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UM FORTE INVESTIMENTO PARA UMA DÉCADA
DE RETORNO
O tema desta edição da
Portugalglobal é a participação de Portugal na
HANNOVER MESSE’22,
na qualidade de País-parceiro da maior feira
de tecnologia industrial
do mundo, numa grande operação de promoção
das competências das empresas portuguesas dos
setores de equipamentos e da metalomecânica,
da mobilidade, do automóvel e aeronáutico, dos
têxteis e plásticos técnicos, dos moldes, das tecnologias de produção e das energias renováveis.
Esta participação traduz a confiança das autoridades alemãs na indústria portuguesa, mas é
também o reconhecimento dos fatores que distinguem a oferta nacional: talento, criatividade
e uma fonte de inovação na construção de soluções tecnológicas, muitas vezes desenvolvidas
em parceria com o sistema científico. Além disso,
Portugal é, desde há muito, um parceiro privilegiado da indústria alemã e um país de destino do
investimento alemão. A Alemanha é o terceiro
maior cliente de bens portugueses e em Portugal
operam mais de 550 empresas alemãs, num claro reconhecimento das competências nacionais.
Em poucas palavras, pretendemos, com esta
participação, aumentar as exportações para
a Alemanha e para os compradores de outras
geografias ali presentes, fomentar novos investimentos no país e multiplicar as parcerias no
mercado internacional.
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Este é o maior investimento da última década em promoção internacional e, tratando-se
de uma oportunidade única para as empresas
portuguesas dos três clusters de aposta – engenharia, energia e digital – marcarem posição
no mercado externo, é também uma operação
que pode potenciar negócios para os próximos
dez anos.
Sublinhar o papel coordenador da AICEP, em
coorganização com a AIMMAP e a CCILA,
para desenvolver esta operação de larga escala
e que, estamos certos, será um sucesso. Uma
parceria profícua que pode e deve ser replicada
no futuro.
Uma palavra ainda de agradecimento às 109
empresas que acreditaram neste projeto e que
vão a Hannover mostrar o que de melhor se faz
em Portugal.
Por último, chamar a atenção para os mercados
em foco nesta publicação. A AICEP alargou recentemente a sua cobertura dos mercados nórdicos através da abertura de pontos de rede em
Oslo e Helsínquia. Juntos, Dinamarca, Finlândia,
Noruega e Suécia representam uma quota relevante das nossas exportações de bens, ocupando o oitavo lugar dos principais clientes.
Boa leitura!
LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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PORTUGAL PAÍS-PARCEIRO
NA HANNOVER MESSE 2022
O MAIOR INVESTIMENTO DA DÉCADA
EM PROMOÇÃO EXTERNA
Portugal é, este ano, país-parceiro da Hannover Messe, a maior feira de tecnologia
industrial do mundo, que tem lugar de 30 de maio a 2 de junho.
Uma participação que surge na sequência de um convite do governo alemão, em
2020, num reconhecimento das competências da indústria portuguesa, da sua
maturidade e competitividade na Alemanha.
Para as mais de cem empresas portuguesas que se deslocam a Hannover, a sua
presença na maior feira mundial de tecnologia industrial e mostra de inovação
global é uma oportunidade privilegiada para apresentar ao mercado global – e aos
compradores europeus em particular – novos produtos inovadores e capacidades
avançadas de produção industrial, concentrando-se em soluções de mobilidade e
tecnologias de apoio à sustentabilidade.
A participação portuguesa na Hannover Messe 2022 é coordenada pela AICEP –
Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, e coorganizada com
a AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins
de Portugal e com a CCILA – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.
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"PORTUGAL MAKES SENSE"
PARA A INDÚSTRIA MUNDIAL
Portugal apresenta-se na Hannover Messe sob o mote “Portugal Makes Sense”
demonstrando, através de uma presença expositiva marcante e de um vasto
programa de conferências, as razões pelas quais faz sentido colocar o nosso país
no centro da equação da temática da reorganização industrial da Europa e pelas
quais faz sentido para as empresas da Alemanha e de outras geografias, olhar para
Portugal. Portugal faz sentido para investir, inovar, desenvolver parcerias industriais
e como fornecedor de bens tecnológicos inovadores.
Na Hannover Messe 2022, o país vai
poder afirmar-se como uma referência no fornecimento de produtos
industriais inovadores e demonstrar
todas as suas mais valias em contexto internacional. Além dos stands das
109 empresas inscritas, Portugal estará presente com um Pavilhão Central
de 1.500 m2 e três Pavilhões Satélites
com 200 m2 cada.
Para as mais de cem empresas portuguesas participantes, a presença no
maior certame de tecnologia industrial do mundo e montra da inovação
global representa uma oportunidade
única para apresentar ao mercado internacional – e ao Mittelstand alemão,
em particular – produtos inovadores e
capacidades avançadas de produção
industrial, com foco nas soluções de
mobilidade e tecnologias de suporte
à sustentabilidade.
A presença portuguesa será focada
nas áreas de Engineered Parts & Solutions, com 69 empresas, Energy Solutions, com 13 empresas, e Digital
Ecosystems, com 15 empresas, representativas da oferta nacional de clusters de excelência, designadamente
nos setores dos equipamentos e da
metalomecânica, da mobilidade, dos
setores automóvel e aeronáutico, dos
têxteis e plásticos técnicos, dos moldes, das tecnologias de produção e
das energias renováveis. No pavilhão 9

Portugal Makes Sense é o filme promocional da participação de Portugal na Hannover Messe. Produzido pela AICEP, este filme irá mostrar
aos visitantes da Hannover Messe algumas das soluções inovadoras da
oferta portuguesa que estarão presentes nesta feira.
Veja aqui o filme.

do Centro de Exposições de Hannover,
dedicado ao cluster de Automation,
Motion & Drives, estarão ainda presentes 13 empresas nacionais.
Segundo Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, “A participação portuguesa na Hannover Messe 2022 irá
reforçar a imagem de Portugal como
país fornecedor de produtos e serviços, ampliar a participação das empresas portuguesas nas cadeias de valor,
em particular das empresas alemãs, e

captar projetos de investimento industrial para o nosso país”.
Os principais objetivos desta participação são atrair visitantes aos stands das
empresas portuguesas, surpreender o
Mittelstand alemão com as capacidades do ecossistema tecnológico e industrial português, mostrar o alinhamento da indústria portuguesa com o
processo de relançamento industrial
europeu e posicionar Portugal no radar dos investidores. Mostrando aos
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clientes da feira que, se tiverem Portugal no seu radar, podem comprar
mais próximo, investir em segurança,
conseguir alternativas e novos fornecedores, estar ao lado da transformação digital, energética e ambiental e,
fator de grande relevância, ter acesso
ao talento de recursos humanos multiculturais e altamente qualificados.
O Pavilhão Central de Portugal, localizado no Hall 2, na entrada principal
norte da feira, será o centro oficial de
todas as atividades relacionadas com o
estatuto de Portugal como País-parceiro da Hannover Messe.
Neste Pavilhão serão apresentados
produtos e soluções desenvolvidos e
produzidos em Portugal, com talento
português, em empresas portuguesas,
destacando as tecnologias utilizadas,
particularmente nas áreas de Hidrogénio Verde, Smart Cities, Smart Materials, Smart Manufacturing e IoT industrial. O Pavilhão Central será também
palco para a apresentação de produtos
e soluções desenvolvidos e produzidos
em Portugal com talento português
por grandes empresas alemãs que
operam com sucesso no nosso país,
designadamente a Bosch, Continental,
Grohe, Leica, Schmitt e Siemens.
Será também neste Pavilhão, num auditório com capacidade para 140 pessoas sentadas, que decorrem, durante
os quatro dias da feira, as principais
conferências organizadas pela AICEP,
que versam sobre temas como a energia verde, a mobilidade elétrica e a inovação tecnológica e digital, destacando
os fatores competitivos do país e das
empresas portuguesas, bem como as
parcerias de sucesso criadas entre empresas nacionais e alemãs.
"O nosso objetivo como País-parceiro é
reforçar a perceção de Portugal como
um país inovador e tecnologicamente avançado, um fornecedor fiável de
bens e serviços de qualidade na cadeia
de valor industrial, reforçando o papel
das empresas portuguesas na malha de

"TALENTED PEOPLE. CREATIVE SOLUTIONS."
Uma assinatura que, a par do mote "Portugal Makes Sense", pretende chamar, desta forma simples mas direta, a atenção dos visitantes da Hannover
Messe para a oferta de excelência de Portugal. Outdoors gigantes, torres de
elevadas dimensões, outros cartazes e painéis estarão patentes no exterior
dos vários pavilhões do Centro de Exposições de Hannover, em localizações
estrategicamente escolhidas para dar grande visibilidade à participação do
País-parceiro Portugal.
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valor global. Queremos mostrar as nossas vantagens competitivas para atrair
investimento científico, tecnológico e
produtivo", defende Francisco Ribeiro
de Menezes, embaixador de Portugal
na Alemanha.
"A participação de Portugal na HANNOVER MESSE 2022 é uma oportunidade para os decisores da feira descobrirem oportunidades de cooperação
com empresas portuguesas inovadoras, para desenvolver a criar novos
produtos em parceria, e de investir na
indústria portuguesa", afirma, por seu
lado, Luís Castro Henriques, acrescentando que "Colocando a sustentabilidade, inovação e transformação digital
no centro da estratégia de crescimento
económico, Portugal reforça a sua posição como um dos grandes polos europeus de inovação e um dos principais
destinos de investimento da UE".

Áreas de aposta
de Portugal na
Hannover Messe’22
A presença portuguesa será focada nas
áreas de Engineered Parts & Solutions,
Energy Solutions e Digital Ecosystems.

O ASTROLÁBIO MAKES SENSE
O logótipo criado para a participação de Portugal na Hannover Messe 2022
resulta da incorporação harmoniosa da agulha de um astrolábio, precursor
da bússola, no “O” de Portugal oferecendo um terreno comum à indústria
portuguesa e à Hannover Messe.
O astrolábio moderno foi um instrumento aperfeiçoado pelos portugueses
na época dos Descobrimentos, que permitiu a Portugal dar novos mundos
ao mundo. A Hannover Messe desempenha também esse papel de astrolábio ao orientar, todos os anos, a indústria alemã sobre as tendências futuras,
permitindo-lhe estar um passo à frente na entrega de novos produtos e soluções ao mundo e na criação de novos conceitos para a indústria como foi o
caso concreto, há dez anos, do conceito de “Indústria 4.0”.

Portugal é um ator global na área de
Engineered Parts & Solutions, destacando-se no mercado internacional
pela sua capacidade de produzir pequenas séries com elevado valor acrescentado e flexibilidade. Grandes empresas internacionais encontram em
Portugal mão-de-obra qualificada e experiente, empresas com elevada competitividade tecnológica e de engenharia. Desde pequenos componentes até
sistemas completos, as empresas portuguesas trabalham pela qualidade. Os
seus principais clientes são os setores
automóvel, aeronáutico, elétrico e eletrónico, entre outros de enorme relevância, sofisticação e procura.
A competitividade das empresas portuguesas nestas áreas baseia-se na sua
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PRINCIPAIS MOMENTOS NA HANNOVER MESSE 2022
A abertura oficial da Hannover
Messe 2022 tem lugar no dia 29 de
maio, ao final da tarde, no Centro
de Congressos de Hannover, contando com as presenças do Chanceler alemão Olaf Scholz e do Primeiro-ministro português António
Costa, entre outras personalidades.
Portugal, como País-parceiro da
Hannover Messe’22, terá lugar de
destaque nesta cerimónia, contando, para além da intervenção de
António Costa, com um breve espetáculo desenvolvido pela empresa OCubo. Esta empresa portuguesa tem uma vasta experiência internacional na produção de festivais,
curadoria e direção artística, pro-

capacidade técnica ao nível da engenharia, na incorporação de tecnologias
modernas de conceção, e na produção
e controlo, geridos por recursos humanos altamente qualificados, capazes de
responder às necessidades dos mercados exigentes em matéria de qualidade
e excelência de serviços. Trata-se de
um cluster dinâmico e inovador que
se tornou uma verdadeira força motriz
industrial e um gerador de emprego na
economia do país.
No que diz respeito aos Ecossistemas
Digitais, Portugal tem sido o hub das
inovações de alta tecnologia, com competências firmadas em áreas como a
cibersegurança, inteligência artificial,
robótica e veículos autónomos. O país
possui um dos ecossistemas empresariais mais vibrantes da Europa, favorável
ao investimento internacional. Portugal
é ainda um mercado aberto à inovação
e a melhor porta de entrada para as empresas de TIC nos países lusófonos.
Na Hannover Messe’22, Portugal faz
sentido ao mostrar um conjunto de
empresas inovadoras e tecnologica-

porcionando ao público experiências
únicas, com vídeo mapping imersivo,
ativação de marca e eventos culturais
de grande escala.
A feira é inaugurada na manhã de
30 de maio pelo Chanceler alemão e
pelo Primeiro-ministro português, que
iniciarão a visita ao certame, distribuído por vários pavilhões temáticos, no
Pavilhão de Portugal, no Hall 2. Uma
visita que terá forte cobertura mediática e que terminará igualmente no
pavilhão do País-parceiro.
No dia 1 de junho, ao final da tarde,
terá lugar no Pavilhão de Portugal, no
Hall 2, a Partner Country Night, um

grande evento de networking em
que participam as empresas presentes na feira, portuguesas e de
outras nacionalidades, que inclui
um jantar que será animado pela
dupla Beatbombers, composta pelo
DJ Ride e pelo Stereossauro. Os DJ
portugueses, ambos produtores e
DJs que, quando combinam as suas
forças, são mais do que a soma
das partes, já conquistaram juntos
dois títulos mundiais no IDA World
DJ Championships, conseguiram o
aplauso de público e da crítica internacional e aproveitaram a sua
arte e visibilidade para incorporar
marcas da sua identidade cultural
na música que fazem.
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Um outro avanço importante rumo à
crescente internacionalização do setor
prende-se pela nova Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), que
tem como um dos principais objetivos
a criação de um polo exportador de hidrogénio verde para a Europa.

mente sofisticadas, especializadas no
desenvolvimento de soluções de alta
tecnologia para indústrias inteligentes.
Empresas com um historial comprovado em Cloud Computing, IIoT (Industrial Internet of Things), em Cyber-Physical Systems, Big Data e Inteligência
Artificial, e Realidade Aumentada.
Na área da Energia, é de referir que
Portugal ocupa o 9º lugar no ranking

PORQUÊ
PARTICIPAR
NA HANNOVER
MESSE 2022
A Hannover Messe é uma plataforma de networking de
grandes dimensões que reúne,
num só espaço, a procura e a
oferta do setor industrial. Nesta
grande feira, as empresas portuguesas terão oportunidade
de se afirmar e marcar posição
no mercado internacional, encontrando novos clientes, novos
fornecedores, novas ideias de
negócio e novos mercados para
os seus produtos e serviços.
Poderão também estabelecer
uma forte rede de contactos,
tendo a oportunidade de interagir com os maiores players do
setor, iniciar ou reforçar parcerias
estratégicas e ter acesso a todas
as tendências do mercado.

do Planet & Climate in the Good Country Index e está a tomar medidas para
reduzir o consumo de energia e alcançar uma mobilidade mais sustentável.
A localização geográfica estratégica
do país beneficia o crescimento de
Energias Renováveis, criando oportunidades e vantagens competitivas para
a exportação de bens e serviços neste
setor. Recorde-se que em 2020, Portugal foi o quinto país da União Europeia
com a maior quota de energia proveniente de fontes renováveis e que, em
2021, 60 por cento do consumo elétrico em Portugal foi produzido através
de recursos renováveis.

Após dois anos de ausência – a última
edição presencial teve lugar em 2019
– a Hannover Messe regressa ao seu
formato habitual tendo como foco a
transformação industrial, que é impulsionada por duas megatendências: a digitalização da indústria e a redução das
emissões de C02 ou descarbonização.
Nesta edição de 2022 são esperadas
2.500 empresas expositoras, provenientes principalmente da Alemanha,
mas também uma larga participação
de empresas de Itália, Turquia e, claro, de Portugal. Os EUA e a Coreia do
Sul estão também bem representados,
sendo esperados muitos expositores de
França, Espanha e Polónia.
Saiba mais em
www.portugalmakessense.pt
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O MAIOR INVESTIMENTO
EM PROMOÇÃO INTERNACIONAL
A participação de Portugal na Hannover Messe’22 representa, de acordo
com o presidente da AICEP, o maior investimento da última década em promoção de empresas portuguesas no
mercado internacional.
Luís Castro Henriques falava no dia
20 de abril, no auditório da Fundação Cupertino Miranda, no Porto, por
ocasião do encontro “A caminho de
Hannover” que reuniu muitas das empresas inscritas na Hannover Messe’22,
contando ainda com a participação
dos parceiros organizadores desta participação – AICEP, AIMMAP e CCILA –
e do diretor de Relações Internacionais
da Hannover Messe, Marco Siebert.
O evento teve por objetivo preparar as
empresas portugueses para a presença
no maior certame de tecnologia industrial do mundo e foi organizado pela
AICEP - Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, em
colaboração com a AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal
e a CCILA – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.

"Portugal faz sentido na maior feira
industrial do mundo porque tem talento, é um excelente parceiro da indústria alemã, e é um bom destino de
investimento. Acima de tudo, Portugal
é uma excelente fonte de inovação",
afirmou o presidente da AICEP, frisando ser “tempo de aproveitar a nossa
notoriedade na feira para nos posicionarmos, fazer negócios e surpreender
a Mittelstand alemã com uma oferta

inovadora e como parceiro industrial
com tecnologia e ‘know-how’. Queremos que as empresas apresentem as
melhores soluções inovadoras, tecnologia, capacidade de resposta, e histórias de sucesso com parceiros alemães
em todo o mundo”.
“Este é o momento de vender bem e
muito, e de trazer bons resultados para
Portugal", concluiu Castro Henriques.
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Vítor Neves, presidente da AIMMAP,
salientou o nível do desafio que se coloca às empresas nas próximas semanas, mas também a grande oportunidade que a Hannover Messe constitui.
Referindo-se ao tema principal da Hannover Messe – “Industrial Transformation” – apontou a importância de, em
Portugal, se fazer uma reflexão sobre o
futuro da indústria portuguesa.
“Aproveito esta ocasião para lançar o
desafio de realizar uma reflexão e um
debate sobre Transformação Industrial
em Portugal, com o envolvimento do
governo e dos agentes económicos.
Para além das questões da energia,
da digitalização e da descarbonização,
bastante presentes em todos os discursos sobre transformação industrial e
claramente dominantes no PRR português, este debate permitiria a identificação de outras necessidades da indústria num futuro próximo, bem como a
melhor alocação dos fundos europeus
disponíveis para a próxima década,
para uma verdadeira aposta na capacidade industrial do país”, defendeu o
presidente da AIMMAP.
Markus Kemper, presidente da CCILA
- Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã, afirmou que "as mais
de 100 empresas que estarão na
feira irão lá para apresentar os seus
produtos e serviços, conquistar novos clientes e fazer negócios". Neste
contexto, os vários encontros temáticos promovidos pela CCILA e pela
AIMMAP, com o apoio da AICEP e da
Hannover Messe, desempenharam
um “papel fundamental” na preparação das empresas participantes.
Afirmando que a CCILA está disponível
para também apoiar as empresas que
queiram participar apenas em formato digital, Kemper apelou ainda aos
expositores para tirarem partido das
potencialidades que o Pavilhão Central
de Portugal apresenta, através das diversas iniciativas que aí irão decorrer.

Marco Siebert, diretor de Relações
Internacionais da Hannover Messe,
apresentou às empresas as linhas gerais do evento, sublinhando que "ser
o País-parceiro é uma oportunidade
para Portugal se apresentar ao mundo
com soluções tecnológicas e indústrias
inovadoras e encontrar novas parcerias e investidores. A feira permitirá
a Portugal reforçar o seu perfil como
uma nação para o mundo da indústria
global e conquistar benefícios para as
empresas portuguesas".
"É difícil encontrar outro local que reúna tantos potenciais clientes de todo o

mundo. Por essa razão, Portugal deve
aproveitar esta oportunidade para angariar novos clientes e fazer negócios",
afirmou. Siebert deu ainda conselhos
práticos aos expositores que permitirão
potenciar a sua presença na feira.
O encerramento deste encontro esteve
a cargo dos secretários de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e
da Economia, João Neves, tendo ambos salientado a importância da participação de Portugal como País-parceiro
na Hannover Messe 2022.
www.portugalmakessense.pt
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EMPRESAS PORTUGUESAS
A CAMINHO DE HANNOVER
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HANNOVER MESSE 2022
UMA APOSTA
NO SUCESSO INTERNACIONAL
DAS COMPETÊNCIAS
DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

maio 2022

Os responsáveis pela organização da participação de Portugal na
Hannover Messe 2022 falam sobre esta operação que mobilizou
mais de 100 empresas das áreas de engenharia, digital, energia
e automação.
Luís Castro Henriques da AICEP – Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, Vítor Neves da AIMMAP –
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins
de Portugal e Markus Kemper da CCILA – Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Alemã partilham as suas expectativas sobre
a participação de Portugal na Hannover Messe’22, na qualidade
de País-parceiro.
aumento significativo de exportações, sobretudo a nível industrial nestas áreas de aposta
– automação, engenharia, metalomecânica de
precisão, maquinaria, etc.; segundo, fomentar o
investimento em Portugal seja para desenvolvimento de ID, seja para desenvolvimento industrial pela capacidade de acesso ao talento que
há em Portugal. Isso obviamente vai multiplicar
as parcerias com as empresas portuguesas.
Portanto, é um círculo virtuoso de exportações
e investimento que pretendemos com a participação de Portugal enquanto País-parceiro na
Hannover Messe.

LUÍS CASTRO HENRIQUES,
PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA AICEP
O nosso objetivo para a Hannover Messe é
claro: garantir que o industrial alemão tem
uma perspetiva atual das competências, capacidades e vantagens competitivas de investir,
entrar em parceria, trabalhar com as empresas portuguesas.
E isso implica não só mostrarmos o que de melhor fazemos, mas, acima de tudo, demonstrar
que, se já conseguimos trabalhar bem com as
grandes empresas alemãs, com standards alemães, também havemos de conseguir fazê-lo
com o Mittelstand alemão.
Com essa mudança de perspetiva esperamos
alcançar dois grandes objetivos: primeiro, um

A participação portuguesa na Hannover Messe
2022 é coordenada pela AICEP – Agência para
o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, sendo coorganizada com a AIMMAP –
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e a CCILA
– Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã,
e tendo ainda contado com a colaboração da
COTEC no domínio da seleção de conteúdos
expositivos inovadores.
Gostaria de salientar que esta é a maior operação de promoção da última década, tratando-se de um investimento de relevo do Estado
português através da AICEP. Houve 110 empresas portuguesas que perceberam a relevância
deste palco e juntaram o seu investimento ao
do país, numa feira em que costumamos marcar presença com um universo de 40 empresas.
Por isso, gostaria de agradecer desde já às 110
empresas o seu contributo para que a participação de Portugal seja um sucesso.
www.portugalmakessense.pt

ENTREVISTA

19

20

ENTREVISTA

Portugalglobal nº153

em que Portugal vai estar presente na feira – Engineered Parts and Solutions, Energy Solutions, Digital Ecosystems e Automation, Motion and Drives
–, que estava inicialmente prevista realizar-se no
mês de abril. Até ao momento, a AIMMAP atingiu
com grande sucesso o compromisso que assumiu,
tendo-se conseguido cativar mais de 100 empresas
participantes na feira.

VITOR NEVES,
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA AIMMAP
A participação de Portugal enquanto País-parceiro
na feira Hannover Messe vai virar os holofotes dos
grandes players mundiais, industriais e tecnológicos, e dos mais sofisticados clusters mundiais para
as empresas nacionais e para aquilo que de melhor
se faz em Portugal.
Sob o tema “Portugal Makes Sense”, esta será
uma oportunidade irrepetível para as empresas
portuguesas conquistarem um lugar de destaque
no mercado alemão, dando uma enorme visibilidade às inquestionáveis competências da indústria
nacional junto de uma grande e sofisticada camada de potenciais clientes. Na verdade, se essas
qualidades e competências da indústria portuguesa já são conhecidas e reconhecidas por parte de
grandes grupos alemães, a verdade é que existe
ainda um número muito elevado de empresas alemãs (e dos países vizinhos) que beneficiarão em
muito se conhecerem e estabelecerem parcerias
comerciais com as empresas portuguesas. A Hannover Messe 2022 vai ser, sem dúvida, uma excelente oportunidade que as empresas portuguesas
não podem perder.
Quando Portugal foi convidado para ser o País-parceiro desta edição da Hannover Messe 2022, a
AIMMAP, por ter uma importante experiência acumulada na organização desta feira, foi convidada
pelo governo e pela AICEP para liderar a participação empresarial. Imediatamente a AIMMAP aceitou
o convite que lhe foi dirigido, considerando ser uma
honra e um enorme privilégio.
A enorme importância e dimensão desta missão internacional tão relevante para a indústria nacional,
tem envolvido a colaboração e os melhores esforços
da AIMMAP, da Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã e da AICEP, num trabalho conjunto que
se arrasta desde outubro de 2020.
A AIMMAP está assim, desde o início, comprometida em promover e organizar os stands coletivos das
empresas portuguesas nos segmentos específicos

Além disso, juntamente com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, a AIMMAP desenvolveu
e implementou um plano de preparação das empresas para garantir o sucesso da participação empresarial nacional na Hannover Messe 2022.
www.metalportugal.pt

MARKUS KEMPER,
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
DA CCILA
É nossa convicção de que a participação tão significativa da indústria portuguesa numa montra global como a Hannover Messe irá colocar Portugal
no radar mundial, proporcionando uma visibilidade
sem paralelo. Estamos convencidos que o tecido
empresarial português irá saber aproveitar muito
bem esta oportunidade.
A CCILA é o representante oficial em Portugal da
DMAG, entidade organizadora da Hannover Messe.
Foi a CCILA que em 2018 lançou o desafio à Hannover Messe e às entidades portuguesas para que
Portugal fosse convidado para País-parceiro, desafio
que foi desde logo abraçado por ambas as partes.
A CCILA, conforme referido, na qualidade de representante Oficial em Portugal da HM tem um papel
preponderante no apoio às instituições e empresas
envolvidas. Enquanto Câmara de Comércio e Indústria em Portugal temos tido uma estreita e frutífera
colaboração com os ministérios governamentais, a
AICEP e a AIMMAP.
https://www.ccila-portugal.com/pt/
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FINLÂNDIA
Com uma população de cerca de 5,5 milhões de pessoas e um PIB per capita dos
mais elevados da Europa, a Finlândia é um país com uma indústria transformadora
altamente competitiva onde se destacam os setores químico, florestal,
metalomecânico, engenharia eletrónica e biotecnologia.
As oportunidades para as empresas portuguesas neste mercado são diversificadas
e vão desde as fileiras tradicionais, como indústria alimentar e de vinho, e têxtil
e vestuário, às fileiras tecnologicamente mais fortes, como as TIC e a digitalização,
e as energias renováveis.

maio 2022
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NORUEGA
Economia aberta e competitiva, a Noruega constitui um bom exemplo de Estado
Social. Através de empresas de capital maioritariamente público, o governo
controla áreas-chave, com destaque para o setor do petróleo e gás, que representa
11 por cento do PIB norueguês.
A Noruega é um mercado cujo consumidor, conhecido pelo elevado poder de
compra, é bastante exigente com a marca e o serviço que adquire. O interesse
neste mercado por parte das empresas portuguesas tem sido crescente e Portugal
apresenta-se como potencial parceiro em diversas áreas de atividade.
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PAÍSES NÓRDICOS
Uma equipa de qualidade em mercados
de excelência
Desde o final de 2021 que a AICEP está presente
nos quatro mercados nórdicos – Suécia, Dinamarca,
Finlândia e Noruega – coordenados por Estocolmo,
com técnicos locais em cada um dos mercados.

um reposicionamento de alguns destes
países e no final de 2021 a situação já
era a seguinte: Suécia em 13º, Dinamarca em 16º, Finlândia 20º e Noruega
em 31º, com taxas de crescimento interessantes. Se analisarmos globalmente
os dados estatísticos das exportações a
dezembro de 2021 a soma dos quatro
mercados nórdicos posiciona-os como
o oitavo cliente de Portugal.

sas portuguesas. Ao analisar o destino das exportações portuguesas de
bens no ano 2000, encontramos estes mesmo países entre os principais
clientes: a Suécia em nona posição,
seguida da Dinamarca em 11ª e a Noruega em 12ª.

>POR CARLOS MOURA,
DIRETOR DAS DELEGAÇÕES
DOS MERCADOS NÓRDICOS
DA AICEP
No último plano estratégico da AICEP
foi definida a abertura de novas Delegações na Finlândia e na Noruega, dependentes e coordenadas pela Delegação na Suécia. Estes mercados não são
novos para as empresas portuguesas,
muito menos para a AICEP que, com
exceção de uns breves anos, sempre esteve fisicamente presente nos mesmos.

Paralelamente, tem aumentado o número de empresas exportadoras de
bens para estes países, com a exportação de serviços também a registar
um crescimento constante. No que se
refere ao investimento direto nórdico
em Portugal, também assistimos a um
crescente interesse em setores novos
da economia.

Com o decorrer dos anos, estes mercados foram perdendo posicionamento
para a economia portuguesa, a favor
de mercados como os EUA, Angola,
Brasil, Polónia ou Marrocos, contudo,
nos últimos cinco anos, assistimos a

A importância dos mercados nórdicos
não é uma novidade para as empre-

TABELA DAS EXPORTAÇÕES
2017

2018

2019

2020

2021

Var %
21/17a

2021
jan/fev

2022
jan/fev

Var %
22/21b

Suécia

494,2

583,1

594,2

617,5

746,6

11,2

108,7

146,3

34,6

Noruega

181,2

169,9

197,8

165,6

246,0

10,6

32,3

52,2

61,7

Finlândia

231,6

304,7

338,2

278,4

435,0

20,3

52,3

59,1

12,9

Dinamarca

357,3

404,3

460,1

481,2

509,6

9,4

91,4

96,4

5,4

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
			
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021
(2017 a 2020: resultados definitivos; 2021 e 2022: resultados preliminares)

(b) Taxa de variação homóloga 2021-2022
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Atualmente, a equipa
da AICEP nos mercados
nórdicos é composta por:

Carlos Moura, diretor
Estocolmo, Suécia

Paulo Ramos, técnico
Estocolmo, Suécia

Helga David, técnica
Copenhaga, Dinamarca
Neste contexto, podemos perguntar
qual a razão deste reposicionamento
dos mercados nórdicos face a Portugal, mas a resposta não é simples e
direta. Todavia, alguns fatores contribuíram decisivamente para tal:
•
Os países nórdicos são mercados
muito desenvolvidos, com excelentes finanças públicas e grande poder
de compra, que procuram bens de
elevada qualidade.
• Há uma procura incessante de alternativas produtivas aos países do Oriente
(em especial a China) com inovação,
flexibilidade e customização, e excelente relação preço/qualidade.
• Decisão de compra de produtos altamente sustentáveis.
Investimento
•
nearshore.

em

operações

de

• Aproximação com culturas que, apesar de diferentes, convergem nos

princípios básicos (Responsabilidade
Social Corporativa, sustentabilidade,
direitos laborais, igualdade de género, direitos humanos, democracia,
entre outros).
• Ações de promoção realizadas nos
diferentes mercados, onde se destaca a campanha de comunicação e
relações-públicas realizada na Suécia em 2021/2022.

Joao Campos, técnico
Helsinquia, Finlândia

• Portugal enquanto destino turístico
tem aumentado o conhecimento
geral sobre o país.
• E todas as tendências mundiais onde
os nórdicos são pioneiros.

Denil Pinto, técnico
Oslo, Noruega

Neste panorama não existem dúvidas
que o reforço da presença da AICEP
no norte da Europa será um catalisador para as empresas portuguesas e
para o aumento das exportações, do
investimento e conhecimento geral de
Portugal. A equipa definida para esta
estratégia está já em campo.

Anabela Santos, secretária
Estocolmo, Suécia
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FINLÂNDIA, OPORTUNIDADES
NUM MERCADO LÍDER
EM TENDÊNCIAS MUNDIAIS
Para quem não conhece a Finlândia, não há melhor carta de apresentação
do que começar por dizer que este é o país mais feliz do mundo segundo
o ranking 2022 World Happiness Report, pelo quinto ano consecutivo.
dando os 45.500 euros), a expectativa
de uma vida saudável, apoios sociais,
a liberdade individual, a generosidade
e a perceção de corrupção, nos quais
a Finlândia tem resultados excecionais.

>POR JOÃO CAMPOS,
GESTOR DE PROJETOS
NA DELEGAÇÃO DA AICEP
EM HELSÍNQUIA
O World Happiness Report é elaborado pelas Nações Unidas e visa aferir o
grau de felicidade dos cidadãos entre
146 países e com base em seis critérios
distintos: o PIB per capita (atualmente
é um dos mais altos do mundo, ron-

A Finlândia faz parte dos países
nórdicos sendo conhecida como o
“país dos mil lagos”. Tem uma área de
338 145 km², com uma cobertura
florestal de 71,3 por cento do território, a maior da União Europeia, e uma
população de cerca de 5,5 milhões
de pessoas (o que para um território
tão vasto perfaz uma densidade populacional de cerca de 16 hab/km2).
A Finlândia faz fronteira a norte com
a Noruega, a noroeste com a Suécia
e a Este, numa extensa fronteira, com

a Rússia, sendo banhada a sul pelo
Mar Báltico.
Na Finlândia existem duas línguas oficiais: o finlandês e o sueco, sendo que
cinco por cento da população é nativa
nesta língua. Desde 1 de janeiro de
1999 que a moeda oficial é o euro e
a sua capital Helsínquia é a capital da
União Europeia mais a norte.
É um país membro da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), desde 1969, e
da União Europeia (UE), desde 1995,
não sendo no entanto membro da
NATO dada a sua posição geográfica
e relação de equilíbrio com a Rússia.
O sistema político atual é uma república parlamentar onde o chefe de
governo é a primeira-ministra Sanna
Marin (numa coligação entre cinco
partidos) e o chefe de Estado, o presidente, é Sauli Niinistö. A administração central e o centro de decisão
económica e política estão localizados
em Helsínquia e a administração local
é assegurada por 311 municípios.
No que diz respeito à economia, a
Finlândia tem o seu principal propulsor na propriedade privada e na
livre iniciativa (modelo nórdico), não
obstante, ter um abrangente Estado
que garante o bem-estar social a nível nacional e de, em alguns setores,
o governo deter um monopólio ou

maio 2022
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um papel de grande controlo de que
é exemplo o monopólio da venda de
bebidas alcoólicas no país, ALKO.
O desenvolvimento da Finlândia,
como o conhecemos hoje, começa após a Segunda Guerra Mundial,
quando o país se apercebe do atraso
das suas indústrias e que uma grande
parte da população ainda estava ligada à agricultura, exploração de minério e silvicultura.
Graças, em grande parte, ao pagamento de compensações de guerra, as
primeiras décadas do pós-guerra são
de crescimento com o setor primário
a dar lugar ao desenvolvimento industrial, que posteriormente se direcionou
para uma economia de serviços.
A economia finlandesa continuou a
crescer na década de 1980, à medida
que o país fortalecia as relações comerciais com a Europa oriental e ocidental. No início da década de 1990,
a Finlândia atravessou um período
de recessão económica provocado,
em parte, pela perda do seu principal
parceiro comercial, com o colapso da
União Soviética em 1991 e agravado
pela crise económica geral na Europa.
Os primeiros passos de recuperação
deram-se em meados da década de
1990, quando o país decidiu, estrategicamente, investir na sua indústria e
reorientar o seu comércio para a Europa Ocidental.
Após três anos de contração económica (2012-2014) devido à crise internacional financeira, a Finlândia voltou
ao crescimento, ainda que de forma
ténue, em 2015, tendo crescido 1,6
por cento em 2018 e 1,2 por cento
em 2019, suportado pelo aumento do
investimento, do consumo privado e
das exportações.
No entanto, quando a economia estava a obter resultados de crescimento sustentando, o surto da pandemia
COVID-19 e as medidas de confinamento adotadas tiveram um forte

impacto negativo na economia finlandesa, provocando uma contração de
2,9 por cento em 2020, apesar do pacote de medidas de apoio (mais de 19
mil milhões de euros) implementadas
pelo governo.
Segundo o website de estatísticas oficiais do Tilastokeskus (Statistics Finland), em 2021 o crescimento anual
do país deverá ter atingido os 3,5 por
cento e que em 2022 e 2023 esse
crescimento ronde, respetivamente,
os 3 e 2 por cento, marcando assim a
retoma económica.
Em 2021, o crescimento foi sustentado, sobretudo, pela indústria da
metalomecânica e papel, não tendo
sido maior devido aos problemas logísticos e à falta de componentes a
nível mundial, mas também à falta de
trabalhadores ao nível dos serviços ao
consumidor, cuidados de saúde e setores da construção.
Atualmente, a Finlândia é dotada de
uma indústria transformadora alta-

mente competitiva, onde se destacam
os setores químico, florestal, metalomecânica (com grande ênfase na indústria naval), engenharia eletrónica
e biotecnologia sendo, embora, na
grande maioria dos casos, dependente da importação de matérias-primas,
energia e componentes. O setor agrícola, devido ao clima rigoroso, limita-se a assegurar a autossuficiência do
país em matéria de produtos básicos.
Como principais áreas de investimento e comércio, a Finlândia oferece
oportunidades nas áreas de tecnologias de informação e comunicação, e
digitalização; energias renováveis; investigação farmacêutica e tecnologias
médicas; novas matérias e produtos
sustentáveis; transição verde da logística e serviços de transporte; indústria
florestal; bio e economia circular.
A excelência em investigação e desenvolvimento (I&D) faz da Finlândia
uma localização atrativa para investidores internacionais em alta tecnologia, em especial na área do entretenimento/jogos.
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Tudo isto que referimos contribui para o excelente desempenho da Finlândia
em inúmeros indicadores internacionais, dos quais destacamos:
Índice Desenvolvimento Humano 2020: 11/189 países
Países Mais Livre do Mundo 2021: 1/210 países
Índice Estados Frágeis 2020: 179/179 (menos frágil 14 anos seguidos)
Índice Liberdade de Imprensa 2021: 2/180
Índice Sustentabilidade Competitiva Global 2021: 2/180 países
Relatório do Fórum Económico Mundial 2018: Sistema Judicial mais independente do mundo
Relatório sobre os Impostos na OCDE 2021: Taxa de IRC mais baixa nos
países nórdicos
Índice Proficiência em Inglês: 9/112 países
Índice Inovação Global 2021: 7/132 países
Ranking Europeu Inovação (EIS): 2/27 países
Índice Sociedade e Economia Digital: 2/27 países

Como uma balança comercial tradicionalmente positiva, em 2021, os cinco
principais mercados clientes da Finlândia foram a Alemanha (13,5 por cento
do total), a Suécia (10,5 por cento), os
EUA (6,8 por cento), os Países Baixos
(6,3 por cento) e a China (5,4 por cento). Estes países representaram, em
conjunto, 42,5 por cento do valor das
exportações. Quanto aos principais
fornecedores em 2021, estes foram a
Alemanha (15,1 por cento do total), a
Suécia (11,5 por cento), a Rússia (11,5
por cento), a China (8,8 por cento) e
os Países Baixos (5,4 por cento), representando em conjunto, 52,3 por cento do valor das importações.
Para que se tenha uma imagem mais
completa da Finlândia é importante
perceber um pouco da sua estratégia
atual. Segundo o The Global Competitiveness Report SPECIAL EDITION
2020 – “How Countries are Performing on the Road to Recovery”, a
Finlândia é atualmente o país com
maior índice de digital skills (84,3), um
claro sinal da evolução tecnológica
deste país e do compromisso que tem

nestas matérias, bastando analisar os
seus projetos de inovação tecnológica onde quase sempre são pioneiros
(quem não se lembra da Nokia?).
Em outubro de 2017, o Ministério
dos Assuntos Económicos e Emprego finlandês publicou uma estratégia
nacional de IA (uma das primeiras no
mundo) intitulada “A Era da Inteli-

gência Artificial da Finlândia”. Este
programa, também conhecido como
AI Finland tem o objetivo de estabelecer a inteligência artificial e a robótica
como pilares do sucesso das empresas
finlandesas e preparar a indústria, universidades e setor público, promover
a cooperação e os investimentos na
área e colocar a Finlândia na liderança
da I&D neste campo.
Percebemos pela breve explicação
que aqui foi feita que a Finlândia é
um país líder nos vários campos de interesse e tendências mundiais e, por
isso, acreditamos que tem aquilo que
é necessário para fortalecer os seus laços comerciais e de I&D com Portugal
numa estreita relação de cooperação
de onde só poderão vir resultados
profícuos. A recém-inaugurada Delegação da AICEP em Helsínquia está
comprometida na promoção de Portugal como o parceiro ideal para a maximização e otimização da partilha de
conhecimento, talento e oportunidades que abundam nestes dois países.
Apesar de geograficamente sermos
diametralmente opostos, temos muito
mais que nos une do que aquilo que
nos separa.
joao.campos@portugalgloblal.pt
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Oportunidades empresas portuguesas
As oportunidades para as empresas
portuguesas na Finlândia são múltiplas. Portugal pode posicionar-se enquanto fornecedor de produtos de
fileiras tradicionais e de excelência
portuguesas, das quais destacamos
a indústria alimentar e de vinhos, e a
indústria do têxtil e calçado (produtos
que figuram entre as principais exportações portuguesas para o mercado),
mas também em fileiras tecnologicamente mais fortes, das quais destacamos as TIC e Digitalização, e as Energias Renováveis/CleanTech.

1. Fileira Alimentar e Vinhos
A tradicional fileira apresenta uma
grande margem de progresso na
Finlândia. Os produtos portugueses
ainda são pouco conhecidos neste mercado o que, apesar de poder
evidenciar uma inicial dificuldade de
penetração, poderá, por outro lado,
significar uma grande margem para
crescimento no mercado.
Para as empresas portuguesas é importante perceber que os finlandeses
são extremamente atentos a questões
de segurança, sustentabilidade e às

condições de trabalho associadas à
confeção dos produtos, assim como
exigem elevados padrões de qualidade
e standards éticos e começam, cada
vez mais, a querer saber a origem dos
produtos e como está organizada a
cadeia de produção dos mesmos.
Paralelamente, as empresas que prestarem atenção às novas tendências
de procura poderão ter uma possibilidade de entrada no mercado ainda
maior. Estas novas tendências são os
produtos de gengibre, produtos ricos
em proteína, com embalagens personalizadas e/ou com a maior redução
possível da própria embalagem (minimização do desperdício), com baixa
pegada de carbono, snacks rápidos
de transportar e comer e tudo o que
seja produto vegetariano, saudável,
orgânico ou baseado em produtos
lácteos e/ou aveia/centeio/trigo/cevada (produtos muito consumidos pelos finlandeses).
Relativamente aos vinhos, tendo em
mente que o sistema de venda a retalho é controlado pelo Estado, existe
uma excelente receção deste produto
e claro potencial para continuar a investir no mercado, pois o produto é
já bastante conhecido pelo consumidor finlandês, ao ponto de os nossos
vinhos terem sido eleitos tendências
no ano de 2021 devido à variedade
de castas portuguesas e aos seus sabores frescos. Em 2020, a venda de
vinhos portugueses disparou 72 por

cento comparativamente ao ano anterior; Portugal é o 4º país que vende
mais vinho tinto na Finlândia, tendo o
vinho tinto mais vendido pela ALKO,
em 2020, sido o 2u DUAS UVAS.

2. Fileira Moda (vestuário e calçado)
Portugal é reconhecido na Finlândia
como um produtor de qualidade em
vestuário e calçado, sendo que são
dos principais produtos exportados
para este país.
O consumidor finlandês tem um poder de compra elevado e exigente no
que diz respeito à qualidade, à funcionalidade e ao design, assim como a
produtos/matérias-primas amigos do
ambiente e sustentáveis e que respeitem os standards éticos.
Não existe na Finlândia um elevado nível de moda luxuosa, visto que o consumidor se foca sobretudo na funcionalidade, na versatilidade das peças
para diferentes ocasiões e tendo em
conta a sua durabilidade. Aliás, versatilidade e minimalismo são marcos no
design finlandês.
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de cooperação ao nível da cibersegurança, plataformas móveis, advanced
analytics e sistemas operativos.

Por último, o país está também a investir
fortemente na bioenergia e no desenvolvimento de biomateriais capazes de
substituir os plásticos, sendo que parcerias internacionais serão bem-vindas.

3. Fileira Tecnologias
de Informação e Comunicação,
e Digitalização
A grande orientação exportadora finlandesa é construída com base em inovações tecnológicas e na digitalização.
A Finlândia é um dos pioneiros em infraestruturas e tecnologia 5G, ao ponto
de estar já a explorar a tecnologia 6G.
A sua capacidade para a alta tecnologia oferece excelentes possibilidades
de desenvolver serviços 5G, aplicações
e inovações. Sendo as empresas finlandesas do setor líderes em novas
tecnologias, poderá haver um interesse em colaborar com Portugal e em
deslocar alguns dos seus serviços para
o nosso país.
Adicionalmente, existe uma crescente
necessidade e procura por soluções
tecnológicas e serviços na área da
saúde, especificamente na área dos
cuidados de saúde aos mais idosos,
existindo oportunidades de cooperação ao nível de e-health e cuidados de
saúde digitais.
Por fim, destacamos as oportunidades
ao nível do mercado das apps, gadgets, gaming e soluções de software,
onde podem existir oportunidades

a capacidade aumentou, apenas ao
nível onshore, em cerca de 40 por cento e projetos em larga-escala offshore
estão em constante desenvolvimento.

4. Fileira Energias Renováveis/
CleanTech
O governo finlandês garantiu atingir
o objetivo da neutralidade de carbono
até 2035, sendo este um dos objetivos a tentar ser alcançado mais rapidamente a nível mundial.

5. Serviços

Obviamente, se o objetivo só por si
traz inúmeras oportunidades, a rapidez com que o mesmo pretende ser
alcançado ainda traz mais oportunidades, nomeadamente ao nível do setor
das energias renováveis e baixo carbono: energia eólica onshore e offshore,
hidrogénio, pequenos reatores modulares, mobilidade do futuro e eficiência energética.

Como mencionado, um dos entraves
ao crescimento na Finlândia tem sido
a falta de mão-de-obra em serviços ao
consumidor. No entanto, atualmente
existe também uma grande procura
de serviços de apoio ao negócio, nomeadamente de serviços em áreas-chave como a financeira, as telecomunicações, os serviços informáticos,
transporte, viagens, entre outros serviços de apoio ao negócio.

A Finlândia pretende aumentar a eficiência energética em todas as suas
indústrias, incluindo construção civil,
transportes, manufatura e indústria
naval, sendo que empresas especializadas nesta área de energia podem
ter aqui várias oportunidades.
Ainda de destacar o forte investimento em energias eólicas, onde em 2021

Em pormenor, as oportunidades para
as empresas portuguesas existem ao
nível dos serviços de outsourcing, incluindo em serviços de consultoria,
engenharia, design, brand design,
gestão e marketing, assim como a nível financeiro no que toca ao desenvolvimento de soluções para o setor
e em parcerias de crescimento com
startups na área fintech.
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10 Invenções Finlandesas
2
1 Sauna
Acreditam-se que as saunas
foram inventadas há mais de
9000 anos, existindo evidências
da sua presença 7000 anos A.C.
Inicialmente, as saunas foram
criadas para enfrentar os duros
e longos invernos e, enquanto
em muitos países são consideradas um luxo, na Finlândia são
parte da identidade nacional e
consideradas uma forma de vida
física, mental, espiritual e social.
Estima-se que existam mais de 3
milhões de saunas na Finlândia
(uma média de uma sauna por
agregado familiar!).

Armário de secagem de loiça (Dish-draining closet)
Criado em 1940 com o objetivo de eliminar a secagem manual da loiça,
depois de a sua inventora, Maiju Gebhard, estimar que, em média, um
agregado familiar despendia cerca de três anos e meio da sua vida a secar
a loiça. Esta invenção foi criada no seio da Associação Finlandesa para a
Eficiência no Trabalho e, por se tratar de uma invenção sustentável, que
poupa tempo e dinheiro e evita as típicas máquinas de secar ou as prateleiras de secagem laterais, esta pequena grande invenção ganhou o prémio
de uma das invenções mais importantes do século XX, pela Fundação da
Invenção Finlandesa.

4 Angry Birds
O popular jogo foi criado pela empresa Rovio Entertainment em 2009 e é, até
hoje, uma das mais populares aplicações de jogos de telemóvel do mundo,
com mais de mil milhões de downloads/transferências. O sucesso é tão grande
que o jogo levou mesmo à criação de um parque temático na Finlândia.

3 Tesouras

Laranjas Fiskars

Registadas e introduzidas no
mercado em 1967, as tesouras
Fiskars registaram vendas superiores a mil milhões de euros
até à data de hoje. Sendo consideradas o produto finlandês
mais vendido no mundo, estas
tesouras conhecidas pela sua cor
laranja, vieram introduzir uma
solução mais barata no mercado
e prática às típicas tesouras de
ferro (pesadas) existentes até então no mercado.

5 Linux
A plataforma de open source líder a nível mundial foi criada por
Linus Torvalds em 1991. A ideia
inicial de Torvalds era apenas de
criar um sistema operativo para
o seu computador e, assim que
o fez, tornou-o universalmente
acessível e livre, criando um marco ao nível dos softwares open
source. Hoje em dia o Linux é
facilmente identificável pelo seu
logótipo, o pinguim Tux.

6 Refletores
Os refletores foram inventados
em 1955 quando o agricultor
Arvi Lehti comprou uma máquina de injeção de moldes para
produzir refletores de carroças
e carruagens de cavalos para
serem visíveis e seguras no escuro. Hoje em dia os refletores
são imensamente populares nos
países nórdicos sendo utilizados
enquanto braçadeiras ou presos
a casacos, mochilas, carrinhos de
bebés, ou mesmo em coleiras de
cães. Desta forma, os pedestres
podem ser vistos a uma distância
três vezes maior, comparativamente a se não as usassem.
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7 Nokia
Quem não conhece a Nokia? A
famosa empresa que criou os
mais vendidos, simples, acessíveis e duradouros telemóveis
Nokia, que ajudaram a transformar o conceito dos telemóveis
para o que são atualmente.
O que poucos sabem é que
a Nokia começou como uma
empresa de papel em 1865,
derivando o seu nome do Rio
Nokianvirta na região onde foi
criada. Antes de se tornar uma
empresa eletrónica em 1960, o
seu produto mais famoso eram
botas de borracha. Durante o
áureo período do seu sucesso,
perto do ano 2000, a Nokia foi
a maior empresa do mundo e a
maior fonte de orgulho finlandês, contribuindo para 4 por
cento do PIB do país, 21 por cento das exportações e perfazendo
70 por cento do mercado de
capitais da Bolsa de Valores de
Helsínquia. A primeira chamada
do mundo, em 1991, através do
Sistema Global de Comunicações Móveis e a primeira chamada satélite, em 1994, foram
efetuadas num telemóvel Nokia.

8 Monitores de ritmo cardíaco sem fios
O primeiro monitor cardíaco ECG (eletrocardiograma) sem fios foi inventado em 1977 por Seppo Saynajakangas, por não ter uma forma precisa
de monitorizar o ritmo cardíaco dos atletas da equipa Nacional Finlandesa
de Cross Country Ski. É aclamado por muitos como o primeiro dispositivo
tecnológico sem fios a poder ser usado por um atleta. O dispositivo era alimentado por uma bateria e usado na ponta dos dedos da mão dos atletas.

9 SMS (texting)
Apesar de o primeiro SMS não ter sido enviado na Finlândia, tal não seria
possível sem o contributo do finlandês Matti Makkonen enquanto trabalhava para a Nokia Networks e para a Tele Finland. Makkonen foi o primeiro a apresentar o conceito em 1984 e ajudou a dar os primeiros passos na
tecnologia no início dos anos 90.

10 O primeiro Internet Browser
O primeiro internet browser com um interface gráfico para o utilizador (ou
seja, mais do que mero código), foi inventado em 1992 por quatro estudantes finlandeses – Kim Nyberg, Teemu Rantanen, Kati Suominen e Kari
Sydanmaanlakka – num projeto de mestrado da Universidade de Tecnologia
de Helsínquia e chamava-se Erwise. O fundador da WWW, Tim Berners-Lee
visitou mesmo a Finlândia para tentar incentivar a continuidade do projeto,
mas este acabou por ser descontinuado por falta de financiamento.
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NORUEGA, MERCADO
DE OPORTUNIDADES
A Noruega é um pequeno país escandinavo de 5
milhões de habitantes que ocupa o 1º lugar do ranking
das economias mais inclusivas do mundo, com um
PIB per capita superior a 70 mil dólares. Com este
elevado poder de compra, os noruegueses são bastante
exigentes com a marca e o serviço que compram.
cação, as preferências por produção
e investimento europeus, o domínio
crescente do nearshore, as políticas
sustentáveis e verdes (onde a Europa
domina), a digitalização da economia
e o e-commerce, são as principais
razões para isto. A Noruega integra
este clube de mercados.

>POR DENIL PINTO,
GESTOR DE PROJETOS
NA DELEGAÇÃO DA AICEP
EM OSLO
As oportunidades passam por uma
estratégia de abordagem direta, por
marca, no canal online, assim como
na subcontratação de algumas marcas
norueguesas que procuram Portugal
pela qualidade, flexibilidade e quantidade de encomendas. Como setores
de elevado potencial, salientamos, entre outros, o marítimo, saúde, energias
renováveis (CleanTech), TIC, agroalimentar, moda e design.
A pandemia COVID-19 veio dar ainda
maior relevo aos mercados europeus
clientes das empresas exportadoras
portuguesas, assim como Portugal se
assume como um mercado de maior
interesse como destino do investimento europeu. A “desglobalização”, o aumento do protecionismo,
o levantamento de barreiras oficiais
e de barreiras indiretas, o encerramento (mesmo que temporário) de
fronteiras, as dificuldades de comuni-

É um país com uma política externa
característica que, apesar de não integrar a União Europeia, pertence ao
Espaço Económico Europeu e a várias
organizações políticas mundiais, como
a NATO. Marcado por uma elevada estabilidade social e política, e com um
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lugar de destaque na economia mundial, a Noruega é um mercado atraente e seguro, situando-se na 9ª posição
(entre 190 países) no Índice Ease of
Doing Business (Banco Mundial), na
20ª posição (entre 132 países) no Índice Global de Inovação (Organização
Mundial da Propriedade Intelectual), e
na 4ª posição (entre 180 países) no Índice Perceção de Corrupção (Transparency International).
Depois de uma quebra no PIB de menos 1,3 por cento em 2020, o Statistics Norway revelou dados de um crescimento económico de 3,9 por cento
em 2021, sustentado no aumento
da procura interna e externa. O levantamento das restrições nos países
vizinhos, a par da recuperação do comércio mundial, continuará a impulsionar o crescimento das exportações
não petrolíferas e encorajar a atividade
industrial. Por outro lado, a pandemia
acelerou tendências estruturais que
podem ameaçar os setores chave da
economia da Noruega, como são os
casos do petróleo e do gás.
Combinando a atividade do mercado livre com a intervenção governamental, a Noruega constitui um bom
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produtos como o açúcar, o arroz, as
frutas e legumes fora da época de
produção norueguesa.

exemplo do que se designa por Estado
Social, com políticas redistributivas e
elevados padrões de serviços públicos,
financiados por uma elevada carga fiscal e pelas receitas do petróleo. Através de empresas com capital maioritariamente público, o governo controla
áreas-chave, com destaque para o sector dos hidrocarbonetos (petróleo e
gás), que representa mais de 50 por
das exportações (2021).
O país é rico em recursos naturais, tais
como energia hidroelétrica (8º maior
produtor mundial), peixe (2º maior
exportador mundial de pescado), silvicultura, minerais e, sobretudo, hidrocarbonetos (12º maior exportador de
petróleo e 3º de gás a nível mundial).
Apesar do peso do setor energético
ser ainda significativo na economia
norueguesa, há um esforço de diversificação, nomeadamente, no que diz
respeito às atividades ligadas à pesca e
produtos da pesca, e um forte estímulo ao investimento em energias renováveis, economia circular, digitalização
e mobilidade elétrica, o que tem implicado uma procura por bens e serviços
de qualidade.
A indústria transformadora norueguesa, de cariz exportador, é constituída
por indústrias ligadas à extração e
processamento de produtos naturais,
construção naval, plataformas petrolíferas e outras máquinas, e materiais
de transporte. Para estabilizar a economia face às oscilações das cotações
do petróleo e do gás nos mercados

internacionais, e antecipando quebras
na produção, a Noruega criou, em
1990, o Fundo Estatal Petrolífero. Este
é o maior fundo soberano do mundo,
avaliado em mais de 11 biliões de dólares, cujos dividendos contribuem para
o financiamento da despesa pública.
A política agrícola norueguesa é
fortemente protecionista, traduzida
pela aplicação de severas taxas aduaneiras. Contudo, retiram temporariamente o imposto de importação para

Segundo o International Trade Centre,
a Noruega ocupou o 19º lugar tanto
em exportações como em importações no comércio mundial de bens em
2021. O seu principal parceiro comercial é a UE27, absorvendo mais de 80
por cento das exportações e 60 por
cento das importações, destacando-se, o Reino Unido, a Alemanha, os
Países Baixos e a Suécia como clientes
e a China, a Alemanha, a Suécia e os
EUA, como mercados fornecedores.
A Noruega é um mercado que tem
vindo a suscitar um crescente interesse
por parte das empresas portuguesas,
como bem revela o aumento anual
de empresas exportadoras para aquele país, havendo, de facto, imensas
oportunidades em todos os setores
referidos. De notar que a Noruega tem
empresas ambiciosas que sabem que
há uma grande vantagem em ter um
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parceiro europeu (dentro da mesma
indústria ou apenas investidor) visto
que ajuda a criar confiança na sua capacidade de resposta a mercados na
Europa, América do Norte e Ásia. Portugal tem todas as qualidades para ser
este parceiro.

Oportunidades no
mercado norueguês
• Energia e Transição verde:
Indústrias de uso intensivo de
energia. Empresas de tecnologia
(CCUS, Hidrogénio, IPCEI) para
as indústrias de baixo carbono.
Novas indústrias que possam desenvolver e utilizar as competências e conhecimentos do petróleo
e gás para uma inovação cruzada em novas indústrias energéticas como a eólica e hidroelétrica.
Curiosidade: A Noruega tem apenas um por cento da população da
Europa, mas 20 por cento dos recursos hidroelétricos.

• Tecnologias de Informação e Comunicação, e Digitalização: Esta
é uma área em que a Noruega se
encontra em desvantagem perante
os seus vizinhos nórdicos. No setor
governamental, a Noruega pretende
digitalizar fortemente os seus serviços públicos. A indústria, por seu
lado, apresenta um grande potencial
para produtos inovadores e novas
tecnologias aplicadas à aquacultura
e pesca, construção naval, portos,
mobilidade elétrica, infraestruturas
offshore e energia renovável.
• Offshore e Shipping: A Noruega
possui um dos maiores e mais abrangentes setores marítimos em termos
globais. A frota offshore é a segunda
maior do mundo e a indústria é caracterizada pela sua alta competência, inovação e tecnologia avançada.
Esta indústria, cada vez mais sustentável, abrange toda a cadeia de valor, desde o desenvolvimento à produção de equipamento e construção
naval aos serviços de tecnologia marítima, o que representa potencialmente vários pontos de acesso para
empresas internacionais neste setor.
• Pesca e Aquacultura: A indústria
norueguesa de pesca e aquacultura
é moderna e bastante competitiva,
exportando atualmente para mais
de 150 países. A estratégia lançada
em 2021 pelo governo norueguês,
denominada por “A Sea of Opportunities,” oferece-nos uma boa visão
geral da indústria para os próximos
10 a 15 anos, e que irá assentar em
tecnologias, equipamentos e processos que tornem a atividade cada
vez mais sustentável. Assim, existem muitas oportunidades ligadas
ao melhor aproveitamento de subprodutos, biotecnologia e recursos
marinhos que ainda não foram aproveitados, bem como equipamentos
necessários para as embarcações e
estruturas de aquacultura.
• Saúde: A Noruega tem um forte
setor público e oferece assistência
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médica acessível e gratuita. Devido
ao envelhecimento da população, o
governo norueguês tem envolvido
cada vez mais o setor privado para
aliviar hospitais e clínicas públicas.
Salientam-se as áreas de destaque
no setor de saúde, a biotecnologia,
tecnologia médica e saúde digital.
• Agroalimentar e vinhos: Os produtos alimentares portugueses são ainda pouco conhecidos neste mercado;
contudo, o crescente interesse pela
dieta mediterrânica abre oportunidades para o fornecimento de produtos
frescos e processados, gourmet, orgânicos, sustentáveis, éticos e com a
certificação Fairtrade. Mencionando
os vinhos, importa referir que é um
mercado de monopólio estatal – Vinmonopolet – com imenso potencial
tanto para vinho de mesa como para
o vinho do Porto.
•
Moda e calçado: Trata-se de um
consumidor exigente no que diz respeito à qualidade, à funcionalidade e
ao design, dando grande importância a produtos amigos do ambiente.
É recetivo a novos produtos, em particular dos segmentos médio alto,
alto e de forte exposição mediática. É
um mercado essencialmente importador e se caracteriza ainda pelo forte impacto que o e-commerce tem
nas vendas de confeções e calçado
(96 por cento dos mais de 5,1 milhões de habitantes usam a internet),
e onde existe uma preferência pelas
marcas nórdicas. As marcas de moda
e design norueguesas têm deslocalizado a sua produção da Ásia para
a Europa, por questões de preço,
qualidade, sustentabilidade e flexibilidade. A procura por fornecedores
europeus tem aumentado. Tradicionalmente as empresas portuguesas
têm trabalhado em regime de subcontratação, mas tem-se observado
uma orientação para a prestação
de uma gama completa de serviços
(em regime de private label), desde
as matérias-primas, à confeção e à
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embalagem, incluindo o próprio desenvolvimento do produto.
• Decoração e design: Os canais de
distribuição do setor fileira casa, sejam de mobiliário, de iluminação,
cerâmica utilitária, têxtil-lar a utensílios, encontram-se organizados
em torno das grandes cadeias de
retalho, direcionadas essencialmente
para produtos que o consumidor local tende a dar preferência – marcas
norueguesas e/ou escandinavas que
conhecem e apresentam um design
nórdico (um produto funcional de
tons claros e pouco exuberante).
Face à hegemonia do grande retalho, o retalhista independente tem
perdido visibilidade. Portugal é reconhecido como sendo um parceiro
de confiança e, apresentando uma
boa relação de preço/qualidade, surgindo oportunidades para a nossa
oferta nacional desde o mobiliário a
têxtil-lar.
Importa referir que a entrada na Noruega representa custos consideráveis
para qualquer empresa estrangeira
e um longo processo de estabelecimento de relações de confiança. A
frase comum “A Noruega é um mercado de difícil acesso” é verdade,
mas importa sobretudo ter presente
que é um mercado de grande rigor
e exigência na qualidade do produto,
de inovação e de garantia da marca,
sedo aí que as empresas deverão incidir a sua estratégia.
Apesar do interesse e de as trocas
comerciais estarem a crescer de forma sustentada, importa ressalvar
que ainda há um caminho a percorrer para promover e consolidar a
imagem de qualidade e excelência
de muitos dos produtos, marcas e
serviços portugueses. A Delegação
da AICEP em Oslo está disponível
para apoiar as empresas que queiram apostar neste mercado.
denil.pinto@portugalglobal.pt

Cultura de trabalho na Noruega
A cultura de trabalho na Noruega assenta nos valores de igualdade, no profissionalismo, confiança, transparência, colaboração, estrutura hierárquica
horizontal, informalidade e boa relação entre a vida pessoal e o trabalho. Os
trabalhadores são incentivados a contribuir com ideias e opiniões profissionais, influenciando o processo de tomada de decisão. Caracterizam-se como
informais, pontuais, honestos, diretos e frontais nas relações empresariais
e os processos de negociação são longos, mas as relações são duradouras.
Usando a famosa Lei de Jante (Janteloven) escrita pelo autor Aksel Sandemose, podemos retirar algumas ideias de como lidar com os noruegueses:
“You’re not to think you are anything special.
You’re not to think you are as good as we are.
You’re not to think you are smarter than we are.
You’re not to imagine yourself better than we are.
You’re not to think you know more than we do.
You’re not to think you are more important than we are.
You’re not to think you are good at anything.
You’re not to laugh at us.
You’re not to think anyone cares about you.
You’re not to think you can teach us anything.”
Em primeira instância de leitura, qualquer um poderá ficar atormentado
com esta “lei social”, mas a cultura e o ambiente empresarial são descontraídos e o tratamento entre colegas nas organizações é bastante informal.
As pessoas tratam-se pelo nome; títulos é coisa do passado.
O vestuário costuma ser conservador, mas informal durante o período laboral. No entanto, e ao contrário de muitos países, o vestuário tende a ser
mais formal quando se trata de um almoço e/ou jantar de negócios.
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Conselhos úteis
na abordagem
ao mercado
• Atenção permanente aos parceiros comerciais.
• Boa preparação para reuniões sobre produto, preços, quantidades,
condições de pagamento e prazos
de entrega.
Pontualidade e cumprimento es•
crupuloso de prazos de entrega e
de pagamento, entre outras obrigações contratuais, são fundamentais para o sucesso dos negócios.
• Apresentar produtos de qualidade a preços competitivos, pois os
noruegueses, ainda que com alto
poder de compra, apreciam o binómio preço/qualidade.
Possuir um compromisso ético
•
com a natureza, meio ambiente e
relações laborais na produção dos
bens e respetiva embalagem.

te e agressiva; ter bons catálogos e
amostras são muito importantes.
• Reuniões marcadas com antecedência mínima de um mês e contactos
elaborados em língua inglesa.
•
Evitar agendar reuniões e eventos
depois das quatro da tarde e nos períodos de férias escolares. A melhor
prática será entre as nove e o meio-dia no período da manhã e entre a
uma e as quatro no período de tarde.
• As pausas para chá e café durante o

• Postura profissional, transparente
e com atitude comercial confian-

dia de trabalho não devem ser desvalorizadas nas relações comerciais.

• Respeitar os contratos e acordos:
os noruegueses têm a reputação
de serem extremamente inflexíveis em negociações posteriores
ao acordado inicialmente.
• Uma vez iniciada a relação comercial, o agente económico norueguês costuma ser um cliente fiel.
Sempre que existam perspetivas
positivas após iniciado o contacto
e o cliente mostre recetividade,
será recomendável convidar a empresa a visitar as instalações em
Portugal, para que se estabeleça
uma relação de maior confiança
entre o exportador e o importador.

10 Invenções do país
1 Fatiador de Queijo (Ostehøvel)
Existente em todas as casas norueguesas, o fatiador de queijo é a crème
de la crème das invenções do país. Foi inventado em 1925 pelo carpinteiro
norueguês Thor Bjørklund, e desde então tomou posse dos países nórdicos
e germânicos como o principal utensílio para cortar fatias finas e uniformes
de queijo.

3 Clipe
Esta pequena peça de metal ou
plástico, utilizado geralmente
para agrupar ou anexar papéis
tem toda uma discussão da sua
real origem por detrás. Osnoruegueses afirmam que, em 1890,
Johann Vaaler foi o responsável

2 Lata de spray aerossol
Um engenheiro químico chamado Erik Rotheim recebeu uma patente para
a lata de spray aerossol em 1927. A tecnologia mais tarde encontrou utilidade em várias aplicações, desde aerógrafos até controlo de insetos.

pela invenção, enquanto os cidadãos dos EUA dizem que o clipe
foi inventado por William Middlebrook em 1899.
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4 Sushi de salmão
Depois de uma visita oficial norueguesa ao Japão em 1974, sobre o nome de “Project Japan”,
para promover a sua indústria
piscatória e a sua variedade de

7 Linguagem de programação Simula
Simula é uma família de linguagens de programação, projetadas para apoiar a
simulação de eventos discretos, criada entre 1962 e 1968 por Kristen Nygaard
e Ole-Johan Dahl no Centro Norueguês de Computação em Oslo. Embora
esta linguagem de programação nunca se tenha tornado amplamente utilizada, foi bastante influente na metodologia da programação moderna.

produtos do mar, em particular
o capelim, os noruegueses acabaram por introduzir (inesperadamente) o salmão selvagem

8 Processo

norueguês na especialidade culi-

Birkeland–Eyde

nária do Japão – sushi.

5 Ski Telemark
Embora esculturas rupestres mostrem que os noruegueses esquiavam muito
antes de se tornarem noruegueses, o nascimento do ski moderno remonta
à região de Telemark. Sondre Norheim, creditado pela invenção do Ski Telemark, deu um contributo significativo para a inovação das fixações usadas
nos skis e foi fundamental no desenvolvimento de novas formas na prática
do ski. Em 1868, Sondre demonstrou pela primeira vez fora desta região, o
que agora é conhecido como “Telemark turn”, durante uma competição de
ski em Oslo.

Birkeland-Eyde é um processo
industrial usado para produzir
fertilizantes sintéticos. Desenvolvido pelo industrial norueguês
Kristian Birkeland e pelo empresário Sam Eyde em 1903, o
processo esteva na vanguarda da
produção de fertilizantes sintéticos à base de nitrogénio. Substituído mais tarde por processos
mais eficientes, esta invenção levou à criação de uma das maiores empresas atuais da Noruega,
a Yara International.

6 Canhão de arpão
Antes de 1864, a caça à baleia
era considerada uma profissão
perigosa. Os pequenos botes
baleeiros eram arrastados pelas baleias feridas e muitas vezes eram destruídos. Em 1864,
Svend Foyn inventou o canhão
de arpão, aumentando significativamente a estabilidade e a
segurança da atividade e transformando esta indústria.

9 Opera (web browser)
Este navegador de internet disponível em computadores, telemóveis e tablets foi desenvolvido pela empresa norueguesa Otello Corporation, pioneira no desenvolvimento de tecnologias para a web. Em 2017, este navegador
atingiu uma taxa mundial de uso de 3,89 por cento.

10 Kahoot!
Esta tecnologia, usada principalmente como plataforma de aprendizagem,
possui mais de mil milhões de jogadores por ano, de mais 200 países. Foi
desenvolvida em 2012 por Morten Versvik, Johan Brand, e Jamie Brooker,
num projeto da Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia (NTNU).
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BLACK MODA PORTUGAL
A aposta finlandesa no têxtil português
A Black Moda Portugal é uma empresa, fundada em 2008, com atividade
na indústria têxtil e do vestuário, e tem registado um crescimento de forma
sustentada, sendo uma referência no mercado finlandês que comprova a qualidade
do têxtil português.
cessário procurar mercados alternativos para produzir e por circunstâncias
diversas acabaram por escolher Ponte
de Lima, onde se instalaram em 1993
e criaram uma confeção. Nessa altura
trouxeram com eles a Riikka e a irmã
mais nova, a Laura, tendo o Marko ficado na Finlândia.
Marko, comercial da família, cria na
Finlândia a Black Moda Oy, em 1996,
uma empresa de cariz unicamente
comercial e cuja finalidade é vender
produções portuguesas, feitas em
Ponte de Lima pelos pais, no mercado finlandês.
Os pais dos sócios decidem, em 2008,
cessar a sua atividade e voltar à Finlândia, mas Riikka fica em Portugal.

O caso Black Moda Portugal não é
um caso de uma empresa portuguesa
que se internacionaliza em resultado
da aposta num determinado mercado, mas sim o caso de um mercado
que decidiu apostar na excelência do
têxtil português.
A empresa foi criada em 2008 por
dois irmãos finlandeses, Riikka Keski
Vahala Oliveira e Marko Keski Vahala,
mas conta com um longo historial de
ligação têxtil da família Keski Vahala
antes da sua fundação. Os avós dos
fundadores eram pequenos comerciantes na Finlândia nos anos 50/60,

onde detinham um pronto a vestir.
Nos anos 70, para ajudar a filha e o
genro (pais dos sócios da Black Moda
Portugal, Lda.), e em simultâneo
para concretizarem um sonho, decidiram criar uma confeção, com um
pequeno investimento em máquinas
de costura, e arrancaram com uma
“unidade” produtiva.
No final dos anos 80 e início dos anos
90, a indústria têxtil na Finlândia começou a ser muito pouco concorrencial por força dos elevados custos de
produção, principalmente o custo da
mão de obra. Neste contexto, foi ne-
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no caso da Black Moda Portugal, os
sócios já integravam este conhecimento no seu ADN em 2008. A isso,
acrescia o conhecimento da componente produtiva e de toda a cadeia a
montante, malheiros, fornecedores de
acessórios, tinturaria e acabamentos,
que a sócia Riikka adquiriu ao longo
dos anos com os pais.

A conjugação do forte conhecimento
do mercado finlandês do Marko e do
conhecimento adquirido por Riikka no
que respeita à produção, determinou
que juntassem estas valências para
criarem a Black Moda Portugal, Lda.
Curiosamente, mais tarde, a irmã mais
nova, Laura, com formação em design
em Portugal, torna-se a principal de-

signer dentro do universo de empresas e marcas da família Keski Vahala.
A entrada num novo mercado pode
ser difícil e requer investimento, conhecimento dos hábitos de consumos, conhecimento das tendências e
gostos dos consumidores, hábitos de
consumo, canais de distribuição, mas

Outro fator de diferenciação no negócio é tratar-se de produção europeia.
A produção na Europa permite à Black
Moda Portugal ter lead times, qualidade, flexibilidade e outros aspetos, não
menos importantes, que satisfazem o
mercado finlandês, nomeadamente
relacionados com questões de sustentabilidade e de responsabilidade social.
Atualmente, o grupo Black Moda tem
no conjunto das suas empresas um
volume de negócios na ordem dos
12,5 milhões de euros e emprega 89
colaboradores – 70 em Portugal e 19
na Finlândia.
A cultura organizacional finlandesa
associada à qualidade do têxtil português tem permitido à Black Moda
Portugal e à Black Moda Oy crescerem
de forma sustentada, um crescimento
essencialmente suportado por relações duradouras, tanto com fornecedores como com clientes, alguns dos
quais começaram do zero com a Black
Moda, que agora são uma referência
no mercado finlandês.
A empresa dedica-se exclusivamente à
produção de vestuário em malha para
homem, senhora, criança e bebé. A
produção destina-se às marcas próprias que estão no grupo Black Moda,
a private labels, grandes superfícies e
estado finlandês. O estado finlandês
fornece a todos os recém-nascidos
um vasto enxoval onde estão incluídas, todos os anos, produções da Black Moda Portugal, algumas das quais
estiveram expostas no pavilhão da Finlândia na Expo 2020Dubai.
https://blackmoda.fi/pt-pt/
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saída da água ao prato do consumidor. Desta forma conseguiu responder
à tendência crescente das cadeias de
distribuição em Portugal, de se abastecerem diretamente na fonte.
O grupo é constituído por quatro empresas: Rui Costa E Sousa & Irmão, SA,
Brites Vaz & Irmãos, SA, BRASCOD, no
Brasil, e USACOD nos EUA, às quais se
juntam as norueguesas Andenes Fiskmottak e Andoyafisheries SA.

SR. BACALHAU
Uma estratégia pioneira
na fileira do bacalhau
A Sr. Bacalhau (Rui Costa e Sousa & Irmão S.A.) dedica-se
à transformação e comércio de bacalhau, empregando
atualmente cerca de 500 pessoas, distribuídas por
Portugal, Noruega, Brasil e Estados Unidos da América.
Destaca-se por ser a única empresa portuguesa que
acompanha todo o circuito do bacalhau, desde a saída
da água ao prato do consumidor.
A fim de operacionalizar a rota da qualidade das empresas do Grupo Rui Costa e Sousa & Irmão, S.A., e prevendo
as alterações nos mercados de origem
da matéria-prima, nomeadamente no
da Noruega, a empresa enveredou por
uma estratégia pioneira de verticalização da fileira do bacalhau.
Em 2010, apostou no mercado norueguês, com um investimento que
rondou os 20 milhões de euros, e,
segundo o empresário Rui Costa e
Sousa, “era o elo da cadeia de valor
acrescentado que faltava (o acesso
direto à matéria-prima), já que a empresa procurava manter a liderança de
bacalhau salgado seco em Portugal, e
no bacalhau demolhado ultracongelado pronto a cozinhar no Brasil”.

A Sr. Bacalhau é única empresa portuguesa que seguiu esta opção, oferecendo assim a alta qualidade e preço
ao consumidor final. A empresa avançou com um investimento direto na
Noruega, de modo a poder controlar
todo o circuito do bacalhau, desde a

A Andenes Fiskemottak é uma estação
de receção de peixe, criada com o objetivo de estabelecer uma parceria de
complementaridade, quer com os industriais que utilizam os subprodutos
do bacalhau (ovas, fígados, entre outros) quer com os armadores. É a primeira empresa na indústria da pesca
que, com base na cooperação, inclui
toda a cadeia de valor desde a captura
até ao cliente final, com o objetivo de
garantir o fornecimento de matérias-primas diretamente dos pescadores
para os clientes/acionistas para preparação de produtos finais.
A unidade de transformação de bacalhau na Noruega, a Andoya Fisheries,
é uma empresa norueguesa, localizada em Andenes, no circo polar Ártico,
constituída de raiz com 100 por cento
de capitais portugueses que se dedica
aos processos iniciais de transformação do bacalhau (escala e salga).
Desde o início deste investimento, a
empresa contou com incentivos por
parte das entidades locais, nomeadamente das câmaras municipais de
Andenes e de Sortland na província de
Andoya, Goete Ellingsen, que não esconderam que este projeto português
lhes daria perspetivas muito positivas
para a evolução da zona do porto de
Andenes, bem como para uma aceleração do negócio do turismo para
zona oeste do porto e para o aumento
de emprego na região.
www.srbacalhau.com
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VINIPORTUGAL
O reconhecimento do vinho português
em mercados de monopólio
A ViniPortugal, Associação Interprofissional do Vinho, fundada em 1996,
é a entidade gestora da marca Wines of Portugal e está presente em
quatro continentes. Para 2022, tem um Plano de Promoção que abrange 21
mercados estratégicos, entre eles a Noruega, onde aposta fortemente para o
reconhecimento do vinho português.

O mercado de vinhos da Noruega foi,
em 2021, o 15º maior mercado em
exportação em valor. A ViniPortugal
exportou 14,3 milhões de euros, representando cerca de 1,55 por cento
das expedições e exportações totais
desse ano. Comparando com o ano
anterior, houve uma ligeira redução
em valor e em volume, embora com
um ligeiro aumento do preço médio
(+0,64 por cento).
A Noruega é um mercado importante
na importação de vinho. Em 2020, foi
o 16º maior importador de vinho no
mundo e, também nesse ano, Portugal destacou-se como o sexto maior
fornecedor de vinho em valor para
este mercado. Foi ainda o segundo

país que mais cresceu em valor em
2020, comparativamente a 2019.
Portugal tem a sexta referência de vinho tinto mais vendida no mercado
norueguês. Este é um mercado onde
a procura de mais vinhos portugueses
tem crescido, por isso, é um país que
para a ViniPortugal assume maior importância. Ao analisar o crescimento
das importações de vinho para a Noruega nos últimos cinco anos, Portugal destaca-se como o terceiro país
com maior crescimento anual em valor e em volume.
A maior desvantagem que o mercado norueguês apresenta é o facto
de ser um mercado de monopólio,

pouco aberto a ações de educação e
promoção das marcas. É um dos monopólios com mais restrições em termos de organização de parcerias no
que concerne a ações de educação
e promoção, dificultando a elevação
da categoria Portugal junto do staff
das lojas. Ainda assim, o sucesso dos
vinhos portugueses neste mercado
é evidente, levando a ViniPortugal a
manter a aposta de promoção, certos
de manter o sucesso de desempenho
no mercado da Noruega.
O investimento em promoção no mercado da Noruega é na ordem dos 68
mil euros, com uma aposta em ações
que passam por eventos, formação
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e comunicação. Em 2022, prevê-se

o seu conhecimento sobre Portugal e

O mercado da Finlândia é um pouco

a implementação de uma prova pre-

o aumento do seu portefólio. Assim,

mais pequeno, sendo o 25º maior

sencial para 15 produtores, a realizar

o plano de marketing para 2022 da

importador de vinho do mundo em

em novembro, cujo público-alvo serão

ViniPortugal reforça este componen-

2020 e está em 19º lugar na lista de

os profissionais do setor – importado-

te, com a organização de uma visita

exportações de vinho da ViniPortugal.

res, staff do monopólio e restauração.

inversa a Portugal de quatro importa-

É também um mercado dominado

Aproveitando a retoma dos eventos

dores do mercado norueguês.

pelo monopólio do Estado finlandês,
mas onde os vinhos de Portugal têm

físicos, esta prova ainda terá um momento dedicado aos consumidores.

Outra das áreas onde continuam a

Esta deslocação ao mercado prevê

investir ao longo de cada ano é na

ainda um jantar para imprensa, com

manutenção de uma comunicação

Ao analisar as importações de vinho

o objetivo de reforçar a imagem da

consistente ao nível das redes sociais,

na Finlândia nos últimos cinco anos,

marca “Wines of Portugal” junto da

assegurando

é possível constatar que os vinhos de

imprensa, estimulando a criação de

junto dos consumidores.

artigos de opinião sobre Portugal,

conteúdos

relevantes

vindo a afirmar-se nos últimos anos.

Portugal apresentam o maior crescimento percentual anual, quer em volu-

quer na imprensa escrita, quer no di-

Mercado finlandês

gital norueguês.

Embora a ViniPortugal não tenha in-

sive as duas marcas de vinho tinto mais

vestimento canalizado para o merca-

vendida no monopólio da Finlândia,

Tendo em conta que a aquisição de

do da Finlândia, este é um país ao qual

tendo três vinhos no ranking dos 20

vinhos é maioritariamente feita nas lo-

presta bastante atenção e poderá, em

vinhos mais vendidos naquele país.

jas do monopólio norueguês, é impor-

breve, contemplar ações de promoção

tante atrair importadores e estimular

dos Vinhos de Portugal.

me, quer em valor. Portugal tem inclu-

www.viniportugal.pt
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ca e inovadora, parceira da Microsoft,
a aposta é no crescimento sustentado em clientes com grande dispersão
geográfica, apostando fortemente e
de forma diferenciada na Sustentabilidade” sublinha Miguel Salgueiro,
founder partner da NextBITT.
A NextBITT trabalha em prol do desenvolvimento de uma solução técnica
segura, eficaz e fácil de utilizar pelos
seus clientes, focada no compromisso ético ambiental e permitindo que
cada organização mantenha um registo permanente e atualizado de todo o
seu património numa única plataforma, bem como a gestão do ciclo de
vida útil de cada ativo físico.

NEXTBITT
Aposta no talento e
sustentabilidade para crescer
no mercado internacional
A NextBITT, fundada em 2015, é uma
empresa portuguesa de referência em Asset
Management, Facility Management, Field
Service, IoT e Sustainability, que disponibiliza
uma solução inovadora que permite otimizar
a gestão de ativos físicos dos seus clientes, e
tornar eficaz a sua gestão ambiental, reduzindo
a pegada carbónica. O seu crescimento e sucesso
internacional estão assentes na aposta na
sustentabilidade e na valorização e captação
de talento altamente qualificado.

O crescimento da NextBITT tem passado pela consolidação das áreas de
negócio existentes, com o foco na
sustentabilidade e no reforço da presença internacional, sendo esta uma
das prioridades principais. Atualmen-

te, a aposta na internacionalização,
que representa 12 por cento da faturação global, assenta no desenvolvimento de projetos em Espanha, EUA,
Angola, Africa do Sul e Brasil. “Sendo
a NextBITT uma empresa global, úni-

Na sua oferta tecnológica, congrega
o Sistema de Gestão Ambiental e o
Sistema de Gestão Energética, um dos
pilares da Sustentabilidade, com uma
oferta que se diferencia de forma ímpar, pelo facto de toda a alimentação
dos dados ser automática. “A solução
NextBITT tem evoluído a uma velocidade muito rápida, endereçando todas vertentes de evolução tecnológica aplicada ao mercado de gestão de
ativos físicos”, afirma André Calixto,
founder partner da NextBITT.
A solução da NextBITT, a única plataforma de Asset & Facility Management do mercado que, ao congregar
o cadastro e o inventário dos ativos físicos, a tecnologia utilizada, os sensores implementados e a interpretação
dos dados, permite ter a cadeia de
valor completa e focar-se em projetos
de sustentabilidade, permitindo às organizações, no final de cada período
previsto, desenvolver um relatório de
sustentabilidade focado na área de
sistema de gestão ambiental, alimentado de forma automática.
O sistema de gestão ambiental, por
sua vez, permite identificar a pegada
carbónica de uma organização de forma automatizada, sem ser necessário
preencher um relatório manualmente,
e entender de forma mais clara e de-
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talhada como se pode reduzir os níveis desta mesma pegada carbónica.
Para responder aos desafios de uma
economia cada vez mais exigente e
competitiva, a NextBITT aposta na valorização continua e na contratação dos
melhores talentos para os seus projetos. Com uma estratégia que mantém
o foco nas pessoas e na criação de laços fortes e relações duradouras, que
se traduz em baixos níveis de rotatividade dos colaboradores, na fidelização
dos clientes e na cooperação contínua
com parceiros de negócio.
Atualmente, a equipa é composta por
37 talentos altamente qualificados e
com vasta experiência no domínio das
tecnologias mais recentes do mercado, e em 2022 prevê aumentar a equipa em mais 50 talentos para diferentes áreas de atuação, como Software
Tester, Net Fullstack Developer, BI, Engenharia do Ambiente, entre outros.
Como referência no mercado, trabalham com mais de 40 clientes, nos mais

diversos setores: Banco e Retalho Especializado, Setor dos Transportes, Indústria, Saúde, Arenas. Entre eles destacam-se os maiores donos de ativos
físicos, nomeadamente a EDP, a GALP,
a SONAE, a CUF Saúde, a VODAFONE,
a CTT, o BPI e o Standardbank.
No balanço de 2021, a NextBITT registou o seu melhor ano de sempre
em volume de faturação, com três
milhões de euros, alcançando um valor recorde de volume de negócios, o
que equivale a um crescimento de 60
por cento.
A NextBITT tem atualmente um dos
mais completos e complexos projetos
de digitalização em curso, no setor
do Asset Management. Este projeto
além de vários edifícios e instalações,
integrações ao nível do ERP, da plataforma interna de capital humano
e diferentes categorias de hardware,
está também na linha da frente do
uso do módulo de manutenção preventiva sistemática dinâmica. Este
projeto serve de base para o roll out

EMPRESAS

45

da solução de dezenas de geografias,
em três continentes.
A estratégia de internacionalização da
NextBITT assenta na sustentabilidade
e, numa primeira fase, na Taxonomia
aplicada ao setor financeiro como
princípio legal nos Estados-membros,
aumentando o foco na Europa, nomeadamente em países do Sul como
Espanha, França e Itália, capitalizando
ligações dos seus clientes que são subsidiárias de multinacionais.
Para 2022 prevê continuar a crescer a
dois dígitos, numa grande aposta na
componente ambiental. As empresas
estão interessadas em gerir toda a sua
cadeia de distribuição, trabalhando de
perto com fornecedores-chave para
gerir temas ESG, para reduzir o seu impacto em todo o seu processo produtivo, sendo a aposta na sustentabilidade
crucial para a NextBITT, com o objetivo
de se tornar uma referência internacional nos próximos cinco anos.
www.nextbitt.com
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Guerra na Ucrânia causará
mudanças profundas
na geopolítica mundial
“Ten ways the war in Ukraine will
change the world”, Economist
Intelligence Unit, abril de 2022
A Guerra na Ucrânia é um marco decisivo de reformulação da ordem mundial e representa uma rutura nas relações entre a Rússia e o Ocidente com
profundas repercussões na Europa e no
mundo, sublinha a Economist Intelligence Unit (EIU), que aponta dez mudanças causadas pelo conflito.
A invasão da Ucrânia trará novas divisões à Europa, marcará o fim da ordem
pós-Guerra Fria, aprofundará a relação
estratégica da Rússia com a China e
a divisão do mundo em dois campos,
a China e o Ocidente, aumentando a
competição na indústria e nas tecnologias do futuro. A guerra levará os EUA
a centrar-se na segurança europeia e a
dedicar menos atenção à ascensão da
China e causará também uma aceleração da corrida mundial ao armamento.
A Alemanha tornar-se-á mais assertiva
na política de segurança europeia e poderão intensificar-se alguns dos conflitos já existentes, como o de Nagorny
Karabakh no Azerbaijão ou o de Taiwan
na China.

A invasão da Ucrânia pela Rússia já
causou a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Embora
o momento seja de grande incerteza, a
McKinsey apresentou previsões baseadas em três cenários diferentes quanto
à disrupção causada pelo conflito e às
políticas adotadas.
Num primeiro cenário, de disrupção
contida e políticas moderadas, com o
conflito a prolongar-se por algumas
semanas, a inflação manter-se-á elevada, mas o PIB da zona euro crescerá
3,8 por cento em 2022, diminuindo
depois para 2,7 por cento em 2023 e
1,5 por cento em 2024. No segundo
cenário, de disrupção alargada, com o
conflito a prolongar-se pela segunda
metade de 2022, a inflação aumentará
para mais de 4 por cento na zona euro
em 2022 em resultado ao aumento
do preço da energia, bens alimentares
e commodities. O crescimento do PIB
na zona euro será praticamente nulo
em 2022, registando-se depois um aumento de 2,1 por cento em 2023 e 4,8
por cento em 2024. Finalmente, num
terceiro cenário, de grande disrupção e
resposta política moderada, a inflação
chegará aos 7 por cento e o PIB cairá
0,5 por cento em 2022 e 2023.
CONSULTAR

CONSULTAR

Três cenários sobre
a evolução da guerra
“War in Ukraine: Lives and
livelihoods, lost and disrupted”,
Mckinsey, março de 2022

OMC reduz previsão de
crescimento do comércio
mundial para menos de 3
por cento
“The Crisis in Ukraine Implications
of the war for global trade and

development”, WTO, abril de 2022
A Organização Mundial do Comércio
reviu em baixa as previsões de crescimento do comércio mundial devido à
guerra na Ucrânia e estima agora que
este se situe entre os 2,4 por cento e os
3 por cento, uma percentagem bastante inferior aos 4,7 por cento que tinha
antecipado em outubro.
De acordo com as previsões agora apresentadas, o conflito poderá também reduzir o crescimento do PIB Global em
0,7 a 1,3 pontos percentuais, tendo em
conta que a Rússia e a Ucrânia, embora sejam responsáveis por uma pequena parcela do comércio e da produção
mundiais, são fornecedores importantes de energia e produtos essenciais
como o trigo ou a cevada. A Europa,
enquanto principal cliente das exportações russas e ucranianas, será a região
mais afetada, mas também África e
Médio Oriente importam da Rússia ou
da Ucrânia mais de 50 por cento dos
cereais que consomem.
CONSULTAR

Empresas que esperavam
aumentar exportações
diminuíram de 94 por
cento para 78 por cento
“Allianz Trade Global Survey”,
Allianz Trade, abril de 2022
O otimismo dos empresários quanto
ao aumento das exportações diminuiu
após o início da guerra na Ucrânia. Se
antes do conflito 94 por cento esperavam um crescimento das vendas nos
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mercados externos em 2022, agora
essa percentagem diminuiu para 78 por
cento, segundo um estudo da Allianz
Trade junto de cerca de 3.000 empresas
dos EUA, China, Reino Unido, Franca,
Itália e Alemanha.
Antes da guerra, 97 por cento dos empresários em França e Itália, os mais
otimistas, esperavam aumentar as exportações. No geral, 79 por cento dos
empresários referiam mesmo a intenção expandir o seu negócio para novos
mercados. Essas expectativas foram significativamente alteradas pela guerra e
atualmente 29 por cento dos empresários italianos e 23 por cento dos franceses espera mesmo uma diminuição das
exportações em 2022. O preço da energia é uma das principais preocupações
das empresas exportadoras.
CONSULTAR

Portugal foi o terceiro país
da UE onde mais empresas
começaram a vender
online em 2020

aumentaram os esforços para vender
através da internet de forma a ultrapassar os constrangimentos causados
pela pandemia.
CONSULTAR
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tos de revestimento de cerâmica com
destino à Arábia Saudita, o que elimina entraves à exportação destes produtos da UE e a torna mais económica
e expedita.
CONSULTAR

Turquia – Novo
Regulamento sobre
o Licenciamento de
Medicamentos Humanos
“Pharmaceutical Licensing
Regulation Harmonized with EU
Legislation” – Lexology, abril 2022
Entrou em vigor o novo Regulamento sobre o Licenciamento de Medicamentos Humanos, elaborado pela
Agência Turca de Medicamentos e
Dispositivos Médicos, que veio implementar formalmente aquela que já
era uma prática da Agência ao longo
dos últimos anos, mas que não constava no Regulamento anteriormente
em vigor. A legislação turca nesta
área fica assim alinhada com a da
União Europeia.
CONSULTAR

Eurostat, abril de 2022
Portugal foi o terceiro país da União Europeia onde mais empresas iniciaram ou
intensificaram esforços para vender os
seus produtos e serviços online durante
a pandemia, segundo dados do Eurostat. Cerca de 21 por cento das empresas portuguesas fizeram esse esforço,
percentagem em que Portugal é apenas
ultrapassado por Malta (32 por cento) e
Chipre (23 por cento). Ao todo, 12 por
cento das empresas da União Europeia
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Alívio dos obstáculos
à exportação de
revestimentos de cerâmica
para a Arábia Saudita
“EU knocks down barriers to
exports of ceramic tiles” – Comissão
Europeia, março 2022
Desde março de 2022 deixou de ser
necessária a realização de testes e auditorias para a exportação de produ-

A segurança dos produtos
comercializados na União
Europeia
“At a glance: reporting
requirements for defective products
in European Union” – Lexology,
outubro 2022
A segurança dos produtos que entram
no mercado da UE é da responsabilidade exclusiva dos Estados-membros,
pelo que a legislação que regula esta
matéria é efetivada ao nível nacional.
Para certos produtos, no entanto,
a regulação cabe a entidades da UE
(ex.: medicamentos), sendo as ações
de execução e penalidades por incumprimento sempre da competência das
autoridades dos EM, podendo as empresas visadas recorrer dessa decisão
para os tribunais nacionais. Por outro
lado, os distribuidores ou produtores
que se apercebam de que um produto comercializado não é seguro têm
a obrigação de notificar as autoridades competentes.
CONSULTAR
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Novos formulários de
certificação sanitária para
a exportação de ovos de
consumo para Israel
“Exportação de Ovos para consumo
para Israel” – março 2022
A Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) e a sua homóloga
israelita concluíram as negociações
com vista à adoção de novos formulários de certificação sanitária, o que
facilita a exportação de ovos para
consumo para Israel. Por outro lado,
a Autoridade Veterinária Israelita estendeu a quota de importação de
ovos para 100 milhões de unidades.
No entanto, as empresas portuguesas
que pretendam exportar este produto para Israel devem constar da lista
de estabelecimentos autorizados.
CONSULTAR

Projeções para a
Economia Portuguesa,
Banco de Portugal –
março de 2022
Banco de Portugal – março de 2022
Em 2022 o PIB crescerá 4,9 por cento e as exportações 14,2 por cento,
em volume.
De acordo com as mais recentes projeções do Banco de Portugal (Boletim
Económico de Março de 2022), a economia portuguesa deverá continuar a
crescer no período 2022-2024. O PIB
cresce 4,9 por cento em 2022 (4,9 por
cento em 2021) e converge nos anos
seguintes para taxas mais próximas
do ritmo estimado de crescimento de

longo prazo: 2,9 por cento em 2023
e 2,0 por cento em 2024. A expansão da atividade económica traduz-se
num aumento do emprego e numa
redução da taxa de desemprego.
As exportações continuam a conjugar
a dinâmica favorável da procura externa de bens com a recuperação dos
fluxos internacionais de turismo, assumindo-se efeitos negativos limitados
do conflito na Ucrânia. As exportações crescem 14,2 por cento em 2022
(13,0 por cento em 2021) e desaceleram para 7,5 por cento em 2023 e
3,8 por cento em 2024. Depois de aumentarem 10,5 por cento em 2021,
as exportações de bens crescem 3,6
por cento em 2022 e, beneficiando
da hipótese de dissipação gradual das
perturbações nas cadeias de abastecimento internacionais, 5,2 por cento
em 2023 e 3,2 por cento em 2024.
A melhoria da situação epidemiológica e a eliminação das restrições à
mobilidade internacional conduzem a
uma forte aceleração das exportações
de serviços, antecipando-se que o nível pré-pandemia seja ultrapassado
no primeiro semestre de 2022 e que
a variação anual atinja 38,5 por cento
(19,2 por cento em 2021). Nos anos
seguintes, estas exportações crescem
11,5 por cento em 2023 e 4,9 por
cento em 2024.
CONSULTAR

O Banco de Portugal publica novas
estatísticas de investimento direto
por investidor final, com dados trimestrais de 2019 a 2021.
O Banco de Portugal divulgou em
março de 2022 informação relativa à
posição (stock) de Investimento Direto
do Exterior em Portugal (IDE) detalhada por país Investidor Final, origem do
capital, que complementa os elementos até agora publicados, que respeitam apenas ao país Investidor Imediato, ou de procedência do capital.
CONSULTAR

Empresas em Portugal –
2020
INE – março 2022
Indicadores demográficos, económicos e patrimoniais do total de
empresas e das empresas não financeiras em Portugal.
O INE atualizou, com a publicação
Empresas em Portugal - 2020, os principais indicadores estatísticos que caracterizam a estrutura e evolução do
setor empresarial não financeiro em
Portugal, através de dados obtidos a
partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE). Foi ainda
atualizada a informação sobre grupos
de empresas a partir de várias fontes
de dados estatísticos.
CONSULTAR

Novas estatísticas de
investimento direto por
investidor final
Banco de Portugal – março 2022

Direção de Produto da AICEP
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notícias
AICEP
AICEP e Universidade
de Coimbra juntas
para dinamizar
internacionalização
do conhecimento
português
A AICEP e a Universidade de Coimbra
(UC) vão unir esforços para dinamizar a internacionalização do conhecimento português e assim promover a
imagem do país lá fora. As duas instituições assinaram no dia 12 de abril
um protocolo de cooperação, que visa
desenvolver iniciativas e atividades de
colaboração mútua, nomeadamente
no âmbito da promoção da internacionalização, partilha e transferência
de conhecimento, bem como da promoção da atratividade e empregabilidade associada à oferta formativa.

“A AICEP tem vindo a trabalhar de forma próxima com instituições de Ensino
Superior e faz todo o sentido reforçar
a colaboração com a Universidade de
Coimbra com quem já trabalha há
alguns anos”, começou por referir o
presidente da AICEP, Luís Castro Henriques. “As Universidades e também os
Politécnicos portugueses têm apostado cada vez mais na consolidação das
suas estratégias de internacionalização, de modo a alcançarem um maior
reconhecimento a nível internacional.
Desta forma, o setor universitário português pode ser um grande setor exportador”, acrescentou.
Já para o reitor da UC, Amílcar Falcão,
a AICEP “tem uma característica mui-

NOTÍCIAS

49

to relevante: não só nos leva para fora
como pode ajudar-nos a trazer para a
UC, para a cidade e toda a região, empresas e oportunidades de negócios.”
A cerimónia, que teve lugar na Sala
do Senado da Universidade de Coimbra, contou ainda com a assinatura da
adenda ao protocolo entre a AICEP e
a Faculdade de Economia da UC e a
participação do vice-reitor para as Relações Externas e Alumni, João Nuno
Calvão da Silva e o diretor da Faculdade de Economia, Álvaro Garrido.

Fórum das Agências de
Promoção do Comércio
e Investimento da
CPLP reúne-se pela
primeira vez
O recém-criado Fórum das Agências de
Comércio e Investimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) teve a sua primeira reunião no
dia 26 de abril, em formato digital.
Este Fórum tem como objetivo promover a concertação e cooperação
entre as Agências, reforçando a capacidade em matéria de promoção do
comércio, a atração de investimento
direto estrangeiro e o apoio à internacionalização das empresas, bem
como o desenvolvimento das cadeias
de valor nos setores económicos estratégicos dos Estados-Membros e
o desenvolvimento das exportações
para países terceiros.
“O Fórum das Agências é o corolário de um trabalho que tem vindo a
ser desenvolvido há já algum tempo,
mas é também um ponto de partida.
O ponto de partida para o incremento
e consolidação de uma estratégia integrada e agregadora para a cooperação
económica e comercial entre os Países
membros da CPLP”, refere o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.
As Agências fundadoras deste Fórum são a AICEP, AIPEX (Angola),
ApexBrasil, TradeInvest Cabo Verde,
Guiné-Bissau Investimentos, APIEX
Moçambique, APCI (São Tomé e Príncipe) e a TradeInvest Timor-Leste.
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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

Grupo 3

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

Grupo 4
África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
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
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Grupo 6
Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Grupo 7
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
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
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
Quirguistão
Rússia
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão
Serra Leoa
Síria
Somália
Sri Lanka
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
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

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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WOW – NOVAS FORMAS DE TRABALHAR

Autora: Inês Veloso
Editora: Casa das Letras
Ano: 2022
Nº de páginas: 360 pp.
Preço: 16,90€

A questão “Trabalho presencial, remoto ou hibrido?” aparece no centro
das discussões na definição de nova
normalidade para o trabalho. A escolha de um destes modelos de trabalho
parece espelhar a cultura da empresa
e ser fator decisivo para os colaboradores. Apesar de parecer uma pergunta tripla de resposta única, o local de
trabalho é só uma das dimensões a
acautelar no modelo de trabalho.
Em “WOW – Novas Formas de Trabalhar”, Inês Veloso apresenta uma visão de gestão com a combinação de
várias perspetivas, partilha de melhores práticas, de conceitos e de experiências de diferentes profissionais.
Após uma experiência de trabalho
remota coletiva, o regresso ao local
de trabalho traz desafios acrescidos e
novos métodos de trabalho. Este livro

não se foca só na dimensão de “local
de trabalho”, mas nas novas formas
de trabalhar a emergir, abordando temas como a liderança, a comunicação,
a produtividade, a confiança, a saúde
mental e a felicidade nas organizações.
A autora procura apresentar todos
os desafios dos modelos de trabalho
e cenários de decisão, sem nunca assumir um como certo ou errado, mas
fazendo o enquadrando dos desafios
de cada uma das formas de trabalhar.
Inês Veloso, licenciada em Direito pela
Universidade de Lisboa e pós-graduada em Marketing Management pelo
ISEG, é especialista em marketing e
comunicação e trabalha há 10 anos
no setor da gestão de pessoas. Atualmente assume a direção de marketing
e comunicação da Randstad.

AS SUAS PRÓXIMAS 5 JOGADAS
– A ARTE DE PLANEAR E TOMAR DECISÕES

Autores: Patrick Bet-David
e Greg Dinkin
Editora: Self PT
Ano: 2022
Nº de páginas: 336 pp.
Preço: 19,90€

Um empreendedor e um jogador de
xadrez têm em comum competências
fundamentais, quer seja para o sucesso
de um negócio, quer para o xeque-mate, entre elas a capacidade estratégica
e de tomada de decisões. Tal como
grandes mestres de xadrez têm de conseguir olhar para as peças e antecipar
as próximas cinco jogadas. No mundo
do empreendedorismo, a fórmula não
é muito diferente, e esta aptidão pode
levar negócios e carreiras a outro nível.
Patrick Bet-David baseia-se nesta habilidade de jogadores de xadrez e desenha uma metodologia que aplica
para o crescimento e desenvolvimento
no desempenho de profissionais, de
todos os níveis de negócio.
“As Suas Próximas 5 Jogadas” é um
guia prático para quem se sente estag-

nado, sem entusiasmo e à procura de
estratégias inovadoras para levar o seu
negócio ou carreira ao próximo nível.
Neste livro, o autor leva o leitor a questionar-se sobre o que quer e quem
quer ser, de modo a alcançar objetivos
profissionais. Aborda estratégias para
ajudar a raciocinar em situações de
conflito, revelando técnicas e táticas
de crescimento e superação. Reflete também sobre construir uma boa
equipa com base em valores sólidos e
ter visão estratégica em jogos de poder e na arte de ser influente.
O autor, Patrick Bet-David, é empreendedor e criador do Valuetainment, um
canal de YouTube sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal,
que conta com mais de 215 milhões
de visualizações.

