de design nas peças
criadas por estes artesãos é a grande
mais-valia do setor. Alguns dos artesãos
visitados têm já marca própria dos seus
produtos, como a Alentejo Weaving
(tapeçaria), de Carlos Oliveira, e a Alentejo Azul, de Stephan Thielsch e Anette
Worner; outros trabalham no âmbito de projetos comunitários, como o
PESCARTE; outros ainda desenvolvem
trabalhos para empresas em colaboração com designers já conhecidos. Em
todos os casos, procura imprimir-se modernidade a uma “arte” tradicional.
Refira-se que fruto da participação de
Portugal, através da AICEP, na Casa
Decor em Madrid, e no âmbito da
colaboração desenvolvida com a AD,
o tema do artesanato tem surgido repetidas vezes nas conversas da AICEP
com os responsáveis desta publicação.
Para a AD, Portugal tem potencial para
promover a qualidade, a sofisticação e
o valor dos seus produtos mas, mais do
que isso, são de realçar as competências nacionais que vão para além dos
produtos do artesanato de qualidade.

Dignificar os artesãos
e as atividades
artesanais
Criada em 2002, a CACO reúne cerca de três dezenas de associados das
mais variadas áreas artesanais, desde
as mais tradicionais daquela região às
mais modernas e cosmopolitas. São
objetivos da CACO promover as artes
e ofícios, contribuindo para a dignificação dos artesãos e das atividades
artesanais do concelho de Odemira.
A associação tem realizado várias iniciativas no âmbito da divulgação e venda dos artefactos criados pelos seus artesãos, bem como ações de formação,
quer dadas por artesãos nas escolas do
concelho de Odemira, quer aos próprios artesãos nos locais devidos aos

seus interesses específicos, bem como
várias outras atividades.
Para uma maior divulgação e comercialização destas peças, a CACO
irá inaugurar brevemente uma loja
no centro de Odemira, dando assim
maior visibilidade às peças produzidas
e respetiva comercialização.
No âmbito da sua ação, esta associação
acompanha vários projetos, como é o
caso do PESCARTE, um projeto centrado na investigação e desenvolvimento
das técnicas artesanais associadas às
atividades das comunidades piscatórias
do concelho de Odemira: Vila Nova de
Milfontes, Longueira Almograve, Entrada da Barca e Azenha do Mar.
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Com este projeto, que envolve atualmente uma dúzia de artesãos e pescadores, pretende-se reapresentar o
“artesanato” local à própria comunidade e ao “mercado” com uma nova
imagem e numa perspetiva comercial,
criando novos objetos com novas funções – decorativas, lúdicas e comunitárias – mas incorporando o design
que estes artesãos aprenderam com
o designer que com eles trabalhou. O
projeto resultou de uma candidatura
ao PROMAR efetuada pela CACO, em
2016, ainda na vigência do anterior
quadro comunitário de apoio.

http://cacoartesanato.pt/associacao
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UMA COZINHA À MEDIDA
DE CADA UM

DESIGN, INOVAÇÃO E QUALIDADE NUM
SETOR CLARAMENTE EXPORTADOR
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Dos acessórios de cozinha, à pedra e mármore, à cutelaria, à louça metálica, passando
pela cerâmica, pelo têxtil-lar, sem esquecer o mobiliário e os eletrodomésticos, Portugal
tem uma vasta oferta, e de qualidade, para construir uma cozinha à medida de cada
um, num espaço personalizado que é cada vez mais procurado pelo consumidor.
As empresas do setor apostam na inovação para criar a cozinha perfeita, com
materiais e produtos diferenciados que exportam para os mais diversos mercados.
Com uma quota de 2,71 por cento
no total das exportações portuguesas
de bens, em 2017, e que em valor
ascenderam a perto de 1.500 milhões
de euros, os subsetores* da fileira casa
respeitantes à conceção e equipamento
de uma cozinha englobam cerca de
4.850 empresas, empregam perto de
42 mil pessoas e geraram um volume
de negócios de aproximadamente 2,8
mil milhões de euros em 2015 (últimos
dados disponíveis para este indicador
devido a segredo estatístico).
O saldo da balança comercial é
claramente favorável às exportações
nacionais destes subsetores (cerca de
920 milhões de euros em 2017) e, em
valor, verificaram-se aumentos das
vendas ao exterior em 6,1 por cento
em 2017 face ao ano anterior e um
crescimento médio anual de 5,4 por
cento no período de 2013-2017.
Nas exportações dos subsetores da
fileira Casa envolvidos na construção
de uma cozinha, por tipo de produto,
as pedras e mármores (ver nota)
surgem no primeiro lugar, com
uma quota 23,1 por cento do total
exportado, seguindo-se a cerâmica
(18,5 por cento), os têxteis-lar (14,9 por
cento), as torneiras (14,6 por cento),
os eletrodomésticos (12,2 por cento),
o vidro (6 por cento), o mobiliário (5,2
por cento), a louça metálica (3,6 por
cento) e a cutelaria (1,8 por cento).
As empresas da fileira exportam para
um conjunto alargado de mercados
(177 em 2017), destacando-se no
top 10 os seguintes: Alemanha (22,2
por cento do total), França (15,1 por
cento), Espanha (13,7 por cento),

Estados Unidos (8,9 por cento), Reino
Unido (5,7 por cento), Países Baixos
(4,1 por cento), Itália (3,3 por cento),
China (3,1 por cento), Suíça (2,9 por
cento) e Angola (2,1 por cento).

Setor

Exportações 2017

Pedras e
mármores

Cerâmica

Têxteis-lar

Torneiras

Eletrodomésticos

Vidro

Mobiliário

Louça metálica

Cutelaria
Unidade: milhões de euros

345,1

276,6

223,3

217,9

182,8

89,7

77,6

54,2

27
Fonte: INE

*O
 s dados relativos às rochas ornamentais e torneiras referem-se a estes subsetores na sua totalidade. Nos têxteis-lar
está também incluída a roupa de banho
e no mobiliário estão considerados
os valores dos móveis de cozinha com
exceção dos assentos.

crescimento médio
anual 2013 - 2017

Principais mercados

4,7%

França - 19,7%
China - 12,3%
Espanha - 9,7%
Reino Unido - 6,9%
EUA - 6,1%

8,5%

EUA - 19,1%
França - 13,2%
Alemanha - 11 %
Espanha - 10,5%
Países Baixos - 10%

2,6%

França - 22 por cento
Espanha - 20,3%
EUA - 8,9%
Reino Unido - 7,4%
Alemanha - 7,2%

7%

Alemanha - 67,5%
Espanha - 17,3%
França - 4,3%
EUA - 1,8%
Reino Unido - 1,5%

12,1%

Alemanha - 53,3%
Suíça - 10,6%
Espanha - 9,2%
França - 5,8%
Angola - 4,9%

8,9%

Espanha - 22%
Países Baixos - 16,6%
França - 11,4%
Alemanha - 9,6%
EUA - 8,4%

24,5%

França - 38,6%
EUA - 24,7%
Espanha - 9,3%
Reino Unido - 6%
Alemanha - 5,9%

15,2%

França - 18,6%
Espanha - 17,5%
EUA - 11,8%
Alemanha - 10,3%
Reino Unido - 7,9%

7%

Espanha - 24,3%
EUA - 6,8%
Japão - 6,8%
França - 5,9%
Alemanha - 5,7%
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É UMA COZINHA PORTU
Cozinhar tornou-se hoje quase uma obrigação social. Ter conhecimentos sobre
gastronomia, trocar opiniões sobre menus e degustações, apresenta-se como a
nova forma de conviver e pensar o espaço da casa. Estamos out se não tivermos
uma opinião sobre este assunto que nos entra pela casa dentro através de
inúmeros programas de TV.
Cozinhar e conviver é, pois, a nova tendência social!
seu melhor, trazendo personalidade a
todos os cantos.

> POR ISABEL QUINTAS,
ESPECIALISTA DA FILEIRA
CASA NA AICEP

Esta nova moda alterou o conceito de
pensar a casa: a cozinha tornou-se a
nova sala de estar, o ponto de encontro, o local de convívio. Tornou-se a
protagonista da casa e é o local onde
tudo acontece, pelo que nada mais
natural que o ambiente se exiba no

As cozinhas em série estão a perder
para as personalizadas. Agora é um
local onde nos mostramos tal como
somos. Onde nos é possível afirmar
como como estando in nesta nova
tendência gastronómica.
O antigo tornou-se o clássico com
estilo!
O ambiente asséptico, em muito baseado em linhas direitas com grande
aposta na cor branca, que tem como
missão definir a ideia de limpeza, está
com os dias contados.
Charme e personalização é o caminho a seguir! Isto é possível com

aplicação de cor, com coragem para
misturar materiais, com apontamentos de luz, apostando em produtos
diferentes e modernos. A cozinha
é uma montra da nossa personalidade. Pode ser irreverente, calma,
apaixonada, moderna, tradicionalista… basta ter imaginação!
Interessante – e muitas vezes não nos
lembramos disso – mas, mesmo nas
cozinhas mais tradicionais, a tecnologia assume um papel muito importante. Além de que, cada vez mais, a redução de espaços obriga a aproveitar
cada canto, cada espaço, e este não
pode ser desleixado.
Existem programas que nos permitem
olhar o espaço de uma forma racional,
a definir a utilidade de cada canto, de

dezembro 2018

COZINHAS

89

UGUESA, COM CERTEZA!
forma a usufruir em pleno da sua multifuncionalidade, um local para trabalhar, para comer e para conviver.
A recordação nestes espaços é o
mote de partida. Além de ser um reflexo da nossa personalidade, a cozinha assume um papel fundamental
na criação de memórias, quer pelo
passado, quer pelo futuro. No passado pela garantia de conforto, tempo e disponibilidade; no futuro pela
necessidade de tomar consciência
de que o tempo é fundamental para
criar segurança e confiança.
Assim, a procura por elementos naturais, formas orgânicas e objetos
que trazem à consciência memórias
do passado é, atualmente, a grande
tendência. A mistura de materiais, de
texturas e de cores permite um dinamismo gráfico que, além de organizar o ambiente, também o decora,
criando um local sofisticado, adaptado a cada utilizador.
Tudo concorre para decorar. Não só os
móveis têm um papel fundamental,

como os revestimentos, os têxteis, os
acessórios e os eletrodomésticos. Todos têm lugar especial para criar ambientes charmosos e únicos.
A elegância dos acessórios básicos,
com a robustez da madeira, da pedra, conjugado com a sensibilidade
dos têxteis e a funcionalidade dos eletrodomésticos coloridos e com estilo,
permite criar locais especiais que brilham pela aplicação delicada de uma
luz bem orientada que reflete as cores
no seu melhor.
Tudo é possível, a oferta é grande, todos os gostos podem ser satisfeitos.
As empresas que integram os setores
que contribuem para que uma cozinha seja perfeita são um excelente
exemplo da nossa capacidade de inovar e alcançar resultados de excelência. Estes setores têm uma dimensão
reduzida no que diz respeito ao número de empresas, logo uma representatividade nacional menos visível.
Contudo, estes são setores que comprovam que o mercado é de todos e

para todos. São empresas que, naturalmente, têm que trabalhar mais,
inovar mais, promover mais. Mas o
“mais” é o que lhes permite encontrar
o lugar no mercado e aí manterem-se
com sucesso.
Poderíamos dar alguns exemplos de
empresas com relevo internacional,
mas cairíamos num erro, pois pecaríamos pela insuficiência. Com mais
ou menos números, são empresas
que marcam pela diferença e pela
postura internacional.
Do vidro ao cristal, da pedra à cerâmica, da cutelaria à loiça metálica, da
tapeçaria aos têxteis de cozinha, da
madeira à cortiça, da iluminação aos
eletrodomésticos, estes são materiais
que concorrem para criar ambientes
diferentes, acolhedores e acima de
tudo versáteis à procura.
Estas empresas surpreendem. Distinguem-se pela sua tenacidade e vontade
de elevar a marca Made In Portugal.
isabel.quintas@portugalglobal.pt
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EMPRESAS COM VOCAÇÃO
PARA EXPORTAR
ca, Alemanha, Itália, Malta, Inglaterra,
Marrocos, Tunísia, Roménia e Suíça.
www.asmtaps.com

em diversas lojas em mais de 35 mercados externos, nomeadamente na
Coreia do Sul, México, Estados Unidos
da América e Europa Central.
www.bovi.pt

ARFAI CERAMICS
PORTUGAL
Especializada no fabrico de cerâmica
decorativa de alta qualidade, a Arfai
exporta para diversos mercados em
todo o mundo, com destaque para o
Reino Unido e a Dinamarca na Europa,
os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos.
www.arfaiceramics.com

BISELARTE
A Biselarte trabalha vidro e espelho
para decoração, designadamente na
área do banho e cozinha. A empresa está presente em mercados como
França, Espanha, Reino Unido e Benelux, mas pretende, nos próximos anos,
entrar nos países escandinavos, no
Canadá e na Colômbia, entre outros.
www.biselarte.com

BOVI

CLIMAR LIGHTING
Especializada na conceção, desenvolvimento e produção de iluminação para interiores, a Climar exporta
cerca de 40 por cento da sua produção para um conjunto alargado de
mercados. A empresa pretende consolidar a sua presença internacional
apostando nos segmentos profissional, alto e de luxo.
www.climarlighting.com

A Bovi, marca portuguesa de têxteis-lar de alta qualidade, está disponível

FLAMA
ASM TAPS
A ASM TAPS é uma empresa portuguesa que produz torneiras de alta
qualidade, que exporta para vários
países como Espanha, França, Bélgi-

A Flama dedica-se à produção e comercialização de pequenos eletrodomésticos e peças metálicas. Com uma
vasta gama de 100 referências, a Flama é hoje a terceira marca mais vendida em Portugal, apostando na boa
relação qualidade/preço e no apoio ao
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consumidor. A exportação representa
mais de 56 por cento das vendas totais da empresa.
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seus produtos e exporta 80 por cento
da produção para vários mercados externos tais como Alemanha, Argélia,
Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Grécia e Holanda.

www.flama.pt

www.icel.pt

GRESTEL

FORMAS DE PEDRA
A Formas de Pedra tem como objeto
a extração e comercialização de pedras naturais, nomeadamente mármores. Sendo a comercialização dos
blocos de mármore a atividade mais
representativa da empresa, o design
de equipamento tem constituído o
seu maior desafio, salientando-se a
produção de peças de designers in-

A Grestel dedica-se à produção de artigos de mesa, forno e acessórios de
servir em grés fino. Cerca de 98 por
cento da sua produção é exportada,
especialmente para os mercados norte-americano e europeu. A empresa
aposta na qualidade, na durabilidade
e no design exclusivo das suas peças.
www.grestel.pt

IVO CUTELARIAS
A Ivo Cutelarias é uma das mais conceituadas empresas a nível mundial
no fabrico de facas, exportando para
vários países, como Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América e
Austrália. Especializada no fabrico de
cutelarias para uso profissional e doméstico, a empresa combina a produção artesanal com as mais recentes
tecnologias, garantindo um produto
de qualidade superior.
www.ivocutelarias.com

HERDMAR

trabalho foi distinguido na Casa De-

A Herdmar é um dos maiores e mais
antigos fabricantes de cutelaria de mesa
do mundo, exportando cerca de 90 por
cento da sua produção para 72 países.
O design e a ergonomia, aliados à qualidade, são os elementos diferenciadores
dos produtos da empresa de Guimarães.

cor 2018 em Madrid, ao receber uma

www.herdmar.com

ternacionais com exposição em lugares emblemáticos do mundo. O seu

menção honrosa de “melhor desenho
original” pela “Ilha da Cozinha”, uma
peça em mármore de Vila Viçosa pro-

ICEL

duzida pela empresa.

A ICEL, empresa de cutelaria fundada
em 1945, aposta na qualidade dos

https://formasdepedra.net/
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Bahrein, Kuwait, Líbano, Jordânia e
Qatar.
www.meireles.pt

lidade, inovação, design e eco-eficiência, assegurando a liderança no mercado nacional e fortalecendo a presença
nos mercados internacionais.
www.silampos.pt

J. DIAS
Com mais de 30 anos de experiência
no mercado, a J. Dias é especializada
na produção e fabrico de mobiliário de
cozinha, banho e roupeiros personalizados, apostando no design e na qualidade dos produtos. Exporta para vários
países na Europa, África e América,
onde se destacam Espanha, França, Luxemburgo, Angola e Estados Unidos.
http://jdias.pt

PORCEL
A Porcel é uma prestigiada marca portuguesa de porcelana fina, que combina a tradição manual com a inovação tecnológica no desenvolvimento e
produção de peças criativas e elegantes de alta qualidade. Exporta para
mais de 50 mercados internacionais.
www.porcel.com

SPAL
A SPAL desenha, produz e comercializa
porcelana para uso doméstico e hotelaria. Fundada há 53 anos, mantém
o perfil inovador e o compromisso de
apresentar criações originais a diferentes consumidores em todo o mundo.
Inovação e design fazem parte do ADN
da SPAL que exporta 60 por cento da
produção para meia centena de países.
www.spal.pt

TORNEIRAS RORIZ
Especialista na produção de torneiras,
a empresa tem apostado na promoção da sua marca no mercado internacional, através da participação em
certames internacionais e da abertura
de showrooms em várias cidades do
mundo, como Medellín, Casablanca,
Teerão, Cidade do Panamá e Dubai.

MEIRELES
Conhecida pelos fogões da marca
que lhe dá nome, a empresa portuguesa António Meireles, fundada
em 1931, exporta 40 por cento da
sua faturação para mercados como
Espanha, Reino Unido, Austrália,
África do Sul, França, Rússia, Israel,
Brasil, Tailândia, Vietname, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita,

www.torneiras-roriz.pt

SILAMPOS
A Silampos é uma referência mundial
no fabrico de utensílios de cozinha,
estando presente em mais de 50 países da Europa e do mundo. Aposta em
produtos que se distinguem pela qua-

Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo
do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.
Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa
de Gestores de Cliente em Portugal
e de uma Rede Externa a nível mundial.
Cada vez que a sua empresa vai mais longe
Portugal fica mais global.

13

25

3

Ásia

Europa

América do Norte

4

Médio e Próximo Oriente

14

10

África

América Central e do Sul

1

Oceânia

Abrimos
portas a quem
exporta.
No NOVO BANCO os clientes sabem que podem contar
com o conhecimento e a competência de uma equipa de
gestores dedicados a levar a sua empresa ainda mais longe.
Fale connosco e conheça os mercados estratégicos e os
instrumentos mais adequados à exportação da sua empresa.
Saiba mais em novobanco.pt/empresas

Para mais informações, contacte a nossa
rede de agências ou:

707 200 300
Horário de atendimento personalizado:
7 dias por semana das 8h às 24h
Do estrangeiro: +351 218 557 753
MEO: 965 999 910
Vodafone: 912 200 560
NOS: 935 500 010
www.novobanco.pt/empresas
empresas@novobanco.pt

