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Mais e melhor investimento na economia portuguesa
O investimento angariado

revista Portugalglobal. É incontornável o desenvolvi-

pela AICEP voltou a bater
rando, mais uma vez, a

mento tecnológico que o setor aeronáutico nacional
conheceu nos últimos anos, em dimensão e reconhecimento internacional, através do desenvolvimento de

barreira dos mil milhões

um cluster que hoje envolve cerca de duas centenas de

de euros (1.172 milhões

empresas e emprega 18.500 pessoas, desenvolvendo

de euros) e ultrapassando

um conjunto de atividades vasto e diversificado.

recordes em 2019, supe-

em número e valor os projetos contratualizados no ano anterior. Além disso,
foi também um ano recorde na criação de emprego,
com mais de sete mil novos postos de trabalho a criar.
Outro dado muito relevante é o crescimento do investimento em Investigação e Desenvolvimento Tecnológi-

O exemplo mais recente desse investimento é o da
francesa STELIA Aerospace, do Grupo AIRBUS, que
apostou na instalação de uma unidade de montagem
de subconjuntos de estruturas aeronáuticas em Santo
Tirso, num investimento de 40 milhões de euros e que
deverá criar perto de 300 postos de trabalho até 2023.

co, que mais do que duplicou em relação a 2018 – 177
milhões de euros em projetos de I&DT em 2019, 76

Cédric Gautier, CEO da STELIA Aerospace, é, nes-

milhões em 2018. Se comparado com a média anual

te contexto, o entrevistado desta edição da revista
da AICEP.

de 31 milhões de euros do QREN, percebemos que
este tipo de investimento altamente inovador e de elevado valor acrescentado cresceu mais de cinco vezes.

Nos mercados, falamos este mês da Irlanda, do su-

Já o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) cresceu

cesso da sua recuperação económica após o resgate
financeiro, com crescimentos do PIB na ordem dos

quase 30 por cento de 2018 para 2019. Este dado
mostra-nos, sem dúvida, que a aposta dos investidores estrangeiros em Portugal é para manter, que

3,4 por cento (previsão para 2020), e para onde as
exportações portuguesas têm aumentado, quer nos
bens, mas sobretudo nos serviços que, entre 2014 e

mente, no talento das nossas pessoas, que tem sido

2018, registaram um incremento de 20,1 por cento,
ascendendo a 952,7 milhões de euros. Construção,

a chave da nossa história de sucesso.

materiais e equipamentos para construção, produ-

Boas notícias, portanto, neste início de 2020, sendo
que as perspetivas para este ano são positivas, com

tos farmacêuticos, dispositivos médicos, fileira casa,
vinhos e alguns subsetores do agroalimentar são
mercados de oportunidades para as empresas por-

o atual pipeline de projetos em análise pela AICEP a

tuguesas que queiram apostar na Irlanda.

os investidores acreditam no nosso país e, principal-

chegar aos mil milhões de euros.
Boa leitura!

Precisamente, um dos setores que, há já mais de uma
década, tem beneficiado deste investimento produti-
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AERONÁUTICA, ESPAÇO
E DEFESA
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DITAM EVOLUÇÃO POSITIVA
DE UM CLUSTER COM CRESCENTE
NOTORIEDADE INTERNACIONAL

fevereiro 2020

O setor aeronáutico
nacional tem conhecido
um importante
desenvolvimento
tecnológico nos últimos
anos, de dimensão
e de notoriedade
internacional e, hoje,
Portugal é exportador
e reconhecido como
parceiro pelos principais
clusters europeus.
O investimento
estrangeiro no setor tem
dado um importante
contributo para a sua
evolução positiva.
Com mais de 70 associados, o cluster
aeronáutico português envolve mais de
200 empresas com atividade no setor,
nove instituições e oito universidades,
empregando cerca de 18.500 pessoas.
As principais atividades realizadas no
âmbito deste cluster são o fabrico de
estruturas aeronáuticas, a manutenção aeronáutica, os conjuntos para
aeronaves civis e militares, os sistemas mecatrónicos, os dispositivos de
simulação, os dispositivos de ensaios
e testes espaciais, as tecnologias e ferramentas industriais de apoio ao setor
e ainda, o desenho e fabrico dos interiores de cabines.
Nos últimos anos, Portugal têm registado inúmeros investimentos estrangeiros de elevado valor por parte de várias
multinacionais. Alguns exemplos mais
concretos da captação de investimento direto estrangeiro para Portugal são
a Embraer, a Lauak e a Mecachrome
e, mais recentemente, confirmou-se
o investimento de 40 milhões de euros da francesa STELIA Aerospace em
Santo Tirso, numa nova unidade industrial de montagem de subconjuntos
de estruturas aeronáuticas, as quais
serão depois exportadas para as unidades da empresa em França.

Para os investidores estrangeiros deste setor, Portugal é um local único
e estratégico, devido à sua localização
geográfica na costa oeste da Europa.
O posicionamento atlântico de Portugal abre novas oportunidades no
contexto internacional, na medida
em que permite a instalação de infraestruturas de observação e medida,
num espectro não alcançável ou replicável em nenhum outro país.
Com um volume de negócios de 1,72
mil milhões de euros, dos quais 87 por
cento se destinam à exportação, este
cluster representa cerca de 1,4 por
cento do PIB português, esperando-se
que passe a representar três por cento
nos próximos anos.
Igualmente, esta indústria tem aumentado a sua participação em projetos
de investigação e desenvolvimento
de alto valor acrescentado para a economia. As empresas portuguesas têm
participado em reconhecidos consórcios e projetos europeus de investigação: “Passaro”, “Flexcraft”, “Embraer
Defense
&
Security
KC-390”,
“NewFace”, “SHEFAE - Surface Heat
Exchangers for Aero-Engines” e “LIFE”.
A AICEP tem acompanhado e trabalhado o setor aeronáutico de forma
pró-ativa, abordando os principais
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players do setor a nível mundial e participando nas principais feiras aeronáuticas mundiais, como Le Bourget,
em França, e Farnborough, no Reino
Unido, e tem promovido várias ações
junto de vários investidores do setor.
A implantação da Embraer em Portugal, em 2008, foi decisiva no posicionamento de Portugal como opção de
localização de projetos do setor aeronáutico. Desde então, temos vindo a
atrair mais investimento neste setor,
de diferentes geografias. Adicionalmente, o objetivo primordial da AICEP
tem sido assegurar a presença de cadeias de fornecimento dos diferentes
atores do setor, nomeadamente das
empresas produtoras de aviões.

“Para a AICEP,
o cluster aeronáutico
é estratégico dado
que representa um
setor em crescimento
e que pode
potenciar valências
industriais adquiridas
neste século,
nomeadamente
relacionadas com
o setor automóvel.”

8

DESTAQUE

Portugalglobal nº127

indústria e das exportações portuguesas, com fator de arrastamento junto
do tecido industrial nacional e consequente valorização da cadeia de valor.
Estes investimentos justificam-se essencialmente pela elevada competitividade para fazer negócios deste
cluster, pelo talento e flexibilidade
dos recursos humanos portugueses,
pelos reconhecidos conhecimentos de
A AICEP acompanha as intenções de
investimento nesta área, em diferentes estados de decisão. Para a AICEP,
o cluster aeronáutico é estratégico
dado que representa um setor em
crescimento e que pode potenciar
valências industriais adquiridas neste
século, nomeadamente relacionadas
com o setor automóvel. Além disso,
permite uma maior diversificação da

Entidades
ligadas
ao cluster
aeronáutico,
espaço e defesa
português

engenharia e capacidades linguísticas,
pela qualidade da rede de infraestruturas e centros de investigação, e pela
existência de redes de fornecedores
de alta qualidade.
Em Portugal, verifica-se, cada vez
mais, um novo racional para um investimento mais focado no talento,
na competitividade e na inovação.

AED
O AED Cluster é uma organização
que representa as indústrias da Aeronáutica, Espaço e Defesa em Portugal, disponibilizando uma plataforma
única para promover e apoiar o desenvolvimento competitivo do setor.
A partir das sinergias criadas entre as
competências dos seus associados,
realiza atividades de investigação, desenvolvimento, inovação, formação,
qualificação e internacionalização,

contribuindo para a criação de riqueza

aicep Global Parques

Parque Empresarial da Península de

componentes aeronáuticos, como a

Para o potencial do cluster aeronáu-

Setúbal e a ZILS – Zona Industrial e

LAUAK e a Mecahers, que já empre-

tico em Portugal, com particular im-

Logística de Sines como sítios de exce-

gam quase mil pessoas no BlueBiz.

pacto no sul do país, contribuem di-

lência para o setor aeronáutico.

Tanto em Setúbal, como em Sines,

versos fatores, desde logo o capital

No BlueBiz em particular, o cluster

a aicep Global Parques colabora

humano com elevada competência,

emerge graças sobretudo à boa in-

com as entidades da região – Mu-

mas também a oferta de localiza-

fraestrutura, às ótimas acessibilidades

nicípios, Administrações Portuárias,

ções competitivas, geograficamen-

e à proximidade com o Instituto Poli-

Escolas e Centros de Formação –,

te bem localizadas, e fáceis acessi-

técnico e o IEFP de Setúbal, com for-

com o objetivo de criar um ambien-

bilidades aos mercados relevantes.

mação adaptada às necessidades do

te favorável ao investimento.

Este é o contributo da aicep Global

setor. Estes fatores foram essenciais

Parques ao posicionar o BlueBiz –

para os investimentos de empresas de

e emprego na sociedade.
Os principais objetivos do AED
são consolidar uma estratégia comum para o setor, reforçar a internacionalização dos setores, capacitar as empresas e os empreendedores e promover o cluster junto dos
vários públicos.
www.aedportugal.pt

www.globalparques.pt
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INEGI
Enquanto instituto de investigação
e inovação, o INEGI – Instituto de
Ciência e Inovação em Engenharia
Mecânica e Engenharia Industrial desenvolve soluções disruptivas ao nível
dos materiais, do processo de fabrico
e de sistemas mecânicos e eletrónicos
para os maiores fabricantes globais
para a indústria aeronáutica.
Sendo o maior instituto de engenharia mecânica em Portugal, os projetos em que participa vão desde o
desenvolvimento de novos materiais
e estruturas mais leves; ao desenvolvimento de novos processos de fabrico que permitam mais eficiência,
qualidade e um menor custo energético e ambiental; até à análise do
impacto das evoluções no ciclo de
vida global dos equipamentos. Há
ainda projetos nos quais se analisa o

futuro da experiência do passageiro
e se perceciona a repercussão que
terá no desenvolvimento de novos
conceitos de aeronaves.
O INEGI desenvolve e ensaia, à escala
laboratorial, as tecnologias desenvolvidas nas suas instalações, assim
como os softwares que permitem
a realização de paralelos entre o sistema real e o virtual. Em última análise,
o INEGI contribui com novas tecnologias para um futuro sustentável
da aeronáutica, sempre em parceria
com entidades e empresas nacionais
e internacionais, executando e coordenando projetos em contexto nacional e europeu e formando os engenheiros e investigadores do futuro.
www.inegi.up.pt
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Outras entidades
de referência
CEiiA – Centro de Excelência para
a Inovação da Indústria Automóvel
www.ceiia.com/

CISTER – Research Centre in Real-Time
Computing
http://www.cister.isep.ipp.pt

FCT – Fundação para a Ciência
e a Tecnologia
www.fct.pt

FEUP – Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto
https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_page.inicial

idD – Plataforma das Indústrias de Defesa
www.iddportugal.pt

IdMec – Instituto de Engenharia Mecânica
http://www.dem.ist.utl.pt/idmec

LAETA – Laboratório Associado
de Energia, Transportes e Aeronáutica
http://www.dem.ist.utl.pt/idmec/laeta

IEFP – Instituto de Emprego
e Formação Profissional

Portugal Space
A Portugal Space é a agência governamental que, em estreita articulação com o Governo Regional dos
Açores, irá implementar a estratégia
nacional ‘Portugal Espaço 2030’,
que tem como objetivo tornar Portugal num país de inovação ligada
ao Espaço, com capacidade industrial competitiva e de base científica
de excelência, gerando emprego
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altamente qualificado, inspirando

INESC-INOV

as novas gerações e posicionando

www.inov.pt

Portugal como um ator relevante

INESC-TEC

no progresso a nível global, com

www.inesctec.pt

particular foco nos novos formatos

INL – International Iberian
Nanotechnology Laboratory

emergentes do denominado “Novo
Espaço” (New Space).
www.ptspace.pt/pt-pt/portugal-space/

https://inl.int/

ISEP – Instituto Superior
de Engenharia do Porto
www.isep.ipp.pt

ISR – Instituto de Sistemas e Robótica

ISQ
O ISQ tem uma participação ativa
nos grandes projetos de aeronáutica, prestando serviços industriais a
praticamente toda a indústria nacional do setor, participando nos principais projetos de desenvolvimento de
tecnologia feitos em Portugal.
Desde a fase de construção
e montagem, até ao acompanhamento diário das suas atividades
de produção, muitas das unidades
fabris do setor contam com os serviços industriais do ISQ.

http://welcome.isr.tecnico.ulisboa.pt

IST – Instituto Superior Técnico
O ISQ também está a trabalhar para

https://tecnico.ulisboa.pt/pt

o futuro do setor, participando no

PIEP – Polo de Inovação
em Engenharia de Polímeros

desenvolvimento

de

tecnologias

fundamentais para a indústria na

www.piep.pt

próxima década, como a massifica-

Universidade Atlântica

ção das aeroestruturas em materiais

www.uatlantica.pt

compósitos e as tecnologias que

Universidade de Coimbra

vão permitir elevados aumentos na

www.uc.pt

eficiência dos processos de manu-

Universidade de Évora

tenção e reparação de aeronaves.

www.uevora.pt

www.isq.pt

www.uminho.pt

Universidade do Minho
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AED CLUSTER PORTUGAL
ESTRATÉGIA PARA O FUTURO

A AED Cluster Portugal (AEDCP) é a associação para o cluster português
das indústrias Aeronáutica, do Espaço e da Defesa. Criado em 2016, como uma
organização privada sem fins lucrativos, o Cluster tem crescido significativamente,
envolvendo já perto de 80 entidades portuguesas, entre empresas, institutos
e academia, que colaboram em vários domínios, ao longo dos ciclos
de desenvolvimento e cadeias de fornecimento internacionais.
sa, resultantes de um crescimento de
tensões geopolíticas mundiais e especificamente de um desejo de maior
autonomia militar europeia.

>POR JOSÉ NEVES, PRESIDENTE
DA AED CLUSTER PORTUGAL
Os setores da Aeronáutica, do Espaço
e da Defesa são hoje fundamentais
para a economia global, catalisando o
desenvolvimento tecnológico e a inovação, não só nas cadeias de valor adjacentes, como noutros setores da economia, através de sinergias transversais
em todo o tecido social e económico.
Este papel tem vindo a ser cada vez
mais reforçado, devido a um conjunto alargado de contextos internacionais. É o caso da previsão da duplicação do parque de aeronaves nos
próximos 20 anos (com produção de
mais 38.000 aeronaves), da necessidade crescente de Recursos Humanos
para o setor Aeronáutico – operação
e indústria – e dos desafios criados
por um setor aeronáutico mais sustentável. Por outro lado, pelo aparecimento do designado "NewSpace",
que abre a porta a novas oportunidades e modelos de negócios no setor
do Espaço e também o aumento dos
investimentos em atividades de Defe-

O contexto nacional tem acompanhado estas tendências mundiais, sabendo capitalizar o momento, traduzindo-o em iniciativas nacionais que
pretendem tornar as nossas indústrias
mais competitivas. Entre elas pode-se realçar a iniciativa em curso para a
construção de um SpacePort nos Açores para micro-lançadores, a recente
captação de uma unidade industrial
da STELIA Aerospace (subsidiária 100
por cento da Airbus) e também o lançamento da Lei de Programação Militar, que pode e deve ser utilizada para
catalisar a indústria nacional de Defesa. O setor aeroespacial e de defesa
têm, por isso, crescido cada vez mais
em Portugal, com os grandes atores
mundiais a olhar cada vez mais para o
que se faz por cá.

Prova indiscutível disso foi a participação no evento anual do Cluster,
os AED Days 2019, de alguns dos
maiores OEM internacionais, como
a Airbus, a Boeing, a Embraer,
a Leonardo ou a Bell, e também de
Tiers1, como a STELIA, a Safran ou
a Collins Aerospace, que quiseram
marcar presença, para testemunhar
a dinâmica que o setor nacional tem
revelado e abrir portas de negociação com as nossas empresas.
Foi neste contexto que a AED desenvolveu o seu mapa estratégico, tendo
por base quatro blocos de construção,
que tentam encapsular os contextos
chave, necessários para o desenvolvimento rápido e saudável do ecossistema nacional:
• Financiamento e Regulatório, de
forma a garantir um acesso fácil aos
instrumentos de apoio financeiro disponíveis, tanto para I&D como para
desenvolvimento dos negócios, bem
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como influenciar o desenvolvimento
dos contextos regulatórios adequados para o crescimento nestas áreas;
• Pessoas e Competências, para suprir a grande necessidade de recursos humanos devido ao crescimento
dos setores e de garantir que possuem as competências certas;
• Criação de Valor pela Inovação,
com a construção de ofertas de
produtos e serviços diferenciadores,
garantindo uma competitividade
a médio-longo prazo;
• Mercados e criação de Oportunidades, tanto internas, como externas,
maximizando a integração nas cadeias de fornecimento internacionais.
Para estes blocos, a AED definiu um
conjunto de 13 objetivos estratégicos que têm vindo a ser trabalhados,
juntamente com os associados, instituições nacionais e todos os restantes
atores internacionais, até ao momento, com grande sucesso:

das e enquadradas no seu mapa estratégico, que serão cruciais para se
atingirem as metas ambiciosas dos
objetivos delineados.
Nomeadamente, teremos as importantes dinamizações de feiras, assim como
dos AED Days 2020, que se realizam
nos dias 6 e 7 de Outubro, no Taguspark (Oeiras), e para o qual se repetirá
a fórmula de grande sucesso do ano
anterior. Neste ano, a AED organizará,
por exemplo, presenças nacionais dos
setores da Aeronáutica, Espaço e Defesa nos seguintes eventos: Aircraft Interiors Expo, Hamburgo (Alemanha), 31
março a 2 de abril; Innovation Forum,
Montreal (Canadá), 20 a 21 de abril;
Farnborough International Airshow,
Farnborough (Inglaterra), 20 a 24 de
julho; e Space Tech Expo, Bremen (Alemanha), 17 a 19 de novembro.
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RO, que foi o primeiro grande projeto CLEANSKY com um consórcio
alargado de empresas e institutos
nacionais, ou o INFANTE, um projeto
mobilizador, que tem como objetivo
potenciar as competências nacionais
no setor emergente dos microssatélites. Com olhos postos no futuro continuamos a apoiar novas iniciativas,
estando à espera do sucesso de duas
candidaturas a projetos mobilizadores muito ambiciosos, nomeadamente o FLY.PT, que visa consolidar uma
resposta nacional à criação dos novos
segmentos de mercado, totalmente
disruptivos, na mobilidade aérea urbana e suburbana, e o VIRIATO, que
irá desenvolver as competências nacionais em micro-lançadores.
É neste contexto de grande evolução e
dinamismo que a AED atua, com uma

• Aumento da visibilidade dos associados;
• Maximizar a integração nas cadeias
de fornecimento;
• Atrair investimento direto estrangeiro;
•
Estimular novas ideias e soluções
de valor acrescentado;
• Aumentar a colaboração para inovação;
• Promover tecnologia de Indústria 4.0;
• Aumentar a eficiência das operações;
• Reduzir o “gap” de recursos humanos;
• Promover uma mentalidade de Inovação;
• Melhorar as colaborações e sinergias
intra e inter Cluster;
•
Aumentar a representatividade do
cluster do ecossistema nacional;
• Estimular a cooperação e coordenação entre governo e indústria;
•
Facilitar o acesso a oportunidades
de financiamento.
Para 2020, a AED pretende executar
um vasto leque de ações, concerta-

Estas ações serão complementadas
com missões empresariais a mercados geográficos de relevo para os associados, como é o caso de Espanha
ou Itália.
No campo da inovação, o cluster está
também já envolvido em diversas
iniciativas, como o projeto PASSA-

visão clara de fazer Portugal uma referência internacional nestas indústrias,
trabalhando com todos os associados,
através de um plano de atividades ambicioso e da criação de sinergias, para
que estes possam acelerar as suas estratégias de crescimento.
www.aedportugal.pt
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ALMADESIGN
“DESIGNING A
SUSTAINABLE FUTURE”
O foco da Almadesign é o design de produtos
e serviços, de base tecnológica centrados no utilizador,
para a área dos Transportes – Aeronáutico, Ferroviário,
Rodoviário e Náutico – Equipamento Industrial,
Aparelhos Eletrónicos, Mobiliário e Interiores.
POR RUI MARCELINO, CEO & DESIGN MANAGER
DA ALMADESIGN
A abordagem dos desafios da mobilidade sustentável reflete-se no trabalho da Almadesign, desde o design da
próxima geração de aviões elétricos regionais – Projeto Alice para a israelita
Eviation – até ao desenvolvimento de
soluções de mobilidade aérea urbana e
regional – Projeto Flexcraft – ao projeto
da nova frota da TAP Portugal – Airbus
A330 NEO e A321 NEO – mais confortável e com menos emissões. Todos
estes projetos partilham a ambição de
melhorar o conforto e a experiência do
utilizador, procurando soluções inovadoras e sustentáveis, com foco no design na indústria aeronáutica/aviação.
Em junho de 2019 a equipa da Almadesign apresentou na maior feira do setor
(Paris Airshow) o projeto do interior da
cabine Alice, uma aeronave para transporte de nove passageiros, com propulsão elétrica, para a empresa Eviation.
Também em 2019, a Almadesign continuou a sua colaboração com a TAP
Portugal no design da renovação da
frota, de onde se destacam as cabines
dos novos aviões Airbus A330 NEO
e o A321 NEO.
Em janeiro 2020 será concluído o projeto PASSARO, o design de um cockpit

para um avião regional em parceria
com a ADS, com a apresentação de
uma mockup à escala real.
Também em janeiro será apresentado
o projeto FLEXCRAFT no IST, uma aeronave híbrida elétrica com capacidade STOL, com a apresentação de uma
mockup à escala real.

Projeto Alice
A propulsão elétrica fez história no Paris Airshow de 2019, quando a Eviation, com sede em Israel, apresentou
a aeronave Alice de nove passageiros
totalmente elétrica. A Almadesign trabalhou em estreita colaboração com
a Eviation para projetar, desenvolver e
construir o interior da cabine do protótipo, criando uma nova experiência
de passageiro num avião de emissões
zero. O projeto reuniu uma cadeia de
fornecimento global, incluindo Israel,
França, Itália, Alemanha, Espanha, Singapura e EUA. O design e a construção
do cockpit foram maioritariamente
realizados por empresas portuguesas.
A intervenção no projeto focou-se no
design de toda a cabine, desde os bancos dos passageiros aos bancos dos
pilotos, cockpit e casa de banho. Foram desenvolvidos sistemas modulares
para as peças interiores, que refletem

uma estética sofisticada com processos de produção viáveis, utilizando
materiais leves como alumínio e materiais compósitos. Para a apresentação
do projeto, a Almadesign desenvolveu
uma experiência de VR com o interior
da cabine para validar as soluções de
design desenvolvidas.

Projeto TAP A321 NEO /
A330 NEO
Os aviões A330 NEO e A321 NEO
encaixam-se nos objetivos de crescimento da TAP Portugal, através da
melhoria da experiência do passageiro, redução de custos e de emissões.
Os novos aviões oferecem economias
de combustível na ordem dos 20 por
cento e redução de pegada sonora em
quase 50 por cento.
A nova cabine “Airspace” proporciona
uma experiência consistente aos passageiros em toda a frota, com cadeiras
transformáveis em cama na Classe Executiva, espaço extra para os passageiros
em classe económica e novos sistemas
de entretenimento. A cabine proporciona um conforto extra em voos de longo
alcance e ajuda a reduzir a sensação de
jetlag, com iluminação adaptada a cada
fase do voo usando diferentes cenários
e intensidades de cores.
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passageiro, reduzindo a pegada de
carbono, melhorando a eficiência geral e contribuindo para o desenvolvimento de produtos e indústrias locais.

PASSARO

Dois conceitos fortes influenciam
o design da cabine: um ambiente
home, que proporciona maior conforto através da combinação de materiais
com look & feel natural, com a complexidade dos tecidos nas almofadas
e as decorações de madeira. Um segundo conceito evoca a influência
local e cultural portuguesa específica:
nos elementos decorativos como tecidos, etiquetas, almofadas e edredons,
com base nos padrões do design de
azulejos portugueses, nas cores vivas
da cabine que combinam com a marca
do país e detalhes como o couro natural de alta qualidade Made in Portugal.
O projeto incorpora tecnologia de
ponta com foco na experiência do

O projeto PASSARO tem como principal objetivo demonstrar tecnologias
aplicáveis à aviação regional, através
de protótipos representativos, incluindo demonstradores à escala real,
a aplicabilidade de várias tecnologias
no contexto aeronáutico para uso em
projeto, fabricação e testes em solo.
O trabalho da Almadesign foca-se nas
interações homem/máquina dentro
do cockpit. O âmbito deste trabalho
é pesquisar, desenvolver, integrar
e testar a interface entre pilotos, tripulação, ambiente e equipamentos da
cabine. O PASSARO é o primeiro projeto em que um grupo de empresas portuguesas participa como core partner
de um programa CleanSky (2), financiado pela Comunidade Europeia.

Projeto Flexcraft
O projeto Flexcraft converge a experiência de um consórcio de empresas
e instituições nas áreas de engenharia
aeronáutica, engenharia de materiais
e processos, fabricação de aeronaves
e design de transporte, para desenvolver uma solução de transporte aéreo
urbano on-demand. O conceito de
veículo híbrido elétrico com capacidade STOL traz novas oportunidades
e vantagens consideráveis para uso em
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espaços aéreos urbanos e regionais,
especificamente em termos de ruído,
redundância, automação, emissões,
flexibilidade e custo operacional.
No Flexcraft procedeu-se à construção
de demonstradores de cada uma das
linhas temáticas do projeto: um VRP,
para testar “voo e operação”, onde foram aprofundados os conhecimentos
sobre a dinâmica de voo do conceito,
incluindo o controlo e a performance
da propulsão integrada nas asas; uma
mockup à escala 1:1 do módulo cabine, para testar a “versatilidade e usabilidade” e o demonstrador de Materiais
e Processos de Produção.
Os veículos de mobilidade aérea urbana e regional emergem como uma
das tendências futuras num cenário de
crescente urbanização, congestionamento de estradas e avanços nas tecnologias de propulsão elétrica e híbrida
e sistemas autónomos. Novas tendências nos serviços de mobilidade – mobilidade on-demand, mobilidade como
serviço (MaS), mobilidade compartilhada – também tiveram um desenvolvimento significativo nos últimos anos.
O Flexcraft procura responder a estas
questões com uma solução de transporte aéreo urbano inovadora focada
na experiência do passageiro através
de layouts de cabine inovadores e configurações modulares da fuselagem.
Para além de outros projetos na área
da mobilidade sustentável – onde se
incluem os comboios da CP, os autocarros elétricos da Salvador Caetano ou os
barcos a energia solar da Sunconcept –,
em 2020, a Almadesign espera alargar
a sua atuação no setor aeronáutico com
parceiros do Canadá, Brasil, Reino Unido e Japão, abordando projetos como
os interiores de cabine ou os futuros
conceitos de aeronaves de propulsão
elétrica e descolagem vertical.
www.almadesign.pt
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PONTE DE SOR NA ROTA
DA AERONÁUTICA
Ponte de Sor tem desenvolvido uma forte estratégia
de atração de investimentos e angariação de
empresas do setor AED, de que o consórcio Rexiaa,
fornecedor da AIRBUS Helicopters, é o exemplo
mais recente. A aposta em infraestruturas tem sido
um dos argumentos competitivos para a atração
de investimentos e empresas que aprofundem a
‘clusterização’ e a internacionalização de Ponte de Sor.
requalificação da antiga fábrica da
Delphi (com 30 mil metros quadrados de área coberta) para disponibilização a empresas do setor.

>POR HUGO HILÁRIO,
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTE DE SOR
Em 2020, Ponte de Sor verá assim
reforçada a capacidade de acolhimento no seu aeródromo, com três
novos hangares que, em conjunto,
têm recolhido para cima de uma dezena de manifestações de interesse
por parte de empresas nacionais e
internacionais. Além desta infraestrutura, está em fase de projeto a

No domínio da Internacionalização,
prosseguimos em 2020 com as missões internacionais nas principais feiras do setor, e contactos diretos com
entidades e empresas, dos quais destacamos uma parceria em curso de
Ponte de Sor e do Portugal Air Summit (PAS) com a Global Investment
in Aviation Summit (dos Emirados
Árabes Unidos). Por outro lado, iremos desenvolver ações conjuntas com
a ICAO, que vê em Ponte de Sor um
exemplo a seguir, mostrando que
é possível a uma pequena comunidade afirmar-se de raiz no setor da aviação e tornar-se competitiva.

Finalmente, refira-se o PAS 2020, que
pretendemos que se afirme como um
projeto verdadeiramente nacional, do
país para o mundo. Neste sentido,
a relação com o Cluster AED Portugal e os seus AED Days constitui uma
dinâmica de interesse que é muito
vantajosa para o país e que tenderá
a aprofundar-se com vista a um grande evento nacional neste setor. O PAS
2020 terá como tema de fundo a
transformação digital, que é hoje um
desafio transversal ao setor.
Concluindo, antevemos um ano 2020
de afirmação adicional de Ponte de Sor
no setor AED, reforçando um conjunto
sólido de argumentos para atração adicional de empresas e investimentos.
www.cm-pontedesor.pt
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CEiiA
Parceiro
de referência
na indústria
aeroespacial
Ao longo dos últimos
15 anos, o CEiiA Centro de Engenharia
e de Desenvolvimento
de Produto e Serviço
construiu um percurso
consistente também na
indústria aeroespacial.
Desde 2009 que a então
AgustaWestland e hoje
Leonardo Helicopters
é um parceiro de
referência do CEiiA,
que está ligado a oito
programas diferentes,
tanto civis como
militares, de um dos
maiores construtores de
helicópteros do mundo.
Continuando fortemente envolvido
no KC-390 da Embraer, em que participa desde a fase de conceção do
avião, o CEiiA já ultrapassou as 600
mil horas de engenharia empenhadas no Programa, trabalhando na
engenharia do sponson, elevator e
fuselagem, nos testes de estrutura
full-scale do elevator e nos complexos processos e relatórios associados
à certificação, civil e militar, do sponson, estando preparado para seguir
lado a lado com a Embraer o crescimento e a evolução de um avião que
diz particularmente a Portugal.
O CEiiA tem crescido com os seus
parceiros e clientes, subido na cadeia

de valor, desenvolvendo atividades
progressivamente mais complexas,
liderando projetos para os seus clientes, assumindo as entregas de conjuntos e subconjuntos das estruturas.
Faz parte desde a primeira hora do
core team do ambicioso helicóptero
da construtora suíça Kopter.
Consolidar a sua posição como parceiro de referência da Leonardo, da Embraer e da Kopter são prioridades para
o CEiiA, mas também ganhar asas na
engenharia de manutenção de aeronaves, alargando o âmbito do seu espaço
de intervenção às aeronaves que entram em serviço, e continuar a crescer
nos testes de estruturas e de materiais,
valorizando uma infraestrutura própria altamente qualificada e equipada.
Olha para o air urban mobility como
um espaço natural de intervenção,

onde desenvolve pensamento e faz investigação há cinco anos. O espaço e
os oceanos são terrenos onde o CEiiA
se quer afirmar com competências e
com produto próprio, já 2020 fará o
roll-out do seu Autonomous Surface
Vehicle e quer trabalhar com os demais
parceiros do projeto na afirmação do
Medusa, no contexto de duplo uso –
civil e militar – e depois de olhar as necessidades operacionais de empresas,
forças armadas e demais end users.
Com 300 engenheiros e uma predestinação especial para pensar as necessidades das sociedades e dos mercados
antes das mesmas se tornarem evidentes, o CEiiA continua com a ambição
de ajudar a mudar o mundo, na terra,
no mar, no céu e no espaço.
www.ceiia.com
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CEDRIC GAUTIER
CEO da STELIA Aerospace

Portugal é um destino atrativo
para os investidores estrangeiros

fevereiro 2020

A STELIA Aerospace vai investir em Portugal, concretamente
em Santo Tirso, 40 milhões de euros numa unidade de
produção destinada à montagem de estruturas aeronáuticas.
A nova filial do grupo francês de aeronáutica deverá empregar
cerca de 300 colaboradores em 2023, ano em que a fábrica
deverá atingir a velocidade de cruzeiro.
Cédric Gautier, CEO da STELIA Aerospace, fala-nos,
em entrevista, deste investimento, do que representa para
o grupo que lidera, mas também dos fatores de atratividade
de Portugal enquanto destino de investimento estrangeiro,
sublinhando o know-how já existente no setor aeronáutico,
a qualificação dos trabalhadores e a proximidade às fábricas
que detém em França.
A STELIA Aerospace reforçou recentemente a
sua capacidade de produção através de um investimento de 40 milhões de euros em Santo
Tirso, Portugal. Pode descrever sucintamente
os principais aspetos deste investimento?
Para fazer face aos nossos desafios de crescimento do grupo e para consolidar a nossa posição entre os líderes mundiais da aeronáutica,
decidimos investir numa nova unidade industrial em Portugal. A nova unidade irá dedicar-se a atividades de montagem de estruturas
aeronáuticas, sobretudo de subconjuntos para
o A350 e para a família A320 da Airbus, que
serão encaminhadas para as oficinas da STELIA
Aerospace de Méaulte e de Rochefort, para aí
serem integradas.
Quais as razões que levaram a STELIA
Aerospace a investir em Portugal? Quais os
fatores que mais pesaram nessa decisão?
Nós operamos num ambiente muito competitivo e, além do mais, em constante evolução. A abertura desta filial detida em 100 por
cento pela STELIA Aerospace, em Santo Tirso,
vem completar e reforçar a nossa capacidade
de produção visando responder aos desafios
industriais e económicos dos nossos clientes.
A escolha de Portugal foi ditada por diversas
razões, nomeadamente pelo conhecimento já
existente no setor aeronáutico, que é complementado pela disponibilidade de mão-de-obra
com forte potencial, mas também por se tratar
de um país-membro da União Europeia e de
geograficamente estar próximo das unidades

Cédric Gautier, CEO da STELIA Aerospace

de produção francesas da STELIA Aerospace,
o que permite otimizar os fluxos logísticos.
Quais são as próximas etapas?
Iniciada no final do ano de 2019, a montagem
da unidade de produção será feita progressivamente, para já num edifício provisório, que
passará para um pavilhão definitivo a partir do
início de 2021, para atingir a velocidade de
cruzeiro em 2023. Entregaremos os primeiros
subconjuntos ainda durante o primeiro semestre de 2020. No que respeita aos recursos humanos, a nossa filial em Portugal deverá contar, no final do primeiro ano de atividade, em
finais de 2020, com cerca de uma centena de
colaboradores para atingir, em 2023, um número aproximado de 300 trabalhadores. O recrutamento dos funcionários para a nossa filial
em portuguesa já começou!
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O que representa este investimento para o

uma experiência muito relevante na conceção

grupo STELIA Aerospace?

e no fabrico de secções de fuselagem e de

Esta nova entidade enquadra-se plenamente

asas equipadas para os programas da Airbus,

na abordagem de otimização industrial lançada

Bombardier e ATR. Em complemento à nossa

pela STELIA Aerospace aquando da sua criação

atividade

em 2015, para desenvolver o desempenho e a

e produzimos para a Airbus, Boeing, Bombardier,

competitividade global da empresa. Oferece-

Bell, Embraer, etc., componentes complexos de

-nos igualmente a possibilidade de integrar

aeroestruturas metálicas e em compósito, bem

potenciais aumentos de encomendas por parte

como sistemas de tubulação complexos. As

dos nossos clientes, já que a unidade de Santo

nossas poltronas para primeira classe e classe

Tirso apresenta potencial de crescimento, tam-

executiva equipam os Boeing e os Airbus de

bém para melhor enfrentar os desafios de ama-

prestigiadas companhias aéreas em todoo

nhã, num mundo cada vez mais competitivo.

mundo como a Air France, Iberia, Virgin Atlantic,

de

montagem,

desenvolvemos

Turkish Airlines, Etihad, Singapore Airlines, Thai
Quais são os planos para o futuro da STELIA

Airways, Vietnam Airlines, Air Mauritius, China

Aerospace em Portugal?

Airlines, Asiana Airlines… Finalmente, os nossos

Num primeiro momento, o nosso objetivo

assentos para pilotos estão presentes em todos

é estabilizar e dimensionar a empresa às metas

os aviões da marca Airbus, bem como noutros

previstas para, de seguida, irmos crescendo de

aviões comerciais e helicópteros.

acordo com as necessidades do grupo.
Como avalia Portugal enquanto destino de
Pode fazer-nos uma breve apresentação do
grupo STELIA Aerospace?
Com 2,4 mil milhões de euros de volume de
negócios e 7.100 colaboradores no mundo,
dos quais 4.500 em França e 2.600 na América do Norte, Tunísia e Marrocos, a STELIA
Aerospace é um dos líderes mundiais no domínio das estruturas aeronáuticas, de assentos para pilotos e de poltronas para primeira
classe e classe executiva dos aviões. Para tal,
contamos atualmente com cinco unidades industriais em França e oito filiais no mundo:
duas em França, duas em Marrocos, uma na
Tunísia, duas na América do Norte e, agora,
uma em Portugal.

investimento estrangeiro?
Devido à sua localização geográfica, à mão-de-obra qualificada, ao dinamismo económico do
país e às condições de acolhimento oferecidas,
Portugal é um destino atrativo para potenciais
investidores. Além da atividade industrial ligada aos têxteis e ao setor automóvel, já muito
presentes, há aqui potencial para desenvolver
outros setores como o da aeronáutica.
E como avalia o desempenho da AICEP
no acompanhamento do processo que
conduziu à instalação da STELIA Aerospace
em Portugal?
O apoio prestado pela AICEP, pelas suas competências e disponibilidade das suas equipas,

“Devido à sua localização geográfica,
à mão-de-obra qualificada, ao dinamismo
económico do país e às condições
de acolhimento oferecidas, Portugal é um
destino atrativo para potenciais investidores.”

foi um elemento-chave para a decisão de instalação da nossa empresa em Portugal. Além
disso, e este é um aspeto importante, a missão da AICEP não se esgotou na criação da
empresa. As suas equipas continuam a acompanhar a nova empresa durante o arranque
da sua atividade. É uma garantia de seriedade
e uma ajuda preciosa para começarmos nas

Quais são os principais clientes do grupo

melhores condições.

STELIA Aerospace?
A nível de produtos de aeroestruturas, temos

www.stelia-aerospace.com/en
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O MUNDO É O SEU
NOVO MERCADO
TRADE SOLUTIONS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO
A Exportação e Importação, bem como a Internacionalização da sua Empresa, exigem
conhecimento aprofundado dos processos ﬁnanceiros, ﬁscais, da legislação e do mercado local.
O Millennium Trade Solutions é um serviço abrangente de apoio, informação e
acompanhamento para Empresas em processo de Internacionalização ou que pretendem
desenvolver atividade exportadora ou importadora.
Informe-se junto do seu Gestor ou em www.miillenniumbcp.pt.

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

www.millenniumbcp.pt
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IRLANDA
Com uma economia aberta e um crescimento real do PIB de 3,4 por cento para 2020,
de acordo com as previsões económicas da Comissão Europeia, a Irlanda apresenta
o maior e mais consistente crescimento económico de toda a Europa, sendo a décima
terceira maior economia da Europa e a trigésima segunda do mundo.
Nas duas últimas décadas, este importante mercado europeu foi um dos
principais destinos mundiais de investimento direto estrangeiro, com destaque
para os investimentos realizados pelas multinacionais dos setores da saúde e das
tecnologias da informação.
As empresas portuguesas têm registado uma crescente notoriedade
e reconhecimento no mercado irlandês, verificando-se um aumento das
exportações para a Irlanda nos últimos anos. Esta evolução globalmente positiva
da relação económica e comercial entre Portugal e a Irlanda tem permitido
diversas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em diferentes
setores de atividade: construção, materiais e equipamentos para construção,
produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, fileira casa, vinhos e alguns
subsetores do agroalimentar.
Miguel de Almeida e Sousa, embaixador de Portugal na Irlanda, e Luís Carmo
Reis, delegado da AICEP em Dublin, apresentam uma análise detalhada
da Irlanda e contributos fundamentais para uma aposta de sucesso neste
importante mercado europeu.
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PORTUGAL E IRLANDA: UMA RELAÇÃO
COM PERSPETIVAS DE CRESCIMENTO
Não obstante as relações diplomáticas entre Portugal e a Irlanda datarem
formalmente de 1942, com a abertura de uma legação irlandesa em Lisboa,
a realidade é que desde há muito que existe entre portugueses e irlandeses uma
grande empatia decorrente de semelhanças ao nível da situação geoestratégica
(o confronto com o Atlântico, a contiguidade com um vizinho grande e mais forte,
que no passado alimentou aspirações hegemónicas, e a presença nas mesmas
organizações internacionais) e de fortes afinidades culturais (o forte catolicismo,
a dispersão pelo mundo em numerosas diásporas e, em certa medida, a partilha
de raízes de um passado comum celta), que constituem uma mais-valia que, até
à data, ambos os países ainda não exploraram plenamente.

>POR MIGUEL DE ALMEIDA
E SOUSA, EMBAIXADOR
DE PORTUGAL NA IRLANDA

Apesar de um passado marcado por
uma Historia conflitual, a Irlanda manteve até à data, por razões geográficas e linguísticas, um relacionamento
muito próximo com o Reino Unido,
com quem construiu ao longo do seculo XX uma intensa ligação nos planos politico, económico, comercial e
cultural, não sendo exagerado dizer
que nas últimas décadas este país se
“aninhou” confortavelmente à sombra do grande vizinho, em quem viu
o seu parceiro natural na Europa e no
mundo. A súbita irrupção do Brexit

e o reemergir da questão irlandesa
vieram alterar todo este quadro e abrir
oportunidades para outros países europeus, parecendo claro que estamos
perante o momento certo para intensificarmos e aproveitarmos as oportunidades comerciais daí resultantes.
Com efeito, com a permanência do
país na União Europeia num momento em que o Reino Unido optou por
abandonar esta organização, a Irlanda
vai ter inevitavelmente de se acomodar
a uma realidade diferente e de se rea-
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justar às significativas alterações que

das famílias, a impulsionar um cresci-

este novo quadro irá comportar no

mento robusto, cria assim um espaço

tradicional relacionamento com o seu

interessante para a expansão da ati-

maior parceiro comercial e que, mais

vidade comercial dos agentes econó-

do que nunca, justifica que as empre-

micos portugueses. Assinale-se que as

sas e entidades associativas portugue-

mais recentes previsões económicas

sas passem a ter um olhar mais atento

publicadas pela Comissão Europeia

e ativo sobre as oportunidades que

vieram confirmar o alto potencial des-

este mercado tem para lhes oferecer.

ta economia, com projeções do cresci-

tações, face ao período homólogo,
e onde se destaca a performance do
turismo, entre outros setores.
Mas não é apenas ao nível económico que podemos estreitar as relações
bilaterais. Também no plano cultural
e científico, do ensino da língua portuguesa, da cooperação multilateral
e das possibilidades de parceria em
terceiros mercados, existe um espaço
concreto e inexplorado para se desenvolverem novos projetos e intercâmbios que contribuam para um progressivo robustecimento da ligação entre
Portugal e a Irlanda.
Neste enquadramento, a Embaixada em Dublin, agora reforçada
com a abertura de uma Delegação
da AICEP, tem condições e total disponibilidade para apoiar mais empresas,
associações, agentes culturais e institucionais que manifestem interesse
em aproveitar esta economia aberta,
dinâmica e sofisticada e que se desloquem à Irlanda para esse efeito.

E estas últimas são reais já que, auscultados diferentes atores institucionais e empresariais irlandeses, estes
têm-se mostrado muito recetivos em
incluir-nos no grupo de parceiros europeus onde possam existir sinergias
para ambas as partes e com quem terão agora de estabelecer, a passo acelerado, todo um novo relacionamento comercial bilateral, que os ajude a
preencher um vazio e a atenuar os feitos da perda do mercado privilegiado
do Reino Unido.
O facto de a Irlanda apresentar um
dos indicadores de crescimento económico mais elevados de toda a União
Europeia, com as exportações e a procura interna, em especial o consumo

mento real do PIB de 4 por cento para
2019 e de 3,4 por cento para 2020,
muito acima do crescimento que se
prevê para a área do euro de 1,2 por
cento e 1,4 por cento, respetivamente
para 2019 e 2020.
Com 4,8 milhões de habitantes e um
dos poderes de compra per capita
mais elevados do mundo, a Irlanda
é atualmente o 12º cliente de Portugal no somatório das exportações
de bens e serviços, ultrapassando a
fasquia dos mil milhões de euros em
2018, numa tendência que é confirmada pelos dados disponíveis de
2019, de janeiro a setembro, onde se
regista uma variação positiva de 16,4
por cento de crescimento das expor-

Há todo um trabalho de terreno que
tem estado a ser feito e estamos hoje
em condições para ajudar os interessados em identificar os parceiros
válidos para os diferentes tipos de
solicitações, para abrir os canais de
comunicação e para prestar localmente apoio ao diálogo e à interação
entre agentes económicos irlandeses
e portugueses.
O conselho que posso dar a estes últimos só pode ser de forte incentivo
para que olhem para a Irlanda com
olhos diferentes e explorem com espírito aberto e dinâmico as possibilidades que este mercado tem para
oferecer no quadro do processo de
internacionalização que a economia
portuguesa vem prosseguindo desde
há alguns anos.
dublin@mne.pt
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UMA APOSTA DE SUCESSO
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS
Desde dezembro de 2013, altura do final do resgaste financeiro, a Irlanda apresenta
o maior e mais consistente crescimento económico de toda a Europa.
As mais recentes previsões económicas, publicadas pela Comissão Europeia, projetam
um crescimento real do PIB de 3,4 por cento para 2020, depois de crescimentos de
quatro por cento e de mais de oito por cento em 2019 e 2018, respetivamente.

>POR LUÍS CARMO REIS,
DELEGADO DA AICEP
NA IRLANDA
O motivo desta performance deriva,
em grande parte, do facto de a Irlanda ter sido, nas últimas duas décadas,
um dos principais destinos mundiais
de investimento direto estrangeiro,

com destaque para os investimentos realizados pelas multinacionais
dos setores da saúde e das tecnologias da informação, transformando
a economia irlandesa numa das mais
abertas a nível mundial, mas por consequência uma das mais expostas e
fortemente dependente do comportamento da procura global. Em termos europeus posicionou-se como a
décima terceira maior economia e a
trigésima segunda do mundo.
Atualmente, existe um potencial significativo para o aumento das exportações
de bens, mesmo considerando que se
trata de um pequeno mercado com menos de cinco milhões de consumidores.

“Atualmente,
existe um potencial
significativo para
o aumento das
exportações de bens,
mesmo considerando
que se trata de um
pequeno mercado com
menos de cinco milhões
de consumidores.”

Durante muito tempo as empresas
portuguesas olharam para a Irlanda
como uma extensão natural do Reino Unido, privilegiando muitas vezes
abordagens indiretas e com recurso
ao mesmo distribuidor, em face das
similaridades entre os dois mercados.
Mas com a concretização do processo
do Brexit e da adaptação que esta mudança implica economicamente para
a Irlanda, inicia-se uma nova fase,
que não obstante os riscos que pode
acarretar para os atuais e futuros exportadores portugueses, trará oportunidades no curto e médio prazo, num
mercado sofisticado, próximo e de
elevado poder de compra. Especialmente para as empresas que já trabalham o mercado do Reino Unido, mas
não só, faz todo o sentido abordar a
Irlanda, já que a prática e a cultura comercial são semelhantes, assim como
o sistema financeiro e jurídico.
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a Irlanda é um dos líderes mundiais.
Quase todas as multinacionais farmacêuticas têm unidades produtivas
e de investigação e desenvolvimento na Irlanda, que conta igualmente
com um emergente setor nacional direcionado quase exclusivamente para
os mercados globais.

Compras e concursos públicos
Caso pretenda aceder a oportunidades de compras e concursos públicos
governamentais, é necessário visitar o website oficial da Etenders, onde
são publicadas todas as oportunidades em aberto.

As oportunidades para as empresas
portuguesas integrarem esta cadeia de
valor vão desde o fornecimento de matérias-primas e produtos intermédios
até aos dispositivos médicos. Nos dispositivos médicos em particular, existem oportunidades para fornecimento
de instrumentos e aparelhos médicos
utilizados na atividade médica, cirúrgica e veterinária, como agulhas, seringas, cateteres, esterilizadores, equipamentos de análise, entre outros,
onde o Health Service Executive (Serviço Nacional de Saúde da Irlanda), se

Entre os diversos setores na Irlanda
que apresentam maior potencial de
crescimento e consideráveis oportunidades para empresas portuguesas,
destacam-se os setores da construção
e de materiais e equipamentos para
construção, dos produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, da fileira
casa, dos vinhos e até alguns subsetores do agroalimentar.
As oportunidades no setor da construção, dos materiais e dos equipamentos decorrem em grande medida
do gigantesco plano de desenvolvimento lançado pelo governo irlandês “Project Ireland 2040”, no valor
de 116 mil milhões de euros, e que
prevê investimentos significativos em
transporte e infraestruturas, incluindo
estradas, aeroportos, ferrovias, habitação e recuperação urbana, setores e
atividades onde Portugal detém uma
enorme experiência e empresas tecnicamente capacitadas.
No setor das ciências da vida e da
saúde, nomeadamente na indústria
farmacêutica e de tecnologia médica,

Moeda e sistema bancário
A Irlanda é um dos onze países da União Europeia que adotaram o euro
em janeiro de 2002. Os horários dos bancos variam consoante o banco
em questão e o dia da semana, sendo o mais praticado entre as 9 e as 16
horas. Não abrem aos fins-de-semana.
Em termos de pagamento o uso de cartões de crédito é generalizado
e para levantamento. Para além das caixas ATM, é possível utilizar o serviço disponibilizado por muitos comerciantes de devolução em dinheiro
ao cliente do valor que paga com cartão de crédito (debitado na conta
corrente associada ao cartão), em quantidades limitadas.
Os principais bancos são o Bank of Ireland, o AIB- Allied Irish Bank,
o Ulster Bank, o KBC e o Permenent TBS.
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Condições de pagamento
São prática corrente os pagamentos por débito direto e por cheque e ao
nível transfronteiriço ou cross-border, as transferências e débitos SEPA
(Single Euro Payments Area) e BACS (Automated Clearing Services).
Por norma e na maior parte das situações, as condições de pagamento
padrão são de 30 dias. No entanto, atualmente os tempos médios de
pagamento rondam os 55 dias.

Relativamente à Fileira Casa, estão
em projeto ou em construção inúmeros complexos habitacionais públicos
e privados, que visam minimizar a
atual escassez de oferta habitacional,
de uma população em crescimento,
proporcionando oportunidades para
diversos subsetores da fileira, como os
têxteis-lar, a cerâmica decorativa e de
mesa e o mobiliário.

cada vez mais irlandeses a consumir
vinho, superando o consumo de outras
bebidas, como as cidras ou as bebidas
espirituosas. A venda de produtos alcoólicos, não incluindo os pubs e a restauração, faz-se tradicionalmente via
grande distribuição, onde localmente
as cadeias Supervalu, Dunnes Stores e
Tesco têm a maior quota de mercado
ou através das garrafeiras. A perceção
do consumidor irlandês relativamente
ao vinho português é boa, mas a oferta
presente ainda é reduzida, apresentando potencial de crescimento.

No que respeita aos vinhos, a Irlanda apresenta a mais elevada taxa de
impostos especiais sobre o álcool da
europa, chegando a valores de 3,19
euros por garrafa de 750ml de vinho
de mesa ou 6,37 euros por garrafa de
espumante de 750ml, mas existem

Apesar de ser um grande produtor
de produtos agrícolas, com destaque
para agropecuários e laticínios, a Irlanda importa significativas quantidades de legumes, frutas, água mineral e outras bebidas, preparações de
carne, café, chá, especiarias, cereais,

apresenta como um grande potencial
cliente, para além dos hospitais privados e das farmácias.

“Entre os setores
na Irlanda
que apresentam
oportunidades para
as empresas
portuguesas,
destacam-se a
construção e materiais
e equipamentos para
construção, produtos
farmacêuticos e
dispositivos médicos,
fileira casa, vinhos
e alguns subsetores
do agroalimentar.”

Línguas oficiais
Para além do inglês, o gaélico
é idioma oficial e obrigatório no
sistema escolar, embora a maioria
da população não o utilize diariamente. As regiões onde a população local mais utiliza o Gaélico,
denominadas “Gaeltacht”, localizam-se na região oeste, noroeste
e sudoeste da Irlanda, com baixa
densidade populacional.
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conservas de vegetais, peixe, entre
outros

produtos

agroalimentares

onde a nossa oferta pode ter merca-

mencionados, como as tecnologias de
informação e os serviços associados
às smart cities, entre outros, deve-se

do, quer na grande distribuição local,
quer no pequeno retalho especializado de gama média/alta.
Não obstante todas as potenciais oportunidades do mercado Irlandês para
as empresas portuguesas, quer nos
setores assinalados, quer noutros não

Constituição
de sociedades
Para constituir uma empresa na
Irlanda, na maioria das situações,
é necessário o registo no CRO
(Company Registration Office)
e na REVENUE.

sempre ter em consideração que fazer
negócios na Irlanda exige uma preparação cuidada e proactiva, que inclua
visitas prévias ao mercado para perce-

“Deve-se sempre ter
em consideração que
fazer negócios na
Irlanda exige uma
preparação cuidada
e proactiva, que
inclua visitas prévias
ao mercado para
perceção do melhor
canal de distribuição
e correta adaptação
dos produtos e serviços
às especificidades do
consumidor local.”

ção do melhor canal de distribuição e
correta adaptação dos produtos e serviços às especificidades do consumidor
local e em simultâneo ter a consciência
que entrar no mercado pode ter custos
comerciais elevados associados ao enfrentar a forte concorrência de fornecedores irlandeses e europeus.
aicep.dublin@portugalglobal.pt

Imposto sobre o
Valor Acrescentado
(IVA)
As taxas de IVA praticadas na Irlanda são as seguintes:
• 23 por cento (taxa normal),
aplicável à generalidade dos
bens e serviços;
• 13,5 por cento (taxa reduzida),
que incide sobre certos bens essenciais, serviços de construção
e reparação, serviços de limpeza
e manutenção e alguns produtos específicos;
• 9 por cento (segunda taxa reduzida), aplicável sobre certos
serviços turísticos (hotelaria, restauração e catering) e culturais
(espetáculos, jornais e revistas);
• 4,8 por cento (taxa super reduzida), que incide principalmente
sobre o comércio de gado vivo
(por comerciantes registados);
• Zero por cento (zero rate), que
recai sobre variados produtos
alimentares, determinados livros
e folhetos, fertilizantes e vestuário/calçado de criança.
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – IRLANDA
Apesar de a balança comercial de bens de Portugal com a Irlanda ser desfavorável
a Portugal, é evidente o crescimento das exportações e do número de empresas
portuguesas exportadoras para o mercado irlandês ao longo dos últimos anos,
enquanto as importações registam uma quebra notável. Também os serviços
nacionais têm sido cada vez mais exportados para a Irlanda.
No ano de 2018, as exportações de
bens portugueses para a Irlanda foram de 310,7 milhões de euros, verificando-se um crescimento de 14,8 por
cento entre 2014 e 2018. No passado
ano de 2019, no período de janeiro
a outubro, as exportações alcançaram
os 315,9 milhões de euros. Por sua
vez, no mesmo período do ano de
2018, as exportações foram de apenas 259,4 milhões de euros.
Em relação às importações, estas foram de 480 milhões de euros em
2018, constatando-se uma quebra de
5,1 por cento no período 2014-2018.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A IRLANDA
2014

2015

2016

2017

2018

Var %
18/14a

2018
jan/out

2019
jan/out

Var %
19/18b

Exportações

189,3

237,6

335,5

325,0

310,7

14,8

259,4

315,9

21,8

Importações

602,2

511,2

536,1

464,4

480,0

-5,1

394,3

434,2

10,1

Saldo

-413,0

-273,6

-200,6

-139,3

-169,3

--

-134,9

-118,3

--

31,4

46,5

62,6

70,0

64,7

--

65,8

72,7

--

Coef. Cob. %

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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No comércio internacional português
de bens, a Irlanda ocupou igualmente, em 2018, a 24ª posição no ranking
global de mercados clientes e fornecedores de Portugal. Nos primeiros 10
meses do ano de 2019, esta posição
alterou-se para o 23º lugar, tanto como
cliente como fornecedor de Portugal.
Em 2018, a quota da Irlanda no comércio internacional português de
bens foi de 0,54 por cento como
cliente (24ª posição) e 0,64 por cento
como fornecedor (24ª posição).
De acordo com os dados do INE, o
número de empresas portuguesas que
exportam os seus produtos e serviços
para a Irlanda registou um crescimento notável entre 2014 e 2018, passando de 879 empresas em 2014, para
1.015 em 2018.
Os principais grupos de produtos exportados de Portugal para a Irlanda em
2018 foram os metais comuns (19,8
por cento), os veículos e outros materiais de transporte (13,1 por cento), os
químicos (13 por cento) e as máquinas
e aparelhos (11,4 por cento). Nos primeiros 10 meses do ano transato, esta
estrutura não se manteve idêntica,
uma vez que Portugal exportou principalmente químicos (29,8 por cento),
seguidos pelos metais comuns (19,6
(por cento), máquinas e aparelhos (8,9

por cento), e veículos e outros materiais de transporte (7 por cento).

as importações foram de 657 milhões
de euros.

Por outro lado, quanto às importações portuguesas de bens provenientes do mercado irlandês, os químicos
ocuparam, em 2018, a primeira posição (39,9 por cento), seguindo-se
as máquinas e aparelhos (26,1 por
cento), os produtos alimentares (11,3
por cento) e os metais comuns (10,3
por cento). Entre janeiro e outubro de
2019, esta estrutura manteve-se praticamente idêntica, com a exceção
dos veículos e aparelhos serem mais
exportados que os produtos alimentares e os metais comuns.

Entre 2014 e 2018, verificou-se um
incremento de 20,1 por cento das
exportações portuguesas de serviços
para este mercado. Por sua vez, as importações registaram um crescimento
de 20,7 por cento no mesmo período.

Relativamente aos serviços, e segundo os dados do Banco de Portugal, as
exportações atingiram os 952,7 milhões de euros em 2018. Os serviços
mais exportados foram as viagens e
turismo (64,4 por cento) e os transportes (13,3 por cento). Por sua vez,

A quota da Irlanda como cliente de
Portugal, em termos de serviços, foi
de 2,89 por cento em 2018. Enquanto fornecedor, a quota deste país
situou-se em 4,08 por cento no mesmo período.
Ao longo dos últimos anos, o turismo
da Irlanda em Portugal tem registado
um desenvolvimento expressivo, sendo que a quota das receitas relativas a
turistas provenientes da Irlanda foi de
613,9 milhões de euros em 2018, denotando-se um crescimento de 21,2
por cento face a 2014.

fevereiro 2020

MERCADOS

29

CALVELEX

Indústria têxtil
irlandesa
reconhece
qualidade
do “Made
in Portugal”
Fundada no Norte de
Portugal, no coração da
indústria têxtil, há mais
de 30 anos, a Calvelex
começou, à semelhança
de grande parte do
empreendedorismo em
Portugal, como uma
empresa de origem
familiar com cerca de
20 trabalhadores. Ao
longo dos anos, cresceu
para 700 colaboradores,
mudando o foco do seu
produto e expandindo
para a Europa, América
do Norte e Ásia.
A Calvelex produz essencialmente artigos para mulher, concentrando-se
nos segmentos médio-alto e alto do
conceito street wear. Sendo o “Made
in Portugal” sinónimo de excelência na
indústria mundial do vestuário, a empresa faz chegar aos quatro cantos do
mundo as suas marcas com peças de
roupa repletas de qualidade e ética.
Com várias décadas de experiência
no mercado europeu, a Calvelex rapidamente identificou a necessidade
de criar estruturas em pontos estratégicos, de modo a potenciar e dinamizar as suas relações com os clientes internacionais. Entre esses locais,

destaca-se a Irlanda, onde a empresa
detém escritórios.
Com fatores sociais, económicos
e geográficos estimulantes, a Irlanda
é um país com muita moda, sendo o
potencial das marcas estabelecidas
neste país gigante. Assim, a Calvelex
facilmente compreendeu a influência
das marcas estabelecidas no mercado
irlandês junto dos países periféricos,
aproveitando esta oportunidade.
É importante salientar que esta conjuntura foi identificada há mais de vinte
anos, sendo este o fator chave para a
sustentabilidade da dinâmica mantida
pela Calvelex com a Irlanda.
Mais do que um passo na cadeia de
abastecimento, a Calvelex atua como
um parceiro, retirando proveito do que
mais caracteriza o mercado neste país:
a diversidade. Desde marcas de presença global até boutiques mais exclusivas
orientadas para o nicho de luxo, apoia
dezenas de clientes. Alguns, já de longa duração, têm crescido juntamente
com a empresa.
Tal como o produto final, que reflete
a experiência de décadas no mercado,

os serviços prestados pela Calvelex são
diferenciadores e permitem a flexibilidade de produzir grandes e pequenas
séries. Começando pelo desenvolvimento de produto e terminando nas
soluções de logística disponibilizadas,
existem equipas que apoiam o cliente
durante todo o processo.
Reconhecidos pela inovação, estes serviços incluem, por um lado, sourcing
de matéria-prima, desenvolvimento de
fittings e networking com fornecedores. Por outro lado, abrangem o uso
dos sistemas tecnológicos mais avançados durante a produção, métodos rigoroso de controlo de qualidade, capacidade de armazenamento com previsão
de forecasting e entrega nos pontos de
distribuição dos clientes.
O papel que tem vindo a ser desempenhado pelos escritórios da Calvelex na
Irlanda é, fundamentalmente, de intermediário nesta relação bilateral, permitindo o crescimento da empresa, bem
como de dezenas de marcas irlandesas.
Assim, a Calvelex já é reconhecida pelo
próprio cliente, um reflexo do grande
historial que liga ambas as partes.
www.calvelex.com
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HOVIONE

O setor das Ciências da Saúde na Irlanda
O setor das Ciências da Saúde na Irlanda constitui-se como um verdadeiro hub da
bio farmacêutica global, com mais de 75 empresas desta área e a presença dos
dez maiores grupos mundiais. O setor oferece mais de 60 mil empregos diretos ou
indiretos e cada região está equipada com as instituições académicas, técnicas e
governamentais necessárias para garantir o pipeline de trabalhadores especializados.
Os fatores de atração da Irlanda para
a indústria bio farmacêutica baseiam-se em sete pilares, como a oferta de
talento recrutável, um histórico extraordinário de conformidade e cumprimento regulamentar, a estabilidade política e regulamentar (incluindo
uma forte proteção da Propriedade
Intelectual), o regime de IRC favorável
às empresas (12,5 por cento), a colaboração para a investigação e para a
formação, incluindo benefícios fiscais
para a Investigação e Desenvolvimento (25 por cento), a capacidade para
subcontratação (solventes, produtos
intermédios, API e medicamentos),
uma agência estatal para o investimento cooperante – IDA, e uma rede
colaborativa de parceiros industriais a BioPharmaceutical Chemical Ireland.
Em 2009, a Hovione decidiu investir na
Irlanda, de modo a tirar partido da capacidade pré-existente no que se refere à
produção de princípios ativos farmacêuticos em grande escala e secagem por
atomização. Nestas instalações temos o
maior spray-dryer do mundo para aplicações farmacêuticas. A fábrica ainda

da, obrigando a um grande foco na
produtividade e nos ciclos de melhoria
contínua, de modo a fomentar a excelência operacional.

>POR PAUL DOWNING,
DIRETOR GERAL
DA HOVIONE IRELAND
tem espaço para crescer, situando-se
perto de diversos clientes e beneficiando do acesso a uma oferta de mão-de-obra diversa e especializada.
Existem, ainda assim, uma série de desafios a considerar. A facilidade com
que um colaborador se move entre
empresas é muito mais elevada no
seio de um cluster de empresas do
setor. Na Hovione desenvolvemos estratégias para a atração e retenção de
talento, de modo a que a rotatividade
de pessoas se mantenha a níveis viáveis. Esta concorrência pelo talento
impacta o custo operacional na Irlan-

Após dez anos da aquisição da fábrica
na Irlanda, esta decisão, tomada pela
Hovione, de ser a primeira CDMO a
investir neste país veio a provar-se certa. É com orgulho que a fábrica apresenta números invejáveis no que se
refere à conformidade e cumprimento
regulamentar, à sua capacidade técnica e de produção, ao seu portefólio
de produtos e clientes diversificado e
ainda à sua equipa diversa, energética
e trabalhadora.
A fábrica segue ainda uma orientação
para a operação sustentável e está a
tirar todos os dividendos que advêm
de se encontrar na Irlanda e, em simultâneo, integrada no grupo vasto
que constitui a Hovione.
O futuro para a Hovione na Irlanda
adivinha-se, sem dúvida, sorridente.
www.hovione.com
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POLIVOUGA

Um caso de sucesso
no mercado irlandês
Com uma presença consolidada na Irlanda,
as vendas da Polivouga para este mercado
superam os sete milhões de euros, demonstrando
a crescente notoriedade e reconhecimento desta
empresa portuguesa.
Fundada em 1982 e com 194 colaboradores, a Polivouga – Indústria
de Plásticos dedica-se à produção de
mangas e filmes para embalagens em
polietileno de baixa densidade, sacos e
plásticos flexíveis, destinados a diferentes setores de atividade: agroalimentar,
materiais de construção, papel, agricultura, grande distribuição e comércio.

Com equipamentos modernos, que
permitem uma elevada produtividade,
a empresa segmenta o seu mercado
em embalagens técnicas, soluções
agrícolas e embalagens alimentares,
que representam cerca de 60 por cento, 23 por cento e 17 por cento das
suas vendas, respetivamente.
A Polivouga exporta 46 por cento do
seu volume de negócios de 130 mi-

lhões de euros (valor de 2017), principalmente para Espanha, Bélgica, Irlanda, Alemanha e França.
A relação da Polivouga com a Irlanda é muito recente, tendo começado
apenas em 2013. A Irlanda foi identificada como um dos países mais fortes
na agropecuária bovina da Europa e

a Polivouga sentiu que tinha soluções
de qualidade, nomeadamente para
a silagem, que aumentavam e preservavam o valor nutricional dos animais
ao longo de todo o ano, com o produto filme estirável agrícola.
A agricultura na Irlanda é bastante
profissional e organizada, sendo a
distribuição de produtos e serviços
agrícolas geralmente operada por
grandes distribuidores especializados
e grandes cooperativas.
A decisão estratégica passou por estabelecer um acordo de exclusividade
com o maior distribuidor de filmes e
redes agrícolas para a silagem da Irlanda. A cada ano a confiança mútua,
tendo a parceria aumentado com resultados crescentes em vendas neste
país. À medida que ia conhecendo o
mercado e as suas particularidades
em cada uma das áreas de negócio, a
empresa aumentou igualmente o número de produtos em diversas áreas.
Atualmente, a presença da Polivouga
está absolutamente consolidada com
vendas neste país, que superam os sete
milhões de euros, englobando a área
agrícola, a embalagem técnica para
a indústria e a embalagem alimentar.
www.polivouga.pt

32

MERCADOS

Portugalglobal nº127

Irlanda em ficha
Chefe de Estado: Michael Higgins
Primeiro-ministro: Leo Varadkar (desde 2017)
Data da atual Constituição: 29 de dezembro de 1937. A Irlanda
tornou-se República a 18 de abril de 1949
Principais partidos políticos: Fine Gael; Fianna Fail; Labour Party;
Sinn Fein
Capital: Dublin (528 mil habitantes)
Outras cidades importantes: Cork (119 mil habitantes); Galway (76 mil
habitantes); Limerick (184 mil habitantes); Waterford (47 mil habitantes)
Religião: A grande maioria da população professa o cristianismo (cerca
de 85 por cento é católica)
Língua: Inglês e gaélico (irlandês)
Unidade monetária: Euro (EUR)
1 EUR = 1,11 USD (Banco de Portugal, janeiro de 2020)
Risco País:
Risco geral - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior), EIU
Risco Político - BBB
Risco de Estrutura Económica - BBB
Risco de crédito: País não classificado na tabela risco da OCDE. Não é
Área: 68.890 km2

aplicável o sistema de prémios mínimos.

População: 4,8 milhões de habitantes (estimativa 2019)
Designação oficial: República da Irlanda (Ireland/Eire)

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

Endereços úteis
Embaixada da Irlanda

Tel.: +353 1 631 6309

Enterprise Ireland

Avenida da Liberdade, 200, 4º

Comércio e Investimento

East Point Business Park

1250-147 Lisboa

aicep.dublin@portugalglobal.pt

Dublin 3 - Ireland

Tel.: +351 21 330 82 00

Turismo

Tel.: +353 1 727 2000

Fax: +351 21 397 73 63

susana.cardoso@turismodeportugal.pt

client.service@enterprise-ireland.com

lisbonembassy@dfa.ie
www.dfa.ie/irish-embassy/portugal

Minister for Foreign Affairs

www.enterprise-ireland.com

Department of Foreign Trade

IDA Ireland

Embaixada de Portugal
em Dublin

Iveagh House

Head Office

80 St. Stephen’s Green

Wilton Place

70 Upper Leeson Street

Dublin 2 - Ireland

Dublin 2 - Ireland

Dublin 4 – Ireland

Tel.: +353 1 408 2000

Tel.: +353 1 603 4000

Geral

www.foreignaffairs.gov.ie

idaireland@ida.ie

Tel.: +353 1 669 9100

www.idaireland.com

e 631 9607 / 631 9602

Chambers Ireland

dublin@mne.pt

3rd Floor,

Central Bank of Ireland

www.embassyportugal.ie

Newmount House,

PO Box 559

Secção Consular

Lower Mount Street

Dame Street

sconsular.dublin@mne.pt

Dublin 2 - Ireland

Dublin 2 - Ireland

Tel.: +353 1 400 4300

Tel.: +353 1 224 6000 / 671 6666

AICEP Dublin

info@chambers.ie

Fax: +353 1 671 6561

70 Upper Leeson Street

www.chambers.ie

enquiries@centralbank.ie

Dublin 4 - Ireland

www.centralbank.ie

Informação especializada online
Portugalnews

NewsRoom

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

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

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

portugalglobal.pt
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EAD

Soluções de gestão
documental conquistam
o mercado da Roménia
Com 27 anos de história, tendo nascido em
maio de 1993, o Grupo EAD proporciona aos
seus clientes soluções inovadoras de gestão
documental e transformação digital,
de modo personalizado, visando a prestação
de serviços de excelência. Em novembro de
2019, o grupo português inaugurou a sua
primeira sucursal na Roménia.

O Grupo EAD posiciona-se no mercado
respondendo a duas necessidades distintas, mas complementares, enfrentadas pelas organizações. Em primeiro
lugar, realiza o tratamento da documentação em suporte papel com soluções tradicionais de gestão de arquivo,
como a Custódia, Destruição Segura,
Organização e Avaliação Documental.
Em segundo lugar, disponibiliza respostas nas diferentes soluções digitais
que tem vindo a desenvolver, em termos de agilidade, rapidez, mobilidade, compliance, otimização de custos
e competitividade.
Nos últimos anos, o Grupo EAD tem
aproveitado um leque de oportunidades no mundo digital e global, posicionando-se como um dos principais
players a oferecer soluções BPO - Business Process Outsourcing, principalmente na otimização dos processos
documentais associados aos processos de negócios das empresas.
O crescimento da área de TI, associado à experiência acumulada de anos
a gerir e otimizar processos físicos documentais, tem permitido desenvolver
e abraçar novos projetos relacionados
com a gestão de informação digital,
em diferentes áreas de negócio.
A EAD desenvolve uma solução de
gestão documental e workflow, com
o software “Read, Write & Share
(RWS)”, em modelo Software as a
Service (SaaS), personalizável segundo
as necessidades e dimensão de cada
organização. Em Portugal, esta solução conta já com mais de cinco mil
utilizadores registados.
O Grupo avalia os circuitos documentais das organizações e as eventuais
ineficiências existentes e propõe soluções digitais, assentes em fluxos e processos desenhados de acordo com os
objetivos e necessidades de cada uma.

Paulo Veiga, CEO e fundador da EAD

Com cerca de 159 colaboradores,
possui mais de mil clientes ativos de
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todas as áreas de atividade, nomeadamente da banca, seguros, telcos, utilities e escritórios de advogados.
Pertencem ao Grupo, a EAD – Empresa de Arquivo de Documentação, líder
e pioneira em gestão documental em
regime de outsourcing em Portugal, e
a tecnológica Fin-Prisma.
O Grupo EAD abrange todo o território nacional, incluindo as regiões
autónomas dos Açores e da Madeira,
tendo inaugurado em novembro de
2019 a sua primeira sucursal no estrangeiro, mais especificamente em
Bucareste, na Roménia.
A EAD DIGITAL ROMANIA, a nova
empresa do Grupo EAD na Roménia,
presta serviços de BPO na otimização
de processos documentais das organizações locais, com soluções para diversas áreas das empresas, como despesas de pessoal, accounts payable,

mailroom digital e armazenamento na
nuvem. O foco incide na prestação de
serviços de desenvolvimento aplicacional na área dos sistemas de gestão
documental com o software RWS.
Segundo Paulo Veiga, CEO e fundador do Grupo EAD, “a EAD pretende
utilizar toda a aprendizagem obtida
na Roménia para a abertura de outras
delegações, devidamente adaptada ao
mercado local. Assim, será um 'hub'
para outros desafios, como sejam adquirir concorrentes locais ou prestar
serviços a outros países. Além disso a
empresa romena será também utilizada para tornar as sinergias comerciais e
operacionais mais eficientes em Portugal, no que diz respeito à indexação e
classificação de documentos digitais.”
Em 2018, o Grupo faturou 5,1 milhões de euros, sendo a área com
mais peso o serviço de Custódia e
Gestão de Arquivos Intermédios, se-
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guido do Digital Service Bureau e dos
Arquivos Correntes. Ao todo, foram
digitalizados mais de 18 milhões de
documentos, uma subida de 38 por
cento face aos 13 milhões de documentos digitalizados em 2017.
Para 2019, prevê que o seu nível de faturação seja superior a seis milhões de
euros, prosseguindo com a estratégia
de consolidação da liderança no mercado nacional e apresentação de novas
soluções tecnológicas aos seus clientes.
De referir ainda que nos anos de 2018
e 2019, a EAD – Empresa de Arquivo de Documentação foi considerada
uma das “Melhores Empresas para
Trabalhar EXAME/EVERIS/AESE”. Há
sete anos consecutivos que é distinguida com o selo de PME Líder pelo
IAPMEI e há dois anos que é considerada PME Excelência.
www.ead.pt
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TRANSITEX

Soluções logísticas para a promoção
das exportações nacionais
Fundada em 2002 com o objetivo de alargar o hinterland do porto de
Lisboa, a internacionalização da Transitex começou com a sua expansão
no mercado ibérico, tendo registado uma nova dinâmica a partir de 2007.
África Austral e América Latina são hoje importantes mercados para a
empresa transitária, mas também a China e os Estados Unidos fazem parte
da rota da Transitex. É objetivo da empresa potenciar o aumento das
exportações e a crescente internacionalização dos seus clientes.

Transitex fazia parte, pela Mota-Engil,

entrou no mercado asiático com um

o objetivo de alargar o hinterland do

a empresa ganhou uma nova dinâmi-

escritório em Xangai, na China. Em

porto de Lisboa, criando soluções lo-

ca e iniciou um processo de interna-

2016, a Transitex foi adquirida pelo

gísticas competitivas que visavam tor-

cionalização definitivo que passou a

gigante de gestão portuária turco Yil-

nar Lisboa uma opção válida e posicio-

definir a Transitex e a sua equipa.

port Holding, a que se seguiu a natu-

A Transitex foi fundada em 2002 com

ral abertura do primeiro escritório da

nada em igualdade de circunstâncias
em relação aos principais portos ibé-

Para além das relações comerciais do

empresa na Turquia e a entrada em

ricos. Em 2005, já cumprido este pri-

mercado ibérico, o crescimento da

outros mercados como a Tanzânia, o

meiro objetivo, a Transitex começou a

Transitex assenta em dois pilares: a

Equador e o Uruguai.

expandir-se na Península Ibérica, onde

África Austral, com especial destaque

atualmente tem sete escritórios e duas

para os países lusófonos, e a América

Apesar da entrada da Transitex no

plataformas logísticas. Em 2007, com

Latina, onde está presente do Méxi-

grupo turco, a empresa mantém a sua

a compra do Grupo Tertir, do qual a

co à Argentina. Em 2015 a empresa

sede e centro de decisões em Lisboa
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e tem colaboradores portugueses na
maioria das suas localizações, refere
Fernando Lima, CEO da empresa, que
conta atualmente com um total de
350 colaboradores, 100 dos quais em
território nacional.
Segundo o responsável, a missão da
Transitex é construir soluções logísticas
de transporte global – terrestres, marítimas ou aéreas – fiáveis e competitivas, tornando-as exequíveis a partir de
qualquer ponto do globo. O principal
objetivo da empresa, a nível global, é
potenciar o aumento das exportações
e a crescente internacionalização dos
seus clientes, estabelecendo parcerias
estáveis e duradouras baseadas na
partilha de objetivos comuns.
Quanto à estratégia de internacionalização, explica Fernando Lima que a
abordagem da empresa aos mercados
internacionais prende-se, em grande
parte, com os destinos das exportações
portuguesas, mas também com uma
preferência da Transitex em apostar em
mercados periféricos, aos quais pode
adicionar valor. África Austral, América
Latina e China tinham sido, até há pouco tempo, as principais apostas, mas
em 2019 ocorreu uma clara diversificação. Devido à eminência do Brexit, a
Transitex viu a necessidade de abrir um
escritório no Reino Unido, mais preci-

samente em Manchester, por forma a
dar resposta às necessidades dos seus
clientes portugueses que têm negócios
com este mercado.
Os Estados Unidos da América foram
igualmente uma importante aposta da
Transitex no mercado internacional.
Um desafio que Fernando Lima encara
como sendo “um sinal de maturidade
da empresa que, tendo atingido já uma
extensa dimensão nacional e internacional, deixa de apostar só em mercados emergentes, onde se sente mais
confortável, e assim decidiu entrar na
maior economia mundial”. Esta aposta
irá condicionar os objetivos para 2020
devido à “entrada nestes gigantes da
economia mundial que, além do negócio que eles próprios vão gerar, terão
também um impacto considerável em
toda a estrutura da Transitex”, especifica o responsável.
A Transitex tem como principal objetivo, nos próximos dois a três anos,
consolidar a presença nos mercados
onde já se encontra através da criação de novos serviços para oferecer
aos seus clientes, desde o despacho
aduaneiro, ao transporte interno nos
mercados de destino, armazenagem
e distribuição. Adianta Fernando Lima
que, desde a sua criação, a Transitex
sempre cresceu de forma orgânica e
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que, no futuro, a empresa tem em
análise alguns projetos que incluem o
crescimento por aquisição.
A Transitex é especialista no transporte de carga perecível, particularmente no transporte de fruta fresca. Em
Portugal a empresa é líder de mercado
no transporte de pera-rocha, a fruta
portuguesa de exportação por excelência, para fora da União Europeia. O
know-how da sua equipa, associado
a uma rede de escritórios espalhados
pelo mundo, tem ajudado à abertura de novos mercados de exportação
para a pera-rocha, como são os casos
do México e da Índia, onde colaborou
de forma ativa para a entrada desta
fruta portuguesa. Presentemente, a
Transitex iniciou esforços para que se
consiga o mesmo com a China.
A nível de organização interna, a empresa valoriza os seus colaboradores
como fator decisivo para as parcerias
com os seus clientes. “Temos uma
equipa maioritariamente de origem
portuguesa ou espanhola, que cria
uma relação de proximidade entre as
empresas portuguesas e os mercados
para onde querem exportar”, defende o CEO da empresa, acrescentando
que “estar à frente da Transitex tem
sido um privilégio, que considero que
só alguns têm a sorte de testemunhar.
Gerir esta empresa, partilhar esta experiência com o grupo fantástico de
pessoas que ao longo dos anos deram
o seu contributo para chegarmos ao
que somos hoje, é uma experiência
enriquecedora e inspiradora que nos
motiva a encarar o futuro com muito
otimismo, como sempre fizemos”.
Ainda de referir que, em 2019, a Transitex faturou, a nível global, 106,36
milhões de euros, sendo que 60 por
cento deste valor está alocado aos escritórios na Península Ibérica.

Fernando Lima, CEO da Transitex

www.transitex.com/pt
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“Global Risks Report
2019” – World
Economic Forum (WEF),
janeiro 2020
Segundo a recente análise do Fórum
Económico Mundial (WEF), as graves
ameaças ao clima são responsáveis
pelos principais riscos que se colocam
a longo prazo, enquanto os confrontos económicos e a polarização política constituem os principais riscos a
curto prazo. O relatório considera que
a turbulência geopolítica e a retirada
do multilateralismo da agenda ameaçam a capacidade de combater os riscos à escala global.
CONSULTAR

“Democracy Index
2019” – The Economist
Intelligence Unit,
janeiro 2020
De acordo com o recente Índice publicado pela Economist Intelligence Unit,
a pontuação média da democracia, a
nível global, registou o pior desempenho desde que a análise foi produzida
pela primeira vez, em 2006. O Índice,
que avalia o estado da democracia em
165 países e 2 territórios, revela que 76
vivem em regimes democráticos (45,5
por cento), sendo que apenas 22 são
considerados “democracias plenas”
(onde Portugal está incluído). Dos restantes, 54 são considerados “regimes
autoritários” e 37 “regimes híbridos”.
CONSULTAR

O ID mundial e

O ID mundial estagnou
em 2019 sendo
esperado um aumento
moderado em 2020
Os dados do Investment Trends Moni-

tor, da UNCTAD, revelam que os fluxos de investimento direto estrangeiro
mundial totalizaram 1,39 biliões de
dólares em 2019, montante ligeiramente inferior ao resultado de 2018
(1,41 biliões de dólares). Para 2020 é
esperado um aumento moderado do
investimento direto mundial. Os EUA
continuaram a ser o principal destino
de IDE atraindo 251 mil milhões de
dólares, seguidos pela China (140 mil
milhões de dólares) e Singapura (110
mil milhões de dólares).
CONSULTAR

“Foresight Africa:
Top priorities for
the continent 2020 2030” – Africa Growth
Initiative at Brookings,
janeiro 2020
Neste relatório os especialistas identificam as prioridades do continente
africano para o período 2020-2030,
aprofundando seis temas abrangentes. Consideram que 2020 marca o
início de uma década promissora para
a região, prevendo que na primeira
metade (2020-2024) o crescimento
médio anual do produto interno bruto
seja de 3,9 por cento. Das economias
com um crescimento mais rápido destacam-se o Senegal, Ruanda, Níger,
Uganda e Moçambique.
CONSULTAR

Governo de Angola
Resolve Transferências
em Atraso (21 January
2020, Macauhub)
Segundo o ministro angolano Manuel
Nunes Júnior, citado pela agência noticiosa Angop, Angola já conseguiu resolver todas as transferências em atraso

para pagamento de bens e serviços ao
exterior. Assim, e com base nas reformas introduzidas no mercado cambial,
os importadores e todos os quem pretendam adquirir no exterior bens para
produzir no país, já podem comprar as
divisas que necessitam.
CONSULTAR

Comunicado do Banco
Nacional de Angola –
Aprova Novas Regras
para a Realização de
Operações Cambiais de
Invisíveis Correntes por
Pessoas Coletivas (20 de
janeiro de 2020, BNA)
O BNA anunciou que as importações
e exportações de bens e serviços em
Angola passam a estar sujeitas a novas regras, por forma a eliminar os entraves burocráticos e procedimentos
administrativos relacionados com as
operações de invisíveis correntes das
empresas residentes cambiais. Também passam a estar isentos de celebração de contrato os acordos até 25
mil dólares. Esta medida integra-se
no processo em curso de liberalização
gradual do mercado cambial.
CONSULTAR

Autoridade Tributária
de Moçambique
Assume Serviços
Prestados pela Intertek
Testing Services (15
January 2020, Macauhub)
Segundo comunicação da Autoridade Tributária de Moçambique (AT),
esta entidade rescindiu o contrato de
serviços de consultoria diversa prestada pela Intertek Testing Services Lda
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(ITS), empresa que, entre outros serviços, fazia inspeção pré-embarque
de mercadorias importadas. De facto,
no contexto das reformas alfandegárias que têm vindo a ser efetuadas
pela AT, esta já dispõe de informação
fundamental sobre os mercados internacionais, bem como ferramentas
informáticas que permitem a realização (com recurso a serviços próprios)
de um melhor controlo aduaneiro,
reduzindo o risco de evasão fiscal, de
contrafação e de entrada de mercadorias proibidas no país.
CONSULTAR

Exportação de Carne de
Suíno Congelada para
a China (9 de janeiro de
2020, DGAV)
Segundo informação disponibilizada
pela Direção Geral de Alimentação
e Veterinária (DGAV) mais cinco estabelecimentos portugueses foram
habilitados a exportar carne de suíno
congelado para a China. Segundo o
Protocolo acordado entre as partes
(revisto em maio de 2019), a referida
carne só pode ser exportada para este
país asiático quando seja proveniente
de estabelecimentos produtores que
constem da lista de estabelecimentos
habilitados para exportar para a China
(alerta: todos os estabelecimentos envolvidos na cadeia de produção terão
que constar nesta lista).
CONSULTAR

O Brexit e o impacto nas
empresas e negócios (6 de
janeiro de 2020, RFF)
O artigo da Sociedade de Advogados
Rogério Fernandes Ferreira & Associados efetua uma análise sobre as principais implicações que a saída a breve

trecho do Reino Unido da União Europeia (31 de janeiro de 2020) poderá
representar, nomeadamente para empresas e negócios multinacionais que
tenham presença naquele país.
CONSULTAR

Nova Pauta Aduaneira
de Angola entra
em vigor dia 29 de
dezembro (27 December
2019, Macauhub)
De acordo com o Comunicado
da Administração Geral Tributária
(AGT) angolana, a revisão da Pauta
Aduaneira prevê a isenção de
pagamento de direitos aduaneiros
sobre as mercadorias importadas no
âmbito dos projetos de investimento
privado. Esta reforma pautal enquadrase na entrada em vigor das zonas de
comércio livre da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e da União Africana (UA).
CONSULTAR

“Paying Taxes 2020” (PwC)
O estudo da PwC, que disponibiliza
uma análise comparativa ao nível da
tributação de negócios em 190 economias, permite auxiliar as empresas
que se movem no contexto internacional, dando-lhes a conhecer diversos
sistemas fiscais, as últimas alterações
tecnológicas, assim como os progressos em termos de reformas legais nesta área, com impacto na atividade de
internacionalização. Este relatório é
importante, igualmente, para orientar
entidades governamentais a introduzir
eventuais melhorias nos respetivos sistemas tributários quando necessário.
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Exportações
portuguesas de bens
crescem 3,5 por cento
até novembro de 2019
Segundo o INE, em 2019 (janeiro a
novembro), as exportações de bens
ascenderam a 55,3 mil milhões de euros contra 53,5 mil milhões de euros
no mesmo período de 2018, ou seja,
um crescimento de 1,9 mil milhões
de euros (tvh 3,5 por cento). No mesmo período, as Importações totalizaram 74,2 mil milhões de euros e aumentaram 4,9 mil milhões de euros,
apresentando uma taxa de variação
homóloga de 7,1 por cento. Estes resultados determinaram um défice da
balança comercial de 19,0 mil milhões
de euros, correspondente a uma taxa
de cobertura das Importações pelas
exportações de 74,4 por cento.
CONSULTAR

Investimento desacelera
e exportações de bens
aceleram em novembro
de 2019
De acordo com informação do INE, em
dezembro, o indicador de confiança
dos consumidores diminuiu e o indicador de sentimento económico estabilizou na Área Euro (AE). No mesmo mês,
os preços das matérias-primas e do petróleo apresentaram variações em cadeia de 3,4 por cento e 5,6 por cento,
respetivamente (2,7 por cento e 5,9
por cento em novembro). Em Portugal,
o indicador de atividade económica,
disponível até novembro, diminuiu e o
indicador de clima económico, disponível até dezembro, estabilizou.
CONSULTAR

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP
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notícias
AICEP
Investimento
estrangeiro com novo
recorde em 2019
Os investimentos contratualizados
pela AICEP atingiram em 2019 um
novo máximo em número e em valor, aproximando-se dos 80 e superando a barreira dos mil milhões de
euros, o que acontece pelo segundo
ano consecutivo.
14 destes 80 contratos de investimentos foram assinados no dia 17 de
janeiro, numa cerimónia que contou
com a presença do primeiro-ministro,
António Costa, do ministro de Economia, Pedro Siza Vieira, do secretário de Estado da Internacionalização,
Eurico Brilhante Dias, e do presidente
da AICEP, Luís Castro Henriques.
Ao todo, os cerca de 80 investimentos
captados pela AICEP têm origem em
14 geografias estrangeiras diferentes,
incluindo Médio Oriente, várias proveniências da Europa ou ainda EUA.
Automóvel, agroalimentar e turismo
são os setores que se destacam pelo
número de projetos contratualizados.
Em relação a 2018, o investimento
empresarial privado em Portugal aumentou 9,2 por cento.

Teve lugar ainda a intervenção do presidente do Turismo de Portugal, Luís
Araújo, que apresentou a Estratégia
do Turismo para 2020, e, durante o
almoço, uma intervenção do secretário de Estado da Internacionalização,
Eurico Brilhante Dias.
Seguiram-se as reuniões com as
Associações/Clusters,
previamente
agendadas, e a apresentação do estudo de dois mercados – Bulgária e
Quénia. O dia 9 de janeiro foi dedicado às reuniões da Rede Externa com
as empresas inscritas.

Seminário Diplomático 2020: AICEP
apresenta novas
ferramentas de internacionalização

Delegados da AICEP
reúnem-se com
empresas e associações
Mais de 300 empresas e 40
associações empresariais reuniramse, em Lisboa, nos dias 8 e 9 de
janeiro, com 30 delegados da rede
externa da AICEP, no âmbito do
encontro anual dos representantes
da rede externa da Agência.
O encontro arrancou com a apresentação do presidente da AICEP sobre a
“Estratégia da AICEP para o ano de
2020: Linhas de Orientação; os Mercados Alvo; Adequação dos Recursos”. Seguiram-se a intervenção do
administrador da AICEP João Dias sobre a “Visão Global / Status da Transformação Digital da AICEP” e uma
“Mesa Redonda com os Delegados
da AICEP e o Conselho de Administração”, moderada pelo administrador António Silva.

O administrador da AICEP,
João Dias, apresentou as novas ferramentas da AICEP de
apoio às exportações e à internacionalização das empresas portuguesas no Seminário Diplomático
2020, que decorreu a 6 e 7 de janeiro
em Lisboa.
João Dias apresentou a nova plataforma online Portugal Exporta, as
iniciativas da AICEP relacionadas com
a exportação através do E-Commerce, as novas ferramentas e formas
de relacionamento com as empresas
exportadoras através dos canais digitais da AICEP e as iniciativas já lançadas e a lançar no âmbito do processo
de transformação digital da Agência.
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Deu-se ainda ênfase à nova dimensão
da exportação através do E-Commerce
como tendência em forte expansão,
cuja componente estará disponível no
Portugal Exporta brevemente com produtos e serviços dedicados, como complemento à dimensão das exportações
para os mercados geográficos/físicos.
O Seminário Diplomático é uma iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), com apoio
da AICEP, do Instituto Diplomático
e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Turismo de Portugal,
AICEP, Health Cluster
Portugal e APHP
promovem Turismo
Médico em Portugal
O Turismo de Portugal, o Health Cluster
Portugal (HCP), a AICEP e a Associação
Portuguesa de Hospitalização Privada
(APHP) assinaram, a 18 de dezembro,
um Protocolo de cooperação para a
promoção internacional da oferta portuguesa de Turismo Médico.
Sendo reconhecido que o Turismo
Médico em Portugal tem potencial
para gerar um volume de negócios
superior a 100 milhões de euros/ano,
que Portugal tem boas condições para
se afirmar internacionalmente no âmbito deste mercado, e que a Saúde
é um ativo emergente na estratégia
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Turismo 2027 e um polo de desenvolvimento do país, este Protocolo
visa impulsionar o reconhecimento e
a notoriedade internacional da oferta
portuguesa e apoiar a sua colocação
nos mercados externos.

Promoção de Portugal
como destino
de investimento
A aicep Global Parques - Gestão de
Áreas Empresariais e Serviços e a AEP
- Associação Empresarial de Portugal
e assinaram, no dia 13 de janeiro, um
protocolo para a promoção do país
como destino de investimento.
O protocolo irá abrir as portas para a
partilha de informação entre as plataformas Portugal Site Selection da
aicep Global Parques e a N-Invest
da AEP. Ambas as plataformas
oferecem aos potenciais investidores nacionais e internacionais
uma ferramenta que permite
encontrar a localização mais adequada para instalar o seu projeto
em Portugal. O protocolo tem por
base a cooperação com os principais
atores, públicos e privados, de forma
a promover a competitividade nacional e a captação de investimento. Entende-se que o alargamento do âmbito e a partilha de informação para o
acompanhamento de investidores de
forma personalizada serão elementos
potenciadores desta missão.

Portugal
apresenta participação
na ExpoDubai2020
A “ExpoDubai2020 vai ser a montra
perfeita para Portugal no mundo!" afirmou o presidente da AICEP, Luís Castro
Henriques, na apresentação da participação portuguesa na Expo 2020, que
se realizou no dia 14 de janeiro.
“Um mundo num país” é o lema que
vai pautar as atividades programadas
que passarão pelo Pavilhão de Portugal, um pavilhão que vai ser a “casa
portuguesa” no Dubai entre 20 de outubro deste ano e 10 de abril de 2021.
A apresentação contou com as intervenções do primeiro-ministro, António Costa, do secretário de Estado da
Internacionalização, Eurico Brilhante
Dias, e do comissário da participação
portuguesa na Expo Dubai 2020, Celso Guedes de Carvalho.
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CAIXA REFORÇA APOIO ÀS
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS
Os bancos, cada vez mais, têm o papel de apoiar
o fomento do comércio internacional e o aumento
do volume de exportações portuguesas. Além das
tradicionais linhas de financiamento, é essencial
apoiar as empresas fornecendo toda a informação
sobre os mercados de destino e dotando-as de
ferramentas que permitem exportar reduzindo o
risco, com incorporação de inovações tecnológicas.
barreiras ao comércio, eficiência judicial e eficiência financeira) associados a cada mercado.

Os melhores mercados para
as empresas nacionais

>POR FRANCISCO CARY,
ADMINISTRADOR EXECUTIVO
DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Neste contexto, foi disponibilizado pela Caixa
uma plataforma inovadora, de forma gratuita,
a todas as empresas portuguesas para facilmente acederem a informação sobre os mercados de exportação mais atrativos para o seu
produto – iAPEX.
Este novo instrumento de apoio às exportações
– o iAPEX – resultou de uma parceria da Caixa com o Gabinete de Estudos do Ministério
da Economia e com a Universidade do Minho.
Esta plataforma tem incorporado um simulador inteligente que classifica o potencial
dos mercados, consoante as características
da empresa utilizadora, fornecendo informação sobre o potencial valor a exportar, a taxa de
crescimento histórica, a probabilidade de permanência num determinado mercado a um e a
três anos e uma classificação dos principais indicadores de riscos (corrupção, infraestruturas,

De acordo com dados da Organização Mundial
de Comércio, Portugal é a 45ª maior economia
de exportação no mundo com uma crescente
tendência de diversificação de mercados e com
as exportações portuguesas a representarem
perto de 45 por cento do PIB nacional.
Os mercados que apresentam melhores perspetivas serão tendencialmente mercados que
apresentem índices de crescimento do consumo, no entanto, e por razões várias como a proximidade, similaridade de padrões e uma menor
perceção de risco, entre outros, a maior fatia
das exportações continua a ter como destino
os países Euro como Espanha, França e Alemanha, onde se denota uma retoma da economia,
e onde Portugal tem vindo a conquistar ganhos
de quota de mercado. Fora do espaço europeu,
Angola, EUA, Brasil e China são os mercados
mais representativos em volume de exportações
portuguesas e de ganho de quota de mercado.
As PME exportadoras têm ao seu dispor uma
inequívoca vantagem na relação com estes
mercados onde podem contar com o apoio de
especialistas (Desks) nas Unidades do Grupo
CGD e, sobretudo, na facilitação das trocas de
um dos principais corredores comerciais – Eixo
Portugal/Europa – África – China/Ásia. De realçar a presença da Caixa nos principais destinos
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das exportações portuguesas, com destaque
para o facto de ser o único grupo bancário
do mundo com presença em sete países CPLP,
com posição de liderança em cinco desses países (Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe e Timor), e na China, através
do BNU Macau, onde mantém o importante
e histórico estatuto de banco emissor.
Uma larga plataforma de bancos correspondentes complementa ainda esta oferta permitindo
oferecer soluções para os vários mercados.

Como minorar os riscos associados à internacionalização
e exportação
O ato de venda e recebimento comporta sempre
riscos em qualquer mercado, no entanto, são
sobretudo os riscos comerciais de cobrança e os
riscos cambiais os que maior impacto revelam
na hierarquia de preocupações das empresas.
Existe um alargado conjunto de instrumentos financeiros que possibilitam a mitigação
de riscos inerentes ao comércio internacional.
Dependendo das circunstâncias de cada mercado e do negócio de exportação, instrumentos de trade finance, como as cartas de crédito
ou garantias bancárias, factoring e confirming
internacional e seguros de crédito poderão reduzir, ou mesmo anular, o risco de cobrança.
É também importante a larga experiência na comercialização e operacionalização das linhas concessionais e comerciais com garantia do Estado.

“A Caixa posiciona-se como um
banco que apoia as exportações
na procura de mercados de
destino, com uma oferta que
reduz o risco e com soluções de
liquidez, através de especialistas,
rede internacional, plataformas
digitais próprias (Caixadirecta
Empresas) e com parceiros como
o iAPEX e as fintechs Bolero
e essDocs nas plataformas
de e-trade internacionais.”
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O que o iAPEX permite às empresas:
• Saber quais são os mercados das exportações portuguesas e das exportações mundiais para o produto escolhido (permitindo um nível de
detalhe do CAE até cinco dígitos e ao nível do código de nomenclatura
combinada do comércio internacional até quatro dígitos).
•
Classificar o potencial dos mercados consoante as caraterísticas
de cada empresa, ajudando-a a escolher mercados com potencial
de crescimento que sejam adequados às caraterísticas dos produtos que
a empresa exporta.
• Verificar o peso dos países concorrentes e a respetiva taxa de crescimento para cada potencial mercado de exportação.
• Aferir o valor exportado previsto, a taxa de crescimento e riscos e barreiras associados a cada mercado.
• Consultar o produto bancário de suporte à exportação mais adequado,
face ao risco do mercado e características da exportação.
• Aceder gratuitamente (através de www.cgd.pt) a um relatório com
toda a informação.

Quanto ao risco cambial, a Plataforma Cambial,
disponível online no Caixadirecta Empresas,
permite efetuar a cada momento a fixação
dos câmbios em várias moedas, associada aos
pagamentos e recebimentos, anulando o risco
da oscilação cambial das moedas de transação
entre o momento da venda e o momento do
recebimento da receita de exportação.
A CGD continua a inovar nas empresas, com
novos produtos e abordagens nos canais digitais e em outros ecossistemas, em parcerias
fora da indústria, com o objetivo de proporcionar às empresas maior rapidez, serviço, aconselhamento e tomada de decisão, mais informada e oportuna, contribuindo positivamente
para o crescimento do negócio. Recentemente, a Caixa associou-se às plataformas eletrónicas de trade finance, com duas fintechs –
a Bolero e a essDOCS. – certificadas pela ICC (International Chamber of Commerce), que possibilita a expedição e tratamento totalmente eletrónico de documentos de comércio externo,
reduzindo de semanas para horas os circuitos
entre exportadores e importadores, e os respetivos bancos de apoio em cada transação, com
a consequente redução de custos e ganhos
de eficiência para as empresas.
www.cgd.pt
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados
de destino das exportações portuguesas

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

M/L

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

M/L

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

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

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

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

M/L

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

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

Fora de cobertura.

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

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


Clientes
públicos e soberanos:
caso a caso, mediante análise das
garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do
petróleo. Clientes privados: caso
a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais
contrapartidas (garantia de banco
comercial aceite pela COSEC ou
contrapartidas do petróleo).

C

Macau
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

Malásia
C
M/L

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

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

C

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

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

C

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

C
M/L

M/L

M/L

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

Líbia
T

Fora de cobertura.

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

Moçambique
C

C
 aso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).

M/L

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

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

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

México*

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

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária ou garantia
soberana.

Martinica

C

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

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

Marrocos*
M/L

Índia
M/L

C
M/L

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

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.

Carta de crédito irrevogável.
Garantia bancária.

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

M/L

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

Lituânia
M/L

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

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

Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.

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

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.

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

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

E ventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro. Setor
público: caso a caso, com exigência de garantia de pagamento e
transferência emitida pela Autoridade Monetária (BCEAO); setor
privado: exigência de garantia
bancária ou garantia emitida pela
Autoridade Monetária (preferência
a projetos que permitam a alocação prioritária dos cash-flows ao
reembolso do crédito).

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

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

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

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

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

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

Qatar
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
República Dominicana
C Aberta caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L

 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana (emitida pela
Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancária.

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

 nálise caso a caso, numa base
A
muito restritiva.

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

Não definida.

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

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma
única transação para um determinado mercado, enquanto
a apólice global cobre todas as transações em todos os
países para onde o empresário exporta os seus produtos
ou serviços.
As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo
um ano, e que se repetem com alguma frequência.
Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices.
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais
flexível do que a indicada para as transações no âmbito
das apólices individuais. Encontram-se também fora de
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe.

Uruguai
C

M/L

Turquia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Ucrânia
C Clientes públicos: eventual
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
M/L

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

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

Fora de cobertura.

Não definida.

Venezuela
C

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

 arta de crédito irrevogável
C
(decisão casuística).

M/L

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

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

Legenda:
C
M/L
T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

Zâmbia
C

M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

Zimbabwe
C

M/L

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

COSEC

Companhia de Seguro
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional
Avenida da Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt

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

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

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

Grupo 4
África do Sul •
Aruba
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de
prémio aplicáveis.
Grupo 5
Albânia
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Namíbia
Oman
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Grupo 6
Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores
C. do Marfim
Dominica
Equador
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Maldivas
Mongólia
Myanmar
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Iemen
Irão
Iraque
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
Venezuela
Zâmbia
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

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

f) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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INDICADORES MACROECONÓMICOS,
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO
INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO
PRODUTO INTERNO BRUTO

2014

2015

2016

2017

2018

2019
jan/set

PIB (tvh %, real)

0,8%

1,8%

2,0%

3,5%

2,4%

1,9%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes)

40,2%

40,6%

40,2%

42,7%

43,5%

43,5%

2018
INE 11/19

2019 jan/set
INE 11/19

FMI 10/19

OCDE 11/19

2019 (P)
CE 11/19

BP 12/19

MF 12/19

PIB

2,4%

2,0%

1,9%

1,9%

2,0%

2,0%

1,9%

Consumo Privado

3,1%

2,2%

n.d.

2,1%

2,3%

2,3%

2,2%

Consumo Público

0,9%

0,5%

n.d.

0,5%

0,8%

0,5%

0,6%

Formação Bruta de Capital Fixo

5,8%

9,5%

n.d.

6,9%

6,5%

7,3%

7,3%

Exportações de Bens e Serviços

3,8%

2,3%

4,0%

2,7%

2,7%

2,8%

2,5%

Importações de Bens e Serviços

5,8%

5,8%

5,9%

4,9%

4,6%

5,4%

5,2%

PREVISÕES MACROECONÓMICAS

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB)

0,4%

-0,3%

-0,6%

-1,2%

-0,4%

0,4%(a)

0,5%

Taxa de Desemprego (%)

7,0%

6,7% (b)

6,1%

6,5%

6,3%

6,3%

6,4%

Taxa de Inflação (%)

1,2%

0,3% (c)

0,9%

0,3%

0,3%

1,3%

0,3%

122,2%

120,5% (d)

117,6%

119,3%

119,5%

n.d.

119,2%

-0,4%

1,0% (d)

-0,2%

-0,1%

-0,1%

n.d.

-0,1%

Dívida Pública (% PIB)
Saldo Sector Público (% PIB)
Fontes: BP - Banco de Portugal
MF - Ministério das Finanças
Siglas: M€ - Milhões de euros

CE - Comissão Europeia
FMI - Fundo Monetário Internacional
INE - Instituto Nacional de Estatística
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Notas: (a) - Balança Corrente e de Capital
n.d. - não disponível
P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)
PPC - Paridade de Poder de Compra

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(FLUXOS)

2014

2015

2016

2017

2018

2018
jan/set

2019
jan/set

vh M€
19/18

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

-2 805

4 710

912

-819

-56

96

1 006

910

ID do Exterior em Portugal (IDE)

3 686

6 877

4 637

6 059

5 065

3 759

6 102

2 343

Saldo

-6 491

-2 167

-3 725

-6 878

-5 121

-3 663

-5 096

-1 433

2018 jan/set

IDPE
2019 jan/set

vh M€ 19/18

2018 jan/set

IDE
2019 jan/set

vh M€ 19/18

Indústrias transformadoras

-99

-7

92

206

12

-195

Eletricidade, gás e água

582

-82

-664

-107

513

620

Construção

-135

-231

-96

495

141

-354

Serviços

-236

1 305

1 541

1 588

3 827

2 239

Outros setores de atividade

-18

20

37

1 577

1 609

33

ID POR SETOR DE ATIVIDADE

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

IDPE POR PAÍS DE ORIGEM

2018 jan/set 2019 jan/set vh M€ 19/18

Espanha

229

921

692

França

394

1 334

939

Alemanha

31

416

385

Luxemburgo

-119

1 092

1 211

França

-23

95

118

Espanha

742

709

-33

Suíça

-49

62

112

Alemanha

193

581

388

Itália

-6

23

29

Brasil

214

332

117

União Europeia

739

880

141

União Europeia

2 222

3 662

1 440

Extra UE

-643

126

769

Extra UE

1 537

2 440

903

2018 set

2019 set

vh M€ 19/18
1 116

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(STOCK)

2014 dez

2015 dez

2016 dez

2017 dez

2018 dez

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

53 335

59 984

60 789

58 312

54 162

55 368

56 484

ID do Exterior em Portugal (IDE)

115 366

125 515

128 223

137 462

136 169

136 636

143 039

6 403

Saldo

-62 031

-65 531

-67 434

-79 150

-82 007

-81 268

-86 555

-5 287

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS
BENS (Exportação)

2018
jan/dez

tvh % 18/17
jan/dez

2018 jan/nov

2019 jan/nov

tvh % 19/18

tvh % 19/18
nov/nov

tvc % 19/19
nov/out

Exportações bens

57 807

5,1%

53 456

55 331

3,5%

8,6%

-6,2%

Exportações bens UE

44 000

7,9%

40 723

42 591

4,6%

11,3%

-3,3%

Exportações bens Extra UE

13 807

-3,0%

12 733

12 740

0,1%

0,0%

-15,5%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE

76,1%

--

76,2%

77,0%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

23,9%

--

23,8%

23,0%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

% Total
2019

tvh % 19/18

Espanha

24,8%

França

13,1%

Alemanha

Exp. Bens - Clientes 2019 (jan/nov)

Exp. Bens - Var. Valor

M€

Cont. p. p.

0,8%

Alemanha

501

0,9

6,5%

França

440

0,8

12,1%

8,1%

Itália

272

0,5

Reino Unido

6,1%

-0,2%

Canadá

264

0,5

EUA

5,0%

3,8%

Países Baixos

118

0,2

Itália

4,5%

12,3%

Tunísia

-119

-0,2

Países Baixos

3,9%

5,8%

Angola

-256

-0,5

Exp. Bens - Produtos 2019 (jan/nov)

% Total
2019

tvh 19/18

Veículos e outro material de transporte

16,3%

19,3%

Veículos, out. mat. transporte

Máquinas e aparelhos

14,0%

1,0%

Metais e comuns

7,6%

-2,1%

Plásticos e borracha

7,1%

Agrícolas

6,5%

Exp. Bens - Var. Valor

M€

Cont. p.p.

1 462

2,7

Químicos

409

0,8

Ótica e precisão

322

0,6

-1,4%

Calçado

-99

-0,2

2,6%

Combustíveis minerais

-433

-0,8

BENS (Importação)

2018
jan/dez

tvh % 18/17
jan/dez

2018 jan/nov

2019 jan/nov

tvh % 19/18

tvh % 19/18
nov/nov

tvc % 19/19
nov/out

Importações bens

75 364

8,1%

69 424

74 326

7,1%

1,3%

-3,9%

Importações bens UE

57 113

7,4%

52 513

56 775

8,1%

1,9%

-3,2%

Importações bens Extra UE

18 251

10,6%

16 911

17 551

3,8%

-0,9%

-6,4%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE

75,8%

--

75,6%

76,4%

--

--

--

Importações bens Extra UE

24,2%

--

24,4%

23,6%

--

--

--

Unidade: % do total

% Total
2019

tvh 19/18

Espanha

30,1%

2,8%

França

Alemanha

13,4%

4,4%

Espanha

França

10,0%

40,2%

Itália

5,1%

Imp. Bens - Fornecedores 2019 (jan/nov)

Imp. Bens - Var. Valor

M€

Cont. p. p.

2 135

3,1

617

0,9

China

568

0,8

2,1%

Nigéria

452

0,7

Países Baixos

4,9%

-0,3%

Alemanha

420

0,6

China

3,7%

26,1%

Bélgica

275

0,4

Bélgica

3,1%

13,6%

Cazaquistão

-559

-0,8

tvh 19/18

Imp. Bens - Var. Valor

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan/nov)

% Total
2019

M€

Cont. p. p.

2 768

4,0

Máquinas e aparelhos

953

1,4

Químicos

525

0,8

7,4%

Alimentares

175

0,3

0,1%

Vestuário

127

0,2

Máquinas e aparelhos

17,8%

7,8%

Veículos, out. mat. transporte

Veículos e outro material de transporte

16,3%

29,6%

Combustíveis minerais

11,4%

0,6%

Químicos

10,3%

Agrícolas

9,8%

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: INE
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SERVIÇOS (Exportação)

2018
jan/dez

tvh % 18/17
jan/dez

2018 jan/nov

2019 jan/nov

tvh % 19/18

tvh % 19/18
nov/nov

tvc % 19/19
nov/out

Exportações totais serviços

32 926

6,5%

30 512

31 624

3,6%

1,9%

-24,7%

Exportações serviços UE

23 650

8,6%

22 062

22 562

2,3%

1,9%

-25,3%

Exportações serviços Extra UE

9 276

1,6%

8 450

9 062

7,2%

1,7%

-23,3%

Exportações serviços UE

71,8%

--

72,3%

71,3%

--

--

--

Exportações serviços Extra UE

28,2%

--

27,7%

28,7%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Serviços - Clientes 2019 (jan/nov)

% Total
2019

tvh 19/18

Exp. Serviços - Var. Valor

Meur

Cont. p. p.

Reino Unido

16,7%

7,5%

EUA

536

1,8

França

13,6%

-1,9%

Reino Unido

366

1,2

Espanha

11,5%

2,3%

Irlanda

159

0,5

Alemanha

10,0%

0,6%

Espanha

81

0,3

EUA

7,7%

28,3%

Suíça

69

0,2

Brasil

4,3%

-3,0%

França

-85

-0,3

Países Baixos

3,8%

-4,3%

Angola

-105

-0,3

% Total
2019

tvh 19/18

Viagens e turismo

54,2%

7,8%

Viagens e turismo

Transportes

21,1%

2,5%

Transportes

165

0,5

Outros serviços fornecidos por empresas

12,5%

-4,5%

Construção

-66

-0,2

Telecomunicações, informação e informática

4,7%

-0,5%

Transf. recursos nat. de terceiros

-84

-0,3

Manutenção e reparação

2,0%

4,5%

Outros serv. Forn. por empresas

-188

-0,6

Exp. Serviços - Tipo 2019 (jan/nov)

Exp. Bens - Var. Valor

M€

Cont. p.p.

1 245

4,1

tvh % 18/17
jan/dez

2018 jan/nov

2019 jan/nov

tvh % 19/18

tvh % 19/18
nov/nov

tvc % 19/19
nov/out

16 098

9,5%

14 566

16 185

11,1%

3,5%

-12,2%

10 814

13,4%

9 774

11 112

13,7%

5,8%

-12,6%

5 284

2,2%

4 792

5 073

5,9%

-1,2%

-11,3%

SERVIÇOS (Importação)

2018
jan/dez

Importações totais serviços
Importações serviços UE
Importações serviços Extra UE
Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE

67,2%

--

67,1%

68,7%

--

--

--

Importações serviços Extra UE

32,8%

--

32,9%

31,3%

--

--

--

Unidade: % do total

% Total
2019

tvh 19/18

Espanha

18,2%

Reino Unido

11,8%

França

Imp. Serviços - Fornecedores 2019 (jan/nov)

Imp. Serviços - Var. Valor

M€

Cont. p. p.

13,0%

Reino Unido

379

2,6

24,6%

Espanha

340

2,3

8,0%

2,4%

Irlanda

203

1,4

Alemanha

7,6%

9,0%

Países Baixos

148

1,0

EUA

6,6%

6,6%

Alemanha

102

0,7

Irlanda

5,0%

33,4%

Itália

72

0,5

Países Baixos

5,0%

22,6%

EUA

66

0,5

% Total
2019

tvh 19/18

Imp. Serviços - Var. Valor

M€

Cont. p. p.

Viagens e turismo

30,7%

16,1%

Viagens e turismo

691

4,7

Transportes

24,2%

5,7%

Outros serv. Forn. por empresas

522

3,6

Outros serviços fornecidos por empresas

23,9%

15,6%

Transportes

211

1,4

Telecomunicações, informação e informática

5,5%

-1,6%

Financeiros

66

0,5

Direitos de utilização

4,1%

-1,0%

Construção

63

0,4

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/nov)

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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luis.reis@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ
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HUMANIZAR AS ORGANIZAÇÕES – NOVOS
SENTIDOS PARA A GESTÃO DAS PESSOAS
A humanização das organizações
não é um tema novo, uma vez que
a história da gestão tem assinalado a concretização de inúmeras
investigações, que demonstram a
existência de uma relação virtuosa entre o bem-estar das pessoas
e a produtividade no trabalho.
A obra “Humanizar as Organizações – Novos Sentidos para
a Gestão das Pessoas” reúne
abordagens e perspetivas de diferentes autores nacionais e internacionais, bem como análises
e investigações mais atuais.
Assim, evidencia como as organizações que colocam as pessoas
no centro da gestão e da inovação
atingem melhores resultados, sen-

do por isso do interesse de quem
realmente se preocupa em encontrar plataformas concretas para
transformar as organizações em espaços de construção de uma maior
e mais profunda humanidade.
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quadros superiores de empresas,
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A segurança é um dos principais
alicerces de qualquer empresa,
independentemente do ramo de
atividade, setor ou dimensão, não
só por afetar diretamente a estrutura laboral, mas, principalmente,
o bem-estar dos trabalhadores.
É, por isso, fulcral apostar numa
rigorosa, sistemática e permanente avaliação de riscos, de forma a
contrariar os números apresentados pela Organização Internacional do Trabalho sobre segurança
no local de trabalho.
A obra “ISO 45001:2018 - Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho” pretende ser a melhor
ferramenta para ajudar na implementação do sistema de gestão
de segurança e saúde no trabalho, fazendo cumprir os novos
requisitos da Norma 45001:2018.

Com aplicabilidade prática e explicações claras, esta é uma obra
útil para empresários e gestores,
profissionais da área da segurança e saúde no trabalho e estudantes de gestão de recursos
humanos, gestão, engenharia,
marketing e economia.
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