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EDITORIAL Portugalglobal nº1594

Uma das atividades 

mais relevantes da 

AICEP, no desempe-

nho da sua missão, 

tem sido o desenvol-

vimento de progra-

mas de capacitação 

para as empresas, 

nas mais diversas áreas, atividade essa que, nos 

últimos anos, conheceu um reforço significativo. 

Procuramos, com estas iniciativas, e só para 

referir alguns aspetos, informar as empresas 

exportadoras sobre as melhores práticas para 

levar com sucesso o seu processo de interna-

cionalização; abrir o caminho para a descober-

ta de novas áreas atualmente incontornáveis 

para as empresas que se querem afirmar no 

mercado externo, como é o caso do e-com-

merce; e novas competências aos que apos-

tam num percurso internacional.

A ilustrar esta atividade estão as cerca de 700 

ações de capacitação realizadas nos últimos 

anos, e que envolveram mais de 29 mil entida-

des e de 35 mil participantes.

E é neste contexto que, nesta edição da Por-

tugalglobal, apresentamos o programa Ten-

dências de Gestão e Marketing Internacional 

desenvolvido pela AICEP em parceria com o 

Future Cast Lab do ISCTE.

Com o objetivo de identificar, analisar e sis-

tematizar as tendências internacionais mais 

marcantes que tornam as empresas mais com-

petitivas, este programa contempla 50 ten-

dências, das quais seis são transversais aos vá-

rios setores: a Transformação digital e os seus 

impactos no marketing internacional; Alianças 

e parcerias na inovação; Big Data Analytics 

2.0; Inovação orientada para a sustentabilida-

de; Organizações como parceiros do bem-es-

tar social; e Economia da experiência virtual.

Com esta análise a AICEP disponibiliza às em-

presas conhecimento estruturado e organiza-

do, que lhes permitirá enfrentar os desafios 

e agarrar as oportunidades que os tempos  

atuais colocam.

Esta iniciativa representa um trabalho efe-

tuado ao longo de vários meses, que incluiu 

a realização de ações de capacitação online 

que atraíram mais de mil participantes, e que 

irá culminar com a Conferência International 

Trends for a New Economic World 2022, que 

vai realizar-se no Grande Auditório do ISCTE, 

já no próximo dia 6 de dezembro de 2022.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração  
da AICEP

AICEP NA VANGUARDA DA CAPACITAÇÃO

As opiniões expressas nos artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores 
e não necessariamente da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.  

A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal não implica qualquer 
compromisso por parte desta com os produtos/serviços visados.

Conselho de Administração

Luís Castro Henriques (presidente),

Madalena Oliveira e Silva,

Francisca Guedes de Oliveira,

Rita Araújo

Luís Rebelo de Sousa (vogais)

Diretor

Carlos Pacheco
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Redação
Cristina Cardoso
cristina.cardoso@portugalglobal.pt

Catarina Santos

catarina.santos@portugalglobal.pt

Fotografia e ilustração 
©Pixabay, ©Unsplash, ©Freepik, ©Pexels
Rodrigo Marques, Joana Morgado,  
©AICEP-2021.

Paginação e programação
Rodrigo Marques

rodrigo.marques@portugalglobal.pt

Joana Morgado

joana.morgado@portugalglobal.pt

Projeto gráfico
Rodrigo Marques – aicep Portugal Global

Publicidade e secretariado
Cristina Santos

cristina.santos@portugalglobal.pt

Colaboram neste número

Direção de Angariação da AICEP,

Direção Comercial da AICEP,

Direção de Produto da AICEP,

Direção Internacional da COSEC,

Joana Barros, Pedro Dionísio.

Consulte o Estatuto Editorial

Revista Portugalglobal
portugalglobal.pt
Mensal

Redação e Publicidade
Rua de Entrecampos, 28, 
Bloco B, 12º andar 
1700-158 Lisboa 
Tel.: +351 217 909 500

Propriedade e Edição
AICEP - Agência para o 
Investimento e Comércio 
Externo de Portugal 
Rua Júlio Dinis, 748, 8º Dto
4050-012 Porto
Tel.: +351 226 055 300
NIFiscal 506 320 120 

ERC: Registo nº 125362

mailto:ana.carvalho%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.cardoso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:rafaela.pedroso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:rodrigo.marques%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:joana.morgado%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.santos%40portugalglobal.pt?subject=
http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/Paginas/RevistaPortugalglobal.aspx


https://www.novobanco.pt/empresas
https://www.novobanco.pt/empresas


NA VANGUARDA DA MUDANÇA:
TENDÊNCIAS DE GESTÃO  

E MARKETING INTERNACIONAL

Os hábitos de consumo estão a mudar, as relações com clientes e fornecedores 
estão a ganhar novas dinâmicas, e num contexto de rápida e constante mudança, 

torna-se imperativo conhecer as principais inovações na área da gestão  
e as grandes tendências do marketing internacional.

Empresas que queiram tornar-se competitivas e vingar nos mercados 
internacionais, precisam de não só estar atentas às exigências do mercado,  

mas também serem capazes de antecipar tendências  
e adaptarem-se a novos contextos.

Para fornecer às empresas conhecimento de vanguarda sobre mudanças 
emergentes no mercado internacional, a AICEP analisou Tendências em áreas 

fundamentais da gestão e do marketing, num programa desenvolvido em 
parceria com o Future Cast Lab do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.





DESTAQUE Portugalglobal nº1598

O programa Tendências de Gestão 

e Marketing Internacional inclui três 

vertentes que se complementam: a 

difusão de tendências de gestão e 

marketing, a realização de ações de 

capacitação online ao longo de 2022 

e, no fim, a Conferência International 

Trends for a New Economic World 

2022, que se realiza presencialmente 

no Grande Auditório do ISCTE, no dia 

6 de dezembro de 2022.

O principal objetivo é identificar as 

tendências internacionais mais mar-

cantes que tornam as empresas mais 

competitivas, analisá-las e tornar esse 

conhecimento acessível aos principais 

responsáveis das empresas, produ-

zindo informação estruturada e or-

ganizada para ser difundida através 

do portal Portugal Exporta, para que 

possam integrá-las nas suas organi-

zações e contribuir para o aumento  

do seu sucesso.

O programa pretende também dotar 

os quadros das empresas de conhe-

cimento aprofundado sobre estas 

tendências através da realização de 

ações de capacitação em marketing  

digital e internacional. 

Um programa feito à 
medida das empresas 
portuguesas 
Este projeto junta o conhecimento da 

AICEP na área da internacionalização 

à investigação aplicada na área da 

gestão e do marketing, que tem vin-

do a ser desenvolvida pelo FutureCast 

Lab do ISCTE desde 2008. 

Para identificar as Tendências de Ges-

tão e Marketing globais e transversais, 

adaptadas à realidade das empresas 

exportadoras ou potencialmente ex-

portadoras, a análise das tendências 

foi realizada com base em técnicas de 

condução de reunião semi-diretivas, 

tanto a nível individual com os respon-

sáveis das 11 fileiras da AICEP, como 

de grupo, com os gestores das PME.

Com esta abordagem de análise foi 

possível identificar as necessidades 

das empresas e elaborar o programa 

adaptado realidade global.
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A AICEP NO APOIO ÀS EMPRESAS

A Direção de Produto da AICEP desenvolve, entre outras ações, um vasto programa de capacita-
ção às empresas em vários setores. O projeto dedicado às Tendências Internacionais é mais um 
importante contributo da AICEP para a internacionalização da economia portuguesa. 

O que levou a Direção de Produto/Intelligence Externa a promover um projeto dirigido às empresas ba-
seado na difusão de Tendências Internacionais?

A perceção de que existe uma verdadeira falha de mercado no acesso das empresas a este tipo de informação, designa-
damente das de menor dimensão, foi a razão pela qual decidimos avançar com um projeto que facultasse às empresas 
conhecimento relevante e aprofundado sobre os desafios e oportunidades que se estão a vislumbrar no horizonte, e em 
alguns casos já a consolidar, em vários domínios relacionados com o processo de internacionalização, e com potenciais 
impactos no seu posicionamento estratégico face aos negócios com o exterior.

Este tipo de análise, para onde o mundo caminha, não está geralmente disponível para as empresas de forma estru-
turada e organizada, muito menos em termos que evidenciem o papel crucial que estas transformações podem ter no 
impulso da sua atividade exportadora, e menos ainda concretizando, na prática, como a partir de alterações ao nível da 
gestão e do marketing, podem tirar partido dessas evoluções, preparando-as para o fazer. 

As grandes empresas não terão certamente dificuldade em adquirir estudos que revelem ao detalhe o que, expecta-
velmente, o futuro lhes reserva, ou colocar recursos humanos próprios a fazerem essa pesquisa e a aprenderem como 
internalizar a mudança, mas essa exigência de investigação ou de meios financeiros e humanos não é com certeza 
acompanhada pela maioria das nossas pequenas e médias empresas. O nosso desafio com este projeto foi, justamente, 
contrariar essa assimetria de informação. 

Como optaram por operacionalizar este projeto?

A Direção de Produto tem uma abordagem colaborativa e inclusiva no processo de conceção e desenvolvimento dos 
projetos e produtos a que dá corpo. A cocriação é aqui a palavra-chave e nela assenta a forma de trabalho privilegiada 
nos últimos anos por esta Direção, com os bons resultados que não podemos deixar de assinalar. Cocriamos com outras 
Direções da AICEP, mas também cocriamos com entidades externas, do mundo académico e associativo ou outras. Neste 
caso concreto entendemos que seria uma mais valia associarmo-nos a um parceiro externo, de reconhecido mérito nas 
matérias que queríamos trazer para a “luz do dia”. 

Auscultamos o mercado, através de concurso público, e selecionámos para parceira uma entidade com longa experiência 
de investigação e estudo de tendências internacionais de gestão e marketing – o FutureCast Lab do ISCTE.
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Tendências de impacto 
transversal
Transformação digital, sustentabilida-

de, inovação são só alguns dos exem-

plos de algumas tendências transver-

sais a todos os setores. 

Das 50 tendências abordadas neste 

programa, seis são transversais aos 

vários setores: A transformação digi-

tal e os seus impactos no marketing 

internacional; Alianças e parcerias 

na inovação; Big Data Analytics 2.0; 

Inovação orientada para a sustentabi-

lidade; Organizações como parceiros 

do bem-estar social; e Economia da 

experiência virtual. 

No site Portugal Exporta podem 

já ser encontrados alguns exemplos  

de tendências. 

Para além das tendências transversais 

são também tratadas, em relatórios 

de aproximadamente 15 páginas, 

44 tendências específicas de mais 

de uma dezena de setores, desde o 

agroalimentar à saúde, passando pe-

las tecnologias de informação e co-

municação, mar e floresta, materiais 

de construção, metalomecânica ou 

moda, entre outros. 

Tendências de caracter 
setorial
Ao mesmo tempo que podemos ver 
que a inovação tecnológica e a digi-
talização, por exemplo, são transver-
sais, observamos que há especificida-
des em determinados setores que não 
podem ser ignoradas.

Com a análise das tendências seto-
riais, as empresas têm oportunidade 
de ficar a saber mais sobre temas tão 
diversos, como, por exemplo, a utili-
zação da inteligência artificial no setor 
da saúde e lifesciences. No relatório 
dedicado a este tema são dados al-
guns exemplos de hospitais ou farma-
cêuticas que recorrem à inteligência 
artificial na sua atividade diária e que, 
com isso, conseguiram avanços sig-

nificativos nas áreas de diagnóstico e 

identificação de patologias ou na des-

coberta e fabrico de medicamentos.

Outro exemplo é na metalomecânica, 

uma das tendências abordada no âm-

bito deste projeto é a servitização nas 

empresas deste setor, ou seja, o facto 

de estas empresas estarem a investir 

cada vez mais na disponibilização de 

serviços à medida das necessidades e 

dos interesses dos clientes. São refe-

ridos diversos exemplos de empresas 

que apostaram na personalização, o 

que implica uma mudança dos mo-

delos de negócios mais tradicionais. 

Assim, as empresas deixam de ofere-

cer um produto para passar a oferecer 

um serviço, o que até há poucos anos 

não era comum neste setor.

Para aceder a estes relatórios, que 

incluem exemplos de aplicabilidade 

das tendências apresentadas, as em-

presas têm apenas de estar registadas 

em myAICEP, a área privada do site 

Portugal Exporta.

https://www.portugalexporta.pt/produtos-e-servicos/informacao-de-mercado/tendencias
https://www.portugalexporta.pt/login


DESTAQUEdezembro 2022 11

Conferência International Trends for a New 
Economic World 2022

Este projeto culmina com a conferência International Trends for a New Eco-
nomic World que se realiza presencialmente no Grande Auditório do ISCTE, 

dia 6 de dezembro. O evento conta com a presença de Luís Castro Henri-

ques, presidente da AICEP, na sessão de abertura. 

O keynote speaker é Luiz Moutinho, conferencista internacional com inter-

venções, nomeadamente, no World Marketing Summit com Philipe Kotler, 

Mentor do FutureCast Lab, Professor Catedrático Convidado das Universi-

dades de Suffolk e Pacífico do Sul, Fiji, e autor de cerca de 20 livros e 300 

artigos de Marketing.

Haverá um painel sobre Novas Tendências na abordagem aos mercados in-

ternacionais, com a moderação de Pedro Dionísio, membro do Conselho 

Estratégico e Científico do FutureCast Lab/ISCTE, e com a participação de 

Carla Graça, Chief Digital Officer & International Marketing Manager da Vis-

ta Alegre, Carlos Santos, diretor-geral da Amorim Itália, Rui Miguel Nabeiro, 

CEO do Grupo Nabeiro (Delta Cafés) e Vitor Coelho, diretor de Public Affairs 
da Navigator.

O secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, fará o 

encerramento da sessão. 

Saiba mais na Agenda do Portugal Exporta.

10 Webinars sobre 
gestão da marca ou 
inovação
No âmbito do programa Tendências 
em Gestão e Marketing Internacional, 
decorrerem ações de capacitação em 
que, ao longo de dez sessões onli-
ne, foram abordados, na plataforma 
da Academia AICEP, temas como 
Modelos de Presença Internacional, 
Centralidade no Cliente para Merca-
dos B2B, Criação e Gestão de Marca, 
Gestão de Mercados Internacionais e 
Negociação, Marketing de Conteú-
dos, Princípios Fundamentais do E-
-Commerce ou a Presença em Feiras 
Internacionais.

Este programa de capacitação decor-
reu de maio a novembro de 2022, e 
envolveu mais de mil participantes. 
Além dos docentes/oradores e mo-
deradores das sessões, estes webi-
nars contaram com a participação de  
responsáveis de topo de empresas, 
convidados para dar o seu teste-
munho das diferentes experiências  
de internacionalização. 

https://www.portugalexporta.pt/agenda/conferencia-international-trends-for-a-new-economic-world-2022
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PEDRO DIONÍSIO: 

“SER COMPETITIVO E TER SUCESSO A 
NÍVEL INTERNACIONAL É ALGO EM QUE 

NÃO SE PODE ‘DESCANSAR’ ”

O Programa de Tendências em Gestão e Marketing Internacional tem como 
objetivo ajudar as empresas nacionais a tornarem-se mais competitivas e 

prosperarem nos mercados internacionais, ao informar e formar sobre as grandes 
tendências do mundo global.

Em entrevista, Pedro Dionísio, coordenador do Projeto “Tendências em Gestão e 
Marketing Internacional”, FutureCastLab/AICEP e Professor catedrático do ISCTE, 

fala-nos sobre a importância deste projeto, fazendo um balanço do mesmo e 
deixando conselhos às empresas que, com estas tendências disponíveis,  

queiram melhorar o seu desempenho internacional.

Qual a importância 
do projeto para a 
competitividade das 
empresas portuguesas no 
mercado internacional?
Num mundo em competição global, as 
empresas portuguesas que operam no 
mercado internacional têm de concorrer com 
empresas locais, mas também com empresas 
originárias de diferentes países, uma vez que 
têm de se adaptar rapidamente às alterações 

de compra e de consumo dos clientes, tanto 
num contexto B2C como B2B.

Como é natural, os mercados com maior 
potencial e maior poder de compra são 
aqueles onde existe maior concorrência e 
evolução tecnológica, como a provocada 
pela utilização de Inteligência Artificial, por 
exemplo, mas também maior exigência do lado 
dos consumidores como no que diz respeito 
às preocupações sobre a sustentabilidade e as 
alterações climáticas. 

Este projeto pretende ajudar a preparar 
as empresas portuguesas para serem mais 
competitivas nos mercados em que atuam, com 
uma componente formativa e outra informativa. 

Para ambas, começámos por realizar 11 
reuniões de grupo com gestores de empresas 
de outras tantas fileiras, acompanhadas  
pela AICEP, que envolveram um total de cerca  
de 160 gestores e, através das quais, se  
tornou possível identificar os temas  
mais relevantes para as empresas, tanto para as 
sessões de capacitação, como para identificação 
das tendências escolhidas para cada uma  
das fileiras. 

 > POR PEDRO DIONÍSIO: 
COORDENADOR DO PROJETO 
“TENDÊNCIAS EM GESTÃO E 
MARKETING INTERNACIONAL”, 
FUTURECASTLAB/AICEP E  
PROFESSOR CATEDRÁTICO DO ISCTE
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A partir dos interesses manifestados pelas 

empresas, desenvolvemos as duas vertentes. 

A vertente Formativa, com a realização de 

dez webinars baseados em temas críticos 

para o sucesso internacional, desde a escolha 

de mercados e formas de presença, até  

à gestão da marca, à negociação comercial, 

à participação em feiras internacionais e a 

diversos temas ligados à digitalização, como 

a publicidade, a criação de conteúdos e 

finalmente ao blended marketing, isto é,  

a combinação do físico com o digital. 

Em todos os webinars tivemos a intervenção 

de um especialista e um debate com três a 

cinco empresas da fileira sobre aquilo que 

deve e não deve ser feito – em suma, os Dos 

and Don’ts. No total, tivemos mais de mil 

participantes e uma extraordinária taxa de 

recomendação de 99 por cento. 

E a vertente informativa que consistiu na 

elaboração de 50 digests (curtos relatórios) 

sobre Tendências, sendo seis transversais 

a todas as fileiras e 44 específicas para 

cada uma das fileiras, incluindo as quatro 

tendências consideradas mais relevantes pelas 

empresas de cada fileira. Cada Tendência tem 

um relatório com uma dezena de páginas  

que inclui o Conceito, alguns exemplos 

nacionais e internacionais que ilustram a 

sua aplicação e, no final, as Implicações para 

a gestão das empresas portuguesas que 

pretendam desenvolver os seus negócios no 

mercado internacional.

O sucesso desta componente informativa 

permite transportar para o interior das 

empresas um debate sobre aquilo que podem 

fazer para adaptarem a sua estratégia e a 

sua operação às Novas Tendências de Gestão 

e Marketing, sejam estas relativas a temas 

tecnológicos, como a Inteligência Artificial, 

comerciais, como o Comércio Social, ou de 

recursos humanos, como o teletrabalho. Daí 

que, no final de cada Digest, seja proposta 

uma metodologia para aplicar na difusão e 

discussão da tendência e suas implicações no 

interior de cada empresa.
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De que forma é que 
as tendências agora 
apresentadas podem 
influenciar o desempenho 
das empresas no mercado 
internacional?
O objetivo principal de um gestor é ser capaz 
de “passar à prática”, isto é, incorporar na 
Estratégia e na Operação tudo o que puder 
aprender. Aquilo que recomendamos, para 
quem participou nos webinars, é rever os 
conceitos e técnicas mais relevantes que 
podem aplicar-se na sua empresa.

Em relação às Tendências, sugerimos no final 
de cada Digest uma metodologia de debate 
interno, em que o foco seja como extrapolar 
o Conceito, os Exemplos e as Implicações 
apresentadas no documento para a realidade 
competitiva da empresa.

De uma forma geral, permitirá às equipas 
de gestão ficarem atualizadas em relação às 
melhores práticas de Gestão e de Marketing.

Qual o risco que as 
empresas podem correr por 
não estarem a par destas 
tendências?
As empresas portuguesas precisam de ser 
mais competitivas do que as suas concorrentes 
internacionais, considerando o risco claro que 
as empresas portuguesas correm de serem 
ultrapassadas por outras, sobretudo de outros 
países, que se adaptem mais rapidamente às 
alterações de preferências e comportamentos 
de consumidores e de clientes B2B.

Em alguns casos é preciso aproveitar as 
novas tecnologias, como Sensores, Internet  
of Things ou Inteligência Artificial e, 
noutras fileiras, dar atenção a temas como 
a Sustentabilidade, que começa a ser uma 
preocupação em Portugal, mas que já está 
consistentemente na agenda de compradores 
B2B do Centro e Norte da Europa de empresas 
da fileira da Moda ou da Casa.

Que outros aspetos do 
conhecimento devem 
ser considerados 
para aumentar a 
competitividade das 
empresas portuguesas?
Ser competitivo e ter sucesso a nível 

internacional é algo em que não se pode 

“descansar”, porque parar é mesmo morrer. 

Assim, e dada a limitada dimensão da 

grande maioria das empresas portuguesas, 

considero que os principais fatores a ter  

em consideração são os fatores de atitude, 

como a ambição, a paixão, a abertura à 

inovação e o não ter receio de arriscar; os fatores 

de liderança, como o empowerment dado  

às equipas e a capacidade para alinhar 

esforços e mobilizar para perseguir objetivos 

claros e ambiciosos; os fatores de cooperação, 

com outras empresas da fileira, ainda que 

concorrentes, e sobretudo com centros de 

investigação universitários, colocando-os ao 

serviço da indústria; e, finalmente, os fatores 

relacionados com a organização, como o rigor 

do planeamento e, sobretudo, o controlo 

da execução do planeado, com rapidez  

na identificação de soluções para fazer face 

às dificuldades.

Como avalia o trabalho 
desenvolvido nesta 
parceria entre a AICEP  
e o FutureCast Lab?
O trabalho desenvolvido com a AICEP superou 

as nossas expectativas, tanto na relação com 

as responsáveis diretas do Projeto, que têm 

sido inexcedíveis na capacidade e rapidez 

de resposta, mormente na análise dos  

50 Digests (relatórios) que foram elaborados, 

como na equipa formativa e no extraordinário 

envolvimento dos Especialistas e Gestores  

de Clientes de cada Fileira, como por 

exemplo na mobilização dos gestores das  

empresas exportadoras. 





MERCADOS Portugalglobal nº15920

Com relações diplomáticas há mais de 60 anos, Portugal e a Coreia do Sul  
revelam afinidades que podem incrementar o relacionamento económico bilateral,  

apesar da distância geográfica que separa os dois países. 

O setor agroalimentar e a fileira casa continuam a constituir boas oportunidades  
de negócio para as empresas exportadoras portuguesas.

COREIA DO SUL
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A COREIA E AS TENDÊNCIAS  
QUE SERVEM A OFERTA PORTUGUESA
Denominado como o “país da manhã”, a Coreia do Sul é um país altamente 

dinâmico e pronto para ocupar a liderança na indústria mundial. A República 
da Coreia (comumente designada como Coreia do Sul) assumiu no ranking 

mundial a posição de 10ª economia do mundo e 4ª da Ásia em 2022 (FMI), é o 
sétimo maior exportador mundial de bens e o 16º em serviços, e o nono maior 

importador mundial de bens (OMC-World Trade Statistical Revision 2021).

Com uma população de aproxima-
damente 52 milhões, um tecido in-
dustrial sofisticado e um rendimento 
per capita de 31.489,1 dólares em 
2020 (Banco Mundial), é fácil en-
tender – perante a presente situação 
geopolítica da região – o interesse 
das empresas portuguesas pela Co-
reia, até agora um país pouco pro-
curado quando comparado com a 
China e o Japão.

Para as empresas que começam a 
abordar o mercado, é necessário fazer 
uma nota prévia sobre o país, até mes-
mo para enquadrar como surgiram 
nomes como POSCO ou Doosan. 

A expressão “milagre do rio Han” 
refere-se ao milagre económico, efe-
tuado ao longo de quatro décadas, de 
forte aposta na industrialização para 
exportação e, posteriormente, na 
inovação, e que levou à transforma-
ção da Coreia de um país devastado 

por um conflito bélico e recipiente de 
ajuda pública internacional para uma 
economia robusta. A abertura gradual 
económica da Coreia ao mundo per-
mitiu que marcas como a LG, a Hyun-
dai e a Samsung (que fazem parte de 
uma lista longa de conglomerados – 
Chaebol – empresariais) se tornassem 
nomes comuns e líderes mundiais nos 
seus respetivos campos de atuação.

Embora a maior parte da população 
(25 milhões) esteja concentrada no 
noroeste do país, mais especifica-
mente no eixo Seul (9,6 milhões de 
habitantes) – Incheon (2,9 milhões) 
e o restante da região adjacente 
Gyeonggi-do (13,5 milhões), com 
foco particular nas indústrias TIC,  
semicondutores, partes e maquinaria 
–, a atividade industrial e comercial 
não se restringe a esta região. De 
uma forma simplista, poderíamos di-
vidir a Coreia em “X”, identificando 
nos quadrantes zonas divididas em 
torno de grandes cidades, com as 
respetivas especializações setoriais. 

No sudeste do país, ao redor das ci-

dades de Busan e Ulsan, está con-

centrada a indústria pesada, como a 

construção naval e a petroquímica; 

no sudoeste e em Gwangju, temos a 

indústria agroalimentar e o remanes-

cente da indústria automóvel (moldes 

e ferramentas, componentes). No nor-

deste, com máquinas e equipamentos 

elétricos, parte eletrónica e têxtil e 

equipamentos médicos. 

O mercado de livre concorrência coe-
xiste com duas particularidades corea-
nas, aparentemente contrárias a esta 
premissa. A primeira assenta na estru-
tura oligopolista, em que existe um 
controle efetivo de setores por con-
glomerados empresariais (denomina-
dos chaebols). Os chaebols podem ter 
alguma especialização, mas assiste-se 
atualmente a uma diversificação do 
seu próprio portefólio.

Citamos alguns exemplos de chaebols, 
com os quais as empresas exportado-
ras se irão deparar na sua preparação 
e abordagem ao mercado:

- Samsung: indústria eletrónica, cons-

trução civil e naval; centros médicos 

e hotéis; seguros e outros serviços fi-

nanceiros; e indústria automóvel (com 

participação próxima a 20 por cento 

na empresa Renault Samsung Motors). 

- SK: telecomunicações, semiconduto-

res, energia, produtos químicos, cons-

trução e serviços.

- LG: eletrónica, química, telecomuni-

cações e serviços.

- Lotte: alimentação, distribuição (su-

permercados, lojas de departamento, 

lojas de conveniência), hotelaria, quí-

mico, engenharia & construção e ser-

viços financeiros.

- Hyundai: automóvel (Hyundai Mo-

 > POR JOANA BARROS
DELEGADA DA AICEP 
NA COREIA DO SUL
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tors, Kia e outras empresas de compo-

nentes do grupo); material ferroviário 

(Hyundai Rotem); construção naval e 

civil (Hyundai Heavy Industries), distri-

buição e hotelaria.

- POSCO (Pohang Iron & Steel  

Corporation): indústria siderúrgica e 

petroquímica.

Além (e apesar) desta concentração 

da atividade e poder económico na 

mão de empresas, existe uma forte 

intervenção do Estado. Desde a déca-

da de 1960, cada executivo coreano 

estabelece um determinado modelo 

económico em resposta a conjuntu-

ras específicas. Por exemplo, a admi-

nistração Moon Jae-in (2017-2022) 

desenhou o Korea New Deal, um 

novo modelo de crescimento econó-

mico para a Coreia com base na sus-

tentabilidade (economia verde) e no 

digital, com forte aposta na exporta-

ção e no fomento de medidas para 

a segurança de matérias-primas e de 

bens intermédios destinados às suas 

indústrias exportadoras.

Em termos de política externa, o re-

forço da rede de acordos de livre co-

mércio (ACL) e o fomento das rela-

ções regionais foram a base da New 

Southern (Asia) and Northern (Russia, 

Ásia Central, Europa de Leste) e New 

Morning (North Korea) Policies, sem 

negligenciar parceiros internacionais 

como a União Europeia ou os Estados 

Unidos da América.

A administração Yoon (2022-2027) já 

apresentou a sua estratégia, e iniciou 

o seu mandato com o alívio das me-

didas de distanciamento social moti-

vadas pela COVID-19, em resposta ao 

anseio da população, mas também 

pela necessidade da retoma da ativi-

dade comercial e promocional corea-

na nos mercados parceiros (parte da 

sua estrutura produtiva está localiza-

da nos mercados da vizinhança) e na 

recepção de delegações estrangeiras, 

em particular dos principais países  

investidores e parceiros comerciais de 

longa data (Alemanha, Reino Unido, 

EUA, Austrália, entre outros). 

Em setembro deste ano divulgou a 
nova orientação de política industrial, 
que integra as políticas de inovação 
e comércio externo. Automóvel (em 
particular mobilidade elétrica e seg-
mentos associados, como as baterias 
e a condução autónoma) e tecnológi-
co continuam a ser setores de aposta. 

Esta nova estratégia assenta essencial-
mente em quatro vetores: 

•  Revitalização/incentivo ao investi-
mento privado

• Reforço do ecossistema de inovação
•  Reforço da competitividade da in-

dústria coreana
•  Aceleração da grande transforma-

ção industrial

O quarto pilar é o mais relevante para 
o relacionamento económico e co-
mercial internacional da Coreia. Den-
tro deste pilar, estão previstas iniciati-
vas nas seguintes vertentes:
•  Incentivo a indústrias de tecnologia 

de ponta (semicondutores, visor/
tela - “display”, baterias e inteli-
gência artificial), nas quais os semi-
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condutores, baterias e robótica são 
privilegiados; 

•  Reforço das indústrias nacionais, 
nomeadamente nos setores do au-
tomóvel, aço e naval, tendo estabe-
lecido como princípio a cooperação 
estratégica nacional entre as empre-
sas e a securitização de tecnologias 
nacionais e estratégicas;

•  Energia, com inversão da política 
seguida pelo executivo anterior. O 
“10th Fifteen Year Electricity Plan” 
inclui um corte na meta para ener-
gias renováveis em 2030 de 30 
por cento para 20 por cento (cujo 
impacto nos investidores europeus 
é significativo) e a alteração da an-
terior matriz energética, através da 
aposta no carvão e do reforço da 
energia nuclear. 

É necessário ter em consideração 
que a Coreia, em termos energéti-
cos, funciona como uma ilha não 
integrando a cadeia de fornecimento 
regional, pelo que se torna necessá-
ria a reestruturação da rede de dis-
tribuição elétrica atual (concentrada 
em centrais a carvão e nucleares) e a 
ligação das restantes regiões às zonas 
de produção de energia renovável.

Nas zonas de produção de energia 
renovável, a indústria é mais ténue e 
a densidade populacional menor. O 
investimento público nesta reestru-
turação é significativo e implica ne-
cessariamente o aumento do preço 
da energia, algo que a administração 
atual deseja evitar. 

No entanto, o estabelecimento de 
mecanismo de apoio para novos pro-
jetos empresariais nesta área (Energy 
Innovation Ventures) e a aposta em 
indústrias de futuro (especificamente 
eletrólise da água, fuel cells, transpor-
tes movidos a hidrogénio), refletem o 
cariz pragmático do governo coreano 
na manutenção (em menor medida) 
do investimento no setor renovável.

•  Política comercial: na sequência do 
exposto anteriormente, a preocupa-
ção da administração reside na se-
gurança das redes de fornecimento 
de matérias-primas para as indús-
trias acima referidas, em grande 
parte focada na ASEAN e na Aus-
trália. A cooperação com os EUA e 
a União Europeia foca-se na atração 
de investimento, harmonização de 
normas técnicas e regulamentação, 
inovação e diálogo industrial.

Relacionamento  
económico entre a  
Coreia e Portugal
A Coreia do Sul e Portugal celebra-
ram, em 2021, o 60º aniversário do 
estabelecimento de relações diplo-
máticas. Apesar deste longo historial, 
existe espaço para a melhoria do re-
lacionamento comercial bilateral. Em 
2021, a Coreia foi o nosso 21º forne-
cedor (534,6 milhões de euros) e 39º 
cliente/destino de exportação (164,6 
milhões de euros). 

As trocas bilaterais, no essencial, são 
bens industriais e em categorias seme-
lhantes, nomeadamente em plástico e 
borracha, máquinas e aparelhos, e veí-
culos e outros materiais de transporte.

Apesar de estes produtos represen-
tarem a grande fatia da nossa expor-
tação para o mercado, é através de 
outros produtos, nomeadamente das 
fileiras agroalimentar e casa, que Por-
tugal está presente no “top of mind” 
dos coreanos.

Dentro dos 20 produtos mais expor-
tados, encontramos somente três ti-
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pos de produtos: vinhos; produtos de 
padaria e pastelaria, e carne suína. 
Existem outros produtos já presentes 
no mercado: café (DELTA, Nicola), 
azeite (Esporão, Oliveira da Serra), e  
conservas (Ramirez).

No que respeita aos produtos da filei-
ra casa, existe um histórico relevante 
de exportação de produtos portugue-
ses para a Coreia do Sul e a evolução 
nos últimos cinco anos tem sido po-
sitiva. De facto, em 2021, produtos 
desta fileira representaram 6,43 por 
cento das nossas exportações para 
o mercado, nas seguintes catego-
rias: Colchões e Suportes Elásticos 
p/ Camas (sommiers); Utilidades do-
mésticas; Cerâmica Decorativa e Uti-
litária; Vidros e Cristais Decorativos e  
Utilitários; Cutelaria.

Tendências de mercado
Atendendo à grande diversidade 
das exportações portuguesas para o 
mercado coreano, como poderemos 

identificar linhas de força atuais que 
sirvam a maior parte dos setores? 

Um mercado com uma alteração 
vertiginosa de tendências

A Coreia é um país com consumidores 
ávidos e exigentes. As vendas de um 
novo produto ou marca aumentam e 
declinam com a mesma rapidez, sen-
do a decisão de consumir feita com 
base na adequação do padrão vi-
gente do grupo/comunidade em que  
se inserem.

Assim, um produto não é apenas um 
produto para satisfazer uma necessi-
dade específica. Corresponde a uma 
narrativa de grupo, mas também pes-
soal (lifestyle é uma das palavras mais 
usadas em anúncios). Isto é, tendem 
a comprar carros, entretenimento e 
bebidas para mostrar um determinado 
status na sociedade. Como os padrões 
tendem a alterar-se com muita rapi-
dez, é muito difícil prever quais os pro-
dutos que serão adotados em seguida.

A oferta é divulgada através dos vários 
websites promocionais, na extensa 
rede de transportes das zonas metro-
politanas, nos aplicativos (em particu-
lar redes sociais e Youtube), e através 
da televisão (mais de 90 por cento da 
população tem televisão por cabo ou 
via satélite).

Pela influência dos canais de progra-
mação, os conglomerados (chaebols) 
passaram a ter os seus próprios canais 
de compra (homeshopping). Existem 
sete canais com a liderança do merca-
do: GS, Hyundai, CJ, Lotte, Shinsegae, 
NS e Home & Shopping, que repre-
sentaram, em 2020, 18,3 mil milhões 
de dólares, apresentando uma grande 
diversidade de produtos e de preços.

Em paralelo, o canal digital é impor-
tantíssimo no mercado. Os problemas 
de conectividade dos cidadãos corea-
nos são residuais: segundo o Santan-
der Trade, mais de 98 por cento dos 
lares sul-coreanos acedem à internet 
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diariamente e mais de 85 por cen-
to da população coreana possui um  
smartphone (Data Reportal, 2022). 

Cerca de 90 por cento da população 
do país usa plataformas de comércio 
eletrónico, de preferência local (como 
Gmarket, Market Curly ou Coupang), 
e, dado que existe uma preocupação 
de pertença ao grupo e à tendência 
dominante, os consumidores corea-
nos sempre verificam as avaliações de 
outras utentes e escolhem o fornece-
dor com mais operações para comprar 
algo online. 

É por isso que as empresas coreanas 
utilizam o marketing de influencia-
dores para produtos como cosméti-
cos, comida, bens de utilização diária 
(detergentes, aparelhos domésticos), 
|máquinas, etc. 

O consumo ecofriendly ainda não 
está totalmente difundido, e com a 

tendência atual do governo de “anti 

renováveis”, existem determinados 

termos que se deixaram de usar. 

Como exemplo, em vez de ecofriendly 

passou-se a utilizar expressões como 

alternativas orgânicas e naturais. Mes-

mo o mercado de segunda mão em 

desenvolvimento na Coreia do Sul (ca-

nal digital) está ligado em parte com 

a compra e venda de bens de moda e 

lifestyle (desde mobiliário e eletrodo-

mésticos de luxo (ex.: Styler) a equi-

pamentos de som/informática e/ou 

equipamentos de golfe).

O preço, para o coreano, é relativo. 

Na decisão de compra, é claro que 

o montante cobrado pela empresa 

pesa, mas pesa também na balança 

se os produtos são de alta qualidade 

e segundo os gostos locais (no caso 

de máquinas, conta o seu bom de-

sempenho), e se existe um bom ser-

viço de apoio ao cliente em coreano 

e a rápida entrega. A expressão “pali-

-pali”, que significa “rápido-rápido” 
é o lema das empresas locais. Assim, 
também o serviço pós-venda e o aten-
dimento ao cliente em geral devem 
ser geridos pelos importadores, com a 
máxima diligência.

Desenvolvimento e manutenção 
de relações com parceiros corea-
nos, com respeito pela cultura lo-
cal e hierarquia

Em termos concorrenciais, e conforme 
demonstrado na resenha sobre o nos-
so relacionamento comercial, Portugal 
ainda tem espaço para crescimento 
dentro do mercado e a identificação 
de novos parceiros é importante.

Em negócios, o relacionamento co-
mercial com o parceiro coreano impli-
ca comunicação regular e com esforço 
de visita ao parceiro local com muita 
frequência, via digital, mas também 
presencial, e convite aos seus repre-
sentantes para visita ao nosso país.
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A economia coreana é extremamen-

te relacional e concorrencial. O con-

tacto regular revela a vontade de um 

compromisso consistente, sólido e 

de longo prazo com o mercado, sen-

do que o coreano tem à disposição 

operadores de países com os quais 

o relacionamento económico é mais  

streamlined (simplificado).

Além do contacto regular, outras práti-

cas são observadas no estabelecimen-

to e manutenção de relacionamento 

comercial, e que se assemelham à cul-

tura portuguesa, como a presença em 

almoço/jantar de negócios. 

Esta última deriva da própria cultura 

empresarial local. “Hweshik” é o ter-

mo dado para o jantar realizado entre 

os colegas de trabalho e a chefia. 

É nesta altura em que os coreanos 

falam mais abertamente sobre os 

assuntos (e, eventualmente, lidam 

com conflitos). É igualmente prática 

o consumo de álcool (soju, somek 

– soju+cerveja, mekchu – cerveja, 

makgeolli – bebida fermentada de ar-

roz) para ajudar os presentes a relacio-

narem-se de maneira menos formal. 

No caso de empresas estrangeiras, é 

uma oportunidade para conhecerem 

melhor a sua cultura e as equipas.

Em termos de tratamento hierárqui-

co, este continua a vigorar: a idade, 

a posição dentro da empresa e/ou 

instituição oficial é tida em considera-

ção durante toda a interação com o 

operador. Esta é uma grande linha de 

força do mercado.

A título de exemplo, vejamos a cultura 
de presentes de cortesia. A troca de 
presentes realiza-se com entidades 
públicas (ex. Embaixadas, Ministérios, 
etc.); grandes grupos/potenciais clien-
tes; e empresas parceiras.

Estes presentes são trocados usual-
mente: no primeiro encontro; em 
eventos oficiais; nos feriados seollal 
(ano novo lunar) e chuseok (ação de 
graças); e na retoma de contacto (ex.: 
as empresas voltam a reunir presen-
cialmente na Coreia, após período 
largo sem se deslocarem ao mercado).

Antes de uma reunião, é usual o en-
vio do cv do líder da Delegação/enti-
dade solicitante e ainda o número de 
pessoas que a integram, bem como o 
nome e cargo. O propósito é duplo: é 
prática ter o mesmo número de pes-
soas da parte coreana e, no caso de 
quererem ofertar presentes a todos 
(não frequente), saberem o número 
de pessoas e a respetiva hierarquia.

Os presentes são, por isso, diferencia-

dos, e vão desde material de escritó-

rio (caderno, esferográfica, panfleto, 

etc.); a uma amostra do produto da 

empresa (principalmente no setor 

agroalimentar ou fileira casa), ou um 

produto típico da Coreia (doces sa-

zonais, ginseng, sabonetes, leques, 

espelhos, caixas em madrepérola, len-

ços de tecido).

Nas grandes épocas festivas, como 

o seollal chuseok/seollal (e somente 

para cargos elevados – embaixador, 

CEO, etc.) é oferecido um cabaz de 

produtos alimentares utilizados na 

confeção dos pratos que compõe a 

mesa para a cerimónia (uma vénia) 

para os ancestrais (e que depois as 

famílias comem em conjunto). Em 

termos de valores praticados e permi-

tidos por lei para a administração pú-

blica, o máximo de cada presente é de 

50,000KRW (aprox. 37 euros).
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A troca de presentes é realizada no 
final da reunião, e poderão ser feitas 
fotos com aperto de mão, com a tro-
ca efetiva de presentes. (Os coreanos 
têm sempre na agenda um momento 
reservado para realizar fotos oficiais).

Em resumo, a Coreia do Sul tem po-
tencial para ser um dos principais 
mercados de exportação das empre-
sas portuguesas. A existência de uma 
classe média em ascensão, a rápida 
resposta aos desafios da COVID-19 e a 
presença de uma indústria sofisticada 
e variada impulsionam o crescimento 
económico forte e estável. 

Apesar da manutenção de linhas de 
força e tradição na economia coreana 
(necessidade de investimento em pre-
sença – virtual e física no mercado, e 
a questão da língua, que pode ser um 
entrave à comunicação, e o respeito 

pela hierarquia), o digital originou 

uma transformação substancial no 

comportamento dos consumidores.

A importância dos media, em parti-

cular do canal digital e da televisão, 

com fluxo de informações em tempo 

real sobre novos estilos de vida que 

permitem a realização de compras 

de forma imediata para acompanha-

mento da tendência, é parte do quo-

tidiano da Coreia. 

Assim, a criação de uma narrativa 

adaptada ao mercado, a manuten-

ção de um relacionamento com troca 

frequente de informação (incluindo 

dados técnicos e folhetos descritivos 

e assistência aos representantes locais 

com o acompanhamento de leads de 

venda) e o apoio/realização de de-

monstrações, seminários e exposições 

de produtos são fundamentais para 
aumentar a notoriedade do produ-
to, e consequentemente, da marca  
Portugal no mercado.

Por último, e face à forte relação  
Estado/Economia, é importante as 
empresas acompanharem a evolução  
da política económica, nomeadamente 
dos setores promovidos num determi-
nado momento, programas públicos 
e países parceiros visados, enquanto  
barómetro de oportunidade de  
negócio. 

A AICEP Seul pode apoiar a sua  
empresa na abordagem ao mercado 
coreano. 

Contacte-nos!

joana.barros@portugalglobal.pt

mailto:joana.barros%40portugalglobal.pt%20?subject=
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – COREIA DO SUL

A balança comercial entre Portugal e a Coreia do Sul é desfavorável ao nosso 
país, quer ao nível de bens quer nos serviços. Perto de 700 empresas portuguesas 

exportam os seus produtos para o mercado coreano.

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O COREIA DO SUL POR GRUPOS DE PRODUTOS

 
  2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 1/20

Plásticos e borracha 48,8 38,9 47,5 26,7 65,5 39,8 37,8

Veículos e outro mat. transporte 2,5 2,0 35,1 19,7 27,9 16,9 -20,7

Máquinas e aparelhos 22,1 17,6 39,6 22,3 12,3 7,5 -69,0

Alimentares 3,1 2,5 8,9 5,0 11,7 7,1 31,2

Agrícolas 2,3 1,8 7,8 4,4 8,9 5,4 13,8

Vestuário 3,7 2,9 4,3 2,4 5,4 3,3 26,8

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO COREIA DO SUL POR GRUPOS DE PRODUTOS

 
  2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 21/20

Veículos e outro mat. transporte 59,3 14,8 78,8 20,0 119,1 22,3 51,1

Máquinas e aparelhos 70,8 17,7 75,5 19,2 111,4 20,8 47,5

Metais comuns 78,4 19,6 77,9 19,8 83,9 15,7 7,8

Químicos 26,4 6,6 50,4 12,8 61,0 11,4 20,9

Matérias têxteis 11,4 2,8 14,2 3,6 20,7 3,9 45,4

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O COREIA DO SUL

 
2017 2018 2019 2020 2021 Var % 

21/17a
2021 jan/

set
2022 jan/

set
Var % 
22/21b

Exportações 125,4 118,9 100,7 177,9 164,6 12,2 123,4 146,6 18,8

Importações 400,1 496,7 515,4 393,6 534,6 10,0 367,1 755,1 105,7

Saldo -274,7 -377,7 -414,7 -215,6 -369,9 -- -243,7 -608,6 --

Coef. Cob. % 31,3 23,9 19,5 45,2 30,8 -- 33,6 19,4 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros    
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021     (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022   
(2017 a 2021: resultados definitivos; 2022: resultados preliminares)

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O COREIA DO SUL

 
2017 2018 2019 2020 2021 Var % 21/17a Var % 21/20b

Exportações 51,0 59,0 76,0 28,9 15,0 -16,4 -48,3

Importações 64,8 77,1 77,6 58,3 106,0 19,2 81,8

Saldo -13,8 -18,1 -1,7 -29,4 -91,0 -- --

Coef. Cob. % 78,7 76,5 97,8 49,6 14,1 -- --

Fonte: Banco de Portugal;     Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021
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AICEP
ONE-STOP SHOP

PROGRAMA DE VISITAS
Organização de programa de reuniões em Portugal

ACOMPANHAMENTO
Abordagem de proximidade no apoio
ao desenvolvimento do seu negócio

APOIO À DECISÃO
Disponibilização de informação de apoio
à decisão de investimento e identificação de parceiros

INSTALAÇÃO 
Apoio ao processo de instalação
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A askblue foi fundada, em 2013, por 
quatro sócios com percursos profis-
sionais nas mais diversas áreas de 
negócio e experiência de Consultoria 
e Gestão: Pedro Nicolau (CEO), Sofia 
Bastos Santos, Rui Couto e Ana Rosa-
do. Miguel Freire e Paulo Nunes junta-
ram-se à equipa como novos partners 
em 2019 e 2022, respetivamente. Em 
quase dez anos de atividade, a empre-
sa tem apoiado as organizações nos 
processos de transformação digital, 
bem como na definição das suas es-
tratégias de estruturação de negócio.  
Com mais de 45 clientes, a askblue 

ASKBLUE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
POTENCIA CRESCIMENTO 

INTERNACIONAL
A askblue é uma empresa de consultoria 

portuguesa vocacionada para o 
desenvolvimento de projetos com fortes 

necessidades em Tecnologias de Informação. 
Com a missão de liderar processos de 

transformação digital nas organizações, encara 
este processo não como um fim, mas uma forma 

de suportar a transformação do negócio.  

Numa aposta clara no crescimento internacional, 
em outubro deste ano inaugurou o primeiro 

escritório fora de Portugal, no Brasil.

destaca-se em setores como banca, lo-
gística e, mais recentemente, seguros. 

A empresa disponibiliza um conjun-

to de serviços que suportam todo 

o ciclo de vida de uma aplicação, 

desde a ideia ao suporte aplicacio-

nal, passando pelo desenvolvimento 

à medida: Consultoria de Negócio/

Business Transformation, Service & 
Experience Design, Desenvolvimento 

Aplicacional à medida nas principais 

tecnologias do mercado, Gestão Apli-

cacional (Application Management e 

Service Management) com equipas 
dedicadas ou partilhadas, Imple-
mentação de Centros de Excelência 
OutSystems, Quality Assurance com 
testes aplicacionais automáticos e  
Outsourcing Especializado.

Uma das frentes que tem alavancado 
o crescimento da askblue é o mer-
cado internacional, que continua a 
crescer mais do que o mercado na-
cional. Esta evolução foi potenciada 
pelo investimento em desenvolvi-
mento comercial realizado através de 
uma equipa dedicada.

A askblue está a crescer de forma 
sustentada, tendo atingido um vo-
lume de negócios de 16,5 milhões 
de euros em 2021. Em comparação 
com o ano anterior, foi registado um 
aumento de 22 por cento. Apesar de 
representar 8 por cento do volume 
total de negócios em 2021, o mer-
cado internacional registou um cres-
cimento de 30 por cento no último 
ano, um resultado conseguido em 
três anos de internacionalização. 

Para 2022, a consultora tenciona 
continuar a sua jornada de sucesso, 
com um volume de negócio previsto 
de 20 milhões de euros – o que repre-
senta 21 por cento de crescimento – 
e antecipa que o mercado internacio-
nal continue a crescer mais do que o 
mercado nacional.  

A internacionalização é uma parte im-
portante e em expansão na askblue. 
Em outubro deste ano, foi inaugurado 
o primeiro escritório fora de Portugal, 
na cidade brasileira de Goiânia, foca-
do no fornecimento de soluções de 
transformação digital para o setor in-
dustrial, do agronegócio, da indústria 
farmacêutica e dos serviços financei-
ros. Para liderar a operação no Brasil, 
Maycon Silva, que era o responsável 
pelo innovation Lab (iLab), unida-
de interna da askblue, foi nomeado  
Country Manager.
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A abordagem no Brasil terá um foco 
semelhante ao que é feito em Portu-
gal, através da formação dos recursos 
humanos, com metodologia própria, 
e da organização de academias. Pa-
ralelamente, contará com parcerias 
com universidades locais, como o 
caso da Pontifícia Universidade Cató-
lica de Goiás, de forma a fomentar a 
relação com a academia.

A abertura do escritório no Brasil é 
um marco na internacionalização da 
askblue, mas este é um processo com 
outros capítulos. Atualmente, a em-
presa está presente nos Estados Uni-
dos da América, onde foram entre-
gues diversos projetos, entre os quais 
um para um cliente do setor finan-
ceiro e para um county (região ad-
ministrativa denominada por conda-
do). Paralelamente, os mercados no 
noroeste da Europa estão a crescer, 
com parcerias fortes ao nível local. Já 
no Médio Oriente, a consultora tem 
atividade no Bahrein e nos Emirados 
Árabes Unidos, e reativou projetos na 
Arábia Saudita. A askblue tem ainda 
presença nos Países Baixos, na Irlan-
da, na China e na Índia. 

“A askblue tem uma jornada de cres-
cimento contínuo e sustentado. Em 
2023, ano em que completa dez 
anos de atividade, queremos ser uma 
empresa mais internacional, com 

presença consolidada nas geografias 
atuais e entrada em novos mercados, 
nomeadamente no Canadá e em mais 
países europeus, como Reino Unido, 
Finlândia, Noruega e Suécia”, refere 
Pedro Nicolau, CEO da askblue.

A atividade no Médio Oriente está a 
conheceu um grande crescimento. 
Um dos projetos implementados foi 
um marketplace onde estão presen-
tes empresas de consultoria e poten-
ciais clientes. A plataforma permite 
a certificação dessas empresas e dis-
ponibiliza vários serviços às mesmas, 
que vão desde fluxos de trabalho pré-
-criados para recrutamento, serviços 
de auditoria, serviços de contabilida-
de, avaliação de projetos, avaliação 
de ativos imobiliários, entre outros. O 
marketplace está integrado com um 
gateway de pagamentos, que garan-
te todo o processo e segurança junto 
dos clientes, quer sejam individuais 
ou empresas. Nos Estados Unidos, 
destaca-se o projeto de desenvolvi-
mento no condado acima referido 
que permitiu calcular e processar im-
postos imobiliários para mais de dois 
milhões de imóveis.

Segundo Paulo Nunes, responsável 
da área de internacionalização da 
empresa, “a internacionalização da 
askblue é uma prioridade estratégica, 
que tem permitido alavancar o seu-

crescimento e reforçar a qualidade da 
oferta porque, ao alargarmos a ope-
ração, necessitamos de mais quadros, 
cada vez mais qualificados e prepara-
dos para responder às exigências do 
mercado global da tecnologia”.

Outra vertente não menos importan-
te da askblue prende-se com a polí-
tica de formação e desenvolvimento 
dos seus profissionais. Em 2021, in-
vestiu 600 mil euros em academias 
internas para formar os colaborado-
res, que, no final de 2021, eram 400.
Este ano, a expectativa é que che-
guem à fasquia das 500 pessoas.

A empresa aposta também na dinami-
zação de academias de recém-licen-
ciados, que abrangem várias áreas: 
financeira, consultoria na vertente 
internacional e tecnologia, como a 
OutSystems, React, Java e .Net. A 
askblue valoriza ainda o domínio do 
negócio tendo conhecimento multis-
setorial, com particular destaque no 
setor financeiro. 

Investindo em parcerias estratégicas 
com, por exemplo, a Outsystems, 
Mulesoft, e SAS, a empresa trabalha 
nas principais tecnologias do merca-
do. Diferencia-se pelo seu conheci-
mento funcional e pela qualidade de 
entrega de projetos, resultado da di-
versificada experiência profissional da 
sua equipa, em mercados nacionais e 
internacionais, e em setores com ele-
vado nível de exigência, como banca, 
seguros, serviços, retalho, indústria, 
utilities, entre outros.

Numa vertente de valores, a askblue 
defende que a confiança é passa-
da pelos serviços que fornece, pelo 
conhecimento dos negócios e da 
tecnologia, pela consistência, pela 
integridade e pelo compromisso. 
Não menos importante é a adoção, 
em todos os momentos, de uma  
“can do attitude”.  

https://www.askblue.pt/en/

Pedro Nicolau, 
CEO da Askblue

Paulo Nunes, responsável da área 
de internacionalização da Askblue

Outsystems
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A Coltec – Neves & Cª., Lda. é uma 
Pequena e Média Empresa (PME) fun-
dada em abril de 1981, com sede em 
Guimarães. Começou por ser uma Or-
ganização de Comércio por Grosso de 
Artigos para a Indústria de Calçado e 
é hoje uma empresa que lidera como 
fornecedor dos serviços de laminação 
têxtil, colagens diretas, revestimentos 
com termoadesivos, revestimentos 
com autoadesivos e aplicação de fil-
mes impermeáveis e respiráveis.

Inicialmente, a Coltec trabalhava es-
sencialmente para a indústria de cal-
çado e marroquinaria, mas dada a 
inexistência de empresas que prestas-
sem serviços de aplicação de adesivos 
e colagens de diferentes materiais, 
optou por investir numa nova área de 
negócio e começou a dar os primeiros 
passos para entrar na área dos têxteis-
-lar e da indústria automóvel.

Numa constante aposta na inovação, 

a Coltec adota uma estratégia de 

criação e introdução no mercado de 

produtos de valor acrescentado, anga-

riando clientes em nichos de merca-

do específicos. Para isso, disponibiliza 

uma oferta de serviços diferenciados 

COLTEC
NA VANGUARDA DA INDÚSTRIA

Com 38 anos de experiência, a Coltec é uma empresa de referência 
no fabrico e comercialização de tecidos respiráveis, impermeáveis e soluções 

de malha para têxteis-lar e vestuário técnico. 
Inovação, criatividade e alta qualidade são valores que imperam 

no dia-a-dia da empresa que procura estar na vanguarda da indústria.

Para dar uma resposta capaz ao setor 

do mercado dos têxteis-lar, em 2005 

ampliou o seu parque de máquinas 

e área produtiva, criando o segundo 

polo produtivo, onde localiza o depar-

tamento administrativo, laboratório 

de apoio à produção.
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através da otimização das tecnologias 
existentes na empresa e apostando 
na investigação e desenvolvimento 
sobre a aplicação de novos materiais 
e suas funcionalidades.

No mercado externo, a Coltec tem já 
consolidada a área do têxtil-lar, no-
meadamente na proteção de colchão 
e almofadas, não obstante a procura 
contínua do crescimento internacional 
através da aposta em inovação.

Na sua estratégia internacional, 
aposta na construção de uma rede 
de contactos, que desenvolve em 
feiras internacionais e através de par-
cerias que estabelece com entidades 
como a AICEP e a CCIPR (Câmara 
de Comércio e Indústria Portugal - 
Roménia). Os principais clientes são 
empresas dos setores têxtil-lar, con-
feção, calçado, automóvel e outros 
nichos de mercado em expansão que 
se pretendem consolidar e expandir 
como são os casos do hospitalar/mé-
dico, vestuário técnico e desportivo, 
construção entre muitos outros. 

Em 2019, mudou novamente de ins-
talações para um polo novo cons-
truído de raiz de forma a sustentar o 
crescimento da organização através 
da renovação de equipamentos exis-
tentes e para apostar numa nova área 
de revestimentos Hot-Melt.

Por questões ambientais e, de modo 
a competir com o mercado em ter-
mos de rapidez na produção, a Coltec 
optou pela tecnologia Hot-Melt (apli-
cação de colas em quente), como al-

ternativa à tecnologia de base aquosa 
(aplicação de colas em frio). 

Com o forte compromisso ético e 
de responsabilidade social e ambien-
tal, a fim de reduzir os efeitos noci-
vos para o meio ambiente, a Coltec 
procura continuamente a melhoria 
de processos, práticas e desempe-
nho através do uso eficiente e gestão  
sustentável dos recursos. 

https://coltec.pt/

https://coltec.pt/


Guerra na Ucrânia, 
abrandamento da China e 
rigor monetário nos EUA 
irão reformatar a economia 
mundial em 2023

“Risk Outlook 2023 – Ten risk 
scenarios that could reshape 
the global economy” – EIU, 
novembro 2022

A invasão da Ucrânia, o abrandamento 

económico da China e o maior rigor da 

política monetária dos Estados Unidos 

continuarão a ter um forte impacto na 

economia global em 2023, prevendo-

se um abrandamento do crescimento 

mundial para 1,6 por cento. A Economist 

Intelligence Unit analisou 10 cenários 

de risco e concluiu que a agudização 

da crise energética na Europa durante 

o inverno e o aumento dos preços, com 

repercussões na segurança alimentar 

global, são considerados os cenários 

mais prováveis e de maior impacto.

Entre os cenários equacionados estão a 

deterioração da relação entre a China 

e os Estados Unidos, uma eventual 

recessão resultante do maior rigor 

monetário ou a emergência de novas 

variantes da COVID-19, mas também o 

agravamento da contestação social em 

resultado da elevada inflação. São ainda 

considerados riscos militares como o 

alastramento da guerra na Ucrânia, 

o surgimento de um conflito entre a 

China e Taiwan ou de ciberguerra.

CONSULTAR

FACTOS & TENDÊNCIAS

abrandar em 2023

“Autumn 2022 Economic Forecast: 
The EU economy at a turning 
point” - European Commission, 
novembro 2022

O PIB da União Europeia deverá registar 

um crescimento de 3,3 por cento em 

2022 (3,2 por cento na zona euro), de 

acordo com as previsões da Comissão 

Europeia, que reviu em alta a estimativa 

anterior de 2,7 por cento. Mas a 

inflação e a contração da atividade 

económica levarão a uma diminuição 

desse crescimento já em 2023, para 0,3 

por cento. Em 2024 prevê-se que o PIB 

da União Europeia cresça 1,5 por cento 

(1,4 por cento na zona euro).

A inflação atingirá os 9,3 por cento 

em 2022 (8,5 por cento na zona euro), 

e embora diminua em 2023 deverá 

manter-se elevada (7 por cento na UE 

e 6,1 por cento na zona euro). Neste 

cenário, prevê-se também um aumento 

do défice na UE de 3,4 por cento do PIB 

em 2022 para 3,6 por cento em 2023 

(3,5 por cento e 3,7 por cento na zona 

euro, respetivamente).

CONSULTAR

O impacto da invasão 
da Ucrânia nas PME 
europeias

“How are European SME impacted 
by the Russian invasion of Ukraine” 
- SME Envoy Network, European 
Commission, novembro 2022

Alterações climáticas 
são o principal desafio 
económico e social do 
século

“The Annual Climate Action 
Monitor 2023” – OEDC,  
novembro 2022

As mudanças climáticas são o principal 

desafio económico e social deste 

século e exigem uma atuação global, 

salienta o relatório “The Annual 

Climate Action Monitor 2023” da 

OCDE, que analisa o percurso de 

vários países para atingir o objetivo de 

zero emissões.

Os países estão expostos a um 

número crescente de riscos climáticos 

intensos que afetam as comunidades, 

adianta a OCDE, que aborda a 

situação dos vários países quanto ao 

cumprimento dos objetivos para travar 

o aquecimento global e os obstáculos 

com que se têm confrontado para 

reduzir as emissões de carbono. 

Portugal destaca-se neste relatório 

pela dimensão dos incêndios florestais 

e a exposição à seca – foi um dos três 

países, a par do Chile e dos EUA, em 

que a humidade dos solos de cultivo 

diminuiu mais de 10 por cento entre 

1981 e 2021.

CONSULTAR

Crescimento do PIB da 
UE será de 3,3 por cento 
em 2022, mas deverá 
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https://www.eiu.com/n/campaigns/risk-outlook-2023/
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en
https://www.oecd.org/climate-action/ipac/the-climate-action-monitor-2022-43730392/execsumm-d1e269#heading-d1e270
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neste índice e a Rússia registou uma 
das quedas mais abruptas, baixando 
31 lugares, para 58ª posição, devido à  
invasão da Ucrânia.Itália, França, 
Suíça, Estados Unidos, Suécia e 
Austrália completam o top 10 deste 
índice que agrega indicadores sobre 
exportação, governança, cultura, 
população, turismo e investimento.

CONSULTAR

Novo Acordo UE e 
Moldávia facilita trocas 
comerciais

“Customs: new agreement to 
improve trade flows between 
the EU and Moldova enters into 
force on 1 November” – Comissão 
Europeia, outubro 2022

A 1 de novembro entrou em vigor 
um novo acordo que visa facilitar 
as trocas comerciais entre os 
operadores económicos autorizados 
da UE e da Moldávia, sendo que 
estes passam a beneficiar de direitos 
aduaneiros reduzidos e de regimes 
aduaneiros simplificados como, 
por exemplo, menor controlo 
alfandegário e tratamento prioritário  
no desalfandegamento.

CONSULTAR

Vietname – fim 
do tratamento 
discriminatório aos 
produtos farmacêuticos 

Qual está a ser o impacto da invasão 

da Ucrânia nas empresas europeias de 

pequena e média dimensão? A pergunta 

foi feita pela SME Envoy Network, que 

colabora com a Comissão Europeia, e 

algumas respostas estão agora num 

relatório que analisa os efeitos diretos 

e indiretos da guerra. Até ao início do 

conflito, a Rússia era o quinto parceiro 

económico da UE, o que representava 

uma percentagem significativa das 

exportações dos Estados-membros e 

das respetivas PME.

Para além dos efeitos diretos nas trocas 

comerciais verificaram-se também 

efeitos indiretos como o aumento do 

preço da energia ou as interrupções 

nas cadeias de abastecimento. O 

relatório sublinha a importância de 

diversificar mercados, repensar as 

cadeias de valor e equacionar os riscos 

associados ao aumento da energia e 

das matérias-primas.

CONSULTAR

Alemanha volta a ser 
marca nacional mais 
valiosa
“The Anholt-Ipsos Nation Brands 
Index” – Ipsos, novembro 2022

A Alemanha voltou a liderar, pela 8ª 
vez consecutiva, o índice Anholt-Ipsos 
Nation Brands, seguindo-se o Japão e o 
Canadá no pódio das marcas nacionais 
mais valiosas. O Reino Unido saiu, pela 
primeira vez, da lista dos cinco primeiros 

da UE

“Following EU action, Vietnam 
ends discriminatory treatment 
against pharmaceutical products 
from EU Member States” – 
Comissão Europeia, outubro 2022

O Vietname pôs fim ao tratamento 

discriminatório sobre as farmacêuticas 

da UE que exportavam para este 

mercado. Neste sentido, as empresas 

do setor farmacêutico passam a poder 

registar-se de forma mais simples e 

expedita e participar mais facilmente 

nos concursos públicos deste setor.

CONSULTAR

China – renovação do 
registo para produtos 
aquáticos e lácteos

“Exportação de produtos aquáticos 
e produtos lácteos para a China 
– necessidade de renovação de 
registos dos estabelecimentos 
portugueses” – DGAV,  
novembro 2022

As empresas habilitadas a exportar 

produtos aquáticos e produtos lácteos 

para a China devem, com a máxima 

brevidade, renovar o seu registo 

junto da respetiva DSAVR, para 

poderem continuar a comercializar no  

mercado chinês.

CONSULTAR

https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2022
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/0c98e21e-7e93-4c76-b59c-d994079bbcc0_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/vietnam-ends-discriminatory-treatment-against-pharmaceutical-products-eu-member-states-2022-10-20_en
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/exportacao-de-produtos-aquaticos-e-produtos-lacteos-para-a-china-necessidade-de-renovacao-de-registos-dos-estabelecimentos-portugueses/


De janeiro a setembro de 2022 as 

exportações portuguesas de bens 

ascenderam a 58,6 mil milhões de 

euros, contra 46,7 mil milhões de 

euros em igual período de 2021, ou 

seja, um aumento de 12,0 mil milhões 

de euros (taxa de variação homóloga 

de 25,6 por cento), de acordo com 

resultados publicados pelo INE. No 

mesmo período, as importações 

totalizaram 81,2 mil milhões de euros 

e cresceram 21,8 mil milhões de euros, 

apresentando uma tvh de 36,7 por 

cento. Comparando com os primeiros 

nove meses de 2020, as exportações e 

as importações aumentaram 50,9 por 

cento e 62,9 por cento, respetivamente 

(+31,7 por cento e +35,9 por cento, 

pela mesma ordem, face ao mesmo 

período de 2019).

Estes resultados determinaram um 

défice da balança comercial de 22,6 

mil milhões de euros, correspondente 

a um agravamento de 9,8 mil milhões 

de euros relativamente a 2021. A 

taxa de cobertura das importações 

pelas exportações situou-se em 72,2 

por cento que corresponde a uma 

quebra de 6,3 pontos percentuais em 

comparação com a taxa registada em 

janeiro/setembro de 2021.

CONSULTAR

Portugal: PIB cresce 6,2 
por cento em 2022 e 0,7 
por cento em 2023

European Economic Forecast 
Autumn 2022 - Comissão Europeia, 
novembro 2022

De acordo com as mais recentes 

projeções da Comissão Europeia, 

Portugal irá registar um crescimento 

real do Produto Interno Bruto (PIB) 

de 6,6 por cento em 2022 e de 0,7 

por cento em 2023. Este ano, as 

exportações e as importações deverão 

crescer 16,6 por cento e 10,9 por  

cento, respetivamente.

CONSULTAR

Portugal com mais de 28 
mil sociedades de perfil 
exportador em 2021 

Empresas em Portugal 2021 (dados 
provisórios) – INE, novembro 2022

Em 2021, existiam em Portugal 28,1 

mil sociedades com perfil exportador 

(+6,3 por cento face a 2020), cerca 

de 6 por cento do total de sociedades 

não financeiras. Ao todo, as sociedades 

não financeiras eram 467.243 (+3,7 

por cento face a 2020) e registaram 
crescimentos de 2,5 por cento no 

pessoal ao serviço, 15,9 por cento no 

volume de negócios, 15,8 por cento 

no VAB e 29,7 por cento no Excedente 

Bruto de Exploração (EBE), superando 

já os valores de 2019. As sociedades 

de grande dimensão evidenciaram 

crescimentos superiores do volume de 

negócios e do VAB (+18,4 por cento 

e +17,4 por cento, respetivamente), 

e as PME registaram um crescimento 

superior do EBE (+30,5 por cento). 

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

México cria medidas para 
estimular os meios de 
pagamento eletrónicos

“Mexico Estímulos Fiscales para 
incentivar el uso de medios de 
pago electrónicos” – Mondaq, 
outubro 2022 

O México criou um benefício fiscal 
para incentivar o uso de meios de 
pagamento eletrónicos, a ser aplicado 
por entidades financeiras, entidades 
emissoras de cartões ou organizações 
que forneçam terminais de ponto de 
venda e serviços aos destinatários de 
pagamentos com cartões de crédito  
ou débito.

CONSULTAR

Moçambique – 
Alteração do regime de 
atribuição dos vistos 
de investimento e de 
negócios

“Legislação Moçambique – 
Alteração do Regulamento do 
Regime Jurídico do Cidadão 
Estrangeiro” – RSM, outubro 2022

Moçambique alterou o Regulamento 
Jurídico do Cidadão Estrangeiro, 
nomeadamente em relação à atribuição 
dos vistos de investimento e de 
negócios, com o objetivo de atrair mais 
investimento para o país e dinamizar o 
ambiente de negócios. Esta alteração 
integra o Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 25,6 por 
cento em 2022 (janeiro a 
setembro)

Comércio Internacional de Bens de 
Portugal - INE, novembro 2022
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notícias 
AICEP

ternacional, onde as feiras assumiam 
lugar de destaque.
 
Os mercados-alvo da campanha fo-
ram a Alemanha, Canadá, Espanha, 
Estados Unidos, França, Reino Unido, 
mas o seu impacto foi muito mais 
vasto, chegando a 30 países em todo 
o mundo.

O Grande Prémio APCE é uma com-
petição promovida pela Associação 
Portuguesa de Comunicação de Em-
presa, cujo objetivo é distinguir e re-
conhecer a excelência em comunica-
ção das empresas.

AICEP abre delegações 
na Noruega e Finlândia

A AICEP inaugurou Delegações na 
Noruega e Finlândia. A abertura ofi-
cial dos novos escritórios realizou-se 
nos dias 8 de novembro, em Oslo, e 
10 de novembro, em Helsínquia.

Além do presidente da AICEP, Luís 
Castro Henriques, estiveram presen-
tes o secretário de Estado da Interna-
cionalização, Bernardo Ivo Cruz, e do 
secretário de Estado do Planeamento, 
Eduardo Pinheiro, os embaixadores de 
Portugal na Noruega, Pedro Pessoa e 
Costa, e na Finlândia, Francisco Vaz 
Patto, e a administradora da AICEP, 
Madalena Oliveira e Silva.

Com a abertura das novas Delegações 
nos Países Nórdicos, que serão coor-
denadas pela Delegação na Suécia, a 

AICEP pretende contribuir para apro-
fundar as relações económicas bilate-
rais, aumentando exportações, estabe-
lecer novas parcerias e potenciar novos 
projetos de investimento para Portugal.

Denil Pinto e João Campos são os res-
ponsáveis da AICEP em Oslo e Helsín-
quia, respetivamente.

AICEP e NOVA IMS le-
vam Portugal à Smart 
Cities World Congress 
em Barcelona

O NOVA Cidade - Urban Analytics 
Lab da NOVA Information Manage-
ment School (NOVA IMS), da Univer-
sidade Nova de Lisboa (UNL), organi-
zou a representação de Portugal na 
Smart Cities Expo World Congress 
(SCEWC), em Barcelona, de 15 a 17 
de novembro.

A iniciativa, que teve o apoio da AICEP 
e do Consulado Geral de Portugal 
em Barcelona, permitiu que Portugal 
tivesse, pela primeira vez, um espaço 
próprio na Smart Cities Expo World 
Congress, em Barcelona, no qual 
municípios e empresas portuguesas 
puderam mostrar e partilhar boa pra-
ticas e casos de sucesso de projetos e 
soluções de inteligência urbana imple-
mentadas no nosso país.

A representação portuguesa no es-
paço “SMART Portugal” contou com 
cerca de 50 participantes, entre eles 
representantes dos Municípios de Lis-

Campanha MADE IN 
PORTUGAL naturally 
vence Prémio de Exce-
lência em Comunicação

A campanha internacional MADE IN 
PORTUGAL naturally da AICEP foi 
a vencedora do Grande Prémio APCE 
2021, na categoria “Campanha Ex-
terna - Entidades Governamentais 
Associações e ONG”. A cerimónia de 
entrega dos Prémios teve lugar no dia 
2 de novembro, no Salão Preto e Prata 
do Casino do Estoril.

34 NOTÍCIAS

A campanha, uma ação de cross-
-selling que promoveu a oferta por-
tuguesa das fileiras Casa e Materiais 
de Construção, destaca a capacidade 
de inovar e surpreender o público 
pela integração de duas áreas distin-
tas, contudo complementares, e a sua 
exclusividade e autenticidade. 

A campanha decorreu de março a 
dezembro de 2021 e foi desenvolvi-
da em formato digital para, devido à 
COVID-19, preencher a ausência dos 
formatos tradicionais de promoção in-

https://www.portugalnaturally.pt/
https://www.portugalnaturally.pt/
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boa, Guimarães, Braga e Famalicão, 
da Porto Digital, bem como, da OESTE 
CIM e da CIM Viseu, Dão e Lafões, as-
sim como das empresas Altice, Focus 
BC, Wavecom, SolTrafego e AV Pro.

“A promoção de Portugal no SMART 
CITIES WORLD CONGRESS vai per-
mitir potenciar o papel do país en-
quanto ‘hub’ tecnológico e de ino-
vação, em especial ao nível do de-
senvolvimento das cidades inteligen-
tes”, referiu Luís Castro Henriques,  
presidente da AICEP.

A Smart Cities Expo World Congress 
é um dos eventos internacionais mais 
relevantes no setor das cidades inte-
ligentes, reunindo centenas de espe-
cialistas, decisores políticos e repre-
sentantes de empresas e organizações 
empenhados em melhorar as suas 
cidades. Originalmente de Barcelona, 
desde 2013 que o evento tem sido ex-
pandido para outras cidades globais, 
adaptando as edições locais às neces-
sidades e interesses específicos das re-
giões que acolhem o evento.

Parceria AICEP firma e 
Associação BRP para 
promover a globaliza-
ção das PME 

A AICEP e a Associação BRP assinaram 
um protocolo de colaboração que pre-
vê a concretização de projetos e ini-
ciativas pragmáticas para apoiar, ace-
lerar e fortalecer as competências de 
internacionalização de profissionais e 
das pequenas e médias empresas por-
tuguesas, para um Portugal mais com-
petitivo no mercado global. Para pro-

mover um contexto onde as empresas 
possam ganhar escala e tornarem-se 
grandes e globais, a organização, que 
reúne 42 grandes empresas e gru-
pos empresariais, e a AICEP firmaram 
uma parceria que terá, como uma das 
primeiras ações, reforçar o alcance 
e escala do inov contacto, progra-
ma de estágios internacionais gerido  
pela agência.

Numa primeira fase, serão 11 as em-
presas da Associação que irão avançar 
com o financiamento de 25 novos es-
tágios, que se juntam aos 200 que o 
programa já tinha. Posteriormente, o 
objetivo será mobilizar mais empresas, 
associadas e outras externas, para ex-
pandir ainda mais o programa duran-
te os próximos anos. 

No âmbito deste protocolo, está tam-
bém previsto o lançamento das ‘Con-
versas CEO com CEO’, uma iniciativa 
que permitirá aos líderes de PME na-
cionais interessadas em internacionali-
zar-se reunirem com CEO/Presidentes 
de empresas da Associação BRP, que 
colocarão ao dispor o seu conheci-
mento e experiência na área da globa-
lização. O objetivo passa por abordar 
as potencialidades, as dificuldades, os 
entraves e as oportunidades no pro-
cesso de globalização de uma empre-
sa, num ambiente de partilha e inspi-
ração para ambas as partes.

A Associação BRP e a AICEP estão ain-
da a preparar a criação de uma rede 
internacional de espaços de acolhi-
mento, aproveitando as instalações 
que as empresas da Associação BRP 
dispõem nas diversas geografias onde 

se encontram a operar. As PME pode-
rão permanecer nesses espaços, por 
um período que se pretende de até 
seis meses para explorar mercado, 
dinamizar as exportações ou iniciar a 
sua instalação local.

Programa inov  
contacto faz 25 anos

O Programa de Estágios Internacionais 
inov contacto, gerido pela AICEP, cele-
brou os 25 anos na Conferência "25 
anos inov contacto", que teve lugar 
no dia 22 de novembro, no Terminal 
de Cruzeiros do Porto de Leixões. O 
evento serviu de homenagem a todos 
os que têm contribuído para este pro-
jeto – fundadores, empresas, organi-
zações e estagiários.

São 25 anos de sucesso e missão cum-
prida seja na formação de mais de 
6.000 jovens em competências inter-
nacionais, seja no apoio às cerca de 
1.400 entidades e empresas que nos 
têm acompanhado e ajudado a fo-
mentar o talento português e a com-
petitividade de Portugal.

"O inov contacto é bom exemplo de 
como o talento português gera noto-
riedade positiva", referiu o presidente 
da AICEP na conferência. “Não se es-
queçam que durante seis meses são o 
rosto de Portugal no mundo”, acres-
centou.

O evento contou com a presença do 
secretário de Estado da Internaciona-
lização que afirmou que “o inov con-
tacto é uma rede de excelência, inova-
dora, aberta e capaz de dar resposta 
às novas exigências do mundo.”
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura*
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
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

África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Aruba
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Guiana
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Bahrein
Benim
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
Dominica
Equador
Eswatini
Gabão
Geórgia
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
El Salvador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Gana
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria
Líbia

Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Myanmar  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quénia 
Quirguistão
Rússia
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Tunísia •
Turquemenistão 
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             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC



BOOKMARKS

O comércio eletrónico revela-se como 

um caminho fundamental para as em-

presas que queriam crescer e perdurar 

no mercado.

Neste livro encontra o resultado de 

uma análise realizada em plataformas 

digitais, considerando as questões 

de oferta e a procura, e identifican-

do fatores de inovação do comércio 

eletrónico, analisando-os à luz das  

transformações atuais.

Em “Comércio Eletrónico”, o autor 

contextualiza conceitos e modelos-

-chave de negócio online, abordando 

os fatores relacionais e modelos eco-

nómicos, passando pelo desenvol-

vimento de competências digitais e 

atendendo às questões de pondera-

ção de canais de distribuição digital.

Este livro é o resultado da experiên-

cia profissional de Luís Filipe Cae-

tano, nas áreas marketing digital, 

economia e gestão, ao longo de três 

décadas. É autor do livro “Estratégia 

da política à gestão” publicado, em 

2004, com o apoio da FCT, e parti-

cipa, regularmente, em seminários e 

conferências da área.

No mundo empresarial e de negócios, 
saber negociar é uma competência 
fundamental. É um processo que en-
volve objetivos, tomada de decisões, 
comunicação e capacidade de gerir 
conflitos. A capacidade de negocia-
ção contribui assim para a diminuição 
e eliminação de conflitos e facilita a 
tomada de decisões. 
Negociar é mais do que uma técnica 
ou estratégia, requer também habili-
dades interpessoais, sabendo alinhar 
comportamentos e atitudes.  Saber 
negociar é uma arte e “Negociação 

- Tudo o que precisa de saber” é um 
guia prático para dominar esta arte.
Peter Sander é escritor, investigador e 
consultor de finanças pessoais. É au-
tor de 18 livros que incluem “The 250 
Personal Finance Questions Everyone 
Should Ask” e “The Complete Idiot’s 
Guide to Day Trading Like a Pro” e já 
escreveu mais de 200 artigos de opi-
nião sobre finanças pessoais para a 
MarketWatch e TheStreet.com e apa-
receu no The Today Show da NBC, na 
CNNfn e na Fox News. Vive em Grani-
te Bay, na Califórnia.
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