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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:

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

707 200 300
Horário de atendimento personalizado: 
7 dias por semana das 8h às 24h
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Sendo certo que o co-
mércio internacional 
português é feito, em 
cerca de três quartos, 
com a União Europeia, 
é igualmente seguro 
que o quarto das ex-
portações portuguesas 

destinadas a mercados extracomunitários se 
reveste de grande importância não só para o 
global do nosso comércio externo, mas em par-
ticular para muitas empresas portuguesas que 
têm nesses mercados os seus principais clientes. 

A AICEP tem, no desempenho da sua mis-
são, promovido a diversificação de mercados 
de destino dos bens e dos serviços nacionais, 
contemplando no seu Plano Estratégico para 
o triénio de 2017-2019 um enfoque em 33 
mercados que considerámos de diversificação 
justamente para garantir uma maior diversifi-
cação dos negócios das empresas portuguesas 
no exterior.

O México, em destaque nesta edição da Portu-
galglobal, é um dos mercados que considera-
mos ser de diversificação, sendo precisamente 
um dos que maior crescimento tem registado 
a nível das relações bilaterais.

Depois da muito bem-sucedida “ofensiva” 
portuguesa, no final de 2018, na Feira Interna-
cional do Livro de Guadalajara, onde Portugal 
foi país-convidado e que contou com a par-

ticipação de mais de 40 editores e escritores 

de língua portuguesa, as relações económicas 

entre os dois países continuam a consolidar-se. 

O saldo da balança comercial bilateral é franca-

mente favorável a Portugal e, só no período de 

2014 a 2018, houve um aumento das exporta-

ções de bens e serviços nacionais para aquele 

país na ordem dos 13 por cento.

Economia aberta, membro do G20, potência in-

dustrial, sede de empresas líderes mundiais, ex-

portador de produtos manufaturados e rico em 

matérias-primas, além de ter uma população jo-

vem e qualificada, o México apresenta-se como 

um sólido mercado de aposta para as empresas 

portuguesas de vários setores de atividade.

Noutro domínio, realço a entrevista que Rita 

Baptista Marques, presidente da Portugal Ventu-

res, concedeu à revista da AICEP, e onde nos fala 

do apoio às startups na área do capital de risco.

Uma nota final para referir outro tema em foco 

na revista: uma reportagem sobre a Conferên-

cia anual da AICEP, de que já vos dei conta no 

último editorial, que inclui os casos de sucesso 

das empresas nomeadas (e vencedoras) aos 

Prémios AICEP “Exportação & Investimento”.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Pela diversificação de mercados com interesse 
para negócios portugueses
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EXPORTAÇÕES & 
INVESTIMENTO

MOTORES DA ECONOMIA
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Para uma pequena economia aberta como a 
portuguesa, as exportações e o investimento 

produtivo, o qual, na grande maioria, é igualmente 
promotor de exportações, constituem importantes 

motores para o crescimento da economia e 
consequente desenvolvimento do país.

O objetivo de alcançar um valor de exportações 
representativo de 50 por cento do Produto Interno Bruto 
poderá ser uma realidade já no início da próxima década, 

nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, 
no seguimento da trajetória de crescimento registada 
nos últimos anos e que situa atualmente o peso das 

exportações no PIB em 43,6 por cento.

Foi precisamente com o propósito de analisar e 
debater o tema das exportações e da captação de 

investimento, os dois grandes vetores da missão da 
AICEP, que teve lugar, no dia 17 de maio, a primeira 

Conferência anual da Agência.

Subordinada ao tema Exportações & Investimento, 
esta iniciativa da AICEP contou com António Horta 

Osório, CEO do Lloyds Bank, como keynote speaker, e 
com intervenções do presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, e de António Casanova, CEO da Unilever 

FIMA e presidente da Unilever Espanha. Ao secretário 
de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante 

Dias, coube a responsabilidade de dar início à sessão, 
tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto 

Santos Silva, procedido ao seu encerramento. 

Os dois membros do governo acompanharam ainda o 
presidente da AICEP na entrega dos Prémios “Exportação 

& Investimento”, que distinguiram a “Melhor PME 
Exportadora” e o “Melhor Investimento” em 2017, no 
âmbito dos projetos financiados pelo Portugal2020, da 

responsabilidade da AICEP. 

mal parado. Em segundo lugar, Horta 
Osório apontou o nível de endivida-
mento da economia portuguesa, não 
só no setor público mas na economia 
como um todo, uma “questão ainda 
mais importante e mais complicada”. 
Dadas as atuais taxas de juro, este 
problema é fundamental mas não ur-
gente, sendo, porém, necessário redu-
zir a dívida pública. 

Mais importante, na opinião do ban-
queiro, é o problema da demografia, 
uma questão intergeracional e supra-
partidária, que Portugal vai ter de re-
solver a prazo (mais de 10 anos).

“Nós temos um problema de demo-
grafia extraordinário comparado com 
o resto da Europa. Portugal tinha uma 
população de 8,4 milhões de pessoas 
em 1950, atualmente são cerca de 10 
milhões e de acordo com estimativas 
das Nações Unidas daqui a 30 anos 
iremos voltar aos números de 1950, 
passaremos a ter cerca de 9 milhões 
de pessoas se nada for feito de dife-
rente. Combinado com isso, o rácio 
de dependentes sobre quem trabalha, 
e que atualmente é de 1,5 trabalha-
dores para cada dependente, passará, 
em 2050, a mais de um para um, não 
só porque vamos ter uma população 
a baixar mas porque a expectativa de 
vida tem vindo a aumentar”, afirma 
Horta Osório para quem este proble-
ma deve ser abordado decisivamente.

A solução deste problema passa, na 
sua opinião, pelo aumento da taxa 
de natalidade, o que levará tempo a 
implementar e exige uma política de 
apoio à natalidade e apoios sociais. 
Em segundo lugar, Portugal terá de 
conseguir atrair de volta as centenas 
de milhares de jovens portugueses 
que saíram do país devido à situação 
que a economia viveu. Além destes, 
deverá promover-se uma política de 
imigração inteligente, a exemplo do 
realizado em países como Singapu-
ra, Canadá ou Austrália, visando 
atrair para Portugal pessoas com as 
qualificações e competências que as 

Mais do que apontar os “Desafios glo-
bais que as empresas portuguesas en-
frentam no contexto internacional”, 
o tema da sua intervenção, o CEO do
Lloyds Bank, António Horta Osório,
apresentou um breve retrato da situa-
ção atual da economia portuguesa e
o seu posicionamento no mundo, e
embora considere que houve recupe-

ração em alguns setores, referiu três 
problemas na economia portuguesa 
que devem ser uma prioridade da so-
ciedade e dos governos.

O primeiro problema prende-se com 
o setor bancário, que lhe “parece es-
tar a ir na boa direção” mas que tem 
ainda de resolver a questão do crédito
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empresas e a sociedade portuguesas 
necessitam.

No que respeita ao crescimento eco-
nómico de Portugal e às projeções 
que apontam para um crescimento 
de 2 por cento do PIB, Horta Osório 
afirma que, nos últimos anos, Por-
tugal cresceu um por cento ao ano 
em termos reais, o que considera ser 
“manifestamente pouco”, pelo que 
“deveríamos ter mais ambição e que-
rer ser como a Irlanda que enfrentou 
os mesmos problemas que nós e está 
a crescer 5 por cento”.

Relativamente ao comércio internacio-
nal, o presidente executivo do Lloyds 
afirma ser positivo o facto de Portugal 
estar a ganhar quota de mercado e de o 
crescimento (previsto) de 3,3 por cento 

da economia mundial abrir boas pers-
petivas ao aumento das exportações 
portuguesas. No entanto, por se tratar 
de uma pequena economia muito aber-
ta e muito dependente dos mercados 
externos, Portugal deverá ter em aten-
ção alguns fatores, como o risco de de-
saceleração do comércio global devido 
às políticas protecionistas, nomeada-
mente, dos Estados Unidos; a susten-
tabilidade da dívida a nível mundial; e 
a interrupção do comércio entre Reino 
Unido e Portugal por causa do BREXIT.

Inovação  
vai continuar a ser  
fator diferenciador
Da preocupação com a política pro-
tecionista no mundo, nada favorável 
para uma pequena economia aberta 

como a portuguesa, falou também o 
presidente da AICEP, Luís Castro Hen-
riques, que apontou, no entanto, um 
cenário positivo para as exportações 
portuguesas e para o investimento 
produtivo no nosso país.

Castro Henriques avançou inicial-
mente com alguns dados que re-
tratam o trabalho desenvolvido no 
relacionamento da AICEP com as 
empresas. Uma análise aos projetos 
de internacionalização apoiados pela 
Agência (entre 2007-2017) permite 
concluir que quase 50 por cento do 
maior aumento das exportações por-
tuguesas e mais de 10 por cento do 
emprego criado foi feito por empre-
sas apoiadas pela AICEP.

Sublinhou também a aposta da 
AICEP na captação de investimento na 
área dos centros de serviços, de cen-
tros de competência, de engenharia e 
de I&D, que representam 60 mil 
postos de trabalho criados, e que nos 
últimos quatro anos registaram uma 
evolução qualitativa.

“O trabalho que dia a dia fazemos 
convosco, com as empresas, tem dado 
resultados. Os investimentos que te-
mos angariado nos últimos anos são 
orientados para a exportação”, defen-
deu o presidente da AICEP.

Refira-se que a AICEP já contratua-
lizou mais de 2.500 milhões de eu-
ros de contratos de investimento 
produtivo. Igualmente, afirmou o 
presidente da AICEP, é de sublinhar 
que, “ainda longe do final do atual 
quadro comunitário, já foram contra-
tados quase 300 milhões de projetos 
de Investigação e Desenvolvimento 
(esta linha mais do que duplicou em 
termos de montante de investimento 
feito) e nos projetos desenvolvidos 
com universidades o investimento 
quase quadruplicou”.

Castro Henriques salientou a “enor-
me evolução das rotas comerciais e do 
comércio como um todo” nos últimos 

“Nós temos um problema de demografia extraordi-
nário comparado com o resto da Europa. A solução 

deste problema passa pelo aumento da taxa de nata-
lidade e por conseguir atrair de volta as centenas de 
milhares de jovens portugueses que saíram de país.”

António Horta Osório
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“A relevância das marcas na com-
petitividade das empresas e como 
criar marcas que estabelecem rela-
ção emocional com o consumidor” 
foi o tema da palestra de António 
Casanova, CEO da Unilever FIMA e 
presidente da Unilever Espanha, na 
Conferência da AICEP.
Referindo que a multinacional Uni-
lever está presente em 190 países, 
emprega 155 mil pessoas e tem um 
volume de negócios de 51 mil mi-
lhões de euros, Casanova destacou 
as 400 marcas da empresa e os 2,5 
mil milhões de pessoas que utilizam 
diariamente os produtos da Unile-
ver. Presente em Portugal com duas 
fábricas e escritórios, a Unilever tem 
cerca de 30 marcas no nosso país, 
onde se destaca o azeite Gallo, lide-
rando em quase todos os segmen-
tos de mercado.
A lógica de marcas da empresa se-
guida nos diversos mercados é, se-
gundo o especialista, simples: “Nós 
não vendemos produtos, vendemos 
marcas, porque estas acrescentam 
uma relação emocional a um produ-
to”. E quanto mais forte for a marca, 
maior valor acrescentado se consegue 
extrair de um produto. “Marcas for-
tes são a grande base de um negócio 
forte nos bens de consumo, mas tam-
bém em quase todos os setores de ati-
vidade. Países com marcas fortes não 
só vendem melhor os seus produtos 
e serviços lá fora, como atraem mais 
facilmente investimento e turismo”, 
frisou António Casanova.
Para o responsável da Unilever, para 
se criarem marcas fortes é “impor-
tantíssimo o conhecimento que se 
tem do consumidor, e dessa ligação 
e conhecimento conseguir investir 
na criação de um sentimento extra, 

e depois usar a criatividade para tor-
nar esse sentimento presente”. Ou 
seja, inicialmente há que colocar as 
pessoas em primeiro lugar, crian-do 
uma ligação emocional entre o 
produto e a pessoa. Depois, há que 
ter um foco no propósito: “Quere-
mos, cada vez mais, que as marcas 
todas tenham um propósito e que 
esse propósito seja conhecido de 
contribuição para a sociedade e para 
o mundo”. Segundo Casanova, 70 
por cento do crescimento da Unile-
ver hoje em dia é feito com marcas 
que já têm propósito. Finalmente,
o especialista destacou a relação de 
confiança que as marcas devem es-
tabelecer com os seus consumidores 
através da publicidade.
Para terminar, deixou cinco ideias 
em cinco palavras: Propósito – como

é que esta marca pode mudar o 
mundo ou a vida das pessoas; Foco 
– uma marca representa uma ideia, 
um sentimento e não dezenas de-
les; Empatia – ter um conhecimento 
profundo dos consumidores, do que 
representam para eles e de como é 
que mudam a vida deles; Coragem
– apenas as grandes marcas com 
pontos de vista realmente diferentes 
irão sobressair na quantidade enor-
me de barulho e de mensagens diá-
rias que os consumidores recebem; 
e Criatividade – que é conseguir 
transformar sentimentos básicos em 
sentimentos fortes.
“Esta é a nossa lógica de criar mar-
cas e valor nas indústrias e na socie-
dade que servimos e que pode ser 
útil para muitas indústrias”, con-
cluiu o CEO da Unilever Fima.

A IMPORTÂNCIA DAS MARCAS NA 
COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS
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30 anos – “desde 1980 o comércio in-
ternacional decuplicou” –, sendo que 
60 por cento deste comércio são bens 
intermédios, ou seja, que estão inte-
grados em cadeia de valor. Em termos 
de macroeconomia, verifica-se ainda 
que, nos últimos 30 anos, “os pro-
dutos que têm mais I&D incorporado 
foram os grandes vencedores deste 
aumento do comércio internacional”. 

No momento e cenário atuais, e tendo 
Portugal uma economia muito expos-
ta a fatores externos, Castro Henri-
ques considera haver quatro situações 
que será importante ter em atenção. 
A primeira tem a ver com a política 
protecionista no mundo, “que não é 
favorável a uma pequena economia 
aberta como a nossa”; a segunda, 
prende-se com “o advento da região 
e o ‘next shoring’”, que conduzirá a 
uma regionalização e consequente 
simplificação das cadeias de valor. Por 
outro lado, estima-se que o comércio 
sul-sul irá crescer, o que é também 
muito positivo para Portugal. E ainda, 
outro aspeto a ter em conta, é que 
“a inovação deverá manter-se como 
um dos principais diferenciadores de 
valor, e que o ‘e-commerce’ irá pro-
porcionar a propagação da inovação, 
a uma velocidade cada vez maior”.

Falando especificamente de Portu-
gal, Castro Henriques defende que 
os principais fatores diferenciadores 
do país, no que respeita à atração 
de investimento estrangeiro, são “a 
qualidade do nosso talento, a flexibi-
lidade dos nossos recursos humanos 
e o seu conhecimento diversificado, 
nomeadamente a nível linguístico, a 
qualidade da nossa infraestrutura e a 
capacidade de ter cadeias de valor, de 
fornecedores, já totalmente presentes 
e integradas em Portugal”. 

“Por outro lado, temos atualmente 
uma base de empresas exportadoras 
muito mais alargada, o peso dos pro-
dutos com alto valor acrescentado e 
com incorporação tecnológica mudou 
radicalmente, e os produtos portugue-

A meta dos 50 por 
cento e a lógica  
das geografias
No auditório Jerónimo Martins da 
Nova SBE, em Carcavelos, onde 
decorreu a Conferência da AICEP, 
coube ao ministro dos Negócios Es-
trangeiros efetuar o encerramento 
dos trabalhos, depois de a abertura 

A intervenção de Augusto Santos 
Silva começou precisamente por 
esta questão: “Há 10 anos as 
exportações portuguesas valiam me-
nos de 30 por cento do PIB, hoje 
valem perto de 44 por cento e as 
projeções do Banco de Portugal su-
gerem que nós consigamos atingir 
o limiar dos 50 por cento já no início 
da próxima década”.

“O trabalho que dia a dia fazemos convosco, com 
as empresas, tem dado resultados. Os investimentos 

que temos angariado nos últimos anos são 
orientados para a exportação.” 

Luís Castro Henriques

ses são reconhecidos pela sua quali-
dade”, prosseguiu, sublinhando haver 
ainda “muito espaço para crescer”. 

“Temos de enfrentar os desafios de 
forma corajosa, mas não tenhamos 
medo em relação ao futuro. Se conse-
guimos fazer esta transformação nos 
últimos dez anos, de certeza que po-
deremos ir ainda muito mais longe”, 
concluiu o presidente da AICEP.

ter ficado a cargo do secretário de 
Estado da Internacionalização. Eu-
rico Brilhante Dias convidou, então, 
a plateia a refletir sobre o futuro do 
cenário empresarial do país, chaman-
do a atenção para a meta de termos 
as exportações a chegar aos 50 por 
cento do Produto Interno Bruto, e 
sublinhando o efeito de “mola” do 
investimento direto estrangeiro para 
o aumento das exportações.
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“A integração peninsular fez com que a Espanha 
seja hoje o nosso principal cliente e fornecedor de 

bens, criando uma relação de interdependência 
tendo em conta as dimensões respetivas das 

respetivas economias e das duas populações.”

Augusto Santos Silva

O ministro salientou que desde 2012 
a balança comercial tem registado 
saldos positivos, “o que é muito im-
portante para a correção do défice ex-
terno”, e a base exportadora nacional 
também aumentou. Quanto ao inves-
timento, o stock de IDE em Portugal 
representava cerca de três quintos do 
PIB em 2017 (um valor que deverá ter-
se mantido em 2018) e na atração 
de investimento estrangeiro a AICEP 
teve, no ano passado, o melhor ano 
desde a sua fundação, superando a 
fasquia dos 1,1 mil milhões de euros.

No que respeita ao processo de in-
ternacionalização da economia por-
tuguesa, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros focou a sua atenção nas 
geografias, chamando a atenção para 
três factos principais: a integração da 
economia peninsular fruto do pro-
cesso de integração de Portugal e de 
Espanha na União Europeia; o peso 
da União Europeia no conjunto das 
nossas exportações portuguesas; e a 
estratégia de diversificação para mer-
cados fora da Europa, com taxas de 
crescimento económico e demográfi-
co superiores às da Europa. 

A integração peninsular fez com que 
a Espanha seja hoje o nosso principal 
cliente e fornecedor de bens (nos ser-
viços o Reino Unido é o nosso primei-
ro mercado), criando “uma relação de 
interdependência tendo em conta as 
dimensões das respetivas economias e 
das duas populações”.

Nesta integração “não é verdade 
que haja um parceiro forte e um 
parceiro dependente do primeiro”, 
frisou o ministro, especificando que 
Portugal foi o 4º cliente das expor-
tações espanholas e o 7º maior for-
necedor. “De notar que o valor das 
exportações espanholas para toda a 
América Latina, incluindo Brasil, é 
inferior ao valor exportado para Por-
tugal”, acrescentou.

O segundo facto geográfico, disse 
Augusto Santos Silva, é que “não 

tem cessado de aumentar o peso da 
União Europeia no conjunto das nos-
sas exportações e também do IDE em 
Portugal”, sendo o investimento es-
trangeiro no nosso país dominado por 
três países: Reino Unido, Alemanha e 
França, seguindo-se os Estados Uni-
dos e a Espanha.

Um terceiro aspeto apontado pelo 
ministro português é que, do ponto 
de vista estratégico, “a diversificação 
de mercados passa crucialmente por 
uma maior penetração em mais mer-
cados que não os europeus”, onde as 
taxas do crescimento económico e de-
mográfico são “mais fortes” fora da 
União Europeia e onde “a relevância 

da ação política e diplomática é maior, 
uma vez que em muitos destes países, 
a entrada das empresas tem de ser 
precedida por ações de política exter-
na que assegurem a gradual abertura 
desses mercados”. 

Veja os vídeos:

Eurico Brilhante Dias

António Horta Osório

António Casanova

Luís Castro Henriques

Entrega de prémios AICEP

Augusto Santos Silva

https://www.youtube.com/watch?v=oCFhwKsP3jc
https://youtu.be/wbNzbKPCiGQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Co-NNI9gtY
https://www.youtube.com/watch?v=atQtxrRO98A&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=cZSgizv-BKM&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=jshbdfldPR0
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Troféu AICEP
O CONTENTOR QUE LEVA A SUA EMPRESA 
MAIS LONGE

Em abril de 1956, pela primeira vez, um navio foi carregado com contentores. 
Era o início de uma nova era, percursora da globalização dos mercados e do 
sistema intermodal dos nossos dias. Até então, os navios eram carregados 
com caixotes e fardos de diferentes formatos, dependendo da mercadoria, 
com apoio de uma grua, mas dependendo sobretudo de mão-de-obra 
intensiva. Era um processo bastante demorado e com perda significativa de 
carga entre o embarque, o transporte e o desembarque.

Malcom Mc Lean, motorista e dono de uma pequena empresa de camiões, 
observou este processo e desenhou um sistema que, independentemente 
do tipo de mercadoria, pudesse efetuar o carregamento direto do camião 
para o navio e diminuísse o tempo e o desperdício de carga. Mais tarde, 
o contentor foi patenteado e normalizado para 20 pés (ISO) - TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit). O contentor normalizado (TEU) possibilitou 
que um produto, independentemente da sua origem, pudesse chegar a 
qualquer parte do mundo a preços acessíveis, permitindo às empresas 
transacionar os seus produtos em qualquer parte do globo.

O Troféu AICEP foi elaborado a partir da forma de um contentor, o sistema que 
agilizou o comércio e aproximou mercados e investidores. Representa também o 
denominador comum da atividade económica portuguesa. Sólido e transparente, 
navega por novos mercados para dar a conhecer a oferta de excelência portuguesa.

PRÉMIOS AICEP  
"EXPORTAÇÃO & INVESTIMENTO"

Na Conferência AICEP.2019 foram 
atribuídos, pela primeira vez, os Pré-
mios AICEP “Exportação & Investi-
mento” que distinguiram a “Melhor 
PME Exportadora” e o “Melhor Inves-
timento” em 2017. 

O objetivo desta iniciativa é premiar 
as empresas que se destacaram pelo 
seu desempenho no desenvolvimento 
das estratégias de internacionalização 
e investimento, e que foram apoiadas 
no âmbito dos projetos financiados 
pelo Portugal2020, da responsabilida-
de da AICEP.

Na categoria “Melhor PME Exporta-
dora” foram nomeadas as empresas 
Carmo Wood, FAMO – Indústria de 
Mobiliário de Escritório, Miranda & Ir-
mão e Sociedade Têxtil Vital Marques 
Rodrigues, Filhos, SA. A Amorim Flo-
restal, a Gestamp Aveiro e a Simoldes 
Plásticos estavam nomeadas para o 
prémio “Melhor Investimento”.

Miranda & Irmão e Simoldes Plásti-
cos foram as vencedoras nas catego-
rias de “Melhor PME Exportadora” 
e de “Melhor Investimento”, respe-
tivamente. As restantes empresas 
nomeadas receberam as respetivas 
Menções Honrosas.

Além do troféu concebido pela desig-
ner Filipa Pias, da AICEP, as duas em-
presas vencedoras receberam ainda 
um voucher para a participação em um 
dos programas da Academia Interna-
cionalizar da AICEP (Export Advance, 
E-Commerce Advance ou Consultoria 
em Estratégia de Internacionalização).

A entrega de prémios contou com 
a presença de Augusto Santos Silva, 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
de Eurico Brilhante Dias, secretário de 
Estado da Internacionalização, e de 

Luís Castro Henriques, presidente da 
AICEP, numa cerimónia conduzida por 

Rosália Amorim, diretora do Dinheiro 
Vivo, media partner desta iniciativa. 
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Vencedora dos Prémios AICEP  
“Exportação & Investimento” na categoria 

de “Melhor PME Exportadora”

MIRANDA & IRMÃO
A consolidação de uma 

estratégia de crescimento

A Miranda & Irmão fabrica componentes para 
bicicletas, fornecendo as principais marcas de 

bicicletas da Europa e exportando os seus produtos 
para um número significativo de países, com destaque 

para a Alemanha, Holanda, Áustria e Hungria.

Com quase 70 anos de história, a empresa de 
Águeda tem apostado no design, na inovação, na 
personalização e na qualidade dos seus produtos, 

sendo o único fabricante europeu de pedaleiras e de 
travões para bicicletas. O desafio da empresa passa 

atualmente pela aposta na área das bicicletas elétricas. 

Empresa familiar com sede em Águeda, 
no distrito de Aveiro, a Miranda & Irmão, 
Lda. (MIL) nasceu em 1950 para a pro-
dução de pequenos acessórios para bi-
cicletas. Posteriormente, viria a produzir 
outros acessórios, como faróis, buzinas 
e bombas de ar para os mercados de 
duas e quatro rodas. O aumento da ca-
pacidade produtiva da empresa permi-
tiu alargar a gama de oferta (faróis para 
motocicletas, velocímetros, manetes e 
outros), e, impulsionada pela expansão 
do mercado de veículos motorizados de 
duas rodas, a empresa apostou na ino-
vação tecnológica e no design, tornan-
do-se líder no mercado de acessórios 
tecnológicos de motorizada (travões hi-
dráulicos e velocímetros eletrónicos). 

Nos anos 80 e 90, com a liberalização da 
importação de veículos de duas rodas e 
as alterações na lei sobre o mercado 
das motorizadas, a empresa mergu-
lhou numa profunda crise económica e 
financeira, aliada a uma crise europeia 
do setor, e foi obrigada a mudar de 
ramo de atividade. Perante esse revés, 
procurou expandir o negócio através 
da inovação e da modernização 
permanente em sistemas de travagem e 
pedaleiras para bicicletas.

Assim, em 2000, e em resposta aos 
exigentes mercados para onde ven-
de os seus produtos, a MIL fez o pri-
meiro de muitos investimentos em 
equipamentos e tecnologia de alu-
mínio forjado a frio, dando os pri-
meiros passos num caminho árduo, 
mas de sucesso até aos dias de hoje, 
sendo atualmente a única empresa 
na Europa no fabrico de cranks e pe-
daleiras para bicicletas.

Através de campanhas aliadas à quali-
dade dos seus produtos e serviços, em 
2005 a empresa conquista o mercado 
da gama média/alta do setor de com-
ponentes e acessórios para bicicletas, 
exportando para uma ampla gama de 
países. Nos últimos anos, tem tam-
bém vindo a desenvolver produtos 
tecnologicamente mais avançados, 
associados a diferentes tipos de bici-
cletas, incluindo bicicletas elétricas. 
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Sucesso no mercado 
internacional
Os produtos da Miranda são reco-

nhecidos no mercado por possuírem 

uma forte componente de inovação e 

personalização, ou seja, num contex-

to b2b, cada produto é customizado 

para se adequar à bicicleta que o in-

corpora. Complementando a compo-

nente de personalização, os produ-

tos possuem uma forte componente 

tecnológica, implementando diversas 

inovações que se destacam junto do 

público-alvo, como por exemplo al-

guns dos seus diversos sistemas pa-

tenteados internacionalmente de re-

tenção de corrente para BTT.

Atualmente com 219 colaboradores, 
a Miranda & Irmão tem registado um 
crescimento constante do seu volume 
de faturação através da aquisição de 
quota de mercado, consolidando de 
forma significativa a estratégia de cres-
cimento encetada em anos anteriores. 

A MIL estima continuar a crescer em 
2019, apesar dos impactos da instabi-
lidade dos mercados nos mais variados 
setores, uma vez que no ramo das bi-
cicletas, e mais concretamente no seg-
mento das bicicletas elétricas, tem ha-
vido um crescimento sustentado face à 
recessão generalizada nesse ramo, com 
as bicicletas elétricas a ganharem cada 
vez mais adeptos no mundo. A Miranda 

foi pioneira em componentes para equi-
par as bicicletas elétricas, sendo hoje um 
dos principais players mundiais no setor. 
Já este ano, a empresa desenvolveu di-
versas tecnologias e capacitou-se inter-
namente por forma a, precisamente, se 
adequar ao crescimento no segmento 
das bicicletas elétricas.

No que respeita à estratégia de inter-
nacionalização e na abordagem ao 
mercado externo, a Miranda criou no 
ano passado, no segmento B2C, uma 
equipa de downhill com atletas nacio-
nais que competem internacionalmen-
te, em condições extremas e de alta 
competição, fomentando a criação de 
conteúdos para uma presença contínua 
da marca nas redes sociais, com vista à 
criação de vínculos emocionais marca/
consumidor. Com esta estratégia a em-
presa pretende reforçar o seu posiciona-
mento perante os seus clientes (atuais 
ou potenciais) de forma a promover um 
canal omnipresente, incrementando o 
valor das suas ações publicitárias.

No segmento B2B, a Miranda tem 
pautado a sua atuação pela inovação 
e diferenciação face à concorrência, 
através da introdução no mercado de 
produtos inovadores e de alto valor 
acrescentado. O número de patentes 
registado atesta o seu grau de intro-
dução de inovação (ver imagem).

A Miranda tem atualmente quatro 
projetos a decorrer no âmbito da in-
ternacionalização, qualificação, ino-
vação produtiva e I&D. Dos mercados 
mais relevantes para a empresa tem--
se destacado a venda de componen-
tes a clientes (B2B) maioritariamente 
da Alemanha, Holanda, Áustria e 
Hungria, que, no seu conjunto, repre-
sentam 65 por cento do volume de 
faturação. Os seus principais clientes 
são as grandes marcas de bicicletas.

De acordo com João Miranda, CEO da 
Miranda, são estes mercados da gama 
média/alta que possibilitam à empre-
sa possuir fortes índices de inovação e 
qualidade e, assim, prosseguir com a 

ENTIDADES PORTUGUESAS QUE MAIS PATENTES PEDIRAM EM 2018

TOTAL

40

9

7

6
6

6

6
Inesc TEC

Novadelta

Universidade 
de Évora

Fonte: Instituto Europeu de Patentes

Universidade 
do Porto

Miranda & 
Irmão

OLI
Sistemas Sanitários
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Composto por um conjunto de 10 em-
presas, o Grupo Carmo iniciou a sua 
atividade industrial em 1980. No entan-
to, a sua ligação ao setor dos produtos 
químicos é anterior a 1955, ano em 
que foi fundada a Anglo Portuguesa de 
Produtos Químicos, empresa pioneira 
no desenvolvimento do tratamento in-
dustrial de madeiras em Portugal Conti-
nental e nas Ilhas, bem como nos países 
africanos de língua oficial portuguesa, 
enquanto fornecedores de produtos 
químicos e know-how.

Menção Honrosa dos Prémios  
AICEP “Exportação & Investimento” na categoria 

de “Melhor PME Exportadora”

CARMO WOOD
Líder europeu em produtos 

de madeira tratada

A Carmo disponibiliza uma vasta gama de produtos 
em madeira tratada no território nacional e além-

fronteiras, em setores tão distintos como a agricultura, 
mundo equestre, construção, turismo, lazer, segurança 
e telecomunicações. Com exportações para mais de 40 
países, nomeadamente França, Espanha e Itália, todo o 
processo de transformação, criação e desenvolvimento 

técnico dos seus produtos é português. 

A sua atividade industrial começou 
com a produção de madeiras redon-
das, tratadas em autoclave, para a 
agricultura, linhas de eletricidade e 
telecomunicação. Mas depressa se 
alargou a produtos como parques in-
fantis, mobiliário em madeira rústico e 
urbano e ainda decks em madeira. 
Mais recentemente a engenharia, 
com base nas estruturas de madeira 
lamelada colada e maciça, permitiu a 
criação de casas para habitação, 
escritórios, grandes estruturas de 

sua estratégia de marketing e investi-
mentos, sustentando o investimento de 
mais de 12 milhões de euros no biénio 
2018/2019. Estes investimentos preten-
dem aumentar a capacidade interna da 
Miranda, mas também diversificar a sua 
oferta, aumentando o seu posiciona-
mento na cadeia de valor no que respei-
ta à produção de peças e componentes 
em alumínio, e capacitando a empresa 
para novas janelas de oportunidade.

Integrada no cluster de produção de 
bicicletas em Águeda e aproveitando 
as sinergias e complementaridades do 
negócio, o futuro da Miranda passará 
pelo reforço da capacidade industrial, 

“Os produtos 
da Miranda são 
reconhecidos no 

mercado por possuírem 
uma forte componente 

de inovação e 
personalização, ou 
seja, num contexto 

b2b, cada produto é 
customizado para se 

adequar à bicicleta que 
o incorpora.”

promovendo uma cultura de inovação 

transversal a toda a organização, e 

por aceitar os desafios da globaliza-

ção, num contexto de forte instabili-

dade, com a adoção de um posiciona-

mento aberto a todos os mercados e 

forte orientação exportadora, adianta 

o mesmo responsável.

“Num contexto de globalização, a ce-

lebração de parcerias estratégicas criam 

fortes sinergias e potenciam interessan-

tes oportunidades de negócio”, afirma 

João Miranda, acrescentando ainda que 

“há que saber cooperar internamente, 

para ganhar externamente”. 

https://mirandabikeparts.com
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cobertura, pontes e uma infindável 
oferta de soluções.

A principal missão da Carmo é con-
tribuir para a preservação e equilíbrio 
climático, desenvolvendo soluções 
com base na madeira tratada indus-
trialmente por vácuo e pressão. Para 
tal, dispõe de quatro unidades fabris, 
todas localizadas em território nacio-
nal, mais especificamente em Pegões, 
Almeirim e Oliveira de Frades. Em 
Espanha e em França tem empresas 
próprias com escritórios em Madrid, 
Algeciras e Bordéus.

Com uma faturação de 60 milhões 
de euros e um crescimento de 21 por 
cento em 2018, a Carmo Wood prevê, 
em 2019, um crescimento de cerca de 
28 por cento, fruto da crescente ati-
vidade internacional e do crescimento 
do mercado interno.

Líder de mercado em vários países e 
em vários segmentos, a Carmo ex-
porta para mais de 40 países. Cerca 
de 60 por cento da sua faturação é 
proveniente do mercado nacional, e 
os restantes 40 por cento distribuídos 
por diversos mercados, nomeadamen-
te França (50 por cento), Espanha (28 
por cento), Itália (seis por cento) e ou-
tros mercados (16 por cento).

Em Portugal, a empresa é líder na 
preservação industrial de madeiras 
(telecomunicações e eletricidade), 
nas estruturas de suporte agrícolas, 
em produtos e serviços equestres, 
em madeiras de construção, em 
construção em madeira e nas veda-
ções de segurança.

Por sua vez, no mercado espanhol, 
é líder na preservação industrial de 
madeiras (estruturas de suporte agrí-
cola), ao passo que em França é líder 
nas estruturas de suporte agrícola em 
madeira (para agricultura). Em Itália, a 
Carmo é líder em madeiras para agri-
cultura. De referir ainda que recen-
temente entrou em novos mercados 
como a China, Benelux, África Central 
e Médio Oriente.

A multiplicidade de áreas em que ope-
ra, os diversos produtos que oferece e 
os vários mercados para os quais dis-
tribui, faz com que tenha clientes de 
todas as áreas e em todo o mundo: 
Moët et Chandon, Codorniu, Gonza-
lez Byass, Hennessy, Esporão, Sogra-
pe, Biondi Santi, Villa Banfi, Antinori, 
Fundação Eugénio de Almeida, NOS, 
Vodafone, EDP, France Telecom, Câ-
mara Municipal de Lisboa, Câmara 
Municipal do Porto, Câmara Munici-
pal de Cascais, Teixeira Duarte, Mota 

Engil, Alves Ribeiro, Quinta do Lago, 
Pestana Hotéis, Vila Galé Hotéis, Bou-
ygues, Infraestruturas de Portugal, Bri-
sa, entre outras. 

Em relação aos projetos em curso 
nos mercados externos é de destacar 
o arrojado projeto de arquitetura e
construção, inteiramente da respon-
sabilidade da empresa, dos novos es-
critórios flutuantes da Carmo Wood,
os “bureaux flottants”, em Bordéus.

A tradição e a solidez financeira, alia-
das ao profissionalismo das equipas, 
ao design e à qualidade de tudo o 
que produz, ditam o sucesso da em-
presa. Outro fator diferenciador é a 
capacidade de entregar uma oferta 
completa muito abrangente, desde a 
verticalização nas estruturas agrí-
colas, até à construção em madeira, 
passando pelos centros equestres e o 
mobiliário urbano. Esta oferta assenta 
num conhecimento técnico ímpar que 
se reflete na qualidade dos produtos e 
serviços que diariamente entrega. 
Destaque ainda para a aposta em mo-
dernas soluções de robótica que per-
mitem reduzir os custos de produção 
e aumentar escala.

Jorge Milne e Carmo, presidente do 
Conselho de Administração da Carmo 
Wood, salienta que “a gestão é um 
exercício de conhecimento, perseve-
rança e confiança na equipa. O espí-
rito de empresa ganhadora sobrepõe-
se a todas as adversidades”.

A maior empresa europeia com solu-
ções de exterior e interiores em produ-
tos e estruturas em madeira redonda, 
serrada e lamelada colada tratada, 
encontra-se inserida na fileira flores-
tal, onde a matéria-prima que utiliza – 
a madeira – provém de florestas 
sustentáveis. A sua grande ambição é 
dar seguimento ao plano em vigor e 
às atividades desta fileira, por forma a 
manter a liderança do setor. 

www.carmo.com
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Menção Honrosa dos Prémios 
AICEP “Exportação & Investimento” na categoria 

de “Melhor PME Exportadora”

VITAL MARQUES 
RODRIGUES

Aumentar a exportação 
e chegar a mais mercados 

com novos produtos

Empresa centenária localizada em Guimarães, a 
Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos, SA é 
uma empresa têxtil que, apostando na inovação e na 

melhoria contínua dos processos de produção, procura 
estar na vanguarda dos concorrentes, utilizando as 
técnicas mais avançadas na produção de tecidos de 

malha e jacquard para colchões, decorações e têxteis-lar. 

A empresa quer criar e produzir malhas, tecidos e 
têxteis-lar que atendam às necessidades dos clientes, 

desenvolvendo coleções exclusivas com uma variedade 
de padrões e cores feitas nos seus laboratórios, um 

fator-chave para a sua competitividade, que lhe 
permite acompanhar as tendências e inovações dos 

mercados mundiais. 

Espanha, França, Itália e Alemanha são os seus 
principais mercados de exportação, mas a empresa 

quer alargar a sua presença a outros países da Europa 
e da América.

Fundada em 1911, a aposta da Vital 
Marques Rodrigues (VMR) no cresci-
mento e na inovação mantiveram a 
empresa sempre atualizada, utilizando 
as mais avançadas técnicas na produ-
ção de tecido jacquard. Desde 2015, 
e com o objetivo de expandir a sua 
oferta, a empresa decidiu explorar o 
setor da decoração com a produção 
de têxtil-lar, surgindo a produção de 
atoalhado de mesa e o felpo. 

A aprovação de vários projetos no 
âmbito do Portugal 2020 permitiu 
dar corpo à nova estratégia e, ainda 
este ano, a Vital Marques Rodrigues 
irá lançar produtos inovadores que 
aliam a alta tecnologia à sustentabi-
lidade, nomeadamente têxteis inteli-
gentes para revestimento de colchões 
e colchas e roupa de banho – felpos de 
tamanho customizado e design sofis-
ticado, tapetes de banho com fios re-
ciclados. Com estes produtos, a VMR 
pretende fornecer os segmentos mais 
elevados de nichos específicos da saú-
de, hotelaria e decoração.

É objetivo da Vital Marques Rodrigues 
ocupar um lugar de vanguarda no setor 
têxtil através do recurso à I&D de ino-
vadores produtos e processos, às mais 
avançadas técnicas de gestão, à quali-
dade das matérias-primas e à diferen-
ciação no design na produção de malha 
e tecido jacquard para colchão, decora-
ção e têxteis-lar em mercados de eleva-
do rendimento disponível, de forma a 
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Itália (8 por cento), Alemanha (7 por 
cento) e Reino Unido (6 por cento). 

Colchones & Complementos Aspol, 
Comodon Descanso, Comotex Sis-
temas de Descanso e Hilding Andres 
Spain são atualmente os principais 
clientes da empresa em Espanha; na 
Alemanha destacam-se a Home Pro-
duct, Kaufhaus Martin Stolz e a BDSK 
Handels; em Itália, a Nisi Dream, Sog-
noflex e a INVE; em Franç,a a Eurl Ber-
gan e a Dubos; e no Reino Unido, a Ne-
xcrown - King of Cotton e a Highgate 
Beds. O mercado nacional representou, 
em 2018, 40 por cento do volume de 
negócios, tendo como principais clien-
tes a Eurocolchão e a CFPJ Matelas.

A estratégia de internacionalização da 
Vital Marques Rodrigues passa tam-
bém pela expansão da sua presença 
para novos mercados, para promoção 
da sua marca VITAL HOME. Para tal, irá 
disponibilizar novas gamas de produ-
tos que incorporarão novas matérias-
-primas. Inovadores avanços tecnoló-
gicos permitirão assim obter produtos
inteligentes, de maior qualidade, com
um design diferenciado e mais próxi-
mo das necessidades e exigências dos
clientes e, dessa forma, atingir o obje-
tivo de uma taxa de exportação de 66

Menção Honrosa dos Prémios  
AICEP “Exportação & Investimento” 

na categoria de “Melhor PME Exportadora”

FAMO
Indústria de mobiliário 

de escritório
A FAMO iniciou a atividade em 1947 
e com ideias, traços, projetos, enge-
nho e inovação, foi-se construindo 
e hoje é empresa que se impõe no 
mercado do mobiliário de escritório 
em Portugal e um pouco por todo 
o mundo, com destaque para Espa-
nha, França e Bélgica.

Sem descurar a herança de um pas-
sado desenhado com base na tradi-

ção do “feito à mão” e nos conhe-
cimentos mais profundos da indús-
tria, a FAMO procura estar sempre 
um passo à frente das tendências, 
de mãos dadas com a tecnologia e 
lado a lado com os seus clientes. 

Os principais mercados de expor-
tação da FAMO são Espanha, Fran-
ça e Bélgica.

garantir o seu crescimento equilibrado e 
sustentado, como afirma António Faria, 
administrador da empresa.

Com cerca de 100 trabalhadores, a 
empresa têxtil pretende aumentar a 
sua capacidade produtiva em 28 por 
cento até 2022, assente num parque 
de máquinas tecnologicamente evo-
luído que permita lançar novas cole-
ções de produtos inovadores (têxteis 
inteligentes para revestimento de col-
chões e colchas, felpos de tamanho 

customizado e design sofisticado, e 
tapetes de banho com fios reciclados) 
e alargar a sua presença internacional 
a novos mercados assente na oferta 
de produtos inovadores, atingindo, 
nessa data, um volume de negócios 
de 13 milhões de euros e uma taxa de 
exportação de 66 por cento.

Em 2018, a VMR exportou diretamen-
te 60 por cento do seu volume de ne-
gócios, para mercados como Espanha 
(26 por cento), França (9 por cento), 
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por cento. Através da oferta de novos 
produtos, a VMR pretende entrar em 
novos mercados como Dinamarca, 
Hungria, Noruega, Suécia, Canadá, 
Polónia, México, Colômbia e Polónia.

O mesmo responsável adianta que, 
em termos de novos produtos e des-
tinado ao setor da saúde, a VMR tem 
atualmente em curso uma parceria 
com a Universidade do Minho para 
o desenvolvimento de uma aplicação 
para smartphone que transmita os 
dados de monitorização recolhidos 
pelo produto Sense_Pressure, como 
temperatura e zonas de pressão, e 
emita alertas quando estas variáveis 
assumam valores anómalos, para que
o cuidador possa mudar o acamado 
de posição atempadamente.

Ainda de referir que a abordagem da 
empresa aos mercados de exportação 
passa pela implementação de ações de 
comercialização e marketing, designa-
damente pela participação em feiras 
internacionais como a Heimtextil e a 
Interzum, pela realização de visitas de 
prospeção aos mercados-alvo, por uma 
presença ativa online e publicidade nas 
revistas Bedtimes e Publihotel. 

www.vitaltecidos.com

O projeto HighTechWrap, apoiado 
pelo Portugal 2020 e considerado 
para a nomeação da empresa aos 
Prémios AICEP “Exportação & Inves-

Vencedora dos Prémios AICEP “Exportação & 
Investimento” na categoria de “Melhor Investimento”

SIMOLDES PLÁSTICOS
Investir para crescer

Fundada em 1980, a Simoldes Plásticos foi a 
primeira empresa alicerçada ao Grupo Simoldes – 

Divisão Plásticos, com sede em Oliveira de Azeméis, 
dedicando-se ao desenvolvimento e produção de 

componentes para o setor automóvel. Tem fábricas 
em França, Brasil, Polónia, República Checa e 

México, para além de Portugal, e escritórios técnicos 
comerciais em França, Alemanha e Espanha.

timento”, dotou a Simoldes de uma 
unidade de revestimentos de peças 
termoplásticas, com as tecnologias 
mais avançadas, permitindo a diversi-
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GESTAMP 
AVEIRO

Na vanguarda 
dos componentes 

metálicos  
para o setor 
automóvel

A Gestamp Aveiro dedica-se 
à produção 

de componentes metálicos 
para o setor automóvel, 

fornecendo componentes e 
módulos ou funções 

completas para linhas 
de montagem de 

diversos construtores 
automóveis. Cerca 
de 80 por cento da 

produção da empresa 
destina-se à exportação. 

Detida, desde 2001, 
pela multinacional 

espanhola Gestamp, 
a fábrica de Gestamp Aveiro 

é reconhecida como 
empresa 

modelo do grupo pela 
aposta na inovação, 

na investigação e 
desenvolvimento 

constantes. 

ficação da produção e o aumento da 
capacidade de produção da empresa.

De acordo com Jaime Sá, CEO do 
Grupo Simoldes – Divisão Plásticos, a 
empresa cresceu mais de 30 por cento 
por ano nos últimos três anos, tendo 
passado de um valor aproximado, só 
de produção, de 250 milhões de euros 
para 450 milhões de euros.

“O investimento que foi distinguido 
com o prémio do AICEP foi determinan-
te para este crescimento, apoiando uma 
intenção estratégica da Simoldes em 
investir em áreas que acrescentassem 
valor ao nosso negócio e permitindo au-
mentar o nosso portefólio de propostas 
em áreas com maior valor acrescentado, 

utilizando processos que respeitam o 
nosso compromisso de sustentabilidade 
e criando 300 novos postos de traba-
lho”, sublinha o CEO da Simoldes.

Com cerca de 6.000 colaboradores, 
as empresas pertencentes ao Grupo 
Simoldes – Divisão Plásticos exportam 
cerca de 70 por cento da produção, 
tendo como principais mercados de ex-
portação Espanha, França, Alemanha, 
Reino Unido e Polónia. Os seus princi-
pais clientes são grandes empresas do 
setor automóvel como a Volkswagen, 
Renault, Seat, Skoda, Nissan, Toyota, 
Porsche, Honda, Audi, Opel, BMW, 
GM, Mercedes, Peugeot e Citroen. 

www.simoldes.com/plastics



Localizada em Nogueira do Cravo, 
Oliveira de Azeméis, a origem da Ges-
tamp Aveiro - Indústria de Acessórios 
de Automóveis, S.A., remonta ao ano 
de 1988 com a criação da empresa 
Tavol – Indústria de Acessórios de Au-
tomóveis, S.A. destinada à fabricação 
e exportação de componentes para 
veículos automóveis e tubos em aço. 
Adquirida em 2001 pelo grupo mul-
tinacional espanhol Gestamp, passou 
a denominar-se Gestamp Aveiro dedi-
cando-se à produção de componen-
tes metálicos para o setor automóvel, 
fornecendo componentes e módulos 
ou funções completas para linhas de 
montagem de diversos construtores 
automóveis. Atualmente conta com 
cerca de 700 colaboradores.

A empresa dispõe de uma unidade de 
fabrico equipada com tecnologia de 
estampagem a frio, soldadura, pintu-
ra, montagem, construção de ferra-
mentas e mais recentemente, estam-
pagem a quente, sendo uma tecnolo-
gia na qual o grupo é líder mundial 
e tem como finalidade reduzir o peso 
dos automóveis, tornando-os mais 
seguros e leves. Ciente do crescente 
desenvolvimento tecnológico e das 
exigências atuais do mercado, a em-

presa procura implementar projetos 
de inovação que vão ao encontro da 
evolução do setor e do mercado e que 
permitam a oferta de soluções inova-
doras aos seus clientes.

Neste contexto, a Gestamp Aveiro 
tem vindo a realizar investimentos 
significativos, procurando, desta 
forma, incorporar o know-how ad-
quirido e desenvolvido em projetos 
passados, consolidar a sua posição 
no mercado em que opera e satisfazer 
as exigências dos seus clientes, quer 
quanto à qualidade e especificidade 
dos produtos, quer quanto à utilização 
de meios de produção e de tecnologias. 
Fonte da empresa refere ainda que, 
nos últimos anos, têm sido igualmente 
efetuados investimentos relevantes em 
formação, sustentabilidade, eficiência 
na utilização de recursos e higiene 
e segurança.

Relativamente aos grandes investi-
mentos realizados nos últimos anos, 
o investimento desenvolvido em ino-
vação produtiva permitiu à empresa
aumentar a sua capacidade produti-
va, através da expansão da sua ati-
vidade construtora de ferramentas,
bem como pela incorporação de

novas tecnologias como o CD-Wel-
ding. A adjudicação de novas peças 
e contratos com elevado volume tem 
igualmente permitido o investimento 
na automatização e robotização de 
vários processos.

Mais recentemente a implementação 
de uma linha de estampagem a quen-
te – a primeira em Portugal e uma 
inovação no processo de fabricação 
da Gestamp – trouxe uma nova vaga 
de investimento e crescimento. 

Neste sentido, o crescimento da em-
presa passa pela construção de novos 
pavilhões para implementação de no-
vas linhas e tecnologias, bem como 
pela reorganização do seu layout pro-
dutivo, através da utilização de siste-
mas conectados e autónomos, que 
permitam um aumento de produtivi-
dade e a necessária flexibilidade pro-
dutiva e logística.

Sendo o setor de componentes para 
automóveis uma das indústrias onde a 
inovação é mais relevante, a Gestamp 
Aveiro aposta na I&D como o melhor 
caminho para oferecer soluções aos 
seus clientes, através de produtos e 
processos produtivos inovadores que 
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cumprem com os requisitos de rendi-
mento, peso, custo, qualidade, segu-
rança e sustentabilidade. 

Reconhecida como uma empresa mo-
delo do grupo Gestamp, a missão da 
empresa de Aveiro passa pela melho-
ria contínua na produção de compo-
nentes metálicos (peças estampadas, 
soldadas e pintadas) para a indústria 
automóvel, na superação da rentabi-
lidade esperada pelo grupo espanhol 
e, por essa via, pela atração de mais 
projetos e de um maior volume de 
produção de componentes, tendo 
na investigação e desenvolvimento e 
na inovação contínua fatores-chave 
para a sua competitividade. O in-
vestimento realizado na formação e 
desenvolvimento de competências 
dos seus colaboradores, uma aposta 
clara no desenvolvimento do talento, 
confere igualmente vantagens com-
petitivas à empresa.

Fruto desta estratégia e dos investi-
mentos realizados nos últimos anos, a 
empresa registou, em 2018, um cres-
cimento no volume de negócios face 
ao ano anterior, para o qual contribuiu 
a atividade internacional.

Relativamente ao processo de interna-
cionalização, a Gestamp Aveiro expor-
ta cerca de 80 por cento da produção 
e tem como principais mercados de 
exportação Espanha, França, Alema-

Menção Honrosa dos Prémios  
AICEP “Exportação & Investimento” na categoria 

de “Melhor Investimento”

AMORIM FLORESTAL
A Amorim Florestal, detida pela 
Amorim Natural Cork, integra uni-
dades produtivas orientadas para 
a preparação de cortiça (em Ponte 
de Sor, Coruche, Salteiros), para a 
produção de falcas (em Abrantes) 
e para o fabrico de discos para ro-
lhas Twin Top (em Ponte de Sor) e de 
champanhe (em Coruche). 
O projeto de investimento da Amo-
rim Florestal visou a expansão da 
capacidade produtiva e consequen-

te aumento do volume de negó-
cios, através da instalação de novos 
equipamentos e novas tecnologias 
necessárias à inovação do seu pro-
cesso produtivo, num investimento 
total de 5,25 milhões de euros.
A Amorim Florestal tem como prin-
cipais clientes a Amorim & Irmãos, 
Amorim Cork Composites e Amo-
rim Revestimentos (93 por cento 
do volume de vendas) e o mercado 
espanhol (4 por cento das vendas).

nha e Reino Unido, o que demostra 
a importância do mercado europeu 
para o setor.

Os seus principais clientes são os 
grandes construtores de automóveis, 
nomeadamente o grupo PSA, grupo 
Volkswagen, grupo Ford e o grupo 
Renault-Nissan. No entanto, possui 
também, em menor escala, clientes 
Tier 1 e Tier2. Para todos estes gru-
pos, a empresa fornece para vários 
destinos, num total de cerca de 150 
clientes de destino. 

www.gestampaveiro.com



www.millenniumbcp.pt

O MUNDO É O SEU 
NOVO MERCADO
TRADE SOLUTIONS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS  E SERVIÇOS DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO
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A Exportação e Importação, bem como a Internacionalização da sua Empresa, exigem 
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Presidente executiva da Portugal Ventures

RITA BAPTISTA 
MARQUES

Capital de risco público  
dinamiza a economia  
e promove a captação  
de investimento  
e a inovação 



ENTREVISTAjunho 2019 25

Operador público na área do capital de risco, a Portugal Ventures 
investe em startups de vários setores de atividade, apoiando-as 

no seu crescimento, competitividade e internacionalização.

Rita Baptista Marques, presidente executiva desta sociedade, faz-
nos o balanço da atividade desenvolvida pela Portugal Ventures 

desde que foi criada em 2012, e aponta a estratégia seguida 
no apoio às startups, destacando a importância da avaliação do 

impacto desse investimento na economia.

Cumpriu, recentemente, o seu primeiro 
ano de mandato na Portugal Ventures. 
Que balanço faz da atividade desenvolvi-
da neste ano?

O balanço faz-se no final de cada dia de traba-
lho, não só no final do ano. Todos os dias tra-
balhamos para criar melhores condições de de-
sinvestimento nas empresas mais maduras do 
nosso portefólio, por forma a não só gerar renta-
bilidade atrativa para os fundos atualmente sob 
gestão, mas também criar condições para uma 
liquidação dos fundos em final de vida em linha 
com as expectativas dos seus participantes. 

Trabalhamos também para criar mais valor no 
acompanhamento que fazemos nos nossos in-
vestimentos, por via da dinamização do negócio, 
sobretudo no que toca às vendas internacionais. 

Por fim, porque temos uma missão pública, to-
dos os dias tentamos contribuir para a agiliza-
ção de uma política de investimentos de capital 
risco público em Portugal, sustentada pela cons-
tituição de novos fundos com teses de investi-
mento alinhadas com as prioridades nacionais 
em matéria de produção de bens e serviços ino-
vadores, internacionalmente transacionáveis, 
prioridades que a AICEP tão bem conhece.

A Portugal Ventures (PV) foi criada em junho 
de 2012, em resultado da fusão do setor de 
capital de risco público. Pode falar-nos um 
pouco da atividade desenvolvida ao longo 
destes anos, de uma forma generalista? 

De facto, assim é. No âmbito da reorganiza-
ção e reestruturação do setor de capital de 
risco público, a Portugal Ventures incorporou, 
por fusão concluída em 2012, as sociedades 
AICEP Capital e Turismo Capital. Desde en-

“A Portugal Ventures 
trabalha lado a lado com 

empreendedores, nacionais 
ou estrangeiros, excecionais 

e visionários que ambicionam 
solucionar problemas globais 

com modelos de negócio e 
tecnologias disruptivas, para 
se tornarem líderes globais 

de mercado a partir de 
Portugal.”

tão, a Portugal Ventures tem como missão, 
renovada pela atual Equipa de Gestão, o in-
vestimento pró-ativo em startups em todas as 
fases de desenvolvimento, apostando no seu 
crescimento competitividade e capacidade de 
internacionalização. 

A Portugal Ventures desenvolve a sua atividade 
de investimento tendo como matriz referencial 
a qualidade dos projetos nos quais investe, 
qualidade essa avaliada em termos de coerên-
cia, racionalidade e natureza inovadora do in-
vestimento, bem como, pelo nível de qualifica-
ção e de adequação das equipas promotoras.

Sendo um operador público, a Portugal Ventu-
res desenvolve a sua atividade de investimento 
tendo como referência, também, o impacto 
dos projetos nos quais investe em Portugal, 
destacando-se o efeito de arrastamento e o 
impacto estrutural que pode originar as exter-
nalidades positivas deste nosso investimento, 
incluindo-se postos de trabalho criados e volu-
mes de faturação internacional.

Atividade da

Desde 2012 

Investimos 130 M€
em mais de 100 
novas startups

Portefólio 
atual:

Digital
30 startups

Life Sciences
14 startups 

Engineering & 
Manufacturing
30 startups

Tourism
15 startups
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“O capital de risco da 
Portugal Ventures é um 

instrumento que dinamiza 
startups nacionais e 

pode agilizar a atração 
para Portugal de mais 

investimento estrangeiro, 
mais talento e maior 

capacidade de inovação.”

solucionar problemas globais com modelos 
de negócio e tecnologias disruptivas, para se 
tornarem líderes globais de mercado a partir 
de Portugal. Parece simples mas é uma ativi-
dade difícil. Ainda assim, temos vindo a con-
solidar no nosso portefólio casos de referência 
e sucesso, avaliado, sobretudo, em função da 
orientação da lógica de negócio dessas partici-
padas para os mercados internacionais. Temos 
bons exemplos no Digital, Engenharias e Indús-
tria, Ciências da Vida e Turismo.

Pese embora querermos todos os dias melho-

rar, temos sido, fruto desta estratégia, a entida-

de mais ativa no capital de risco em Portugal.

Sente que a PV atingiu as metas definidas ou 
houve necessidade de se proceder a alguma 
reorientação nos objetivos estratégicos?

Em todas as empresas deve proceder-se conti-

nuamente a uma reorientação nos objetivos, já 

que tudo se altera. No nosso caso, é mais que 

óbvio que muito se alterou em Portugal desde 

que nos foi confiado o mandato em 2012. 

Estamos, hoje, por exemplo, a proceder a uma 

reorientação da política de investimentos ge-

neralista de alguns fundos que gerimos para 

projetos de empresas inseridas em clusters e 

empresas em fase de expansão ou de inter-

nacionalização (scale-ups), designadamente 

as que pretendam investir em projetos de in-

ternacionalização fora de Portugal, tema que 

também é prioritário para a AICEP.

Quais as principais áreas de atuação da PV 
e que setores/empresas privilegia na área 
do venture capital?

A Portugal Ventures trabalha lado a lado com 

empreendedores, nacionais ou estrangeiros, 

excecionais e visionários que ambicionam 

E que resultados podem ser aferidos relati-
vamente às empresas e startups apoiadas? 
Quais, e de que tipo, com que característi-
cas, são os projetos mais apoiados?
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Os indicadores de atividade prendem-se com vo-
lumes de faturação interessantes, principalmente 
em mercados internacionais, postos de trabalho 
altamente qualificados criados e mantidos, ba-
lanço positivo de impostos e contribuições pagos 
versus subsídios recebidos... Os indicadores de 
resultado são, no entanto, os que mais impor-
tam. Trabalhamos todos os dias para melhorar o 
track record de exits, criando empresas que se-
jam apetecíveis aos investidores internacionais e 
que possam ser muito bem avaliadas com base 
no seu potencial de mercado, a longo prazo.

Como é feito o acompanhamento das em-
presas/startups? 

O acompanhamento das nossas empresas é um 
desafio constante. Identificam-se, naturalmente, 
atividades correntes de acompanhamento, mas, 
as de maior valor acrescentado são aquelas que 
têm natureza estrutural e que contribuem para a 
concretização do objetivo, sobretudo relaciona-
do com as vendas. Todos os dias tentamos de-
senvolver contactos com clientes, fornecedores e 
parceiros estratégicos do nosso portefólio, ten-
do em vista em especial o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento do negócio, e a angariação de 
mentores, consultores e investidores.

Qual o posicionamento da Portugal Ventu-
res no mercado externo?

O posicionamento atual decorre de duas di-
mensões. A primeira prende-se com o facto 
de a Portugal Ventures estar continuamente 
a explorar oportunidades de sindicação do in-
vestimento com investidores estrangeiros para 
o nosso portefólio. Para o efeito, temos uma 
participação ativa em iniciativas que reúnam 
investidores, sempre com o objetivo de dar a 
conhecer o nosso portefólio.

Em paralelo, temos também vindo a estar ati-
vos na captação de leads internacionais, com o 
fim último de atrair startups para Portugal. O 
capital de risco da Portugal Ventures é, a par 
de muitos outros instrumentos públicos, um 
instrumento que dinamiza startups nacionais e 
pode agilizar a atração para Portugal de mais 
investimento estrangeiro, mais talento e maior 
capacidade de inovação.

Em que estágio do ciclo de vida da startup 
é que a PV investe e aposta?

Temos estado muito ativos no investimento 

de mínimos produtos viáveis (MVP, de Mini-

mum Viable Product), que se assumem como 

a versão mais simples de um produto ou ser-

viço funcional em fase de teste de mercado, 

preferencialmente já com receitas associadas. 

As áreas que se tem identificado como maior 

potencial prendem-se com, para além do Tu-

rismo, as Tecnologias (Enterprise, Cibersecu-

rity, Networks, Artificial Intelligence, AR/VR, 

Marketplaces, Blockchain e IoT) e Indústria 4.0 

(New Materials, Electronics, Robotics, Cleante-

ch, Agrotech, SeaTech). 

Qual é o montante disponível para apoiar 

estas empresas? 

Temos uma liquidez conjunta de cerca de 20 mi-

lhões de euros, podendo para o efeito usar vários 

fundos, com diferentes teses de investimento.

Considera que os objetivos a que se pro-

pôs no início do seu mandato estão a ser 

alcançados?

Os objetivos de atividade estão a ser cumpri-

dos, mas estes são, em boa verdade, apenas 

uma pequena fração daquilo que verdadeira-

mente importa. Os indicadores de resultado – 

indicadores de longo prazo, que não se esgo-

tam num mandato – são aqueles que verdadei-

ramente podem mudar o ecossistema e estão 

relacionados com retorno por euros investidos. 

Como avalia o ecossistema de empreende-

dorismo português? 

O ecossistema de empreendedorismo portu-

guês está a crescer. Temos aproveitado bem as 

ondas de inovação tecnológicas, muito graças 

ao talento nacional que é excelente. Temos, 

também, vindo a criar condições para que as 

nossas empresas possam explorar estratégias 

de crescimento rápido (Get Big Fast), desde 

logo porque são hoje cada vez mais os ope-

radores de capital de risco a operar em Portu-

gal. Fica a faltar apenas a componente tempo. 

De facto, parece uma contrassenso quanto se 

trabalha diariamente com empresas de cres-

cimento rápido mas o ecossistema precisa de 

tempo: “It takes time to be a (wo)man, Don’t 

you rush to get old”. 

Iniciativas: 

Investimento até  
1 milhão de euros

Candidaturas  
abertas até 

16 de setembro!

Projetos Non-Tech  
e Tech

Investimento até  
1 milhão e meio  

de euros

Candidaturas  
abertas até  

16 de setembro!

Candidaturas  
em contínuo

As informações 
sobre  

as Calls  
encontram-se 

disponíveis em 
portugalventures.pt
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Com uma economia aberta ao mercado internacional, nomeadamente aos países 
europeus, o México é um mercado altamente atrativo e com uma dimensão 

considerável para as empresas portuguesas. 

A evolução globalmente positiva das relações económicas e comerciais entre 
Portugal e o México tem criado cada vez mais oportunidades de negócio para as 

empresas portuguesas nos mais variados setores de atividade, nomeadamente nas 
seguintes áreas: energia, infraestruturas, tecnologias de informação e comunicação, 
automóvel, aeronáutica, agroalimentar, indústria transformadora, têxtil e confeção, 

calçado e transportes públicos.

Sendo o segundo parceiro comercial de Portugal na América Latina, o mercado 
mexicano oferece um potencial consideravelmente significativo às empresas nacionais. 

Além disso, Portugal é o país europeu geograficamente mais próximo do México.

O México representa ainda uma porta de entrada para os mercados da América do 
Norte, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Canadá, bem como para os 

países da América Central e das Caraíbas. 

Jorge Roza de Oliveira, embaixador de Portugal no México, Alfredo Pérez Bravo, 
embaixador do México em Portugal, e Álvaro Cunha, delegado da AICEP neste 

mercado, apresentam uma análise detalhada deste importante mercado.

MÉXICO
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 > POR JORGE ROZA DE 
OLIVEIRA, EMBAIXADOR  
DE PORTUGAL NO MÉXICO

No político, com a visita do Presiden-
te da República, em julho de 2017, e 
em dezembro passado, a presença do 
primeiro-ministro na tomada de pos-
se do Presidente López Obrador. Ou 
com as recentes Consultas Políticas 
realizadas na Cidade do México com 
a secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação.

No cultural, com a fantástica presen-
ça de Portugal na FIL de Guadalajara 
em novembro passado e com o en-
sino crescente do português, não só 
nos vários polos da UNAM na capital, 
como em Morelia, na Universidade  
Latina de América. E também na re-
cente abertura de um Leitorado na 
Universidade de Guadalajara.

E sobretudo no campo económico, 
com a presença cada vez mais sólida 
de empresas portuguesas no mercado 
mexicano, havendo já uma centena de 

empresas aqui estabelecidas. Há seto-
res onde temos maior presença – nos 
moldes ou nas infraestruturas – mas 
são todos os que diariamente batem à 
porta dos escritórios da AICEP a pro-
curar informação sobre o México. E 
os números consulares apontam para 
dois portugueses por dia a virem residir 
para cá, como migrantes empresariais.

O próprio mercado cria cada vez mais 
oportunidades e a vontade mexicana 
de diversificar a economia abre janelas 
às nossas empresas. Há aliás um cres-
cendo de presença empresarial mexica-
na – bem sei que através de Espanha 
– no nosso país. Tem por isso sido defi-
nitivamente uma prioridade desta Em-
baixada promover e facilitar os contac-
tos entre empresários dos dois países.

Daí que àqueles que não conhecem o 
mercado mexicano ou que procuram 
um destino de internacionalização na 

América Latina, só posso aconselhar o 
México. Aliás, as empresas portugue-
sas já cá estão, sendo uma centena 
por todo o país – e em alguns setores 
com bastante força. 

O México é um dos países mais aber-
tos, tendo o maior número de tratados 
de livre comércio celebrados e um bom 
clima de negócios. Nunca ouvi um por-
tuguês queixar-se. E o México, para o 
bem e para o mal, tem uma fronteira 
terrestre de quatro mil quilómetros 
com a maior economia do mundo.

As oportunidades, como digo, exis-
tem. Mas não vou ensinar o Padre-
-nosso ao vigário: é preciso vir conhe-
cer o mercado, estabelecer contactos 
e sentir o ambiente. Aqui estaremos 
ao vosso dispor para ajudar no que 
possamos. Não há, para mim, maior 
alegria neste posto do que ver uma 
empresa portuguesa a ter sucesso. 

MÉXICO: UM MERCADO  
DE OPORTUNIDADES  

PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS

As relações entre o México e Portugal atravessam um momento de exceção. Pode 
soar a frase feita, a lugar-comum, mas não deixa de resumir o que têm sido os 

últimos anos da relação bilateral. Em todos os campos.
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As relações diplomáticas entre Portugal 
e o México já contam com 154 anos 
de história. Durante esse longo pe-
ríodo estabeleceram-se diversos con-
tactos e ações bilaterais, mas não há 
duvida que foi nos últimos cinco anos 
que a relação institucional, pública e 
privada, foi particularmente ativa e 
positiva. Para mim, um dos momentos 
mais relevantes na história das relações 
entre ambas as nações foi a visita de 
Estado do Presidente da República Por-
tuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ao 
México, em julho de 2017. Com esta 
importante visita relançou-se o diálogo 
político ao mais alto nível, dando um 
novo impulso aos intercâmbios bina-
cionais em diversas áreas. 

A partir desse momento, o diálogo 
político e institucional entre os gover-
nos melhorou e avançou até alcançar 
o seu melhor momento, com a tam-
bém memorável Visita de Trabalho ao 
México, em dezembro de 2018, do 
primeiro-ministro, António Costa, que 
nos honrou com a sua presença na to-
mada de posse do atual Presidente do 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor. Ambos os dirigentes destacaram 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO 
INSTITUCIONAL ENTRE PORTUGAL  

E O MÉXICO

As mulheres e os homens constituem a essência 
das instituições dos seus países, sendo estas últimas 
o alicerce das nações. Daí, a enorme importância 
da relação institucional entre os diferentes países 
que compõem a aliança das nações. Portugal e o 

México têm concedido essa importância ao diálogo 
binacional, com as instituições oficiais, como os Chefes 
de Estado, de governo, os Ministérios, as Embaixadas 

e outras, a conduzir com êxito os diversos vínculos 
entre as nossas duas nações. 

nesse momento as suas afinidades po-
líticas e institucionais. 

A visita do primeiro-ministro português 
fechou com chave de ouro a magnífica 
participação de Portugal na Feira Inter-
nacional do Livro de Guadalajara 2018, 
(a segunda maior feira deste género rea-
lizada a nível mundial). O sucesso da pre-
sença portuguesa em Guadalajara, com 
mais de 40 escritores de diversos géne-
ros literários, representantes de cinema, 
teatro, música, dança, gastronomia, tu-
rismo e indústrias criativas, traduziu-se 
num encontro estratégico para gerar 
novas oportunidades de negócio numa 
área com grande potencial por explorar.  

O grande impulso gerado por estas vi-
sitas concretizou-se finalmente, há uns 
dias, no encontro institucional luso-
-mexicano mais importante previsto no 
marco jurídico binacional: a Reunião 
do Mecanismo de Consultas em Maté-
ria de Interesse Mútuo Portugal – Méxi-
co, que depois de muitos anos realizou 
a sua terceira reunião, liderada pelo 
subsecretário (secretário de Estado) de 
Relações Exteriores, embaixador Julián 
Ventura, e pela secretária de Estado 

dos Negócios Estrangeiros e da Coope-
ração de Portugal, Teresa Ribeiro. 

Neste âmbito, reforçou-se a colabora-
ção a partir da prioridade que ambos 
os governos concedem à inclusão e à 
promoção do bem-estar social, uma 
vez que concordaram na ampliação e 
no aprofundamento da cooperação e 
do intercâmbio académico, educati-
vo e cultural. Da mesma forma, ficou 
acordado o trabalho com outras de-
pendências e com o setor privado para 
ampliar os fluxos comerciais, turísticos 
e de investimento, ao mesmo tempo 
que se reafirmou o compromisso de 
ambos os governos com o processo 
de modernização do Acordo Global do 
México com a União Europeia. 

No mesmo encontro de alto nível, par-
tilharam-se prioridades no âmbito mul-
tilateral, nas quais o México e Portugal 
mantêm uma sólida sinergia, incluindo 
a instrumentação da Agenda 2030, a 
devida execução do Pacto Global para 
uma Migração Segura, Ordenada e Re-
gular, assim como o trabalho conjunto 
dentro do marco da Conferência Ibero-
-americana. Deve sublinhar-se que o 

 > POR ALFREDO PÉREZ BRAVO, 
EMBAIXADOR DO MÉXICO  
EM PORTUGAL
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México reafirmou o seu compromisso 
para trabalhar com Portugal para o êxito 
da Conferência dos Oceanos da ONU, 
que se realizará em Lisboa em 2020. 

Esta relação diplomática, interinstitu-
cional, gerou um bom ambiente, per-
mitindo que ambos países trabalhem 
juntos nas áreas de cooperação de 
grande importância, como o comér-
cio, investimento, energias limpas, 
inovação, empreendedorismo, TIC, 
indústria 4.0, economia azul, cultura, 
turismo, entre outras. 

Hoje, o México é o segundo parceiro co-
mercial de Portugal na América Latina, 
depois do Brasil. O comércio bilateral as-
cendeu a 853,3 milhões de dólares em 
2018 (contra 480 milhões de dólares em 
2015), e o investimento acumulado de 
Portugal no México, entre 1999 e 2018, 
foi de 182,4 milhões de dólares. Por ou-
tro lado, o fluxo de visitantes portugue-
ses ao México foi de 49.172 pessoas em 
2018 (segundo destino mais visitado por 
portugueses na América Latina), quan-
do em 2014 não ultrapassava os 20 mil 
turistas portugueses.

Este aumento impressionante dos valo-
res económicos não teria sido possível 
sem a participação de duas instituições 
centrais no âmbito comercial: a Agência 
para o Investimento e Comércio Exter-
no de Portugal (AICEP) e a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Mexicana 

(CCILM). A primeira destaca-se como 
uma das melhores agências de promo-
ção no mundo, liderada (nos quatro 
anos que estou em Lisboa) por dois por-
tugueses excecionais: Miguel Frasquilho 
e Luís Castro Henriques, sucessivamente. 
E, a segunda, pela sua presença sempre 
ativa, a cujo presidente, Miguel Gomes 
da Costa, reconheço e agradeço todo 
o seu trabalho a favor da aproximação 
entre os dois países.

A Embaixada do México e o embai-
xador em particular têm trabalhado 
também com outras importantes ins-
tituições portuguesas, como: a Agên-
cia para a Competitividade e Inovação 
(IAPMEI); a Câmara de Comércio e 
Indústria Portuguesa (CCIP); a Asso-
ciação Empresarial de Portugal (AEP); 
a Associação Nacional da Indústria de 
Moldes (CEFAMOL), entre outras.

Este trabalho coordenado permitiu o 
desenvolvimento de atividades de alto 
impacto económico. Por exemplo, entre 
2017 e 2018, realizaram-se 11 missões 
de empresários portugueses ao Méxi-
co e quatro de empresários mexicanos 
a Portugal. Atualmente, a presença 
de empresas portuguesas no México 
ocupa um lugar muito especial em se-
tores de relevância, a saber: moldes e 
ferramentas, automóvel, aeroespacial, 
infraestrutura, farmacêutico, elétrico, 
eletrónico, ambiente, TIC, entre outros. 
Também aqui os valores são altamente 

favoráveis: em 2015, cerca de 100 em-
presas portuguesas tinham negócios e 
ligações com o México, atualmente são 
quase 800 empresas portuguesas rela-
cionadas com o meu país.

O processo de modernização do acor-
do global com a União Europeia, as-
sim como o novo Tratado entre o 
México, os Estados Unidos e o Cana-
dá (T-MEC), juntamente com o sóli-
do marco jurídico que rege a relação 
bilateral, torna ainda mais atrativa a 
proximidade do setor privado nos dois 
sentidos, favorecendo os intercâmbios 
de produtos e serviços de alta qualida-
de e o aumento do investimento nos 
setores estratégicos para o desenvolvi-
mento de ambos os países. 

O potencial oferecido pelo mercado do 
México às empresas lusas é exponencial-
mente significativo. O México é uma das 
15 maiores economias no mundo, com 
mais de 1,15 biliões de dólares e uma 
projeção de crescimento para os próxi-
mos anos entre dois e quatro por cento. 
Devemos recordar que o México conta 
com uma rede de 12 Tratados de Livre 
Comércio assinados com as principais 
economias do mundo, o que lhe dá um 
acesso privilegiado a mercados como os 
Estados Unidos da América, Canadá, 
países europeus, América Latina, Ásia e 
o Pacífico. Aliás, os Tratados de Livre Co-
mércio permitem relações institucionais 
que aceleram os intercâmbios e poten-
ciam os lucros.  

Portugal e o México estão destinados a 
ser parceiros estratégicos e a rede, a ní-
vel institucional e a nível pessoal, que te-
mos vindo a construir nos últimos anos, 
consolida uma base de prosperidade 
para ambas as economias, para ambas 
as nações. Resta-me expressar o meu 
agradecimento a todos os portugue-
ses, a este maravilhoso país, por con-
fiarem no México. Aos empresários de 
Portugal, recordo que são bem-vindos 
no México, onde encontram grandes 
oportunidades para internacionalizar a 
sua atividade num dos mercados mais 
ativos e produtivos a nível global. 
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O México tem uma das maiores e 
mais abertas economias do mundo, 
membro do G20, potência industrial, 
sede de empresas líderes mundiais, 
exportador de produtos manufa-
turados e rico em matérias-primas. 
Além disso, tem uma população jo-
vem, quadros altamente qualificados, 
mão-de-obra treinada, um grande 
e sofisticado mercado interno, uma 
elevada biodiversidade, uma localiza-
ção estratégica, uma economia está-

UM MERCADO AO ALCANCE  
DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

Otimismo. É o qualificativo que, segundo os relatos públicos, tem transparecido da 
apreciação recente de algumas multinacionais sobre o México.

Sabe-se que o mundo, especialmente o mundo da economia e o mundo dos 
negócios, é incerto. As últimas semanas em particular têm-se encarregado de 

demonstrar a incerteza que paira sobre a economia mexicana. Intimamente ligada 
à economia dos Estados Unidos da América, cujo governo faz da incerteza uma 

pedra de toque da sua política, não seria de esperar outra coisa.

Há então razão para aquele otimismo, ou tratar-se-á de um erro grosseiro de 
apreciação – ou ainda de uma notícia inventada? Procurar-se-á mostrar neste 

artigo que há razão para otimismo.

vel e crescente, bem como um apego 
aos equilíbrios macroeconómicos: 
estas características do México são 
razão para otimismo.

O México deve ser abordado com 
ponderação, tempo e dedicação. Há 
razão para ser otimista, mas os resul-
tados de uma aposta neste mercado 
só se veem a médio prazo. A incerte-
za que existe na economia mundial 
exige cuidado.

 > POR ÁLVARO CUNHA, 
DELEGADO DA AICEP  
NO MÉXICO
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E a indefinição do primeiro ano de 
um novo Presidente e de um novo 
governo federal não permitem ainda 
ter toda a clareza sobre as políticas 
económicas e os grandes investimen-
tos públicos, que só agora começam a 
definir-se com mais pormenor.

Estamos no início de um manda-
to presidencial. O atual Presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, 
tomou posse no passado dia 1 de 
dezembro. Chefe de Estado e de go-
verno num sistema presidencialista, 
Andrés Manuel governará por seis 
anos – até 2024 –, e, nos termos da 
Constituição do México, não poderá 
ser reeleito. 

sexénios: a preservação da abertura do 
México, que o torna um dos mercados 
mais abertos do mundo; a continuida-
de e modernização dos acordos econó-
micos que ligam o México a dezenas 

da na Câmara de Deputados Federal 

o Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Sendo uma obrigação constitucional, 

a apresentação deste plano pelo go-

verno federal tem como intenção es-

tabelecer os objetivos, as estratégias e 

as prioridades durante o sexénio. 

O Plano estabelece uma ambiciosa 

meta de crescimento da economia: 

quatro por cento de média anual para 

o conjunto do mandato e seis por cen-

to no último ano – 2024. Polémica, 

esta meta é porém considerada sus-

cetível de ser atingida por associações 

empresariais, como o Consejo Coor-

dinador Empresarial - CCE, a cúpula 

México em números

•  PIB: 1.151 mil milhões  
de dólares (2017).

•  O maior país de língua 
espanhola do mundo.

•  15ª maior economia  
do mundo.

•  13º maior exportador 
mundial.

•  12º maior recetor de 
Investimento Direto 
Estrangeiro.

•  2ª maior economia  
da América Latina.

•  Principal parceiro comercial 
dos Estados Unidos da 
América no primeiro 
trimestre de 2019. 

•  Taxa de desemprego  
de apenas 3,5 por cento 
(abril, 2019).

do setor empresarial do México, e por 
empresários como Carlos Slim. 

Segundo os seus cálculos, para se atin-
gir aquele resultado é necessário que 
o conjunto do investimento público e 
privado atinja 27 por cento do PIB. O 
investimento privado rondou, nos últi-

Este ano, como acontece sempre no 
início de um sexénio, será o ano da 
clarificação e concretização das gran-
des linhas da política do governo, em 
particular da política económica. Há, 
portanto, alguma indefinição. Mas é 
claro que se mantêm os aspetos essen-
ciais da política económica dos últimos 

de países, em particular do Tratado de 
Livre Comércio com a União Europeia; 
o equilíbrio das contas públicas; o res-
peito pela autonomia do Banco Cen-
tral; e a procura ativa de investimento 
privado, mexicano e estrangeiro.

No passado dia 30 de abril, deu entra-

“O México deve 
ser abordado com 

ponderação, tempo e 
dedicação. Há razão 

para ser otimista, mas 
os resultados  

de uma aposta neste 
mercado só se veem  

a médio prazo.”



MERCADOS Portugalglobal nº12134

mos anos, 20 por cento do PIB e o pú-
blico os três por cento. Sendo objetivo 
do governo aumentar o investimento 
público até aos cinco por cento, os res-
tantes 22 por cento terão que ser da 
responsabilidade da iniciativa privada. 
O governo federal procura, por isso, e 
com crescente intensidade atrair inves-
timento privado. E, seguindo a tradi-
ção de há vários anos, será certamente 
bem-vindo o investimento estrangeiro 
para ajudar a atingir a meta dos qua-
tro por cento médios no sexénio. Os 
projetos que se destacam no Plano 
Nacional de Desenvolvimento só se 
poderão concretizar com o apoio de 
investimento privado.

Reunindo estados do México que 
historicamente não acompanham as 
taxas de crescimento das regiões de 
grande implantação industrial – onde 
o crescimento do PIB tem chegado a 
atingir os seis por cento – e outros 
que se ressentiram da forte queda da 
produção petrolífera, à região do sul 
sudeste do México é dada especial 
atenção pelo governo federal, que 
anunciou várias medidas e projetos 
para essa região. Dois dos grandes 
projetos de infraestruturas localizam-
-se precisamente nesta região: o Com-
boio Maia e o Programa para o Desen-
volvimento do Istmo de Tehuantepec.

•  A palavra-chave para estabelecer 
um relacionamento com as em-
presas mexicanas é colaboração. 
Deixar claro desde o início que se 
está sentado à mesma mesa para 
ajudar a resolver um problema, a 
suprir uma necessidade ou a coo-
perar num projeto novo.

Cultura de negócios

e um sim pode ser só um sim de 
princípio, ou seja, um sinal de von-
tade de iniciar a negociação. E isto 
depois de um período de intercâm-
bio de contactos, considerado lon-
go em Portugal. Em seguida pode 
suceder-se a insistência de uma ne-
gociação rápida, mas intensa.

•  A relação pessoal e as visitas fre-
quentes são indispensáveis. O es-
tabelecimento da confiança é in-
dispensável para o negócio.

•  O ambiente de negócios no Méxi-
co é mais formal que em Portugal. 
Nunca se deve tomar a iniciativa 
de tratar o interlocutor por tu. A 
pontualidade é a norma. 

•  Impõe-se o uso do espanhol na 
comunicação escrita e na comu-
nicação falada, sendo de evitar o 
mais possível o uso do inglês, que 

cria de imediato uma distância 
com o interlocutor.

•  A cultura mexicana, incluindo a 
cultura de negócios, tem influên-
cia latina e dos Estados Unidos da 
América. Mas em muitos aspetos é 
consideravelmente diferente: mui-
to raramente se obtém um não 

•  A cultura de negócios é única e 
não é fácil de apreender. Só o con-
tacto direto e sem pré-juízos per-
mite a cada empresário tirar a sua 
própria conclusão sobre a possibi-
lidade de fazer negócio.

•   A Europa é vista como uma re-
ferência de sofisticação, conheci-
mento, inovação, riqueza e cultu-
ral. Na abordagem ao mercado e, 
desde o primeiro momento, deve 
deixar-se claro que Portugal inte-
gra a União Europeia.
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O Comboio Maia é apresentado como 
o mais importante projeto de infraes-
truturas, turismo e desenvolvimento 
socioeconómico deste sexénio. Per-
correrá mais de 1.500 quilómetros e 
passará por cinco estados. O Progra-
ma para o Desenvolvimento do Ist-

erigido numa base aérea, a de Santa 
Lucia); cobertura total do país com 
internet sem fios; e acesso à saúde 
universal e gratuita no fim do sexénio.

Estima-se que cerca de 40 milhões de 
mexicanos integrem as classes médias, 
médias-altas e altas. População sofisti-
cada, aberta à inovação, e, no caso dos 
segmentos de maior poder de compra, 
que viaja, nomeadamente para a Eu-
ropa. Trata-se de uma população com 
poder de compra para adquirir bens e 
serviços de valor acrescentado e dife-
renciados. Este indicador é uma refe-
rência da atratividade do mercado me-
xicano para as empresas portuguesas. 
Mas o mercado interno do México tem 
muito potencial para crescer.

A dimensão das classes médias do 
México corresponde a 30 por cen-
to da população, uma percentagem 
reduzida quando comparada com a 
média da OCDE e inferior à de vários 
países da América Latina. Com efeito, 
um número considerável de habitan-
tes aufere rendimentos reduzidos e a 
distribuição da riqueza é muito desi-
gual. O atual governo federal, com 
explícitas preocupações sociais como 
há anos não haveria no México, anun-
ciou várias políticas com o fim de ele-
var o poder de compra da população. 

O estabelecimento da meta de qua-
tro por cento de taxa de crescimento 
anual do PIB é uma delas. Sublinha o 
Plano Nacional de Desenvolvimento 
que esta taxa é mais do dobro da taxa 
de crescimento demográfico do Mé-
xico. Esta é uma das vias pelas quais 
pode aumentar o poder de compra. 
Ou seja, perspetiva-se um aumento 
do mercado interno. 

Outro meio é a redução da informalida-
de. Os trabalhadores do setor informal, 
pela sua situação geralmente precária, 
veem limitado o seu acesso a bens de 
consumo duradouros, a serviços de 
saúde e outros, que pressupõem a exis-
tência de um vínculo e um historial que 
eles não têm. E os seus rendimentos são 
também com muita frequência mais re-
duzidos que os da população que tra-
balha no setor formal. Trata-se de um 

mo de Tehuantepec terá como eixo 
o Corredor Multimodal Interoceânico 
ou Corredor Transístmico, que ligará o 
Pacífico ao Golfo do México, com o 
objetivo de impulsionar o crescimento 
da economia da região.

Outros projetos que devem ser men-
cionados são os seguintes: construção 
do novo aeroporto Felipe Ángeles da 
Cidade do México (cancelado o an-
terior em início de construção, será 

número considerável de habitantes: 
estima-se que cerca de 57 por cento da 
população ocupada trabalha na eco-
nomia informal, produzindo à volta de 
23 por cento do PIB. Por via da redução 
da informalidade também se perspetiva 
um aumento do mercado interno.

Oportunidades 
no México
O México necessita de aumentar, e 
procura aumentar, o valor acrescen-
tado do setor de manufatura, contri-
buindo nomeadamente para aumen-
tar a autonomia da sua economia, 
hoje muito dependente da dos Esta-
dos Unidos da América.

“Têxtil e confeção, 
calçado, automóvel e 

aeronáutico são setores 
de oportunidades 
para as empresas 

portuguesas, 
nomeadamente 
aliando-se com 

empresas ou entidades 
mexicanas.”

“Não há que ter 
dúvidas que as 

empresas portuguesas 
são bem-vindas e 

que encontram no 
México múltiplas 
oportunidades, 

contribuindo para que 
a perspetiva otimista se 

concretize.”
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Têxtil e confeção, calçado, automóvel 
e aeronáutico são setores de oportu-
nidades para as empresas portugue-
sas, nomeadamente aliando-se com 
empresas ou entidades mexicanas. É o 
que mostra, por exemplo, o setor dos 
moldes e da transformação de plás-
ticos, em particular para a indústria 
automóvel, onde várias empresas por-
tuguesas se estabeleceram no México 
nos últimos anos.

Em várias áreas das tecnologias de in-
formação e comunicação as empresas 
portuguesas podem encontrar negócio, 
sendo de destacar a educação, o setor 
financeiro e a segurança informática.

No que respeita à educação, o Méxi-
co necessita de investir muito, tanto 
no setor público como privado, em 
particular em tecnologias de infor-
mação e comunicação. 

O setor financeiro procura aumentar a 
taxa de cobertura bancária, das mais 
reduzidas da América. Esse alarga-
mento torna-se agora ainda mais pre-
mente, uma vez que o atual governo 
decidiu passar a entregar os apoios 
sociais diretamente aos benificiários e 
com recurso a cartões bancários.

Na área da segurança informática, o 
México é insistentemente apresenta-
do com algumas vulnerabilidades im-
portantes quanto à segurança e frau-

de informáticas, mesmo no contexto 

da América Latina.

No setor da energia, as áreas de opor-

tunidade vão desde a produção de 

energia de fontes renováveis (projeto, 

instalação, exploração, manutenção, 

impactos sociais e ambientais), com 

particular destaque para a eólica e a 

solar, para as quais o México tem con-

dições excecionais, até à conservação 

e poupança energéticas.

As infraestruturas rodoviárias, ferroviá-

rias, elétricas e de telecomunicações 

México e Estados 
Unidos da América

•  A fronteira entre os dois 
países é a que tem o 
maior número de postos 
fronteiriços do mundo. E é 
a décima maior fronteira 
terrestre do mundo.

•  Um milhão de dólares 
americanos por minuto: 
montante do comércio 
bilateral.

também oferecem oportunidades de 
negócio. O mesmo se passa quanto ao 
abastecimento de água potável e sa-
neamento básico, em que importantes 
concentrações urbanas lidam com pro-
blemas crescentes. E com o ambiente 
– resíduos urbanos, contaminação de 
solos, poluição marítima, entre outros.

No agroalimentar, realçando as ca-
racterísticas distintivas da oferta por-
tuguesa, há oportunidades para o 
vinho, os queijos, as peras e maçãs, 
mencionando produtos que têm auto-
rização de exportação para o México.

Deve referir-se ainda o setor dos trans-

portes públicos, urbanos em particu-

lar, com múltiplas necessidades iden-

tificadas já há anos, e a mobilidade 

elétrica urbana, que tenderá a crescer 

em importância.

A incerteza e a indefinição que agora 

se apresentem não serão suficientes 

para retirar fundamento ao otimismo 

quanto ao futuro do México e da sua 

economia: não há que ter dúvidas 

que as empresas portuguesas são 

bem-vindas e que encontram no Mé-

xico múltiplas oportunidades, para 

contribuírem para que essa perspeti-

va otimista se concretize.

Sabemos que há muito para fazer no 

nosso segundo mercado da América 

Latina. Nós, AICEP, aí estamos para 

apoiar esse esforço, que é grande, 

mas que vale a pena.

O México está ao alcance das empre-

sas portuguesas. 

alvaro.cunha@portugalglobal.pt

mailto:alvaro.cunha@portugalglobal.pt


MERCADOSjunho 2019 37

Em 2004, o México era considerado pe-
los empresários portugueses um merca-
do longínquo, com forte predominância 
e dependência comercial do seu grande 
vizinho geográfico, os Estados Unidos 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LUSO-MEXICANA

O balanço das relações comerciais  
entre Portugal e o México

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) celebra, em 2019, os 
seus primeiros 15 anos de existência. E como é grande a diferença das relações 

comerciais entre os dois países nesta década e meia!

da América, e também, por razões his-
tóricas e culturais, de Espanha. 

Em 2018, as trocas comerciais de bens 
e serviços entre Portugal e o México 
atingiram o valor mais alto de sempre, 
de cerca de 570 milhões de euros, ten-
do quase duplicado nos últimos quatro 
anos. Hoje, o México é, de forma des-
tacada, o segundo parceiro comercial 
mais importante de Portugal na América 
Latina, apenas ultrapassado pelo Brasil.

A balança comercial de bens, histori-
camente favorável a Portugal, apre-
sentou em 2018 três setores a ocu-
par mais de 50 por cento das nossas 
exportações – máquinas e aparelhos, 
produtos químicos e plásticos e borra-

cha, sendo de destacar também o se-
tor da pasta e papel, que, ocupando o 
quinto lugar no ranking dos setores, 
foi o que maior taxa de crescimento 
apresentou no ano passado.

Nas importações de Portugal prove-
nientes do México, o petróleo tem 
sido tradicionalmente o setor mais 
relevante, o que também ocorreu em 
2018, com cerca de 40 por cento do 
total importado, o qual, em conjunto 
com os setores dos Plásticos e Borra-
cha e Produtos Agrícolas, atingiram 
cerca de 70 por cento do total. 

Nos últimos anos, a CCILM tem acom-
panhado e feito esforços no sentido 
de reforçar o desenvolvimento destas 
relações comerciais, tanto no âmbi-
to dos seus cerca de 100 membros, 
como no reforço das relações com 
os seus parceiros institucionais mexi-
canos. Esforços desde sempre acom-
panhados pelo importante apoio da 
Embaixada do México em Portugal, 
da Embaixada de Portugal no México 
e da AICEP, tanto em Portugal como 
da sua delegação no México. 

Tem também sido fundamental o esta-
belecimento de relações com empresas 
de consultadoria instaladas no México, 
em áreas muito diversas, como as áreas 
de negócios, jurídica, fiscal e aduanei-
ra. No ano de 2008, as iniciativas de 

 >  POR MIGUEL GOMES DA 
COSTA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LUSO-MEXICANA



MERCADOS Portugalglobal nº12138

divulgação, por parte da CCILM, do 
ambicioso programa de investimento 
quinquenal de infraestruturas do go-
verno mexicano despoletaram um es-
pecial interesse de empresas portugue-
sas, concretizado, entre outros, com a 
importante presença do grupo Mota-
-Engil no mercado mexicano.

Nos últimos quatro anos, foram desen-
volvidos três projetos de Internacionali-
zação conjunta, no âmbito dos apoios 

lização preferencial de grandes proje-
tos industriais, dada a competitividade 
dos seus custos e a grande abertura 
da sua economia ao exterior.

A recente assinatura do novo Tratado 
entre México, Estados Unidos da Amé-
rica e Canadá (T-MEC), que se prevê 
que venha a substituir o anterior Tra-
tado de Livre Comércio da América do 
Norte (TLCAN), contribuirá de forma 
importante para o continuado desen-

anos, mais de 300 empresas instaladas 
e mais de 45 mil trabalhadores. 

Por sua vez, no setor automóvel, um 
dos setores industriais mais dinâmicos 
e competitivos do México, as exporta-
ções atingiram, em 2017, mais de 126 
mil milhões de dólares. Nesta área, as 
empresas portuguesas dos setores dos 
moldes e outras máquinas e ferra-
mentas podem aumentar substancial-
mente as cotas de exportação.

Também o setor agroalimentar e de 
bebidas, um mercado com mais de 
120 milhões de consumidores e im-
portações de mais de 25.800 milhões 
de dólares em 2018, constitui um alvo 
de grande importância.

A área das infraestruturas e engenha-
ria, onde Portugal já se encontra bem 
representado, tem previsto no Novo Pla-
no de Infraestruturas para o período de 
2019 a 2024 novos projetos. O mesmo 
se pode dizer do setor de energias re-
nováveis, onde o México se situa como 
quarto produtor mundial de eletricida-
de a partir da energia geotérmica e um 
dos três países com maior potencial de 
investimento no campo das energias so-
lar e eólica. De referir ainda o setor das 
TICE, área também essencial para o de-
senvolvimento da economia mexicana.

Neste ano de grandes desafios e incer-
tezas a nível mundial, o crescimento 
das nossas exportações e a diversifi-
cação dos seus mercados de destino 
constitui, como sabemos, um fator 
fundamental para o crescimento da 
nossa economia.

O mercado mexicano, como grande 
economia da América Latina e um 
PIB de 1,2 biliões de dólares, deverá 
continuar a merecer a atenção das 
empresas portuguesas, que podem 
contar com a experiência de 15 anos 
da CCILM para as apoiar nos seus es-
forços para o crescimento das relações 
económicas entre os nossos países. 

www.camaralusomexicana.org

do QREN e do Portugal 2020. Os dois 
primeiros projetos, realizados entre 
2014 e 2016, levaram ao México 31 
empresas portuguesas de diferentes se-
tores, com destaque para as tecnologias 
de informação, comunicação e eletróni-
ca (TICE), o aeroespacial e o automóvel.

O último projeto de internacionaliza-
ção, que decorreu em 2018, para além 
de ter contado com a participação de 
oito empresas portuguesas em duas 
missões empresariais ao México, fi-
cou marcado pela realização da maior 
missão de empresários mexicanos de 
sempre a Portugal, num total de 16 
empresas que estabeleceram contac-
tos com 26 empresas nacionais.

A economia mexicana tem-se trans-
formado ao longo dos últimos anos 
na maior plataforma industrial da 
América Latina, com elevados fluxos 
de investimento estrangeiro e de loca-

volvimento da economia mexicana, 
constituindo também uma grande 
oportunidade para os fornecedores na-
cionais mexicanos, dado que o conteú-
do regional de cada membro terá de 
aumentar até 75 por cento, obrigando 
as empresas exportadoras a adquirir o 
maior volume de inputs dentro dos três 
países que integram o Tratado.

Também o acordo de princípio de livre 
comércio assinado em abril de 2018 
entre a União Europeia e o México, que 
visa atualizar a convenção em vigor da-
tada de 2000, abre novas perspetivas 
para o desenvolvimento das relações 
comerciais entre as duas partes. 

A oportunidade deste grande mercado 
mexicano para as empresas portugue-
sas mantém assim um forte potencial, 
nomeadamente no setor aeronáutico, 
que conta com taxas de crescimento 
anuais de 15 por cento nos últimos 10 

http://www.camaralusomexicana.org
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Esta sociedade foi concebida por José 
Vieira Lima, antigo presidente e CEO 
da Mercedes-Benz para o México e 
para a América Latina. O empresá-
rio português é também membro do 
Conselho de Administração de dife-
rentes empresas mexicanas, principal-
mente nas seguintes áreas: indústria 
automóvel, energias renováveis, mo-
bilidade de pessoas e mercadorias, im-
plementação de modelos de negócio, 
cultura empresarial e liderança. 

Além disso, conta ainda com a empre-
sária Isabel Santos (área da energia e 
eficiência energética) como correspon-
dente e partner em Portugal, sendo a 
promotora das relações culturais, sociais 
e económicas entre Portugal e o México.

Com uma equipa altamente experiente 
e intergeracional, capaz de responder 
aos mais diversos desafios empresariais, 
o Portugal Business Center trabalha 
maioritariamente com negócios B2B. 
Atualmente encontra-se a desenvolver 
a sua presença em novos projetos, no-
meadamente em negócios B2C de mar-
cas e produtos portugueses, junto dos 
consumidores mexicanos.

O principal objetivo do Portugal Busi-
ness Center é ser parceiro de empresas 
portuguesas com interesse no mercado 
mexicano, principalmente aquelas que 
estejam decididas a criar e desenvolver 
a sua empresa no México. Além disso, é 
fundamental que as empresas tenham 
capacidade técnica e uma oferta dife-
renciadora com valor agregado.

PORTUGAL BUSINESS CENTER MÉXICO
Uma das portas para o mercado mexicano

Com o principal objetivo de estruturar e participar em negócios e empresas com 
projetos entre Portugal e o México, o Portugal Business Center é uma sociedade 

privada com uma equipa multidisciplinar e empresas multissetoriais.

O Portugal Business Center funcio-
na assim como uma rampa de lan-
çamento para o mercado mexicano, 
disponibilizando a estruturação e 
capacitação necessárias para abordar 
por etapas o mercado.

Os seus modelos de atuação são as par-
cerias com sócios locais (coinvestimen-
to); as parcerias com empresas do Por-
tugal Business Center, com possibilidade 
de sinergias na área de negócio (coinves-
timento ou representação); e os negó-

cios estruturados de raiz, com taxas de 
retorno em conceito “chave-na-mão”.

Hoje em dia, o Portugal Business Cen-
ter opera nas áreas da construção e 
concessões de infraestrutura pública; 
arquitetura; energia; transportes e 
mobilidade; indústria automóvel e ae-
ronáutica; eletrónica de grande con-
sumo; e farmacêutica.

Contudo, é ainda importante referir 
que temos interesse nas seguintes 
áreas: aeronáutica, espaço e defesa; 
automóvel; infraestruturas; água e 
energia; máquinas e ferramentas; tec-
nologias de informação e comunica-
ção; e saúde e ciências da vida. 

As empresas portuguesas que preten-
dem trabalhar com o Portugal Business 
Center devem ter claros os seus objeti-
vos, os mercados internacionais onde 
operam e as soluções que produzem. 

vcruz@portuguesebc.com.mx

www.portuguesebc.com.mx

 >  POR VÍTOR PINTO DA CRUZ, 
BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER DO PORTUGAL 
BUSINESS CENTER MÉXICO

mailto:vcruz@portuguesebc.com.mx
http://www.portuguesebc.com.mx
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SARAIVA + ASSOCIADOS – S+A
México, um “ilustre desconhecido”

A vocação global da S+A determinou uma estratégia de internacionalização que 
começou em 2004. A abertura de um escritório no Brasil, em 2010, surgiu após 

uma associação em 2005 com um ateliê local, através do qual foram desenvolvidos 
projetos nas áreas residencial e hoteleira. Em 2012, abriu uma representação na 

Colômbia e, em 2015, foi a vez do México. Finalmente, em 2016, surgiu a delegação 
do Panamá, afirmando assim a expansão do grupo nos países latino-americanos.

A S+A selecionou a América Latina 
como uma região de investimento 
estratégico pelo seu posicionamento 
geográfico, bem como pelas condi-
ções específicas das economias locais, 
explorando oportunidades de negócio 
nos setores da arquitetura, urbanis-
mo, sustentabilidade e design.

Embora a atravessar profundas mu-
danças, nunca vimos o México como 
um “faroeste”. Para nós, portugue-

ses, é um “ilustre desconhecido”. 
Um país de enorme potencial econó-
mico, social e cultural e com o poder 
de influenciar uma vasta comunida-
de, quer em países hispânicos, como 
também no vizinho Estados Unidos 
da América.

Nos últimos quatro anos, ampliámos 
o nosso portefólio local e absorvemos 
rapidamente as suas transformações, 
num crescimento sustentado e quali-

 >POR MIGUEL CASTRO 
FERNANDES, PARTNER LATIN 
AMERICAN MARKETS DA S+A
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tativo. Trata-se de um mercado onde 
o processo de internacionalização 
está bastante avançado, funcionando 
como um hub para toda a região, em 
total interligação com Lisboa. 

No Grupo S+A, sempre se conside-
rou fundamental a presença física nos 
países onde operamos, não só por 
ser necessário prestar uma assistência 
efetiva ao nível dos licenciamentos e 
na execução das obras, como também 
pelo poder de adaptação à cultura lo-
cal. Esse know-how assente na capaci-
dade de enquadrar, de forma acessível 
e sem preconceitos, com novos hábi-
tos e culturas, consagrou-se na nossa 
imagem enquanto marca global.

Para alcançar uma maior inserção em 
novos mercados desta região, como o 
Uruguai, o Paraguai ou o Peru, a S+A 
procura estabelecer associações locais, 
com o intuito de obter um conheci-
mento aprofundado das necessidades 
do mercado, oferecendo por seu lado 
um serviço de valor acrescentado. 

A comemorar atualmente 23 anos 

de existência, a S+A alcança uma 

presença efetiva em 13 países, atin-

gindo uma forte presença global e 

colocando o grupo como uma das 

maiores empresas de arquitetura. De 

acordo com o ranking “WA100”, a 

97ª do mundo e a oitava da América 

Central e do Sul. 

www.saraivaeassociados.com

“Trata-se de um 
mercado onde 
o processo de 

internacionalização 
está bastante 

avançado, funcionando 
como um hub para 

toda a região,  
em total interligação 

com Lisboa.”

http://www.saraivaeassociados.com
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As exportações portuguesas de bens 
portugueses para o México alcança-
ram os 320,6 milhões de euros em 
2018, aumentando 12,9 por cento no 
período de 2014-2018. Este ano, no 
período de janeiro-março, essa subida 
foi de 12,4 por cento face aos mes-
mos meses do ano passado.

Por sua vez, as importações foram 
de 161,9 milhões de euros em 2018, 
com um aumento de 52,3 por cento 
entre 2014 e 2018. 

Relativamente ao comércio interna-
cional de bens, o México ocupou, em 
2018, a 23ª posição no ranking global 
de mercados clientes de Portugal (25ª 
no período de janeiro/março de 2019), 
e o 45º lugar como fornecedor (50º nos 
três primeiros meses do presente ano).

Em 2018, a quota do México no co-
mércio internacional português de 
bens foi de 0,55 por cento como 
cliente (23ª posição) e de 0,22 por 
cento como fornecedor (45ª posição). 

De acordo com os dados do INE, o 
número de empresas portuguesas que 

RELACIONAMENTO PORTUGAL – MÉXICO

No contexto do comércio internacional português de bens e serviços, o México 
assume-se como um parceiro comercial de Portugal cada vez mais importante. A 
balança comercial de bens e serviços é largamente favorável a Portugal, com as 

exportações e o número de empresas portuguesas exportadoras para este mercado 
a crescer consideravelmente ao longo dos últimos anos.

exportam os seus produtos e serviços 
para o México aumentou considera-
velmente no período de 2014-2018, 
passando de 606 empresas em 2014, 
para 811 em 2018. 

Os principais grupos de produtos ex-
portados por Portugal para o México 
em 2018 foram as máquinas e apare-
lhos (26,7 por cento), os químicos (12,9 
por cento), os plásticos e borracha 
(12,7 por cento), os veículos e outros 
materiais de transporte (9,2 por cento), 
as pastas celulósicas e papel (8,1 por 
cento), as matérias têxteis (7,5 por cen-
to), a madeira e cortiça (6,1 por cento) 
e os metais comuns (5,8 por cento). 

No ano de 2017, esta estrutura mante-
ve-se praticamente idêntica, à exceção 
do grupo de pastas celulósicas e papel, 
que registou um aumento de 298,1 por 
cento entre 2017 e 2018 (representou 
apenas 2,3 por cento das exportações 
totais para o México em 2017). 

Em relação às importações portuguesas 
de bens provenientes deste mercado, 
os combustíveis minerais ocuparam, 
em 2018, a primeira posição (38,9 por 

cento), seguindo-se os plásticos e bor-

rachas (15,9 por cento), os agrícolas 

(13,6 por cento) e as máquinas e apa-

relhos (9,6 por cento). Em 2017, esta 

estrutura manteve-se idêntica. 

Quanto aos serviços, e segundo os da-

dos do Banco de Portugal, as exporta-

ções atingiram os 43,3 milhões de eu-

ros em 2018 (mais 0,5 por cento face 

ao ano anterior), enquanto as importa-

ções foram de 62,5 milhões de euros 

(mais 13 por cento que em 2017). 

A quota do México como cliente de 

Portugal, em termos de serviços, foi 

de 0,13 por cento em 2018. Enquanto 

fornecedor, a quota deste país situou-se 

em 0,40 por cento no mesmo período.

Por fim, é importante ainda salientar 

que o turismo mexicano em Portugal 

tem registado um crescimento signifi-

cativo ao longo dos últimos anos, sen-

do que a quota das receitas relativas a 

turistas provenientes do México foi de 

21,7 milhões de euros em 2018, de-

notando um crescimento de 12,9 por 

cento face ao ano anterior. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O MÉXICO

2014 2015 2016 2017 2018 Var % 
18/14a

2018
jan/mar

2019
jan/mar

Var % 
19/18b

Exportações 200,0 198,5 227,0 283,7 320,6 12,9 65,0 73,0 12,4

Importações 49,5 147,8 157,2 143,9 161,9 52,3 22,4 27,5 23,0

Saldo 150,5 50,7 69,8 139,8 158,7 -- 42,6 45,5 --

Coef. Cob. % 404,2 134,3 144,4 197,2 198,1 -- 290,4 265,4 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística   Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018;

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019;
(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018 e 2019: resultados preliminares).
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Principais partidos políticos: Movimiento Regeneración Nacional (MO-

RENA); Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI); Movimiento Ciudadano (MC); Partido del Trabajo (PT); Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM); Partido de la Revolución Democráti-

ca (PRD); e Partido Encuentro Social (PES).

Capital: Cidade do México (8,9 milhões de habitantes na cidade e 21 

milhões de habitantes na zona metropolitana) 

Outras cidades importantes (população das zonas urbanas): Gua-

dalajara (4,8 milhões); Monterrey (4,5 milhões); Puebla (3 milhões); Tolu-

ca de Lerdo (2,1 milhões); e Tijuana (2 milhões)

Religião: Predominantemente católica (84 por cento)

Língua: A língua mais falada é o castelhano, no México denominado es-

panhol, existindo ainda 68 outras línguas (grupos linguísticos), das quais 

se destacam o Náhuatl, Maya, Tzeltal, Mixteco, Tsotsil, Zapoteco, Otomí, 

Chol e Mazateco.

Unidade monetária: Peso Mexicano (MXN)  

1 EUR = 21,7835 MXN (Banco de Portugal, agosto 2018)

Risco País:  

Risco geral - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior), EIU  

Risco Político - BB 

Risco de Estrutura Económica - BB  

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior).  

Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo – Aberta 

sem restrições (mercado prioritário).

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal, COSEC.

Embaixada do México  
em Portugal
Estrada de Monsanto, 78 
1500-462 Lisboa 
Tel.: (+351) 217 621 290
embaixada.mexico@embamexico.pt
http://embamex.sre.gob.mx/portugal

Câmara de Comércio  
e Indústria Luso-Mexicana
Praça das Indústrias - Edifício AIP
Centro de Negócios da Junqueira
Sala 6, piso 2 - 1300-307 Lisboa
Tel.: (+351) 217 959 161 
info@camaralusomexicana.org
www.camaralusomexicana.org

Casa da América Latina 
Av. da Índia, 110 
1300-300 Lisboa 
Tel.: (+351) 218 172 490 
geral@casamericalatina.pt
http://casamericalatina.pt

Endereços úteis

México em ficha

Área: 1 964 375 km2 

População: 133,3 milhões de habitantes (previsões 2019)

Densidade populacional: 66 hab./km2 (2016) 

Designação oficial: Estados Unidos Mexicanos

Chefe de Estado: Andrés Manuel López Obrador

Chefe do Governo: Andrés Manuel López Obrador

Data da atual Constituição: fevereiro de 1917, com alterações poste-

riores (mais recente foi em 2015)

Sistema Político: Federação de 32 Estados - República Presidencialista

Embaixada de Portugal  
no México 
Avenida Alpes, 1370, entre Montañas 
Rocallosas y Montes Apalaches 
11000 Ciudad de México, México 
Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación 
Miguel Hidalgo 
11000 Ciudad de México 
Tel.: (+52) 55 55 207 897
embpomex@gmail.com
http://embpomex.wordpress.com

AICEP México
Avenida Alpes, 1370, entre Montañas 
Rocallosas y Montes Apalaches 
Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía 
Miguel Hidalgo 
11000 CDMX Ciudad de México
Tel.: (+52) 55 55 407 750 
aicep.mexico@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt

COMCE, Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión  
y Tecnología, A.C.
Edificio Prisma Corporativo 
Monte Elbruz No. 124, piso 8 
Col. Palmitas Polanco Alcaldía. Miguel 
Hidalgo
C.P. 11560 CDMX 
Ciudad de México
Tel.: (+52) 55 5231 7102 
http://comce.org.mx

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio 
Servicios y Turismo – 
CONCANACO SERVYTUR
Balderas, 144 - Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc
C.P. 06070 CDMX Ciudad de México
Tel.: (+52) 55 57229300 
www.concanaco.com.mx

mailto:embaixada.mexico@embamexico.pt
http://embamex.sre.gob.mx/portugal/
mailto:info@camaralusomexicana.org
http://www.camaralusomexicana.org
mailto:geral@casamericalatina.pt
http://casamericalatina.pt
mailto:embpomex@gmail.com
http://embpomex.wordpress.com/
mailto:aicep.mexico@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt
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BERD
Soluções portuguesas de engenharia  

de pontes reconhecidas a nível mundial 

Fundada em 2006 e com 45 colaboradores, a BERD tem como missão 
investigar, desenvolver e aplicar soluções de vanguarda de engenharia 

de pontes, procurando ser líder mundial na sua área de atuação. Para tal, 
a exportação é a única forma de continuar a sua conquista do mercado. 
Atualmente desenvolve atividade nos cinco continentes, nomeadamente 

na Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Egito, Eslováquia, 
Espanha, França, México, Peru, República Checa, Turquia, entre outros.
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A empresa de soluções de engenharia 
de pontes nasceu com o intuito de ex-
plorar comercialmente “OPS - Organic 
Prestressing System” e a sua aplicação 
a cimbres auto lançáveis. Criado por 
um grupo de investigação da FEUP - 
Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto e internacionalmente 
patenteado, o OPS é um sistema de 
pré-esforço inteligente.

A BERD foi criada após um ciclo de 
muitos anos de construção de infraes-
truturas em Portugal e numa altura 
em que o mercado português estava 
saturado de métodos construtivos de 
pontes e viadutos. Estes fatores impul-
sionaram o processo de internaciona-
lização em 2007, que começou com 
um importante estudo aos mercados 
alvo, bem como à cultura e especifici-

dades de cada mercado. Desde a sua 
génese que a BERD definiu o mercado 
internacional como prioritário. 

Após 12 anos, desenvolve atualmente 
a sua atividade em cinco continentes, 
tendo clientes e projetos em países 
como a Alemanha, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Colômbia, Egito, Eslováquia, 
Espanha, França, México, Peru, Repú-
blica Checa, Turquia, entre outros.

Os principais clientes da BERD são, es-
sencialmente, construtoras que atuam 
na área da construção de pontes e via-
dutos e se caracterizam essencialmen-
te por procurar a solução mais rápida, 
económica, sustentável e com maior 
qualidade. As entidades públicas in-
ternacionais são também comprado-
ras destes produtos, nomeadamente 
na área de pontes modulares.

Entre os principais clientes, merecem 
destaque os seguintes: Eurovia (Eslová-
quia e República Checa), Consórcio Pon-
te de Laguna (Camargo Correia, Cons-
trubase e Grupo Aterpa, Brasil), Contern 
(Brasil), Pavasal (Espanha), CAET (Soares 
da Costa/ FCC / Ramalho Rosa Cobetar 
Portugal), Mota Engil (Portugal), Jan-de-
-Nul (Bélgica), Yuksel – Kappa (Turquia), 
Hochtief e Bunte (Alemanha), JV Vinci/ 
Bouygues / Orascom/ Arabco (Egito) e JV 
Ferrovial / Porr (Eslováquia).

Entre 2009 e 2019, a BERD aumentou 
20 vezes o seu volume de negócios. No 
triénio de 2018-2020 prevê alcançar 
uma faturação 90 por cento superior 
ao triénio anterior, tendo por base a 
expansão do negócio de pontes mo-
dulares e a concretização de projetos 
nos mercados alemão, francês e ame-
ricano, na área de equipamentos. De 
referir ainda que na próxima década, a 
empresa pretende aumentar seis vezes 
o seu volume de negócios, procurando 
apostar em novas áreas de negócio. 

No ano de 2018, a empresa con-
seguiu afirmar-se no top 3 a nível 
mundial, tendo ganho um concurso 
internacional para o fornecimento de 
125 pontes modulares, no valor de 17 
milhões de dólares, lançado pelo Mi-
nistério dos Transportes e Comunica-
ções peruano. Este projeto irá permitir 
oportunidades em novos mercados no 
segmento das pontes modulares. 

Para Pedro Pacheco, CEO da BERD, a 
vitória deste concurso internacional foi 
uma enorme conquista: “Depois de 
um persistente investimento durante 
quatro anos em R&D numa nova área 
de negócio, vencermos o concurso 
internacional para o fornecimento de 
125 pontes modulares no Peru repre-
senta um enorme reconhecimento da 
qualidade das soluções que apresenta-
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mos. A inovação está no nosso ADN, 
pelo que entramos nesta nova área de 
negócio alterando a forma de pensar 
as pontes modulares no século XXI”. 

A BERD prevê um “crescimento inte-
ressante” na área de negócio do for-
necimento de pontes modulares, es-
pecialmente nos países em desenvolvi-
mento na América do Sul e em África. 
Desta forma, a empresa encontra-se a 
desenvolver diversas parcerias comer-
ciais e industriais, que permitem asse-
gurar a entrada e presença em alguns 
destes mercados.

Atualmente, a BERD encontra-se a 
trabalhar na construção de um tabu-
leiro de quatro viadutos, com uma 
totalidade de seis quilómetros, parte 
integrante da Linha Ferroviária de Alta 
Velocidade que ligará Ancara a Sivas, 
na Turquia. Graças à engenharia e ino-
vação portuguesa, foi alcançado um 
recorde mundial e abriram-se novas 
possibilidades na construção de tabu-
leiros de pontes e viadutos.

Além disso, está também presente na 
construção de uma das maiores pon-
tes da Colômbia, a ponte Pumarejo. 
Esta será a maior e mais moderna 
ponte construída até aos nossos dias 
na Colômbia. Com um comprimento 
total de 3.240 metros e uma altura 
de 45 metros sobre o rio Magdalena, 

para permitir a passagem de embarca-
ções de grande dimensão, vai fazer a 
ligação de Barranquilla a Magdalena.

De referir ainda o fornecimento de 
tecnologia de ponta para a construção 
de cinco quilómetros da linha de me-
tro no Cairo. Por fim, mas não menos 
importante, a empresa fornece equi-
pamentos para a construção dos via-
dutos de aproximação da nova ponte 
sobre o Danúbio, na Eslováquia. 

O serviço prestado pela BERD ultrapas-
sa o mero fornecimento de equipa-
mentos, uma vez que na maioria dos 
casos desenvolve a solução e coordena 
o projeto e a operação na totalidade. 
Assim, apresenta e propõe uma solu-
ção integrada aos seus clientes. 

A ação da empresa está focada na pes-
quisa e desenvolvimento de novas so-
luções em metodologias de construção 
de pontes, que aliada a um intenso e 
sistemático estudo de métodos cons-
trutivos, permite minimizar os custos e 
o tempo de construção, bem como au-
mentar a eficiência e garantir padrões 
elevados de segurança. Esta metodolo-
gia é fortalecida pelo desenvolvimento 
de uma política de parceria com os líde-
res mundiais, desenvolvendo produtos 
integrados com a máxima qualidade.

A nível internacional, a BERD diferencia-
-se essencialmente por pensar em todas 

as vertentes da engenharia de pontes 
de uma forma transversal e inovadora. 
Através de um serviço integrado 360º 
(projeto, método construtivo e cons-
trução), são utilizados os conhecimen-
tos necessários para prestar serviços de 
consultadoria altamente qualificados e 
de grande valor acrescentado para os 
clientes. Isto resulta na otimização de 
todo o projeto de construção de uma 
ponte, aportando soluções inovadoras 
para o desenvolvimento e otimização 
de estruturas, tornando-as mais leves, 
de rápida instalação, fácil transporte e 
grande durabilidade. 

O responsável da empresa referiu 
ainda o prémio lançado pela BERD: 
“O prémio mundial de inovação em 
engenharia de pontes, Prémio WIBE, 
instituído pela BERD e pela FEUP, é 
uma realidade e uma referência de 
máximo prestígio internacional. Fo-
cado na inovação útil para a socie-
dade, tem a adesão e participação 
ativa das mais importantes associa-
ções internacionais da especialida-
de. Com milhares de seguidores em 
mais de 150 países, é um desafio de 
criatividade que já está no imaginá-
rio de engenheiros de pontes em 
todo o mundo, como a maior refe-
rência de prestígio e reconhecimen-
to nesta área a nível mundial”. 

www.berd.eu

http://www.berd.eu
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World Economic 
Situation and Prospects 
2019 (United Nations)
Segundo as Nações Unidas, a eco-
nomia mundial deverá registar um 
crescimento de 3 por cento em 2019 
e 2020; no entanto, esta dinâmica 
tem ajudado a encobrir um conjun-
to de riscos que poderão por em 
causa as perspetivas de desenvolvi-
mento de muitos países. Entre estes, 
incluem-se uma escalada das guer-
ras comerciais, um aumento abrup-
to das restrições ao financiamento e 
dos riscos climáticos.

CONSULTAR

Top 10 e-commerce 
Trends 2019 
(Absolunet) 
A Absolunet destaca a importância 
crescente do e-commerce que, no 
curto prazo, representará cerca de 
15 por cento das vendas a retalho na 
América do Norte (na China responde 
por 23 por cento). Impulsionado pela 
utilização do smartphone, em 2018 o 
e-commerce cresceu 16 por cento, su-
perando 550 mil milhões de dólares.

CONSULTAR

Africa’s Pulse 2019 
(World Bank,  
June 2019) 
A recente recuperação económica da 
África subsariana tem sido algo vaci-
lante, com o Banco Mundial a estimar 
um crescimento do PIB de 2,3 por 

cento em 2018 e de 2,9 por cento 
para o ano em curso. As três maiores 
economias – Nigéria, Angola e África 
do Sul – registaram comportamen-
tos distintos, 1,9 por cento e 0,8 por 
cento para a Nigéria e África do Sul, 
respetivamente, e continuação da re-
cessão económica de Angola.

CONSULTAR

European Union – 
Barriers to Trade:  
As Protectionism Rises, 
EU Continues Opening 
Up Export Markets 
for European Firms 
(European Commission, 
17 June 2019)
O último Relatório da Comissão Eu-
ropeia (CE) sobre Barreiras ao Co-
mércio e ao Investimento (TIBR) re-
lativo ao ano de 2018, e divulgado a 
17 de junho de 2019, vem confirmar 
o acréscimo contínuo de obstáculos 
identificados pelas empresas euro-
peias no acesso aos mercados exter-
nos, tendo registado mais 45 novos 
entraves nas transações com países 
extra UE, elevando o número total 
de barreiras para 425 medidas im-
plementadas em 59 países (China e 
Rússia no topo da lista, seguidos dos 
EUA, Índia e Argélia); as medidas 
centram-se fundamentalmente nos 
setores do aço, alumínio, e TIC. Com 
a intervenção ativa da UE, foi possí-
vel eliminar 123 das referidas barrei-
ras desde o início do atual mandato 
da CE, permitindo o aumento das 
exportações comunitárias. 

CONSULTAR

União Europeia 
– Reforço do 
Multilateralismo: 
Conselho Europeu 
Adota Conclusões 
(Conselho Europeu,  
17 Junho 2019)
Os ministros dos Negócios Estrangei-
ros e da Defesa da UE debateram a 
17 de junho a Estratégia Global da 
União Europeia para a promoção de 
um sistema multilateral eficaz, assente 
em regras e direitos definidos, que fa-
cilite a resolução dos atuais e futuros 
desafios mundiais. Na sequência da 
reunião, o Conselho Europeu adotou 
conclusões sobre as vertentes de atua-
ção da UE e respetivos Estados-Mem-
bros: defender as normas e os acordos 
internacionais; alargar o multilateralis-
mo às novas realidades mundiais; e 
tornar as organizações multilaterais 
adequadas à sua finalidade. 

CONSULTAR

Economic Union – 
Overview of FTA 
and Other Trade 
Negotiations 
(European Commission, 
Updated May 2019)
Elaborado pela Comissão Europeia 
(UE), este relatório aborda o último 
ponto de situação das negociações 
a decorrer entre a UE e vários países 
terceiros sobre Acordos de Comércio 
Livre (Free Trade Agreements), entre 
outros (Overview of Economic Part-
nership Agreements – EPAs). 

CONSULTAR

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2019/
https://10ecommercetrends.com/
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africas-pulse
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2032
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/06/17/effective-multilateralism-council-adopts-conclusions/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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União Europeia – 
Rotulagem de Bebidas 
Espirituosas (DGAV,  
29 maio 2019) 
De acordo com informação disponibi-
lizada no site da Direção Geral de Ali-
mentação e Veterinária (DGAV), foi pu-
blicado o Regulamento (UE) 2019/787, 
relativo à definição, designação, apre-
sentação e rotulagem das bebidas espi-
rituosas, à utilização das denominações 
das bebidas espirituosas na apresenta-
ção e rotulagem de outros géneros ali-
mentícios e à proteção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas, à 
utilização de álcool etílico e de desti-
lados de origem agrícola na produção 
de bebidas alcoólicas, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 110/2008.

CONSULTAR

Exportação de carne 
de suíno para a China 
(DGAV, 18 junho 2019)
Com base na informação constante do 
site da DGAV, foi recentemente assi-
nada a nova versão do Protocolo que 
define os termos e condições para ex-
portação de carne de suíno congelada 
para a China, da qual resultou o alar-
gamento da gama de produtos abran-
gidos; é agora possível exportar extre-
midades podais da carcaça de suíno. 
Como resultado da reforma governa-
mental decorrida naquele mercado 
em 2018, a Administração Geral das 
Alfândegas (GACC) passou a ser a au-
toridade nacional competente para as 
questões sanitárias e veterinárias, pelo 
que se tornou necessário rever o Pro-
tocolo, por forma ao mesmo ser assi-

nado, da parte chinesa, pela GACC. 
A parte portuguesa aproveitou para 
solicitar o alargamento do âmbito do 
Protocolo inicial, tendo da negociação 
resultado esta nova versão.

CONSULTAR

Import-Export Taxes 
and Duties in China 
(China Briefing,  
11 June 2019)
A China tem publicado, nos últimos 
anos, regulamentação diversificada 
com vista a reduzir a tributação apli-
cável na importação de bens e, as-
sim, promover uma maior abertura 
do mercado ao exterior. O artigo da 
China Briefing analisa, de modo deta-
lhado, os diversos tipos de incidência 
tributária na importação de merca-
dorias na China: Direitos Aduaneiros; 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA); e Imposto de Consumo. 

CONSULTAR

Brazil: Corporate  
Tax Comparative  
Guide (Mondaq,  
12 June 2019)
O Brasil dispõe de um sistema tribu-
tário extenso e complexo, composto 
por impostos de aplicação a três níveis 
diferenciados: federal; estadual; e mu-
nicipal. Não obstante estar em curso 
uma reforma que visa a simplificação 
do regime fiscal, ainda permanece em 
vigor um quadro legal vasto e diver-
sificado cujas empresas, nomeada-

mente potenciais investidoras estran-
geiras, devem conhecer bem para evi-
tar riscos e eventuais dificuldades na 
abordagem a este mercado. O artigo 
da Mondaq aborda, de forma porme-
norizada e sistematizada, os principais 
impostos existentes no Brasil, num 
formato prático de pergunta/resposta. 

CONSULTAR

Protocolo que Altera  
a Convenção para 
Evitar a Dupla 
Tributação Portugal / 
Índia – Entrada em  
Vigor (Site Diário da 
República Eletrónico, 
28 de maio 2019)
O Aviso do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (MNE) n.º 32/2019, 
de 28 de maio, torna público que 
foram cumpridas as formalidades 
constitucionais internas de aprovação 
do Protocolo que altera a Convenção 
entre Portugal e a Índia para Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinado em Lisboa, em 24 
de junho de 2017, cuja data de entrada 
em vigor é 8 de agosto de 2018. 

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=33180907
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=33461891
https://www.china-briefing.com/news/import-export-taxes-and-duties-in-china/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUOther&tqid=naO0bWkkEl8B4n2EAt5_6Iu5IM5mNdtSwG5EjkKS
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=814554&email_access=on
https://dre.pt/application/file/a/122420613
mailto:manuela.arteaga@portugalglobal.pt


notícias 
AICEP

As editoras presentes foram a Hoff-

man und Campe, representada por 

Sophia Jungmann; a CulturBooks 

Verlag, representada por Zoë Beck; e 

a Secession Verlag für Literatur, repre-

sentada por Christian Ruzicska.

Na sequência da estratégia estabe-

lecida pela Embaixada de Portugal e 

o Camões em Berlim, no âmbito da 

promoção internacional do setor Edi-

torial e Livreiro, esta ação teve como 

objetivo proporcionar a comerciali-

zação de livros de autores portugue-

ses no mercado alemão. Além disso, 

permitiu o aumento da tradução de 

obras portuguesas e da visibilidade 

internacional de novos autores nacio-

nais, promovendo a língua, a cultura 

e a literatura portuguesas.

Visita de editores 
alemães à Feira do 
Livro de Lisboa 
A AICEP organizou, em parceria com a 

Embaixada de Portugal em Berlim e o 

Camões Instituto da Cooperação e da 

Língua, a visita de representantes de 

Editoras de língua alemã à Feira do Livro 

de Lisboa, nos dias 11 e 12 de junho. 

Realizada no âmbito da quarta edição 

do “Encontro de Editores em Lisboa - Vi-

sita de Editores de Língua Alemã à Feira 

do Livro de Lisboa” e no contexto do 

projeto “Portugal, País convidado da Fei-

ra do Livro de Leipzig 2021”, esta ação 

contou ainda com o apoio da DGLAB – 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 

das Bibliotecas e da APEL – Associação 

Portuguesa de Editores e Livreiros.

NOTÍCIAS Portugalglobal nº12150

Fileira Casa portuguesa 
em destaque  
na “Portugal Home 
Week 2019”
A “Portugal Home Week 2019”, even-
to internacional exclusivo para profis-
sionais de todas as indústrias ligadas à 
Fileira Casa portuguesa, realiza-se nos 
dias 26 e 27 de junho, no Centro de 
Congressos da Alfândega do Porto. A 
AICEP é parceira deste evento! 

Participam na “Portugal Home Week 
2019” as principais empresas ligadas 
ao mobiliário, iluminação, decoração 
e têxteis-lar nacionais, bem como in-
fluenciadores e líderes de opinião do 
setor a nível global. 

O evento integra diversas iniciativas, 
que vão desde momentos lúdicos, a 
experiências na cidade e na região, 
visitas a polos de referência da Filei-
ra Casa nacional, um espaço dedica-
do às startups e os eventos principais 
“Home Show” e “Home Summit”.

O “Home Show” é um espaço de 
exposição da oferta do setor, numa 
lógica de integração e complementa-
ridade que contribui para um maior 
reconhecimento internacional.

Por sua vez, o “Home Summit” consis-
te num ciclo de conferências interna-
cionais, com a participação de figuras 
de topo a nível global e especialistas 
nacionais, que discutem e apresen-
tam tendências, conjugam esforços e 
alinham estratégias com vista ao cres-
cimento e promoção internacional do 
setor. O principal objetivo passa pela 
inauguração de um fórum de discus-
são regular, com foco em Portugal.
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O potencial de 
Portugal para as 
empresas chinesas 
No âmbito das comemorações do Dia 
de Portugal, a AICEP organizou um 
evento de networking para empresas 
chinesas com potencial de investimen-
to, no passado dia 13 de junho, no 
hotel Grand Millennium, em Pequim. 

O evento teve como objetivo atrair a 
atenção das empresas chinesas para 
as potencialidades de Portugal, no-
meadamente para a instalação de no-
vos projetos produtivos. 

Participaram 25 representantes de 
empresas dos setores automóvel, 
equipamentos de transporte, eletróni-
ca de consumo, biotecnologia, segu-
ros, importação e outras associações.

A AICEP apresentou os principais 
fatores de atratividade de inves-

timento em Portugal, convi-
dando as empresas chinesas 

a investirem. 

A sessão contou também 
com a presença do em-
baixador de Portugal, 
José Augusto Duarte, e 

Empresas e entidades 
portuguesas  
no “Le Bourget”
Entre 17 e 23 de junho, decorreu 
o Salão Aeronáutico “Le Bourget”, 
o maior certame do setor aeronáu-
tico e defesa em França. Com cerca 
de 2.400 expositores e mais de 320 
mil visitantes, a feira reuniu todos os 
grandes players mundiais do setor.

Promoção de vinhos 
portugueses  
em Madrid
A cadeia de lojas LAVINIA organizou 
uma promoção de vinhos portugueses, 

da CEO para os assuntos domésticos 
da COFCO International, Sun Qian, 
que partilhou a experiência da empre-
sa no recente processo de instalação 
de um centro de serviços partilhados 
em Matosinhos. 

Sun Qian destacou os fatores decisi-
vos na escolha de Portugal para aque-
le projeto, nomeadamente a recetivi-
dade aos investidores chineses, a esta-
bilidade política, o melhor momento 
da história das relações diplomáticas 
entre os dois países, o ambiente de 
negócios favorável, a posição geo-
gráfica estratégica, a qualidade dos 
recursos humanos e a vantagem 
competitiva de Portugal em diversos 
rankings internacionais, em termos de 
competências e infraestruturas. 

Os convidados disfrutaram ainda de 
uma master class com oito vinhos 
portugueses, dirigida por Constan-
ce Zhao, wine educator da ASC, um 
dos maiores importadores de vinhos 
na China. 

entre 10 e 29 de junho, nos seus pon-
tos de venda nos exclusivos bairros de 
Salamanca e da Moraleja, em Madrid. 

A campanha incluiu um programa com 
provas, cursos, mesas redondas, promo-
ção de vinho ao copo no restaurante da 
loja e promoção nos canais online, com 
o objetivo de promover a especificida-
de, autenticidade, diversidade e quali-
dade dos vinhos portugueses.

Realizada com o apoio da AICEP, a 
campanha esteve diretamente asso-
ciada ao evento “Simplesmente… 
Vinho”, que se realiza anualmente no 
Porto, e conta com a participação de 
18 produtores nacionais. 

Luís Castro Henriques e Madalena 
Oliveira e Silva, presidente e admi-
nistradora da AICEP, respetivamente, 
marcaram presença na inauguração 
do “Le Bourget”, que contou com um 
stand da AED Portugal e a participa-
ção de várias empresas e entidades 
portuguesas, sempre acompanhadas 
pela delegação da AICEP em Paris.
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio. exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Benim 
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Clientes soberanos: Aberta sem 
condições restritivas. Outros Clien-
tes públicos e privados: Aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária. 

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

China*  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

exigência de  garantia bancária ou 
garantia soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 meses.

M/L  Exigência de  garantia bancária 
ou garantia soberana. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro de 3  
para 12 meses.

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Cuba  
C   Limite total por operação (1M€) 

enquadrável na Linha de Seguro 
de Créditos de Curto Prazo. Limite 
total de responsabilidades (10M€).

M/L  Fora de cobertura.

Egipto  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela COSEC ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão 

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

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
Clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   Clientes públicos: fora de cober-
tura. Clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

M/L   Clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições. 

M/L  Em princípio aberta sem restrições. 
A eventual exigência de garantia 
bancária, para clientes privados, 
será decidida casuisticamente.

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência de 
carta de crédito irrevogável, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

M/L  Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L  Caso a caso, com exigência de ga-
rantia soberana ou bancária, para 
operações de pequeno montante.
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Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma 
única transação para um determinado mercado, enquanto 
a apólice global cobre todas as transações em todos os 
países para onde o empresário exporta os seus produtos 
ou serviços.

As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem 
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem 
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo 
um ano,  e que se repetem com alguma frequência. 

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices. 
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais 
flexível do que a indicada para as transações no âmbito 
das apólices individuais. Encontram-se também fora de 
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe. 

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional

Avenida da Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).

M/L  Caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das do petróleo) e ao alargamento 
do prazo contitutivo de sinistro.

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão ca-
-suística).

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela COSEC. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
Secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co Central) ou garantia bancária.

Rússia 

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

S. Tomé e Príncipe 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L  Eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. Setor 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela Auto-
ridade Monetária (BCEAO); setor 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
Autoridade Monetária (preferência 
a projetos que permitam a aloca-
ção prioritária dos cash-flows ao 
reembolso do crédito).

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

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

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

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

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana.

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

A lista e as políticas de cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objeto de análise e 
decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional%40cosec.pt?subject=
http://www.cosec.pt


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº12154

A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Namíbia
Oman
Rússia

Albânia 
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão •
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Turquia
Uzbequistão
Vietname

Angola
Argentina
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Equador
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Mongólia 
Myanmar
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zâmbia

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Iraque •
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadjiquistão
Tonga 
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades               • Fora de cobertura              

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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PIB (tvh %, real) -1,1% 0,9% 1,8% 1,9% 2,8% 2,1%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 39,5% 40,1% 40,4% 40,0% 42,7% 43,6%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -391 5.025 2.455 -2 137 229 328 -173 -501

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.260 6.245 5.704 6.164 4.147 1.088 1.509 421

Saldo -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -3.917 -760 -1.682 -922

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 45.142 52.434 53.103 50.843 48.099 49.139 49.172 33

ID do Exterior em Portugal (IDE) 99.024 108.454 110.633 119.768 118.582 116.830 121.542 4.712

Saldo -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -70.483 -67.691 -72.370 -4.679

Indústrias transformadoras 79 20 -59 -184 -216 -32

Eletricidade, gás e água 718 -321 -1.038 24 -13 -37

Construção -132 -38 93 -33 36 69

Serviços -327 155 483 695 1.016 321

Outros setores de atividade -10 11 20 587 687 100

PIB 2,8% 2,1% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,9%

Consumo Privado 2,3% 2,5% 1,9% 2,4% 2,3% 2,6% 1,8%

Consumo Público 0,2% 0,8% 1,6% 0,2% 0,8% 0,5% 0,2%

Formação Bruta de Capital Fixo 9,2% 5,6% 6,2% 6,0% 4,6% 8,7% 5,3%

Exportações de Bens e Serviços 7,8% 3,7% 4,1% 2,4% 3,2% 4,5% 3,8%

Importações de Bens e Serviços 8,1% 4,9% 5,2% 4,1% 4,9% 8,0% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,5% -0,6% -0,3% -1,1% -1,0% 0,1% (a) 0,4%

Taxa de Desemprego (%) 8,9% 6,7% 6,2% 6,3% 6,2% 6,3% 6,6%

Taxa de Inflação (%) 1,6% 1,2% 1,1% 0,7% 1,1% 0,9% 1,3%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 121,5% 119,3% 118,9% 119,5% n.d. 118,6%

Saldo Sector Público (% PIB) -3,0% -0,5% -0,2% -0,5% -0,4% n.d. -0,2%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Siglas: M€ - Milhões de euros        n,d, - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra

Espanha -48 435 483

França 2 77 75

Itália 18 58 40

Suíça -42 51 93

Irlanda -58 24 82

União Europeia 636 -113 -749

Extra UE -308 -60 248

França -81 308 390

Países Baixos 157 116 -41

Brasil 38 106 68

Suíça 9 95 86

China 215 91 -124

União Europeia 220 434 214

Extra UE 868 1.075 207

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2014 2015 2016 2017 2018 2018 jan-

mar
2019 jan-

mar
vh M€ 
19/18

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2018 mar 2019 mar vh M€ 19/18 

mar/mar

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 2019 (P)

INE 02/19 INE 02/19 FMI 05/19 OCDE 05/19 CE 05/19 BP 06/19 MF 04/19

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2018 jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2018 jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE2018

jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18
2018

jan/mar 2019 jan/mar vh M€ 19/18
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 57.963 5,3% 19.177 20.014 4,4% 3,2% -2,7%

Exportações bens UE 44.104 8,2% 14.726 15.537 5,5% 3,3% -5,5%

Exportações bens Extra UE 13.859 -2,9% 4.450 4.477 0,6% 2,9% 7,5%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75.019 8,0% 23.987 26.912 12,2% 10,9% -2,5%

Importações bens UE 56.803 7,0% 18.381 20.510 11,6% 11,5% -5,8%

Importações bens Extra UE 18.216 11,2% 5.606 6.403 14,2% 9,2% 9,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,1% -- 76,8% 77,6% -- -- --

Exportações bens Extra UE 23,9% -- 23,2% 22,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,7% -- 76,6% 76,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,3% -- 23,4% 23,8% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/abr
2019  

jan/abr tvh % 19/18 tvh % 19/18 
abr/abr

tvc % 19/19 
mar/abr

BENS (Importação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/abr
2019  

jan/abr tvh % 19/18 tvh % 19/18 
abr/abr

tvc % 19/19 
mar/abr

Espanha 24,9% 3,2%

França 13,1% 2,1%

Alemanha 12,2% 7,3%

Reino Unido 6,2% 1,3%

EUA 4,8% 5,1%

Itália 4,8% 25,5%

Países Baixos 3,9% 6,8%

Veículos, Outro Mat. Transporte 17,1% 19,8%

Máquinas, Aparelhos 13,6% -2,2%

Metais Comuns 7,9% 3,4%

Plásticos, Borracha 7,1% -1,7%

Agrícolas 6,4% 4,4%

Espanha 29,9% 6,9%

Alemanha 14,0% 12,1%

França 9,9% 36,1%

Países Baixos 4,9% 4,6%

Itália 4,8% 1,5%

China 3,5% 35,2%

Bélgica 3,0% 18,6%

Máquinas, Aparelhos 17,9% 17,5%

Veículos, Outro Mat. Transporte 16,3% 26,0%

Combustíveis Minerais 11,3% 8,5%

Químicos 10,6% 15,3%

Agrícolas 9,5% 3,5%

Itália 196 1,0

Alemanha 166 0,9

Espanha 153 0,8

Turquia 68 0,4

Canadá 63 0,3

Angola -80 -0,4

Tunísia -96 -0,5

França 708 2,9

Espanha 518 2,2

Alemanha 406 1,7

China 244 1,0

Nigéria 230 1,0

EUA 228 0,9

Bélgica 126 0,5

Veículos, out. mat. transporte 905 3,8

Máquinas, Aparelhos 721 3,0

Químicos 377 1,6

Combustíveis Minerais 236 1,0

Metais Comuns 140 0,6

Exp. Bens - Clientes 2019 (jan/abr) % Total 
2019 tvh % 19/18

Exp. Bens - Produtos 2019 (jan/abr) % Total 
2018 tvh 19/18

Imp. Bens - Fornecedores 2019 (jan/abr) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan/mar) % Total 
2019 tvh 19/18

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Veículos, Outro Mat. Transporte 565 2,9

Químicos 218 1,1

Ótica e Precisão 115 0,6

Outros Produtos 76 0,4

Combustíveis Minerais -242 -1,3

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações totais serviços 32.249 6,5% 6.134 6.529 6,4% 9,2% 18,5%

Exportações serviços UE 23.396 8,4% 4.367 4.583 4,9% 4,4% 11,9%

Exportações serviços Extra UE 8.852 1,9% 1.767 1.946 10,2% 21,9% 36,4%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 15.530 6,0% 3.570 3.933 10,2% 7,4% 10,8%

Importações serviços UE 10.509 8,4% 2.451 2.715 10,8% 6,8% 11,6%

Importações serviços Extra UE 5.021 1,4% 1.120 1.219 8,8% 8,6% 9,1%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 72,5% -- 71,2% 70,2% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 27,5% -- 28,8% 29,8% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,7% -- 68,6% 69,0% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,3% -- 31,4% 31,0% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018 

jan/mar
2019  

jan/mar tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mar/mar

tvc % 19/19 
fev/mar

SERVIÇOS (Importação) 2018  
jan/dez tvh % 18/17 2018  

jan/mar
2019  

jan/mar tvh % 19/18 tvh % 19/18 
mar/mar

tvc % 19/19 
jan/mar

Reino Unido 14,6% 12,2%

França 13,5% -1,1%

Espanha 13,0% -1,1%

Alemanha 10,3% 8,6%

EUA 7,0% 23,9%

Brasil 5,5% -1,5%

Suíça 3,8% 6,6%

Viagens e turismo 41,9% 5,3%

Transportes 25,5% 0,2%

Outros serviços fornecidos por empresas 17,9% 25,2%

Telecomunicações, informação e informática 5,5% 5,1%

Manutenção e reparação 2,4% 22,6%

Espanha 19,5% 5,0%

Reino Unido 10,5% 23,6%

França 9,2% 2,5%

Alemanha 8,9% 6,8%

EUA 6,5% 3,2%

Países Baixos 4,1% 12,6%

Irlanda 3,5% 15,1%

Viagens e turismo 28,3% 9,8%

Outros serviços fornecidos por empresas 24,8% 15,6%

Transportes 24,3% 9,5%

Telecomunicações, informação e informática 5,1% -17,5%

Dir. de utilização de propriedade intelectual 4,8% -1,9%

Reino Unido 104 1,7

EUA 88 1,4

Alemanha 53 0,9

Bélgica 28 0,5

Irlanda 25 0,4

Itália 19 0,3

Países Baixos -16 -0,3

Reino Unido 79 2,2

Espanha 37 1,0

Itália 33 0,9

Alemanha 22 0,6

Irlanda 18 0,5

Países Baixos 18 0,5

Bélgica 16 0,4

Outros serv. forn. por empresas 131 3,7

Viagens e turismo 99 2,8

Transportes 83 2,3

Manutenção e reparação 42 1,2

Telecom, inf. e informática -42 -1,2

Exp. Serviços - Clientes 2019 (jan/mar) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Tipo 2019 (jan/mar) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Fornecedores 2019 (jan/mar) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/fev) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Var. Valor Meur Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Outros serv. Forn. por empresas 236 3,8

Viagens e turismo 137 2,2

Manutenção e reparação 29 0,5

Transf. de rec.mat. de terceiros -18 -0,3

Direitos de utilização de propriedade -39 -0,6

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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Fernando Carvalho
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

José Junqueiro
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
ALEMANHA
miguel.crespo@portugalglobal.pt

CUBA
aicep.havana@portugalglobal.pt

EUA
aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

REDE 
EXTERNA

AO SERVIÇO  
DAS EMPRESAS

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

QATAR

Francisco Costa
VENEZUELA
francisco.s.costa@portugalglobal.pt 

Álvaro Cunha

Teresa Fernandes

MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

ARÁBIA SAUDITA
aicep.riyadh@portugalglobal.pt

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria Carolina Lousinha
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Carlos Pacheco
AUSTRÁLIA
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Nuno Mendes
TIMOR-LESTE
nuno.mendes@portugalglobal.pt

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Neves
COREIA DO SUL
joana.neves@portugalglobal.pt

João Falardo 
CHINA
joao.falardo@portugalglobal.pt   

Patrícia Conceição
FDI SCOUT CHINA
patricia.conceicao@portugalglobal.pt

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Rui Boavista Marques
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Rui Cordovil
MARROCOS
aicep.rabat@portugalglobal.pt

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
aicep.saotome@portugalglobal.pt

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU
aicep.bissau@portugalglobal.pt

ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

SUIÇA
aicep.bern@portugalglobal.pt

António Aroso
COLÔMBIA
antonio.aroso@portugalglobal.pt

Ana Rosas
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

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

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ
olga.benquerenca@portugalglobal.pt

João Mota Pinto
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

Rui Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

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

Inês Pacheco
FDI SCOUT EUROPA
ines.pacheco@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão
POLÓNIA
pedro.leao@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

Manuel Couto Miranda
EAU
aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt 

Miguel Garcia
FDI SCOUT JAPÃO E COREIA DO SUL
miguel.garcia@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu
TAILÂNDIA
pedro.airesdeabreu@portugalglobal.pt

Rui Pereira
ARGENTINA
rui.pereira@portugalglobal.pt

Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt Sydney

Luísa Lino 
ÍNDIA
luisa.lino@portugalglobal.pt        

Gonçalo Homem de Mello
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A obra “O Que Faz um Líder?” 

apresenta o líder de topo do fu-

turo, especificando a importância 

da inteligência emocional. Contu-

do, é importante salientar que os 

bons ingredientes de uma lideran-

ça forte são a conjunção da inteli-

gência emocional com um bom QI 

e uma forte capacidade técnica. 

A inteligência emocional é uma 

ferramenta fundamental para os 

líderes, devido à qualidade do seu 

desempenho. Assim, esta deve 

ser aprendida pelos mesmos. Este 

difícil processo de aprendizagem 

é demorado e, acima de tudo, 

exige envolvimento. Contudo, 

os benefícios decorrentes de ter 

uma inteligência emocional bem 

desenvolvida, tanto para o indi-

víduo como para a organização, 

compensam o esforço.

Daniel Goleman é também autor 

do livro Inteligência Emocional, 

bestseller internacional. Duran-

te muitos anos trabalhou para 

a secção de ciências comporta-

mentais e do cérebro do New 

York Times, é psicólogo e mem-

bro visitante do corpo docente 

da Harvard University.

Copresidente do Conselho do Con-

sórcio para a Aprendizagem Social 

e Emocional no Local de Trabalho, 

que procura identificar as melhores 

práticas para o desenvolvimento 

da competência emocional, o au-

tor participa com frequência em 

palestras para grupos profissionais 

e em campos universitários.

Não podendo ser separado das 
outras funções de uma organi-
zação, o marketing é uma área 
essencial e absorvente. Do ponto 
de vista do seu resultado, deve ser 
visto como se fosse o negócio no 
seu todo. Assim, a função do de-
partamento de marketing é pla-
near, gerir e controlar a atividade 
de marketing. 
No decorrer da implementação 
dos planos de marketing de uma 
organização podem ocorrer mui-
tas surpresas. Este departamento 
deve estar comprometido com a 
monitorização e controlo contí-
nuo das suas atividades e da im-
plementação do plano estratégi-
co de marketing, de modo a não 
desviar os recursos utilizados dos 
objetivos a atingir.
É essencial que as organizações 
estejam familiarizadas com os sis-
temas de controlo de gestão de 
marketing, uma vez que se per-

derem de vista os seus objetivos 
de marketing terão que redobrar 
os esforços para os alcançarem. 
Desta forma, os sistemas de con-
trolo de gestão de marketing são 
essenciais, garantindo uma ope-
ração eficiente e eficaz por parte 
das organizações.
A obra “Controlo de Gestão em 
Marketing” apresenta detalhada-
mente os sistemas de controlo de 
gestão de marketing, permitindo 
aos leitores um maior conheci-
mento sobre a área.
Licenciado em Economia e Dou-
torado em Gestão pela Univer-
sidade de Coimbra, bem como 
Mestre em Finanças pela Univer-
sidade de Connecticut, José Vaz 
Ferreira é professor da Faculdade 
de Economia da Universidade de 
Coimbra e revisor oficial de con-
tas e controlador-relator de qua-
lidade da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. 
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