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EDITORIAL Portugalglobal nº1544

A Conferência dos Ocea-

nos das Nações Unidas, 

que se realiza entre os dias 

27 de junho e 1 de julho, 

na cidade de Lisboa, é o 

tema de destaque desta 

edição da Portugalglobal. 

 

Registando um dos maiores crescimentos a ní-

vel mundial, a atividade económica com origem 

oceânica proporciona diversos benefícios para 

muitos setores, incluindo a pesca, os transpor-

tes, as biotecnologias, a produção de energia, a 

exploração dos recursos dos fundos marinhos, 

o turismo, entre muitos outros. 

 

Coorganizada por Portugal e pelo Quénia, a 

realização da Conferência dos Oceanos cons-

titui uma oportunidade única para aumentar 

a notoriedade internacional do nosso país ao 

nível da proteção dos oceanos, da preservação 

da biodiversidade, do combate à poluição e da 

promoção de uma Economia Azul Sustentável. 

 

Encorajar os líderes e decisores mundiais a ampliar 

a ambição, mobilizar parcerias, aumentar o inves-

timento em abordagens científicas e inovadoras e 

implementar soluções baseadas no respeito pela 

natureza, de modo a reverter o declínio na saúde 

dos oceanos é o grande objetivo deste Encontro.

De salientar a realização do “Sustainable Blue 

EconomyInvestment Forum”, evento especial 

organizado pela AICEP, que se realiza no dia 

28 de junho, no Centro de Congressos do Es-

toril. Este fórum tem como objetivo conectar 

todos os stakeholders da Economia Azul trans-

formadora, sem dúvida  fundamental para um 

futuro sustentável. 

 

Ainda no mesmo âmbito, aconselho a leitura 

da entrevista que Tiago Pitta e Cunha, adminis-

trador da Fundação Oceano Azul, concedeu à 

Portugalglobal, onde aborda temáticas impres-

cindíveis para as empresas portuguesas, especi-

ficamente a importância do Mar para Portugal 

e para a economia nacional, a estratégia da 

Economia do Mar e a importância da Confe-

rência dos Oceanos. 

 

A África do Sul, a economia mais desenvolvida, 

diversificada e industrializada do continente afri-

cano, é o mercado em foco nesta publicação. A 

Delegação da AICEP em Pretória analisa a eco-

nomia deste importante mercado, apontando 

oportunidades para as empresas portuguesas.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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CONFERÊNCIA DOS OCEANOS
SALVAR O OCEANO, PROTEGER O FUTURO

As Nações Unidas, com o apoio dos Governos de Portugal e do Quénia, realizam a 
Conferência dos Oceanos da ONU de 27 de junho a 1 de julho de 2022, em Lisboa. 

A Conferência é subordinada ao tema “Escalar a ação oceânica com base na ciência 
e inovação para a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14: 

Balanço, parcerias e soluções”. 

Encorajando os líderes e decisores mundiais a ampliar a ambição, mobilizar parcerias, 
aumentar o investimento em abordagens científicas e inovadoras e implementar 

soluções baseadas no respeito pela natureza de modo a reverter o declínio na saúde 
dos oceanos, a conferência é um apelo à ação pelos oceanos. 

Além disso, é também fundamental que as comunidades, as empresas e os indivíduos 
desempenhem o seu papel para conter a poluição marinha e se comprometam com 

o consumo responsável dos recursos oceânicos. 
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A Conferência dos Oceanos surge 
num momento crítico, uma vez que o 
mundo inteiro procura resolver mui-
tos dos problemas profundamente 
enraizados nas nossas sociedades e 
sublinhados pela pandemia da CO-
VID-19. Desta forma, a Conferência 
procura impulsionar soluções inova-
doras baseadas na ciência e desti-
nadas a iniciar um novo capítulo na 
ação global pelos oceanos. 

Estas soluções devem envolver tec-
nologia mais ecológica e usos inova-
dores dos recursos marinhos, respon-
dendo ainda às várias ameaças nas 
áreas da saúde, ecologia, economia 
e governação dos oceanos, que de-
rivam da acidificação, lixo marinho 
e poluição, pesca ilegal e a perda de 
habitats e biodiversidade. 

Os oceanos fornecem oxigénio e ali-
mentos, controlam o clima, absorvem 
o excesso de emissões de dióxido de 
carbono e ajudam a mitigar os impac-
tos das alterações climáticas, desem-
penhado um papel crucial e vital na 
proteção da saúde do nosso planeta. 
Milhões de outras tiram o seu susten-
to dos recursos marinhos e várias ati-
vidades económicas relevantes depen-
dem de um oceano saudável. 

Desta forma, não devemos continuar 

a assumir que a resistência e a resi-

liência dos oceanos são infinitas. Os 

oceanos estão a aquecer, a subir e a 

acidificar, limitando drasticamente a 

sua capacidade de sustentar a vida 

marinha e em terra. Sendo percetí-

vel o quão necessários são os cortes 

profundos nas emissões de gases com 

efeito de estufa para limitar e reverter 

o declínio da saúde dos oceanos. Um 

maior investimento em tecnologia, 

tendo em consideração a ação climá-

tica-oceano, permitirá que os oceanos 

se tornem o nosso maior aliado na 

luta contra as mudanças climáticas. 

A primeira Conferência dos Oceanos, 

que teve lugar em Nova Iorque, em ju-

nho de 2017, mostrou ao mundo a si-

tuação dos nossos oceanos e o impac-

to das atividades humanas. Contudo, 

sabemos que esta não é uma situação 

sem retorno e que existem soluções 

para reverter os danos e permitir que 

os oceanos sejam saudáveis. 

A Conferência dos Oceanos desempe-

nha um papel fundamental na imple-

mentação de um novo capítulo sobre 

a ação para os oceanos, sendo impul-

sionada pela ciência, tecnologia e ino-

vação. Além disso, enfatiza também 

a necessidade de aproveitar soluções 

baseadas no respeito pelos ecossiste-

mas marinhos.

Os principais objetivos da Conferência 

são a Promoção do Objetivo de Desen-

volvimento Sustentável 14: Preservar e 

usar de modo sustentável os recursos 

do mar; a Reafirmação urgente da ação 
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UMA ECONOMIA AZUL SUSTENTÁVEL “SUSTAINABLE 
BLUE ECONOMY 
INVESTMENT 
FORUM”

Proporcionando benefícios a muitos setores de grande valor económico, 
como a pesca, os transportes, as biotecnologias, a produção de energia, a 
exploração dos recursos dos fundos marinhos, o turismo e muitos outros, a 
atividade económica com origem oceânica está entre as que mais rapida-
mente crescem no mundo. De acordo com a OCDE, os oceanos contribuem 
anualmente com 1,5 biliões em valor agregado para a economia geral. 

Tendo em consideração a saúde dos oceanos e dos mares, a Economia Azul 
Sustentável pretende equilibrar as três dimensões do desenvolvimento sus-
tentável: económica, social e ambiental. A ciência e a tecnologia desem-
penham um papel importante na conceção de projetos da Economia Azul 
Sustentável e na conciliação das necessidades do desenvolvimento social e 
económico com as necessidades da sustentabilidade dos oceanos. 

O “Sustainable Blue Economy 
Investment Forum” é um even-
to especial, organizado pela AI-
CEP, que decorre no dia 28 de 
junho, no Centro de Congressos 
do Estoril. Este fórum irá lançar 
um processo de projeção de um 
padrão global de estrutura sus-
tentável para Economias Azuis 
Sustentáveis, que pode ser uti-
lizada em instrumentos finan-
ceiros, decisões de investimento 
e negócios.   Além disso, permi-
tirá o estabelecimento de uma 
linguagem comum para uma 
economia oceânica sustentável 
e a construção de sinergias entre 
Planos de Gestão Oceânica inte-
grados, financiamento comercial, 
cadeias de valor de marketing 
e distribuição e o setor privado.

Saiba mais informação aqui.

climática em geral, e da oceânica em 

particular; a Valorização e intensifica-

ção da Economia Azul sustentável; e a 

Reunião dos principais atores da comu-

nidade oceânica global em Portugal.

Desenvolvido em 2015 como parte 

integrante da Agenda 2030 da ONU 

para o Desenvolvimento Sustentável, 

o Objetivo 14 enfatiza a necessidade 

de conservar e usar de forma susten-

tável os oceanos, os mares e os recur-

sos marinhos do mundo. A Conferên-

cia pretende promover e implementar 

este Objetivo, cujas metas passam por 

reduzir a poluição marinha, proteger 

os ecossistemas marinhos e costeiros, 

minimizar a acidificação, acabar com 

a pesca ilegal e excessiva, aumentar o 

investimento em conhecimento cien-

tífico e tecnologia marinha e respeitar 

https://portugalglobal.pt/EN/blue-economy-investment-forum/Pages/about.aspx
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o direito internacional que exige o uso 
seguro e sustentável do oceano e dos 
seus recursos.

A Conferência dos Oceanos espera 
alcançar vários resultados, incluindo 
três essenciais: o Relatório sobre os re-
sultados da Conferência apresentados 
pelos copresidentes da Conferência, 
os governos de Portugal e do Quénia; 
a Adoção de uma declaração para 
implementar e facilitar a proteção e 
a conservação do oceano e dos seus 
recursos por parte dos Estados-mem-
bros; e a Adoção, por parte dos repre-
sentantes dos governos, das empresas 
e da sociedade civil, de compromissos 
concretos e realistas para abordar as 
várias questões relacionadas com os 
oceanos que afetam as suas comuni-
dades, os seus países e outros. 

Com o objetivo de se promoverem 
compromissos e ações sobre um espe-
tro alargado de questões relacionadas 
com os oceanos, serão analisadas as 
oportunidades e os desafios de oito 
temáticas, nomeadamente: 

•  Combate da Poluição Marinha; 

•  Promoção e fortalecimento de eco-
nomias sustentáveis baseadas no 
oceano, em particular para pequenos 
Estados insulares em desenvolvimen-
to e países menos desenvolvidos; 

•  Gestão, proteção, conservação e 
restauro dos ecossistemas marinhos 
e costeiros;

EVENTOS ESPECIAIS 

O “Localizing Action for the Ocean: 
Local and Regional Governments” 
realiza-se no dia 25 de junho, no 
Terminal de Cruzeiros do Porto de 
Leixões, em Matosinhos. O obje-
tivo é que os governos nacionais, 
locais e regionais e outras partes 
interessadas troquem boas práticas 
de implementação do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 14 a 
nível local. Serão ainda discutidas 
as oportunidades e iniciativas que 
podem apoiar a adaptação susten-
tável para cidades e regiões costei-
ras, incluindo o financiamento da 
inovação e a ampliação da prote-
ção dos oceanos.

Por sua vez, o “Youth and Inno-
vation Forum”, que se realiza nos 
dias 24, 25 e 26 de junho, na 
Nova School of Business and Eco-
nomics, em Carcavelos, será uma 
plataforma para avançar na ação 
oceânica e implementar soluções 
desenvolvidas por jovens com base 
nas metas do Objetivo de Desen-

volvimento Sustentável 14. Assim, 

permitirá que jovens empreende-

dores ampliem as suas iniciativas, 

projetos e ideias, através de apoio 

profissional e matchmaking com 

mentores, investidores, setor pri-

vado e funcionários do governo.

Por fim, o evento “High-Level Sym-

posium on Water”, que decorre 

no dia 27 de junho, no Altice Are-

na, em Lisboa, é uma das reuniões 

preparatórias para a Conferência 

da Água da ONU em 2023. Com 

o objetivo de conectar e explorar 

as interligações entre os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável 

6 (Água Limpa e Saneamento) e 

14 (Proteger a Vida Marinha), este 

simpósio reúne líderes políticos e 

decisores de alto nível que lidam 

com água “doce” e “salgada”, re-

fletindo sobre a melhor forma de 

conectar estas duas comunidades, 

garantindo uma visão integrada 

do ciclo da água. 
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•  Minimização da acidificação, desoxi-
genação e aquecimento dos oceanos;

•  Desenvolvimento da pesca sustentá-
vel, possibilitando o acesso de pesca-
dores artesanais de pequena escala 
aos recursos e mercados marinhos;

•  Aumento do conhecimento científi-
co e desenvolvimento da capacida-
de de pesquisa e transferência de 
tecnologia marinha;

•  Aperfeiçoamento da conservação e 
do uso sustentável dos oceanos e dos 
seus recursos, através da implementa-
ção do direito internacional, confor-
me refletido na Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar; 

•  Potenciamento das interligações entre 
o Objetivo de Desenvolvimento Sus-
tentável 14 e os outros Objetivos para 
a implementação da Agenda 2030. 

A organização e realização da Confe-
rência dos Oceanos na cidade de Lisboa 
é uma oportunidade única para mostrar 
ao mundo Portugal como um país de 
referência em matéria de proteção dos 
oceanos, preservação da biodiversida-
de, combate à poluição e promoção de 

uma Economia Azul Sustentável. 

Saiba mais aqui.

APROVADO O FINANCIAMENTO PRR – FUNDO AZUL PARA O FOR-MAR

O desenvolvimento do projeto Blue 
Hub School, no âmbito do Fundo 
Azul e integrado no Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR), foi 
aprovado durante o mês de maio. 
O investimento de 7,5 milhões de 
euros corresponde a uma taxa de 
financiamento PRR de 100 por 
cento e irá permitir ao FOR-MAR, 
Centro de Formação Profissional 
das Pescas e do Mar, a realização 
de diversos investimentos nas suas 
infraestruturas, designadamente 
na requalificação e modernização 
de Polos de formação, moderni-

zação de equipamentos tecnológicos 
e digitais de apoio à formação e con-
ceção e desenvolvimento de conteú-
dos digitais interativos para a forma-
ção E/B-Learning.
 
Integrado na componente Mar do PRR, 
este fundo irá estruturar e complemen-
tar os objetivos do FOR-MAR para ca-
pacitar cada vez mais os profissionais, 
dando resposta às crescentes necessi-
dades de formação do setor da econo-
mia azul. Este reforço fomentará a eco-
nomia do país e será uma componente 
fundamental para a transição energéti-

ca, para a descarbonização e para 
o desenvolvimento sustentável.
  
Juntamente com a Escola Supe-
rior Náutica Infante Dom Hen-
rique, este investimento tem 
como objetivo principal a criação 
e dinamização de um verdadeiro 
ecossistema de infraestruturas 
em rede e competências para a 
economia azul, potenciando a 
ligação entre a formação de en-
sino superior e a formação de en-
sino não superior, no âmbito da 
economia do mar.

http://www.un.org/en/conferences/ocean2022
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS 
DE SINES E DO ALGARVE

O papel de Sines enquanto Porta Atlântica 
da Europa

Os portos portugueses são uma poderosa alavanca para a economia e para as 
empresas nacionais, sendo que o transporte marítimo representa 50 por cento das 
exportações nacionais e 30 por cento do valor monetário das vendas ao exterior. 
Nas importações representa 61 por cento da distribuição em tonelagem e 26 por 
cento do seu valor monetário. Sines não é exceção, sendo hoje o porto nacional 

que mais carga movimenta, oferecendo serviços regulares para os principais 
mercados de produção e consumo mundiais.

Fundada em 1977, a APS tinha como 
responsabilidade a gestão e explo-
ração do único terminal existente, o 

atual Terminal de Granéis Líquidos. 
Atualmente, já com cinco terminais 
especializados, a Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve S.A. tem 
por objeto a gestão, não só do Porto 
de Sines, como dos Portos de Faro e 
Portimão, visando a sua exploração 
económica, conservação e desenvolvi-
mento. Em termos de recursos huma-
nos, no ano de 2021, a APS tinha um 
efetivo total de 184 trabalhadores. 

Em 2021, o perfil de tráfego do Por-
to de Sines representava 41 por cen-
to da importação, incluindo produtos 
energéticos, como o crude, o GNL e 
a carga contentorizada. As exporta-
ções representavam 20 por cento e, 

para além da carga contentorizada, 
incluem produtos refinados (gasolina, 
gasóleo, propano e jet fuel) e olefinas 
(etileno, butadieno e propileno).

O plano estratégico 2020-2030 ba-
seia-se no forte investimento na sus-
tentabilidade ambiental e na transição 
energética, no reforço da conectivida-
de, principalmente com o hinterland, 
e no forte investimento na digitaliza-
ção e inovação.

Em termos de conectividade, em 2021 
Sines registou tráfego para 78 países 
e 198 portos, oferecendo serviços re-
gulares (semanais e bissemanais) aos 
principais mercados de produção e 

 > POR EMBAIXADOR LUÍS 
CACHO, PRESIDENTE 
DA APS – ADMINISTRAÇÃO 
DOS PORTOS DE SINES 
E DO ALGARVE
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A4F – ALGAFUEL 
Biotecnologia marinha 
para a sustentabilidade

Sendo o futuro da economia circular, neutro em carbono 
e de base biológica, a A4F – Algafuel aceita estes 

desafios, tendo a intenção de contribuir com soluções 
inovadoras. Desta forma, envolve-se no setor das algas 
e na bioeconomia azul, dirigindo a sua atenção para a 

Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

A A4F – Algafuel é uma empresa de 

biotecnologia especializada no desen-

volvimento e na operação de unidades 

de produção de algas à escala indus-

trial. Desenha, constrói, opera e trans-

fere soluções tecnológicas e sistemas 

de produção industrial e bio refinação 

de micro e de macroalgas.

As algas são plantas aquáticas e a sua 

produção industrial permite captu-

rar CO2 a um ritmo muito superior à 

generalidade das plantas terrestres e 

permite converter efluentes industriais 

em biomassa, numa lógica virtuosa de 

economia circular.

Com uma metodologia própria que 

inclui o scale-up de protótipos na sua 

unidade experimental até instalações 

à escala comercial, a empresa elabora 

também procedimentos operacionais 

para a produção otimizada de algas. 

Idealmente, esta produção é feita em 

consumo internacionais. No que diz 

respeito ao hinterland, movimenta 

cerca de 110 comboios por semana 

de e para plataformas logísticas por-

tuguesas e espanholas. Atualmente, 

tem uma capacidade instalada para 

movimentar mais carga e o terminal 

de contentores está a duplicar a sua 

capacidade de movimentação de 2.3 

para 4.1 milhões de TEU. 

No que respeita ao digital, o Porto de 

Sines está na vanguarda dos “Port 

Community Systems”. A Janela Única 

Logística alarga o âmbito da Janela 

Única Portuária ao hinterland, incluin-

do os modos de transporte terrestre 

(rodovia e ferrovia), portos secos e 

plataformas logísticas ibéricas, au-

mentando a competitividade das em-

presas que utilizam o porto. 

Por outro lado, temos também uma 

forte componente relacionada com 

aquele que é o desafio da transição 

energética e da sustentabilidade am-

biental, onde os portos são locais pri-

vilegiados para o desenvolvimento de 

novas tecnologias associadas a uma 

cadeia logística cada vez mais verde. A 

título de exemplo, Sines está a liderar 

a candidatura NEXUS, que envolve 35 

entidades cujo objetivo é desenvolver 

novos produtos e serviços com eleva-

do grau de inovação e diferenciação 

ambientalmente sustentável.

O Porto de Sines tem características 

que permitem perspetivar um futuro 

desafiante, apostado em promover 

e impulsionar o desenvolvimento de 

ofertas logísticas que garantam aos 

importadores e exportadores ibéricos 

uma maior competitividade nos mer-

cados externos, e assim beneficiar 

toda a economia do país. O porto e a 

sua comunidade portuária e logística 

unem esforços neste desígnio, refor-

çando o papel de Sines enquanto Por-

ta Atlântica da Europa. 

https://www.apsinesalgarve.pt/

https://www.apsinesalgarve.pt/
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sas aplicações, como a alimentação hu-
mana, rações para animais, cosmética, 
farmácia, fertilizantes, tratamento de 
efluentes, remediação de solos, bioplás-
ticos e biocombustíveis.

Ao longo dos últimos três anos, a Alga-
fuel projetou e executou a maior plata-
forma de produção de microalgas da 
Europa, o ALGATEC Eco Business Park: 
14 hectares de reservas de salmoura 
foram reconvertidos para a produção 
de microalgas, sem modificar a morfo-
logia do terreno.

simbiose com indústrias tradicionais, 
aproveitando os seus efluentes de pro-
cesso, como o CO2.

Ativa no mercado desde 2008, a Al-
gafuel figura entre as 100 empresas 
mais inovadoras em Portugal, graças 
ao investimento que realiza em I&D, 
ao networking com institutos de in-
vestigação internacionais e às parcerias 
com universidades e entidades do Sis-
tema Científico Português. Detém, por 
isso, um valioso histórico de projetos 
de investigação e inovação em biotec-
nologia de algas.

A Algafuel tem no seu quadro cerca 
de 50 pessoas com formação supe-
rior e integra o grupo bio industrial 
português A4F, focado no desenvol-
vimento e implantação de tecnolo-
gias para bioprocessos, utilizando 
matérias-primas sustentáveis e recur-
sos biológicos renováveis.

Impulsionado pela inovação tecnológi-
ca, o grupo posiciona-se na vanguarda 
do desenvolvimento da tecnologia para 
a produção e processamento, à escala 
industrial, de algas marinhas, microalgas 
e outros microrganismos para numero-

A empresa alargou o seu âmbito para 

incluir os setores de algas marinhas, 

fermentação e bio refinaria na pro-

posta de valor como bioindústria, e fe-

chou vários contratos de identificação 

de matérias-primas de substituição 

com grandes players internacionais 

nos ramos alimentar, rações, energia 

e utilidades.

Atualmente, a Algafuel opera, para 

clientes nacionais, cinco unidades, des-

de a escala I&D até à escala comercial. 

Para clientes internacionais, está a im-

plementar quatro unidades na Europa 

e em África, e tem reforçado a sua es-

tratégia de internacionalização através 

de projetos na América do Sul, África, 

Europa e Médio Oriente.

Membro do Bio-based Industries 

Consortium (BIC) e da rede Bluebio 

Alliance (BBI), parceira ativa no CoLab 

Bioref e Food for Sustainability, e coor-

denadora dos projetos Move2LowC e 

Multi-Str3am, a A4F propõe-se a de-

senvolver novos processos e tecnolo-

gias de captura e utilização de CO2 

e de outros efluentes industriais e de 

valorização da biomassa de algas, ao 

mesmo tempo que afirma o seu papel 

de liderança em processos de recon-

versão industrial sustentável. 

https://a4f.pt/pt

https://a4f.pt/pt
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EDP RENOVÁVEIS
Uma aposta na produção de energia sustentável 

A EDP é um dos maiores players globais no setor da energia, com presença em 
28 mercados e uma equipa de 12 mil pessoas. Após duas décadas de aposta nas 

energias renováveis, o grupo é hoje líder na transição energética, tendo em 
acelerada execução um Plano Estratégico com a ambição de se tornar neutro 

em carvão dentro de três anos e 100 por cento verde até 2030. Através da 
EDP Renováveis, o quarto produtor mundial de energias renováveis que conta 
atualmente com uma carteira consolidada de ativos operacionais de 14 GW, 

o grupo tem concretizado a aposta na produção de energia limpa e sustentável.

Neste sentido, a empresa tem desen-

volvido projetos inovadores, como a 

criação de novas unidades de negócio 

dedicadas à exploração de projetos de 

armazenamento de energia na Europa 

e na América do Norte, e a criação da 

H2 Business Unit (H2BU) para desenvol-

ver projetos de hidrogénio renovável.  

Por sua vez, a tecnologia solar flu-

tuante é outra das nossas grandes 

apostas. A EDP foi pioneira a nível 

europeu com a central solar foto-

voltaica flutuante do Alto Rabagão 

e, desde então, continuou a reforçar 

a sua aposta neste segmento com a 

obtenção da maior capacidade adju-

dicada no leilão solar flutuante em 

Portugal: um lote de 70 MW de capa-

cidade de ligação à rede elétrica que 

permitirá ao grupo maximizar a efi-

ciência do atual projeto do Alqueva. 

O segmento da energia eólica off-

shore também se encontra nas áreas 

estratégicas para a EDP, sendo uma 

 > POR BAUTISTA RODRÍGUEZ, 
CEO OCEAN WINDS 
& CTO EDP RENOVÁVEIS
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das tecnologias de mais rápido cresci-
mento em todo o mundo. Neste sen-
tido, a EDPR e a ENGIE criaram a join 
venture Ocean Winds em 2019 com 
o intuito de combinar a experiência e 
os conhecimentos de duas empresas. 

A EDP, através da Ocean Winds, con-
tinua a crescer no segmento offsho-
re, com uma capacidade operacional 
bruta de 1,5 GW no primeiro trimes-
tre de 2022 e uma carteira de projetos 
com capacidade, contratada ou com 
direitos de ligação à rede elétrica, de 
11 GW.  Está presente, entre outros, 
na Bélgica, França, Polónia, Portugal, 
Coreia, Japão, Reino Unido e Estados 
Unidos da América, nos quais conti-
nuará a desenvolver os projetos já 
adjudicados, bem como a criar novas 
oportunidades de crescimento. 

Vantagens e benefícios 
da energia flutuante
A tecnologia eólica flutuante permite 
aceder a áreas marinhas com maiores 
recursos eólicos e assegurar a produ-
ção offshore em regiões onde a pro-
fundidade das águas próximas à costa 
não permitem a utilização de tecnolo-
gias convencionais. A construção e a 
montagem da plataforma com as tur-
binas são realizadas em terra, antes de 
ser rebocada para a sua localização fi-
nal. Desta forma, é possível conseguir 

uma solução eficiente a nível econó-
mico e reduzir de forma considerável 
o impacto ambiental da instalação do 
parque eólico, em comparação com 
os parques marítimos tradicionais. 

Na energia solar, um parque solar flu-
tuante é um sistema tecnológico mui-
to inovador no setor. Permite produzir 
energia renovável numa estrutura que 
flutua num corpo aquático, em mar 
aberto ou numa bacia artificial, bar-
ragem ou lago. As vantagens desta 
tecnologia referem-se não apenas ao 
aumento da eficiência e da produção, 
mas também aos efeitos ambientais 

favoráveis. Uma das suas grandes van-
tagens é que os painéis fotovoltaicos 
melhoram a capacidade de produzir 
eletricidade quando flutuam na água, 
pois a eficiência diminui quando au-
menta a temperatura dos painéis. 

A Economia do Mar
A economia dos oceanos é um dos 
motores de crescimento mais impor-
tantes disponíveis atualmente. A EDP 
considera que os recursos marinhos 
apresentam um elevado potencial 
para gerar energia limpa e promover 
um desenvolvimento económico sus-
tentável em benefício das pessoas e 
das comunidades, bem como contri-
buir para a descarbonização do plane-
ta, pois minimiza o impacto nos ecos-
sistemas marinhos e permite produzir 
energia sustentável.

Entre os principais desafios que en-
frentamos no desenvolvimento da 
energia marinha, destacamos a neces-
sidade de maior cooperação e inves-
timento em projetos de investigação 
sobre a energia renovável baseada 
no oceano e de continuar a colaborar 
entre todas as partes para estabelecer 

objetivos e quadros de trabalho. 

https://www.edpr.com/pt-pt

https://www.edpr.com/pt-pt
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OCEANO FRESCO
Regenerar a biodiversidade marinha através 

do consumo sustentável

A Oceano Fresco, fundada em 2015, é uma empresa de aquicultura de bivalves 
e amêijoas com métodos científicos e uma abordagem inovadora no cultivo, 

melhorando sistematicamente a aquicultura de amêijoas. No Centro Biomarinho 
na Nazaré o cultivo da amêijoa inicia-se na maternidade, sendo que crescem de 
seguida até à idade adulta no primeiro viveiro de amêijoas em mar aberto no 

mundo, no Algarve. 

Sob o lema "podemos regenerar a 

natureza se cultivarmos e comermos 

melhor", a Oceano Fresco tem como 

missão libertar o potencial dos bival-

ves, apresentando as amêijoas como 

fonte de proteína alternativa e um dos 

alimentos naturalmente mais sustentá-

veis, saudáveis e saborosos do mundo.

A empresa cultiva amêijoas de espé-

cies nativas europeias em declínio e 

ameaçadas por espécies exóticas in-

vasoras. Ao cultivar estas espécies de 

amêijoas, ajuda a regenerar a biodi-

versidade marinha, garantindo a se-
gurança, não só das amêijoas, como 
dos oceanos e da vida marinha. 

Os bivalves têm um impacto positivo 
no ambiente e captam grandes quan-
tidades de CO2 que transformam em 
conchas. Ao contrário de outras espé-
cies, o cultivo de bivalves não requer 
ração artificial nem antibióticos. As 
amêijoas alimentam-se de microalgas 
e requerem baixo consumo de ener-
gia. Por serem animais filtradores não 
deixam resíduos significantes e ainda 
melhoram a qualidade da água, atra-
vés da eutrofização da água. 

Após três meses na maternidade no 
Centro Biomarinho na Nazaré, um 
projeto pioneiro a nível europeu que 
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inclui um laboratório com I&D e es-
critórios, as amêijoas seguem para o 
viveiro em mar aberto no Algarve, no 
Oceano Atlântico.  Com uma área de 
100 hectares, a Oceano Fresco tem a 
capacidade para produzir 600 tonela-
das de amêijoas por ano, alcançando 
assim o controlo total do ciclo produti-
vo deste bivalve. O ano de 2021 mar-
cou o arranque da primeira produção, 
com a maternidade a conseguir pro-
duzir mais de 50 milhões de sementes 
de amêijoa, a crescerem até à idade 
adulta bem e rápido em mar aberto.

Atualmente, a Oceano Fresco serve clien-
tes em Espanha e Portugal, com perspe-
tivas de expandir para outros mercados 
internacionais no futuro próximo.

A sua principal fonte de receita é a 
venda de bivalves de alta qualidade 
e valor, começando pelas espécies de 
ameijoa macha e boa, cuja procura de 
mercado excede largamente a oferta. 
O compromisso para com os clientes 
é garantir um fornecimento fiável du-
rante todo o ano e criar uma parceria 
comercial para restabelecer o consu-
mo de amêijoas premium.

Ao controlar as várias etapas da cadeia 
de valor, a empresa prepara-se para 
ser a maior produtora de amêijoas 

em mar aberto do mundo, referência 
mundial de sustentabilidade e também 
responsável pelo crescimento de uma 
indústria avaliada em 20 mil milhões de 
euros. Nos últimos anos, recebeu cer-
ca de 7,5 milhões de euros em inves-
timentos de capital na fase seed (seed 
stage equity investments), sobretudo 
da BlueCrow Capital, e 4,2 milhões 
de euros em incentivos públicos. Mais 
recentemente, em novembro de 2021, 
anunciou uma ronda serie B de 6,1 mi-
lhões de euros com novos acionistas: 
AquaSpark e Semapa Next. 

A Oceano Fresco espera alcançar um 
volume de negócios de 9 milhões de 
euros em menos de três anos e 250 
milhões de euros em sete anos. Até à 
data, a empresa já contactou mais de 
50 potenciais clientes (entre distribui-

dores de marisco e supermercados), 
cujas intenções de compra aos preços 
estabelecidos no plano de negócios 
excedem largamente a sua capacida-
de de produção nos primeiros anos, 
sendo este um indicador positivo 
para o cumprimento do volume de 
negócio previsto. 

A empresa conta ainda com uma 
equipa operacional multinacional de 
32 pessoas, com experiência técnica 
e uma mentalidade empreendedora. 
Para além do conselho de administra-
ção, dispõe também de um conselho 
consultivo com vários especialistas em 
Economia do Mar, empreendedoris-
mo, cultivo e melhoramento de bival-
ves, peixe e plantas.

https://oceano-fresco.pt/
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TIAGO PITTA E CUNHA 
ADMINISTRADOR DA FUNDAÇÃO OCEANO AZUL

“O OCEANO É UMA 
PRIORIDADE ESTRATÉGICA”
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Em entrevista à Revista Portugalglobal, Tiago Pitta e Cunha, administrador 
da Fundação Oceano Azul, aborda a importância do mar para a economia 

portuguesa, ressalvando os principais desafios da Economia do Mar. 

O administrador da Fundação Oceano Azul afirma também que o oceano deve ser 
considerado uma prioridade estratégica, contribuindo efetivamente para o crescimento 

económico, através do aparecimento de novos setores, produtos e serviços. 

Para Tiago Pitta e Cunha, a Conferência dos Oceanos da ONU, que se realiza de 27 
de junho a 1 de julho de 2022, em Lisboa, é uma oportunidade única para a tomada 

de decisões determinantes para o futuro do meio marinho. 

Qual a importância do Mar para Portugal e 
para a economia portuguesa? 

A importância do Mar para Portugal decorre es-
sencialmente da geografia avassaladoramente 
marítima do nosso país, único Estado europeu 
de média dimensão que apenas tem um vizi-
nho terrestre, a Espanha, projetado no Oceano 
Atlântico, na encruzilhada de três continentes, 
e que conta com as plataformas marítimas dos 
arquipélagos da Madeira e dos Açores. 
Para a economia portuguesa, a importância 
dos oceanos ainda está em grande medida por 
realizar. As áreas críticas e de maior potencial, 
dadas as transformações político-económicas 
que o mundo e a Europa estão a sofrer, são 
a área da energia offshore renovável; a área 
da alimentação/aquacultura de origem ma-
rinha; e os portos e transportes marítimos. 
Todas estas áreas podem vir a projetar indústrias 
que contribuam para uma economia verde e 
que ajudem a descarbonizar a economia atual 
global, bem como as sociedades europeias. 
A bio economia azul, que é a economia inova-
dora, de base tecnológica e científica, assente 
na utilização de recursos naturais vivos do mar 
(biotas marinhas), será também uma grande 
indústria para o país, principalmente se con-
seguirmos escalar a biotecnologia de origem 
marinha (Blue Biotech), transitando de uma 
escala laboratorial, que existe atualmente em 
Portugal, para uma escala industrial. 
Concretamente: grandes parques de platafor-
mas eólicas flutuantes offshore, associadas a 
aquacultura de algas e bivalves no offshore 
português; portos providos de energia elétrica; 

construção e reparação naval especializada em 
novas propulsões para navios; e biotecnologia 
azul serão as áreas mais promissoras para uma 
economia azul que permita a Portugal encon-
trar novas avenidas de crescimento, de que 
tanto necessita.

Qual é a estratégia sobre a qual assenta a 
Economia do Mar?

Hoje em dia, a Economia do Mar em Portu-
gal ainda não assenta numa estratégia muito 
focada. Há a Estratégia Nacional do Mar, que 
não é exatamente uma estratégia para a Eco-
nomia do Mar. Julgo que, no que à economia 
diz respeito, chegou a altura de Portugal fa-
zer escolhas, ainda que sejam escolhas difí-
ceis, e determinar quais os setores que devem 
ser prioritários. Portugal não é Espanha, nem 
França. É muito mais a Nova Zelândia, Israel ou 
Singapura, e, como esses países, deve saber 
fazer opções setoriais, uma vez identificadas 
as vantagens competitivas comparativas de 
determinados setores da economia face a ou-
tros setores. Depois, deve desenvolver políticas 
industriais de fomento dos setores promissores 
e alinhar incentivos estatais com iniciativa pri-
vada e investimento privado estrangeiro. 

Quais os principais desafios da Economia 
do Mar?

O principal desafio da Economia do Mar é come-
çarmos por reconhecer que, através dos setores 
da energia, alimentação, transportes e bio eco-
nomia/biotecnologia, pode ser uma alternativa 
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nantes, se quisermos que a Conferência da 
ONU sobre o oceano, que vai ter lugar em 
Lisboa agora em junho, seja vista no futuro 
como um ponto de viragem. Um ponto em 
que passamos dos insucessos aos sucessos na 
agenda internacional do mar. 

Considera esta uma oportunidade para tra-
zer a importância do Mar para a agenda po-
lítica e cultural nacional, europeia e global?

Sim, esta Conferência da ONU é uma oportu-
nidade tremenda para aumentar a visibilidade 
da crise do oceano e levar a opinião pública 
mundial a exigir um conjunto de soluções (o 
problema não é apenas a poluição marinha 
dos plásticos). Isso deve significar que o pro-
cesso que está em curso e já é visível sobre 
o aumento da importância do mar se reforce 
nas agendas política e cultural nacional, euro-
peia e global.

No final do ano de 2021 foi galardoado 
com o Prémio Pessoa. Considera esta dis-
tinção uma oportunidade para chamar a 
atenção para os oceanos? 

Sim, considero que o prémio é, em grande 
medida, um sinal que a sociedade civil des-
pertou para este assunto, para a profunda 
crise do oceano e para a necessidade que 
temos de enfrentar, dado que dele depende-
mos de sobremaneira. 

Quais são as suas expectativas para o fu-
turo em relação ao papel e à importância 
que os oceanos poderão ter no futuro, ten-
do em vista o combate às alterações climá-
ticas e o crescimento económico?

O oceano é uma das últimas cartadas da 
humanidade que ainda está por jogar. É um 
formidável mitigador das alterações climáti-
cas (sem ele já não teríamos uma tempera-
tura atmosférica vivível) e vai constituir um 
enorme meio de combate à crise climática, 
à crise de extinção de espécies e a outros 
desequilíbrios planetários. Nesse processo, o 
oceano vai dar azo a novos setores, produ-
tos e serviços que irão contribuir muito para 
o crescimento económico. Mas, para isso, é 
necessário começar a pensar quais os incen-
tivos necessários ao desenvolvimento desse 
crescimento e desses setores. 

www.oceanoazulfoundation.org

virtuosa a outras indústrias de base terrestre, 
porque polui menos, descarboniza mais e exige 
menos recursos naturais. Estas razões devem ser, 
aliás, os critérios a ser seguidos para identificar 
os setores da Economia do Mar a priorizar. 

Os oceanos são considerados uma priorida-
de estratégica. Que ações devem ser ado-
tadas em primeiro lugar?

O oceano é uma prioridade estratégica para 
muitos estados costeiros, a começar pela Chi-
na, onde toda a turbulência política em torno 
do Mar da China decorre dessa relevância crí-
tica que lhe é atribuída. Em Portugal, o ocea-
no ainda não é uma prioridade em termos do 
Conceito Estratégico de Segurança e Defesa 
Nacional, nem em termos das opções econó-
micas e das prioridades políticas. 
Nesta altura, em que o oceano sofre de uma 
profunda e aparentemente irresolúvel crise, 
o que importa relativamente às ações que 
devem ser adotadas em primeiro lugar é to-
mar, a nível internacional, as decisões que 
permitam salvaguardar o que resta no ocea-
no e passar depois a ações globais, regionais 
e nacionais de restauração dos ecossistemas 
marinhos, dos habitats mais vulneráveis e das 
espécies mais perseguidas. 

Na sua opinião, o que poderá advir da Con-
ferência dos Oceanos em termos de estra-
tégia para o futuro na área do ambiente? 

O que espero que decorra da Conferência é 
a decisão de tomar decisões. Há muitas deci-
sões que são determinantes para o futuro do 
meio marinho que estão a ser proteladas há 
décadas pela comunidade internacional. 
Por isso, é necessário que Lisboa permita que 
venha a haver uma decisão de fechar as nego-
ciações para um robusto Tratado de Proteção 
da Biodiversidade no Alto Mar (BBNJ – Biodi-
versity Beyond National Jurisdiction): que per-
mita que a Conferência para a Biodiversidade 
adote o objetivo de alcançar 30 por cento 
de Áreas Marinhas Protegidas no oceano e 
mares até 2030; que permita à Organização 
Mundial de Comércio terminar de vez com os 
subsídios às pescas consideradas pescas des-
trutíveis; e que permita ao oceano entrar de 
vez nas negociações climáticas que têm lugar 
todos os anos na Conferência Quadro para as 
Alterações Climáticas. 
Estes são apenas alguns exemplos determi-

https://www.oceanoazulfoundation.org/pt-pt/#m150page
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Com mais de 60 milhões de habitantes, a África do Sul é a economia mais 
desenvolvida, diversificada e industrializada do continente africano.

É assim um importante mercado para as empresas portuguesas, nomeadamente 
pela sua dimensão, abundância de recursos naturais, desenvolvimento dos sistemas 
jurídico e financeiro, rede de infraestruturas satisfatória e eficiência do sistema de 

comunicações e de transportes.

O mercado sul-africano oferece múltiplas oportunidades de negócio para as empresas 
portuguesas em diferentes setores de atividade, nomeadamente nas energias 
renováveis, saúde e produtos farmacêuticos, casa, moda, calçado e automóvel.

ÁFRICA DO SUL
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 > POR MANUEL CARVALHO,  
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
NA ÁFRICA DO SUL

de favores, à mercê do parceiro local), 
os bancos são bancos, as estradas 
são estradas, em quase todo o país 
se pode beber a água da torneira, os 
hospitais são hospitais e, em suma, – 
na economia formal, multirracial – a 
vida se assemelha aos padrões que co-
nhecemos nos países desenvolvidos. 

Além disso, tem imprensa livre e 
aguerrida perante os abusos. Um Par-
lamento nacional eleito livremente, 
onde a oposição interpela o Governo. 
Um banco central credível, que con-
trola a inflação e mantém o valor da 
divisa, apesar das oscilações usuais em 
economias emergentes: quando aqui 
cheguei em 2017 um euro valia 16 
rands e alguns cêntimos; e agora, em 
2022, um euro vale 16 rands e alguns 
cêntimos, com o câmbio flutuando 
em mercado livre e com liberdade de 
circulação de capitais. É possível repa-

PORTUGAL E ÁFRICA DO SUL 
SÃO VELHOS AMIGOS QUE SE 

DESCONHECEM CORDIALMENTE

Enquanto Embaixador em Pretória, saúdo a atenção 
que a Revista Portugalglobal está a dar à África do Sul. 

Com o olhar a partir daqui e já com 
alguns anos de perspetiva, há muito 
que me interpela o recíproco desco-
nhecimento e as imagens-feitas que 
marcam a forma como dois países 
amigos e com uma longa história 
comum se observam mutuamente. E 
essas observações – incompletas ou 
distorcidas – acabam por limitar um 
relacionamento que devia ser trans-
versalmente mais denso.  
 
Olhando daqui para Portugal, de Sul 
para Norte, a perceção é frequente-
mente marcada pelas imagens passa-
distas e, até colonialistas, raramente 
integrando a modernidade, inovação 
e qualidade com que nos posiciona-
mos atualmente. Em sentido inverso, 
a África do Sul é um país de perigos, 
violências e catástrofes, quase tudo o 
que as notícias daqui fazem chegar 
aos leitores europeus. Só as más notí-
cias são notícias… 
 
Sem esquecer o nosso passado nas 
suas sombras e também nas suas lu-

zes, nem ignorar os problemas na 
África do Sul, constato que há algo 
a fazer para irmos além dos clichés e 
para valorizarmos as oportunidades e 
complementaridades que existem de 
ambos lados.  
 
A África do Sul é a mais diversificada 
economia africana e uma das maiores 
do continente, com um PIB sustenta-
damente de mais de 300 mil milhões 
USD, provavelmente com a única clas-
se média digna do nome, com milhões 
de consumidores sofisticados e possi-
velmente a única com um ambiente 
de negócios internacionalmente reco-
nhecível. Neste mercado um contrato 
é um instrumento protegido pela lei e 
pelos juízes (e não uma precária troca 
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triar lucros. E os direitos de proprieda-
de estão salvaguardados na Secção 25 
da Constituição democrática. 
 
Infelizmente, isto não é necessaria-
mente o padrão no resto do continen-
te, pelo que a África do Sul sobressai 
nessa comparação. É também um país 
de enormes contrastes e problemas, 
por herança histórica a que políticas se-
guidas nas últimas décadas nem sem-
pre conseguiram dar resposta, o que 
em parte explica as tensões persisten-
tes – que também aguçaram a resiliên-
cia da sociedade civil e a capacidade 
de resposta dos agentes económicos. 
É um país onde há violência endémica, 
como infelizmente conhecemos nou-
tras partes do mundo. Mas é um país 
onde esses desafios são geridos, como 
se conclui pelo fluir da vida e pela ob-
servação dos muitos carros descapotá-
veis e motas caras que vemos circular 
sem qualquer proteção, a disfrutar 
do excelente clima que o país tam-
bém tem. Pretória não seria a segun-
da maior capital diplomática mundial 
(com mais de 140 Embaixadas residen-
tes, só ultrapassada por Washington) 
se não tivesse qualidade de vida. 
 
A África do Sul é além disso a maior 
plataforma de apoio aos negócios 
no subcontinente, da logística até à 
banca, dos serviços jurídicos até aos 
recursos humanos. O país detém se-
guramente a melhor rede de estradas 
da África austral, os maiores portos 
e aeroportos e as melhores ferrovias. 
A internet existe e funciona em qua-
se todo o país e a passagem ao 5G 
está a começar. É uma plataforma de 
startups que pode complementar o 
que se está a passar em Portugal. É 
um produtor e exportador de agroali-
mentar de qualidade. E pode ser uma 
placa giratória para os nossos interes-
ses económicos na África austral, arti-
culando-se com as abordagens feitas 
com as nossas mais tradicionais pre-
senças nos países de língua portugue-
sa – particularmente se explorarmos 
melhor o potencial empreendedor 
que reside nas muitas dezenas de mi-

lhares de portugueses que aqui vivem 
e trabalham e que, essencialmente, 
são um reservatório de competências, 
com língua e cultura portuguesas e 
ambientadas na África austral. 
 
Ao pedir um novo olhar de parte a 
parte, quero deixar claro que nem 
tudo está por fazer. A África do Sul 
já é quarto maior destino das nossas 
exportações em África e o 32º global-
mente, tendo atingido 219,8 milhões 
de euros em 2021, o que representa 
um aumento de 16,5 por cento face 
a 2019 (188,7 milhões de euros), an-
terior recorde. Registámos, em 2021, 
um saldo comercial favorável com 
131 por cento de coeficiente de co-
bertura, invertendo o saldo negativo 
que tínhamos anteriormente. Entre os 
países UE-27, somos os 15º maior ex-
portador para este mercado.  
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Em investimento, a África do Sul repre-
sentava em dezembro de 2021 o 25º 
maior mercado em stock estrangeiro 
em Portugal, tendo em 2021 investido 
42 milhões de euros em Portugal (19º 
maior fluxo IDE). Esse interesse sul-
-africano tem olhado nomeadamente 
para os setores associados às novas 
tecnologias. E há fundos sul-africanos 
de capital de risco a olhar para mais 
oportunidades no nosso país. 
  
Temos cerca de 25 empresas portu-
guesas presentes no mercado sul-afri-
cano, com um stock de investimento 
direto português na África do Sul em 
setembro de 2021 de 95 milhões de 
euros. Após anos de queda do IDPE na 
África do Sul, acentuados pela venda 
pela CGD do Mercantile Bank à Capi-
tec em 2019, no ano de 2021 tivemos 
pela primeira vez, desde os últimos 
cinco anos, uma progressão positi-
va do IDPE no mercado sul-africano, 
tendo aumentado 8 milhões de euros 
face a dezembro de 2020.
 
E a partir deste patamar e com a aten-
ção focada, poderemos olhar para as 
oportunidades que despontam. Em 

termos políticos, os anos da corrupção 
da “State Capture” ficaram para trás, 
depois da sociedade ter mostrado 
uma saudável intolerância a tais fenó-
menos. Com o Presidente Ramapho-
sa, o país é governado por um antigo 
homem de negócios que afirma que 
não é o Estado, mas sim as empresas 
que criam emprego. E a África do Sul 
é um país que assume a noção de que 
há novas áreas de oportunidade a ex-
plorar, desde a economia azul até à 
captação consequente do seu elevado 
potencial em energias renováveis – 
que lhe permitirão não só acabar com 
os nefastos cortes de energia, como 
pensar em avançar para novas fileiras, 
como o hidrogénio verde. E sendo um 
país que também é exportador de ma-

feram. Como digo, Portugal e a África 
do Sul são velhos amigos que se des-
conhecem cordialmente.  
 
Esse desconhecimento também teve o 
seu prolongamento no plano político, 
com um longo período sem contactos 
bilaterais a nível político entre Lisboa e 
Pretória. Na verdade, por mais de 10 
anos, nenhum responsável político da 
área dos negócios estrangeiros sul-afri-
cano esteve em Portugal. Não sei se 
há uma verdadeira justificação para tal 
hiato, o que me importa mais é saber 
que ficará fechado com a já marcada 
realização das Consultas Bilaterais a ní-
vel político em Lisboa no fim de junho 
de 2022. É um sinal de um novo ciclo 
político, que espero tenha continuida-

térias-primas, tem visto que os recen-
tes sobressaltos na Economia mundial 
não são todos em seu prejuízo (pela 
valorização das commodities).  
 
Muito disto é pouco conhecido dos 
nossos agentes económicos, tal como 
a maioria dos sul-africanos que visi-
ta Portugal regressa com uma ima-
gem profundamente alterada face às 
ideias-feitas sobre nós que aqui proli-

de no plano económico e empresarial. 

E para isso, a atenção que a Revista 

Portugalglobal está a dar à África do 

Sul é um excelente prenúncio. 

 

Aqui na Embaixada, com o conjun-

to desta equipa, estamos ao dispor 

dos empresários. 

pretoria@mne.pt
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UM MERCADO POR EXPLORAR
A África do Sul representa a economia mais desenvolvida, mais diversificada, mais 
industrializada e com a classe média-alta mais numerosa do continente africano.

O país é igualmente dotado de abundantes recursos naturais (diamantes, ouro, 
platina, carvão, entre outros), de sistemas jurídico e financeiro desenvolvidos, 
de uma rede de infraestruturas satisfatória e de um sistema de comunicações 
e de transportes que permitem uma distribuição de bens e serviços eficiente.

O mercado sul-africano continua a ser 
pouco explorado pela classe empresa-
rial portuguesa, embora ofereça múl-
tiplas oportunidades de negócio em 
diferentes setores de atividade.

do fronteiras terrestres com seis países, 
contribui para que se assuma como 
principal porta de entrada para os mer-
cados da África Subsaariana. Em ter-
mos de dimensão, o país possui uma 
superfície quase duas vezes e meia 
superior à de França e uma população 
de mais de 60 milhões de habitantes, 
o que representa cerca de um sexto do 
total da população da SADC.

Os três principais polos urbanos do 
país, Joanesburgo, Cidade do Cabo 
e Durban, concentram o essencial da 
população, assim como da atividade 
económica do país. É na província do 
Gauteng, onde se situam as cidades 
de Joanesburgo e de Pretória, que se 
concentra a maioria da comunidade 
portuguesa residente na África do Sul, 
que se estima andar em torno dos 150 
mil portugueses.

A África do Sul encontra-se plena-
mente integrada na rede de organi-
zações económicas regionais, através 
da sua pertença à já referida SADC 
e ao acordo da União Aduaneira da 
África Austral (SACU), que envolve 
igualmente o Botsuana, o Essuatíni, 
o Lesoto e a Namíbia. A uma escala 
maior o país já aderiu formalmente à 
recentemente implementada Zona de 
Comércio Livre Continental Africana 
(AfCFTA), sendo igualmente membro 
da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e único país africano membro 
do G20 e dos BRICS.

 > POR GUILHERME LOPES,  
DELEGADO DA AICEP 
EM PRETÓRIA 

A maioria dos nossos concorrentes 
europeus tem neste país o seu prin-
cipal parceiro comercial africano, 
aproveitando a qualidade das suas 
infraestruturas, a força e diversifica-
ção da sua indústria – alimentada por 
um abundante stock de investimento 
estrangeiro –, e a dimensão e desen-
volvimento do seu mercado, que se 
estende além-fronteiras, principal-
mente pelos restantes 15 países que 
compõem a Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC).

O contexto geográfico da África do 
Sul, situando-se no extremo sul do 
continente africano, entre dois ocea-
nos – Atlântico e Índico –, e partilhan-
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O nosso relacionamento comercial 
com a África do Sul rege-se pelo Acor-
do de Parceria Económica (EPA), assi-
nado em 2016 entre a UE e a SADC, 
que garante aos Estados-membros 
da UE uma isenção total de barreiras 
aduaneiras sobre 85 por cento dos 
códigos pautais de bens. Fazem já 
parte do acordo, do lado da SADC, a 
África do Sul, o Botsuana, o Essuatíni, 
o Lesoto e Moçambique, sendo que 
Angola deverá ser o próximo Estado-
-membro da SADC a aderir.

A economia sul-africana é considera-
da uma economia de mercado aberta 
(o comércio externo de bens e serviços 
representa mais de 60 por cento do 
PIB), diversificada e assente no setor 
terciário, que assume um peso de cer-
ca de 70 por cento do PIB, com contri-
buições do setor secundário e primá-
rio para o PIB na ordem dos 20 por 
cento e 10 por cento, respetivamente.

O setor dos serviços, em crescimento, 
representa de longe o maior empre-
gador do país e as empresas locais, se 
bem que, confrontadas com baixos 
ganhos de produtividade, são tradi-
cionalmente bem geridas e apoiam-
-se nos setores bancário e financeiro 
de alto nível. A título de exemplo, 59 
das 100 maiores empresas africanas 
são sul-africanas e a bolsa de valores 
de Joanesburgo (JSE), a maior do con-
tinente, é igualmente uma das vinte 
maiores bolsas de valores do mundo.

Porém, os efeitos da pandemia da 
COVID-19 não deixaram de se fa-
zer sentir, principalmente em 2020, 
quando se verificou uma contração de 
6,4 por cento do PIB sul-africano. Em 
2021, a taxa de crescimento do PIB já 
foi de 4,9 por cento, estando previs-
to um crescimento de 2,0 por cento 
em 2022. A atual conjuntura global 
negativa impactou também alguns 
dos problemas estruturais que o país 
enfrenta, nomeadamente uma taxa 
de desemprego elevada – atingiu no 
quarto trimestre de 2021 o nível his-
toricamente alto de 35,3 por cento –, 

Nos últimos anos, a África do Sul 
viu-se confrontada com uma situa-
ção de défice energético crónico, 
impactando negativamente a indús-
tria local e o crescimento económico 
do país. Esta situação deve-se ainda 
ao facto de ser o 14º maior emissor 
de gases com efeito de estufa do 
mundo, com mais de 80 por cento 
da eletricidade produzida no país 
ter origem em centrais a carvão.

Procurando melhorar o seu fraco 
desempenho ambiental, o país ini-
ciou o processo de descarboniza-
ção assumido nos Acordos de Paris 
e desenvolveu uma oferta energé-
tica capaz de preencher o seu défi-
ce energético.

Neste cenário, o desenvolvimento 
do setor das energias renováveis 
surge no topo das prioridades das 
autoridades locais, tendo estas mul-
tiplicado a partir de 2021 medidas 
de reestruturação do mercado da 
energia sul-africano, permitindo o 
advento de novos modos de produ-
ção de energia no país. A recente 
liberalização do mercado de pro-
dução e o fornecimento de eletri-
cidade anunciada pelo presidente 
Ramaphosa é exemplo disso, por 
permitir a entidades privadas geri-
rem uma capacidade instalada de 
produção de eletricidade para au-
toconsumo até 100 MW – quando 

Energias Renováveis

o limite anterior era de 1 MW -, 
e escoar para a rede pública os 
seus excedentes de produção. Na 
sequência desse anúncio, diversos 
projetos de auto geração elétrica 
começaram a ser estudados e de-
senvolvidos, principalmente pelos 
grandes grupos mineiros e indus-
triais presentes no país.

Para além dos projetos de grande 
dimensão (principalmente de fon-
te solar ou eólica), para os quais as 
parcerias com os principais players 
internacionais são essenciais, exis-
tem igualmente diversas oportu-
nidades na área da microgeração, 
como forma de participação na 
expansão do acesso à energia nas 
zonas mais pobres e em áreas ru-
rais. Por outro lado, a necessidade 
de know-how neste setor conti-
nua a ser significativa, designada-
mente no âmbito dos estudos de 
impacto e sustentabilidade am-
biental, gestão da biodiversidade 
e eficiência energética.

O facto de a África do Sul benefi-
ciar da presença de escritórios de 
representação de diversas orga-
nizações multilaterais no país po-
derá contribuir para a aceleração 
do desenvolvimento de projetos 
na área das renováveis e assim 
contribuir para a transição ener-
gética necessária.
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contribuindo assim para o incremento 
das desigualdades sociais no país.

A estes problemas estruturais so-
mam-se outros, como as baixas taxas 
de crescimento económico registadas 
na última década, a rigidez do mer-
cado de trabalho, índices de crimina-
lidade elevados, níveis educacionais 
insuficientes, níveis de corrupção ele-
vados e um défice energético crónico 
– em consequência da falta de inves-
timento na infraestrutura energética 
do país e do peso excessivo (mais de 
80 por cento) que o carvão represen-
ta no mix energético do país, o que 
tem provocado disfuncionamentos 
graves, por exemplo, na atividade da 
indústria local.

Ainda assim, a África do Sul obteve 
em 2021 uma performance comercial 
excecional. O aumento, entre 2019 e 
2021, de 8,4 por cento das suas im-
portações globais de bens coincidiu 
com o crescimento de 40,6 por cento 
das suas exportações em igual perío-
do. Os setores das indústrias extrati-
va e química, da agricultura e da in-
dústria automóvel foram os que mais 
contribuíram para este feito.

Embora a conjuntura atual exerça 
particular pressão sobre o sistema 
monetário, é positivo para as nossas 
exportações o caminho de valorização 
constante face ao Euro que o Rand 
sul-africano tem vindo a percorrer de-
pois dos mínimos históricos atingidos 

em agosto de 2020, durante o pico da 
crise provocada pela pandemia.

Outro fator positivo não negligen-
ciável para as nossas empresas, tra-
dicionalmente pouco aproveitado, é 
a numerosa comunidade portuguesa 

A África do Sul é o maior mercado 
de produtos farmacêuticos da Áfri-
ca Subsaariana, com um peso de 
cerca de 3,4 mil milhões de euros 
em 2020. As importações sul-afri-
canas deste tipo de produto ascen-
deram a 2,2 mil milhões de euros 
nesse ano, sendo os três principais 
mercados de importação a Índia, a 
Alemanha e França. 

O país prevê implementar até 2026 
o Seguro Nacional de Saúde (NHI), 
de modo a garantir à totalidade da 
sua população o acesso a cuidados 
de saúde. Assim, perspetiva-se um 
aumento na procura por medica-
mentos, principalmente do tipo ge-

Produtos Farmacêuticos 

nérico sujeito a receita, assim como 

um aumento da produção local de 

produtos farmacêuticos genéricos 

– sabendo que o país não possui 

para já capacidade de produção de 

princípios ativos. 

Os programas nacionais de luta 

contra a HIV/SIDA e contra a tuber-

culose continuarão a representar as 

maiores despesas públicas no setor 

da saúde, mas, a longo prazo, o 

enfoque deverá ser cada vez mais 

dado ao combate às doenças cróni-

cas – diabetes, doenças cardiovas-

culares, hipertensão e tratamentos 

contra o cancro.



MERCADOSjunho 2022 31

Nas últimas décadas verificou-
-se uma expansão significativa 
deste setor, tendo a África do 
Sul conseguido posicionar-
-se na 20ª posição da lista de 
maiores fabricantes de automó-
veis do mundo em 2021. Estão 
presentes no país vários fabri-
cantes, como a BMW, Ford, 
Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, 
Renault, Toyota e Volkswagen. 

O governo sul-africano classifi-
cou a indústria automóvel en-
quanto setor prioritário, pers-
petivando o aumento até 2035 
do fabrico de automóveis para 
1,4 milhões de unidades por 
ano (foram produzidas 499 mil 
unidades em 2021). 

Nas áreas das componentes e 
ferramentas especiais, incluindo 
os moldes, continua a verificar-
-se uma carência na oferta local 
face à dimensão da procura in-
terna e, pese embora os mer-
cados asiáticos tenham vindo a 
ganhar fatias de mercado face 
aos concorrentes ocidentais, so-
bra margem de manobra para 
as empresas portuguesas.

Indústria 
Automóvel

A existência de uma desenvolvida classe média-alta sul-africana continua a 
justificar a procura por produtos de design sofisticado e de qualidade, per-
mitindo oportunidades nas categorias de produto de gama média/alta. En-
quanto os têxteis-lar, as louças e a cutelaria são escoados maioritariamente 
através de grandes superfícies, o vestuário e o calçado (setores dentro do 
qual somos os segundos maiores exportadores europeus, depois de Itália) 
são predominantemente adquiridos em lojas de especialidade ou por via do 
e-commerce, setor em franca expansão no país.

Fileira Casa e Fileira Moda & Calçado

instalada na África do Sul, principal-
mente de cariz empresarial, capaz de 
assumir um papel de relevo no apoio 
ao estabelecimento de contatos e de 
parcerias entre empresas portuguesas 
e sul-africanas.

O número de empresas portuguesas 
instaladas na África do Sul manteve-
-se estável ao longo dos últimos anos. 
São casos de destaque o da Amorim 
Cork, instalada na província do Cabo 
Ocidental e principal fornecedor de ro-
lhas de cortiça para a indústria viníco-
la do país; o da Mota-Engil, instalada 

em Joanesburgo, que recentemente 
mostrou capacidade de diversificação 
da sua atividade no país através da 
entrada na indústria mineira; e o da 
Sodecia, instalada em Pretória e em 
vias de inaugurar uma nova unidade 
fabril na Tshwane Automotive Special 
Economic Zone. Conta-se, igualmen-
te, com a presença de três represen-
tações bancárias portuguesas: a Caixa 
Geral de Depósitos, o Millenium-BCP 
e o Santander Totta.

A África do Sul, independentemente 
dos problemas estruturais que apre-

senta, continua a ser a grande porta 
de entrada para a África Subsaariana 
e o principal centro de operações das 
multinacionais instaladas no continen-
te. O sistema financeiro desenvolvido, 
a indústria de ponta, a comunidade 
empresarial muito dinâmica e os al-
tos padrões de consumo inerentes a 
uma numerosa classe média-alta, para 
além de fazerem da África do Sul um 
incontestável líder regional, represen-
tam para as empresas portuguesas fa-
tores atrativos ainda por explorar. 

aicep.pretoria@portugalglobal.pt
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•  Dimensão, diversificação e nível de desenvolvimento do 
mercado interno, com forte implantação de empresas multi-
nacionais e uma importante classe média-alta (cerca de sete 
milhões de pessoas) com elevados padrões de consumo;

•  Capacidade de penetração dos restantes mercados afri-
canos (incluindo Moçambique e, numa menor medida, 
Angola) por parte das empresas sul-africanas;

•  Mercado de referência para os países limítrofes, tornan-
do os produtos presentes neste mercado facilmente acei-
táveis nos restantes;

•  Sistema bancário saudável e um sistema financeiro de-
senvolvido, com uma dívida pública maioritariamente 
em Rand e de longo prazo (média de 12 anos);

•  Regras de defesa do consumidor desenvolvidas e cor-
retamente aplicadas por instituições sólidas, enraizadas 
naquele que é considerado o melhor ambiente de negó-
cios do continente.

•  Fortes desigualdades sociais – país com maior 
coeficiente de Gini no mundo – e taxa de desemprego 
elevada, especialmente entre os jovens;

•  Fraco crescimento económico e falta de investimento 
público registados na última década;

•  Crise energética, consequência de uma rede de 
fornecimento de eletricidade em situação crónica de 
sub capacitação;

• Escassez de mão-de-obra qualificada;

•  Rigidez do mercado de trabalho, provocada por 
discriminação positiva, como o Broad-Based Black 
Economic Empowerment (B-BBEE).

ANÁLISE SWOT

•  Flexibilização dos regulamentos de licenciamento para 
auto geração de eletricidade, potencialmente libertando 
até 5.000 MW de energia na rede elétrica nacional até 
2024, podendo trazer um alívio à pressão energética res-
sentida pela indústria local;

•  Recente reestruturação e recapitalização de grandes em-
presas públicas em situação de falência ou de pré-falência;

•  Atual ciclo de valorização do Rand sul-africano face ao Euro.

•  Aumento da sensibilidade-preço do consumidor sul-africa-
no no contexto atual de inflação galopante generalizada;

•  Mercado particularmente exposto às consequências do 
encarecimento e disrupções sentidas nas cadeias logís-
ticas globais;

•  Medidas de localisation impostas pelas autoridades lo-
cais, como a imposição de cotas ou de aumentos tarifá-
rios nas importações de certos produtos;

•  Empresas sul-africanas com modo de atuação tradicio-
nalmente conservador e com menor propensão a altera-
ções nas suas cadeias de fornecimento.

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – ÁFRICA DO SUL

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ÁFRICA DO SUL

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A ÁFRICA DO SUL

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A ÁFRICA DO SUL POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA ÁFRICA DO SUL POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/fev

2022  
jan/fev

Var % 
22/21b

Exportações 180,0 172,5 188,7 147,4 219,7 8,1 29,2 25,8 -11,8

Importações 216,1 232,2 197,3 214,5 167,9 -5,2 14,0 10,5 -25,1

Saldo -36,2 -59,7 -8,7 -67,1 51,8 -- 15,2 15,3 --

Coef. Cob. % 83,3 74,3 95,6 68,7 130,8 -- 208,6 245,6 --

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

Veículos e outro mat. transporte 53,5 29,7 48,2 32,7 101,5 46,2 110,7

Máquinas e aparelhos 31,0 17,2 28,3 19,2 28,6 13,0 1,0

Alimentares 6,4 7,3 4,9 16,9 7,7 132,3

Plásticos e borracha 19,0 10,6 10,9 7,4 16,8 7,7 54,6

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

Var % 
21/20b

Exportações 83,7 99,8 100,3 52,5 62,5 -2,2 19,0

Importações 54,9 55,0 55,3 44,9 35,3 -9,9 -21,4

Saldo 28,8 44,8 45,0 7,6 27,2 -- --

Coef. Cob. % 152,4 181,5 181,4 116,9 177,1 -- --

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

Agrícolas 113,7 52,6 157,5 73,4 121,2 72,2 -23,0

Plásticos e borracha 11,6 5,3 14,0 6,5 25,2 15,0 79,5

Veículos e outro mat. transporte 42,6 19,7 31,3 14,6 5,5 3,3 -82,3

Químicos 4,7 2,2 3,1 1,5 4,5 2,7 44,3

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros    
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021     (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022   
(2016 a 2020: resultados definitivos; 2021 e 2022: resultados preliminares)

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

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A ÁFRICA DO SUL – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

Var % 
21/20b

IDPE 15,4 17,8 -215,2 -2,6 6,4 -211,8 346,4

IDE -15,4 28,8 67,4 27,1 41,8 103,9 54,4

Saldo 30,8 -11,0 -282,6 -29,7 -35,4 -- --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de Euros (valores líquidos)     
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021; (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021 
Princípio Direcional: reflete a direção ou influência do investimento, isto é, o Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) e o Investimento Direto do Exterior 
em Portugal (IDE).

AMORIM CORK
Cortiça portuguesa reconhecida 

na África do Sul  
A rota de vinhos da África do Sul, nos arredores da 

Cidade do Cabo, é considerada uma das mais belas do 
mundo, oferecendo paisagens espetaculares e atrações 

naturais, assim como vários exemplos da charmosa 
arquitetura holandesa dos séculos XVIII e XIX.

E é precisamente entre o mar, a mon-
tanha e as vinhas, na bonita cidade 
de Stellenbosch, que encontramos a 
Amorim Cork, a filial do grupo corti-
ceiro português. Fundada em 1982, e 
em atividade há quatro décadas, esta 

filial tornou-se uma das mais carismá-
ticas, por ter sido a primeira a ser for-
mada fora da Europa.

A Amorim acompanhou de perto a 
transformação do país, particularmen-

te da indústria vinícola, que era domi-
nada por grandes cooperativas até 
1990. O resultado dessa remodelação 
é hoje mais do que evidente, com 
oferta de vinhos varietais baseados 
em terroir, produzidos e comercializa-
dos por uma diversidade de produto-
res independentes.

A aposta sólida na qualidade e serviço 
personalizado, permitiu à Amorim esta-
belecer relações de longa data com uma 
base de produtores mais emblemáticos 
e premiados a nível internacional.

Esse compromisso continua a ser for-
talecido, fruto do reconhecimento da 
rolha de cortiça como um parceiro 
natural do vinho e as suas excelen-
tes credenciais de sustentabilidade. 
A condição natural da matéria-prima, 
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assim como das suas propriedades de 

sequestro de carbono elevam o posi-

cionamento da empresa como parcei-

ra na sustentabilidade.

Graças ao espírito de inovação e in-

vestimento em pesquisa e desen-

volvimento, a Amorim tem também 

explorado outras aplicações para a 

cortiça na África do Sul, ou seja, fora 

do negócio tradicional de vinho. Esta 

situação é possível devido à natureza 

excecional da cortiça, um material li-

vre de produtos químicos, totalmente 

reciclável, impermeável e termicamen-

te eficiente, com propriedades únicas 

e infinitas possibilidades. Em parceria 

com arquitetos, designers, engenhei-

ros e cientistas, tem surgido um con-

junto de novas aplicações para a cor-

tiça, com as vantagens acrescidas de 

garantir a sustentabilidade ambiental. 

Os produtos da corticeira podem ser 

encontrados em alguns edifícios de 

referência, como a galeria de arte con-

temporânea Zeitz Mocca (Silo), o es-

tádio da Cidade Do Cabo, os estúdios 

da televisão estatal SABC ou até a sala 

WIFI da Table Mountain, o que contri-

bui para elevar o valor da cortiça e tam-

bém a marca Portugal na África do Sul.

Como muitos outros países, os desa-

fios sul africanos envolvem o acesso à 

energia, encontrando-se o país numa 

fase de transição energética. Além 

disso, promover a industrialização po-

derá reduzir as desigualdades econó-

micas e o desemprego.

Sendo o segundo país mais rico do 

continente, a África do Sul continua 

a oferecer oportunidades para as em-

presas que pretendem exportar ou 

importar, por ter uma economia diver-

sificada e com um elevado potencial 

de crescimento nos últimos anos. 

amorimcork.co.za

RAMIREZ
Uma relação duradoura 

aliada à qualidade 
das conservas portuguesas

A Ramirez é a mais antiga empresa de conservas de 
peixe ainda em laboração do mundo. Sendo uma 

empresa exportadora por tradição, está presente em 
mais de 55 mercados e em todos os continentes com 
14 marcas internacionais. A presença no mercado sul-
africano é longa e com resultados que comprovam a 

qualidade do produto português.

A relação com África do Sul começou 

há cerca de 45 anos, com a participa-

ção no “Rand Show”, onde Manuel 

Ramirez foi abordado ocasionalmen-

te por um diretor do SABS – South 

African Bureau of Standard. Deste 

primeiro contacto resultou a acredita-

ção dos produtos da Ramirez e, con-

sequentemente, o início de uma boa 

e duradoura relação comercial com o 

mercado sul-africano.

O objetivo estratégico da Ramirez pas-

sa, e sempre passou, por um mix de 

mercados internacionais que permi-

ta ter um equilíbrio nas exportações.  

A aposta na África do Sul nasceu da 

enorme experiência adquirida em vá-

https://www.amorimcork.co.za/
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rios mercados internacionais, da opor-
tunidade de negócio, da forte presen-
ça da comunidade portuguesa (em 
Johannesburg e Pretoria), da qualida-
de do produto (sardinhas portugue-
sas), pela excelência do Departamento 
de Qualidade e pela própria vantagem 
competitiva da Ramirez, com diferen-
ciação e capacidade de antecipar.

A África do Sul é um mercado difícil 
e exigente por diversas razões. Em 
primeiro lugar, há uma instabilidade 
da sua moeda, o South African Rand 
(ZAR), que nos últimos dez anos per-
deu cerca de 36 por cento do seu 
valor. Desde 2014, o ZAR teve três 
crises, a mais grave em 2020 com 
um Rand a valer 0.048 euros. Hoje, 
um ZAR mais forte facilita em mui-
to o negócio neste país. Depois, há 
também a enorme exigência da enti-
dade reguladora, que fiscaliza toda a 
mercadoria, rotulagem e própria cra-
vação das latas. 

Tendo em conta toda a experiência 
internacional, a Ramirez consegue 
identificar a África do Sul está no le-

que dos países mais exigentes para 

se exportar. O mercado em si é atual-

mente inundado de produtos baratos 

produzidos no oriente, que são, no 

entanto, bastante diferentes do pro-

duto da Ramirez, quer em termos das 

espécies de peixe utilizadas, quer na 

qualidade e preço ao consumidor. 

Nestes 45 anos de presença no mer-

cado, várias foram as mudanças no 

mercado que exigiram a adaptação 

a novas tendências e exigências. 

A Ramirez, sabendo adaptar-se a es-

tas mudanças, foi ao longo dos anos 

mantendo a grande parte dos clien-

tes e distribuidores e até, conquistan-
do outros tantos.   

O paradigma do comércio internacio-
nal está a mudar. Neste contexto o 
“ser competitivo” é cada vez mais um 
enorme desafio para todas as empre-
sas exportadoras. É necessário saber 
ler estes sinais, antecipar e ajustar a 
estratégia. Num mundo cada vez mais 
global, a aposta neste mercado será 
contínua, sempre pela via da diferen-
ciação e qualidade, trazendo desta 
forma valor acrescentado. 

https://ramirez.pt/

https://ramirez.pt/
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África do Sul em ficha

Embaixada de Portugal 
na África do Sul 
599, Leyds Street, Muckleneuk, 

Pretória – 0002 

República da África do Sul

Tel.: 002 712 341 23 40/1/2

Fax: 002 712 341 39 75 | 002 712 440 30 71

pretoria@mne.pt

Endereços úteis

Ranking global

51º/82 62º/64 112º/177 70º/179

BB/AAA=risco menor; D=risco maior BB/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

Embaixada da África 
do Sul em Portugal
Av. Luís Bivar, 10

1069-024 Lisboa

Tel.:  213 192 200

Fax: 213 555 931 | 213 535 713

embsa@embaixada-africadosul.pt

AICEP Pretória 
599, Leyds Street, Muckleneuk, 

Pretória – 0002 

República da África do Sul

Tel.: +27 (0)12-341-2340/1/2

Fax: +27 (0) 86 648 39 56

aicep.pretoria@portugalglobal.pt

População

60 milhões de habitantes.

Capital

Pretória é a capital executiva da África do 

Sul, a Cidade do Cabo é a capital legislativa 

e Bloemfontein é a capital judiciária. 

Joanesburgo, Durban e Port Elizabeth são 

outras cidades relevantes. 

Língua

A África do Sul conta com 11 línguas oficiais, 

nomeadamente o inglês, o africânder, entre 

outras.

Diferença horária

Mais uma hora em relação a Portugal 

Continental durante o horário de Verão e 

mais duas horas durante o horário de Inverno.

Moeda

A moeda local é o Rand (ZAR).

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), 2021; IMD – World Competitiveness Ranking 2021; Heritage – Economic Freedom Index 2022; IT – Corruption Perceptions 
Index 2021; The Economist Intelligence Unit (EIU) 2022

mailto:pretoria%40mne.pt%20?subject=
mailto:embsa%40embaixada-africadosul.pt?subject=
mailto:aicep.pretoria%40portugalglobal.pt?subject=
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A Minority Denim tem o compromisso 
de criar valor em todos os projetos e 
apresentar soluções cada vez mais sus-
tentáveis , que correspondam tanto às 
expetativas da empresa, como às dos 
seus clientes. "Queremos ser reconhe-
cidos mundialmente como um parceiro 
forte a considerar na consultoria de la-
vagem e tingimento, criando tendên-
cias e contribuindo para o constante 
desenvolvimento do setor", afirma 
Diogo Aguiar, CEO da Minority Denim.

Como laboratório de desenvolvimen-
to de amostras, Diogo Aguiar e os 
restantes três colaboradores estão 
sempre à procura de novas técnicas 
e métodos para satisfazer as necessi-
dades de um mercado em constante 

MINOTIRY DENIM
Soluções sustentáveis que revolucionam 

o mundo da moda

A Minority Denim, com sede em Vila Nova de Famalicão, é uma empresa 
de desenvolvimentos de amostras de denim e de tingimentos, fundada em 

2015 por Diogo Aguiar.  Exportando 50 por cento do seu volume de negócios, 
a empresa apresenta os conceitos BioTint e Tech on Textile, um tingimento 

e técnicas que fazem a diferença no mundo da moda.

transformação. Assim, surgem os con-
ceitos de Tech on Textile e de BioTint.

O Tech on Textile é um serviço de con-
sultadoria e desenvolvimento de amos-
tras, direcionado para o tecido denim, 
consistindo no desenvolvimento de la-
vagens ecológicas e sustentáveis, com 
utilização reduzida ou mesmo nula de 
produtos químicos, baixo consumo de 
água e energia, um visual atrativo ao 
nível de uma lavagem convencional e 
sem impacto na saúde dos operadores 
e técnicos durante os procedimentos. 

Já o conceito BioTint surge após al-
guns anos de pesquisa, com o intuito 
de criar uma alternativa ao mercado. 
É uma nova tecnologia de tingimento 
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em peça, 100 por cento feito em Por-
tugal, certificada pela SGS como sen-
do 100 por cento natural e orgânico. 
Para garantir a qualidade, o controlo 
do processo e a filosofia sustentável, a 
Minority Denim disponibiliza-se para fa-
zer as produções nas suas instalações.
 
No BioTint, com o pressuposto de ge-
rar uma economia circular, é feita uma 
recolha de matéria orgânica que iria 
para o lixo, atribuindo um valor ao 
produtor e fazendo-se o posterior tin-
gimento da peça. De seguida, todos 
os resíduos originários do tingimento 
vão para um compostor, que servirão 
para fertilizar a terra.

A empresa conseguiu assim desenvol-
ver 14 cores através de matérias or-
gânicas, entre elas o café e a cebola, 
com parcerias com produtores locais; 
o eucalipto, que a própria equipa da 
Minority Denim vai buscar às matas; e 
a nogueira e a faia, através de parce-
rias com carpinteiros locais que forne-
cem os restos das madeiras que iriam 
para o lixo.

A Minority Denim preza a qualidade 
dos seus serviços, contando por isso 
com um vasto leque de players do mer-
cado, desde confecionadores, design-

ers, produtores de tecidos e malhas a 
produtores de acessórios, entre outros, 
a fim de oferecer aos seus clientes total 
apoio durante a sua jornada.

Atualmente, a Minority Denim tem 
um volume de negócios de cerca de 
200 mil euros, dos quais 50 por cento 
provêm da exportação, e conta com 
uma vasta carteira de clientes, que 
vão desde a Moda de Luxo até à Fast 
Fashion, em países como o Paquistão, 
Dubai e Marrocos, mais direcionados 
para o Tech on Textile e desenvolvi-
mento denim.  

No caso do BioTint, os principais clien-
tes são França, Espanha, Itália, Norte 

da área da moda, elaborando estudos 

de mercado, percebendo quem é o 

cliente interessado e comunicando de 

forma genuína, clara e focada nos va-

lores, interesses e realidades do mer-

cado alvo. Aposta também em redes 

sociais e no digital como forma de dar 

a conhecer a empresa e os produtos 

aos vários públicos.

A Minority Denim guia-se pela susten-

tabilidade e a responsabilidade social, 

onde se sentem positivos e com expe-

tativas sobre o futuro, continuando 

em constante pesquisa para encon-

trar novas soluções e acreditando que 

com esta visão da indústria podem 

da Europa, entre outros. A Minority 
Denim tem como objetivo alcançar 
outros mercados na Europa, como por 
exemplo o mercado inglês e o merca-
do alemão, e fora da Europa, os Esta-
dos Unidos e o Canadá.

A sua estratégia de internacionaliza-
ção foca-se na visita a grandes feiras 

contribuir para um mundo melhor. Se-

gundo Diogo Aguiar, “o nosso gosto 

pela moda, juntamente com o prazer 

de ver os nossos clientes felizes, é o 

que nos motiva, e fazê-lo de forma 

sustentável sabe ainda melhor". 

https://minoritydenim.com/

https://minoritydenim.com/
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A Triwool, SA dedica-se ao desenho 

e produção de vestuário de moda na 

área das malhas circulares. Surgiu a 4 

de abril de 2011, quando os fundado-

res, José Pedro Barros e Filipe Camei-

ra, até então sócios de uma empresa 

com produções exclusivamente Made 

in China, decidiram inverter o proces-

so e dedicar-se ao desenvolvimento de 

design e produção de moda rápida e 

de proximidade com um novo Made 

in Portugal.

Esta visão de processo conduziu o 

projeto e o seu crescimento. Com 

sede no Porto e as suas sedes produ-

tivas em Esposende, a Triwool conta 

atualmente com 140 colaboradores, 

produzindo em Portugal e Marrocos 

mais de 3.3 milhões de unidades. 

Enquanto empresa cuja totalidade 
da sua produção se destina à expor-
tação, pontualmente colabora com 
alguns projetos nacionais.

A missão da Triwool é criar e produzir 
vestuário de excelência e de elevada 
qualidade, com a máxima exigência 
social e ambiental, de modo a ser uma 
referência no mercado internacional. 
Para os próximos anos, definiu como 
objetivos aumentar a qualidade dos 
recursos humanos e produtos, man-
tendo-se na vanguarda dos produtos 
de moda e liderança nas matérias de 
transição digital e energética. Diferen-
cia-se pela introdução de uma abor-
dagem transversal do departamento 
criativo em todos os clientes, sendo 
um parceiro indispensável no processo 
de desenvolvimento.

Enquanto empresa exportadora por 
excelência desde a sua origem, a es-
tratégia passa por consolidar a pre-
sença nos melhores clientes e marcas 
europeias, bem como aumentar a pre-
sença nos clientes mais relevantes em 
mercados-alvo.

Atualmente, produz peças de vestuário 
com um posicionamento nas gamas 
média e alta, tendo como principais 
clientes marcas de moda e luxo em 
Espanha, França, Reino Unido, Alema-
nha, Suécia, Áustria, Dinamarca, Cana-
dá e Estados Unidos da América. 

O objetivo da Triwool é manter o volu-
me de negócio para clientes de gamas 
médias e aumentar as exportações 
nas gamas altas, para isso, a sua es-
tratégia passa pelo investimento em 
novas unidades produtivas em Portu-
gal e também pelo acompanhamento 
desse investimento com a formação 
continua dos melhores recursos hu-
manos do mercado.

Ainda que penalizados pelo impacto 
da quebra de consumo devido à pan-
demia, os resultados de 2021 foram 
positivos para o grupo. Para 2022, 
apesar do aumento das matérias-

TRIWOOL 
Uma referência portuguesa 
no mercado internacional

Dedicada ao desenho e produção de vestuário 
de excelência e elevada qualidade, a Triwool 
é uma empresa portuguesa exportadora e de 
referência no mercado internacional. Além 

disso, aposta nos recursos humanos e na 
transição digital e energética na sua produção.
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-primas, energia, transportes e a ins-
tabilidade política na Europa, o grupo 
aponta para valores de crescimento 
pré-pandemia. 

“O setor têxtil em Portugal é tradi-
cionalmente forte e resiliente. Tem 
demonstrado grande capacidade 
adaptativa. Se a União Europeia e as 
instituições governamentais portu-
guesas criarem as políticas industriais 
e comerciais certas, eu antecipo um 
futuro promissor para a indústria têx-
til”, afirma José Pedro Barros, admi-
nistrador da Triwool.

De forma a acompanhar as necessi-
dades industriais e de serviços com-
plementares que o mercado cada vez 
mais procura, temos vários projetos 
em curso no primeiro semestre de 
2022, onde destacamos os seguintes: 
a finalização do laboratório interno 
certificado, a nova linha de produ-
ção interna com 60 pessoas e ainda 
a construção do novo centro de distri-
buição até 2023. 

www.triwool.pt

https://www.triwool.pt/en/
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FACTOS & TENDÊNCIAS

Disrupções causadas 
pela Guerra na Ucrânia

“War in Ukraine: Twelve 
disruptions changing the world”, 
McKinsey, maio de 2022

A Guerra na Ucrânia está a causar dis-

rupções críticas cujo impacto irá depen-

der da duração do conflito, das políti-

cas governamentais e das respostas de 

empresas e consumidores. A consultora 

McKinsey identificou algumas das prin-

cipais ameaças, nomeadamente a crise 

humanitária e o impacto na segurança 

energética e alimentar.

Vários países europeus têm reduzido as 

importações de gás russo, que deverão 

diminuir de 36 por cento para cerca de 

10 por cento, e preveem-se também in-

terrupções no setor alimentar, uma vez 

que a Rússia e a Ucrânia produzem um 

terço das exportações de amoníaco e 

potássio, dois ingredientes essenciais dos 

fertilizantes, e são também responsáveis 

por 30 por cento da produção mundial 

de trigo e cevada, 15 por cento do milho 

e 65 por cento do óleo de girassol. 

CONSULTAR

PIB da zona euro crescerá 
menos 1 ponto percentual 
devido à guerra
“War dents growth – 
Interim Economic Outlook”, 
CréditoYCaución, abril de 2022

O PIB da zona euro deverá crescer 2,9 

por cento em 2022, menos um ponto 

percentual face às estimativas avança-

das antes do início da guerra na Ucrânia, 

Unit sublinha que os mercados asiáticos 
serão afetados pelo aumento do preço 
das commodities e pela instabilidade 
nos mercados financeiros.

A Rússia é um importante fornecedor 
de energia a países como a China, Ja-
pão e Coreia do Sul, os quais poderão 
também ser afetados por interrupções 
no abastecimento de gases raros usa-
dos no fabrico de semicondutores. 
Vários países do Sul da Ásia compram 
fertilizantes e cereais à Rússia e à Ucrâ-
nia, por isso o setor agrícola e alimentar 
também deverá ser afetado.

CONSULTAR

OCDE analisa impacto 
da urbanização em África

“Africa’s Urbanisation Dynamics 
2022 – The Economic Power of 
Africa’s Cities”, OCDE, abril de 2022

A emergência de centros urbanos em 
África tem vindo a contribuir para um 
maior desenvolvimento económico 
e para padrões de vida mais elevados 
no continente, conclui um relatório 
da OCDE. Para esta organização, os 
governos africanos devem investir em 
serviços e infraestruturas que liguem as 
várias cidades e na capacitação das ad-
ministrações locais.

Em África surgiram mais de 5000 novas 
cidades desde 1990 e a urbanização 
tem sido responsável por cerca de 30 
por cento do aumento do PIB per capi-
ta verificado neste continente nas duas 

últimas décadas. 

CONSULTAR

adianta um estudo da seguradora Cré-

dito Y Caución. Esta revisão em baixa 

das previsões de crescimento está rela-

cionada com a interrupção de cadeias 

de abastecimento, com o aumento dos 

preços de matérias-primas e com o im-

pacto negativo do conflito na confian-

ça das empresas e dos consumidores.

O impacto da guerra será diferente 

em cada mercado da zona euro, mas 

afetará sobretudo a Alemanha (menos 

1,8 pontos percentuais do PIB face às 

previsões anteriores) e Itália (menos 

1,5 pontos percentuais). Foi também 

revisto o crescimento da economia 

mundial, que será de 3,4 por cento em 

2022, 0,7 pontos percentuais abaixo 

das estimativas anteriores.

CONSULTAR

Guerra terá impacto 
no preço das commodities 
e nos mercados 
financeiros da Ásia 

“The outlook for Asia following 
the Russian invasion of Ukraine 
- How the Russia-Ukraine war 
is reshaping geopolitical and 
economic developments in Asia”, 
Economist Intelligence Unit, maio 
de 2022

Os mercados asiáticos estão menos 

expostos ao impacto da guerra na 

Ucrânia do que os países europeus 

porque o volume de transações de 

bens com a Rússia e a Ucrânia é menor 

e não se preveem interrupções signifi-

cativas das cadeias de abastecimento. 

No entanto, a Economist Intelligence 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-twelve-disruptions-changing-the-world
https://www.eiu.com/n/campaigns/the-outlook-for-asia-following-the-russian-invasion-of-ukraine/
https://www.oecd.org/africa-urbanisation/
https://mcusercontent.com/6e80a001fed29014a95f31e0e/files/da99b492-daa8-7b3d-bf87-6e17dceae9c3/economic_outlook_0422.01.pdf
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De acordo com as regras da rotula-
gem e da informação a prestar ao 
consumidor no Reino Unido, os pro-
dutos alimentares pré-embalados de-
vem estar identificados e incluir, en-
tre outros aspetos, a designação do 
alimento, ingredientes, quantidades, 
peso ou volume, prazo de validade e, 
em alternativa, o nome e morada do 
fabricante ou da empresa importado-
ra. Porém, a partir de 1 outubro de 
2022, a identificação do importador 
no Reino Unido passará a ser obri-
gatória, podendo essa imposição ser 
cumprida em território britânico an-
tes da comercialização dos produtos.

CONSULTAR

Registar uma empresa 
na África do Sul

“South Africa: The Fundamentals 
Of Registering Your Business 
With The CIPC In South Africa” – 
Lexology, abril 2022

Uma empresa estrangeira que pre-
tenda realizar negócios na África do 
Sul deverá registar-se no país como 
sociedade de direito local/subsidiária 
ou como sociedade estrangeira. O re-
gisto implica o cumprimento de deter-
minados requisitos, como a menção 
do nome da sociedade, os seus fins, a 
morada e os contactos dos diretores, 
entre outras informações.

CONSULTAR

Novo alimento 
em circulação no 
mercado comunitário

“Autorização Novo Alimento: 
proteína de feijão-mungo (Vigna 
radiata)” – DGAV, abril 2022

A Comissão Europeia aprovou o co-

mércio de um novo alimento, a “pro-
teína feijão-mungo”, com a devida 

Transição energética é uma 
necessidade urgente

“Fostering Effective Energy 
Transition – 2022 Edition”, World 
Economic Forum, maio de 2022

A necessidade de acelerar a transição 

energética tornou-se anda mais eviden-

te com o recente aumento dos preços 

de combustíveis, com os novos desafios 

relacionados com a segurança energé-

tica e com os progressos insuficientes 

no combate à crise climática, sublinha 

o relatório “Fostering Effective Energy 

Transition – 2022 edition”. O estudo 

alerta para o facto de o mundo estar a 

enfrentar a crise energética mais grave 

desde a década de 1970.

CONSULTAR

Alteração dos benefícios 
fiscais em Angola

“Alerta Fiscal Angola - Aprovado 
Código dos Benefícios Fiscais” – 
Miranda Alliance, abril de 2022

O Código dos Benefícios Fiscais em An-

gola acaba de ser aprovado pela Lei n.º 

8/22, de 14 de abril, que entrou em vi-

gor a 14 de maio. Este instrumento pre-

vê benefícios fiscais para o investimento 

privado sob a forma de reduções fiscais, 

tais como a diminuição da taxa de Im-

posto Predial, de forma a fomentar o 

investimento estrangeiro em Angola.

CONSULTAR

Novas regras 
para a exportação 
de produtos alimentares 
pré-embalados para 
o Reino Unido

“Food labelling: giving food 
information to consumers” 
– GOV.UK, maio de 2022 

avaliação científica quanto à seguran-
ça do mesmo. A este novo alimento 
são impostas condições de utilização e 
requisitos de rotulagem.

CONSULTAR

Atividade económica 
recuperou em 2021

Boletim Económico do Banco 
de Portugal – maio de 2022 

Após a queda de 8,4 por cento em 
2020, o PIB cresceu 4,9 por cento em 
2021, situando-se no último trimestre 
1,4 por cento abaixo do valor pré-pan-
demia. Quanto aos principais agrega-
dos da despesa, o consumo privado e 
as exportações totais aproximaram-se 
do valor registado no final de 2019, en-
quanto o consumo público, a Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF) e as impor-
tações se situavam acima. 

Após uma redução da atividade no 
início do ano – reflexo de uma nova 
vaga da pandemia – verificou-se uma 
forte recuperação nos trimestres se-
guintes, impulsionada pelo aumento 
da confiança associada aos progressos 
na vacinação. 

CONSULTAR

Portugal deverá registar 
um crescimento real 
do PIB de 5,8 por cento 
em 2022 e de 2,7 por 
cento em 2023

Projeções Económicas da Comissão 
Europeia para Portugal, Comissão 
Europeia, maio de 2022

Segundo as Previsões Económicas de 

Primavera (European Economic Forecast 

Spring) da Comissão Europeia, Portugal 
deverá registar um crescimento real do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 5,8 por 

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-consumers#labelling-pre-packed-food
https://www.mondaq.com/southafrica/directors-and-officers/1185330/the-fundamentals-of-registering-your-business-with-the-cipc-in-south-africa?email_access=on
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf
https://mailchi.mp/9f2facc472d8/rar7so8hrs-344254?e=95dd3de5b1
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/autorizacao-novo-alimento-proteina-de-feijao-mungo-vigna-radiata/
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_mai2022_p.pdf
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cento em 2022 e de 2,7 por cento em 
2023, que compara com 5,5 por cento 
para 2022 e 2,6 por cento para 2023 
nas previsões de Inverno.

A inflação em Portugal será de 4,4 por 
cento em 2022 e 1,9 por cento em 
2023, de acordo com a Comissão Eu-
ropeia, enquanto a taxa de desempre-
go se deverá situar em 5,7 por cento 
em 2022 e de 5,5 por cento em 2023.

A Balança Corrente apresentará um 
saldo de -1,7 por cento e -0,7 por cen-
to em 2022 e 2023, respetivamente, 
e o saldo orçamental passará de -2,8 
por cento do PIB em 2021 para -1,9 
por cento em 2022 e -1,5 por cento 
em 2023.

CONSULTAR
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Exportações de bens 
aumentaram 18,2 por 
cento no 1º trimestre 
de 2022

Comércio Internacional de Bens 
de Portugal, INE – maio de 2022

As exportações de bens ascenderam a 

18,2 mil milhões de euros no primei-

ro trimestre de 2022, contra 15,4 mil 

milhões de euros em igual período de 

2021, de acordo com resultados pu-

blicados pelo INE, o que corresponde 

a um aumento de 2,8 mil milhões de 

euros e a uma taxa de variação homó-

loga (tvh) de 18,2 por cento.

No mesmo período, as importações 

totalizaram 24,8 mil milhões de euros 

e cresceram 6,7 mil milhões de euros, 

apresentando uma tvh 36,8 por cen-

to. Comparando com o primeiro tri-

mestre de 2020, as exportações e as 

importações aumentaram 25,6 por 

cento e 29,0 por cento, respetiva-

mente (+21,5 por cento e +25,9 por 

cento, pela mesma ordem, face ao 1º 

trimestre de 2019).

Estes resultados determinaram um dé-

fice da balança comercial de 6,6 mil 

milhões de euros, correspondente a 

um agravamento de 3,9 mil milhões 

de euros relativamente a 2021. A taxa 

de cobertura das importações pelas ex-

portações situou-se em 73,3 por cento.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

Assinatura de 
Protocolos de 
Cooperação AICEP/
CLUSTERS

A Cerimónia de Assinatura de Pro-

tocolos de Cooperação AICEP/CLUS-

TERS teve lugar no dia 20 de maio, no 

auditório da AICEP, em Lisboa, com a 

abertura do presidente da AICEP, Luís 

Castro Henriques, e a intervenção do 

administrador da AICEP, João Dias, so-

bre a capacitação de clusters.

Durante o evento decorreram as assi-

naturas dos Protocolos de Coopera-

ção com os Clusters: Calçado e Moda, 

Automóvel (Mobinov), Engineering 

& Tooling, Health Cluster Portugal, 

Produtech, Têxtil: Tecnologia e Moda.

A cerimónia contou ainda com o en-

cerramento do secretário de Estado da 

Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

Pode assistir à gravação da transmis-

são no VIMEO ou no Youtube.

NOTÍCIAS

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848063&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://vimeo.com/event/2107800
https://www.youtube.com/watch?v=tfstR_1EZCw&feature=youtu.be
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Visita oficial 
dos Grão-Duques 
do Luxemburgo 
a Portugal

Os Grão-Duques Henri e Maria Teresa 
do Luxemburgo realizaram uma visita 
oficial a Portugal, entre os dias 10 e 
13 de maio. A missão oficial do Lu-
xemburgo a Portugal foi organizada 
pela Câmara de Comércio do Luxem-
burgo e pelo Ministério da Economia 
do Luxemburgo, em estreita coopera-
ção com a Embaixada do Luxemburgo 
em Portugal e a Embaixada de Portu-
gal no Luxemburgo. A AICEP apoiou 
e colaborou na organização de todas 
as iniciativas que integraram a compo-
nente económica desta visita.
A comitiva integrou um total de cer-
ca de 170 entidades luxemburguesas, 
das quais mais de uma centena cons-
tituíam empresas e entidades ligadas 
aos setores da economia digital, espa-
ço, construção sustentável, turismo, 
saúde, finanças, indústrias criativas e 
culturais, consultoria, economia do 
mar, entre outros, demonstrativa do 
pendor económico desta visita.
O programa preparado, entre os dias 
10 e 12 de maio, integrou diversas ini-
ciativas, culminando com a realização 
de um Fórum Económico Portugal-
-Luxemburgo, no dia 12.

O programa teve início na cidade do 
Porto, no dia 10 de maio, com a rea-
lização de uma visita à empresa portu-
guesa Salvador Caetano, a que se se-
guiu um encontro na UPTEC – Parque 
de Ciência e Tecnologia da Universida-
de do Porto. 
A sessão formal de acolhimento da 
comitiva, que integrou 25 entidades 
e empresas luxemburguesas, contou 
com as intervenções de Joana Resen-
de, presidente da Direção da UPTEC, 
e Maria Moura Oliveira, diretora da 
UPTEC. Nesta sessão participou tam-
bém a administradora da AICEP, Fran-
cisca Guedes de Oliveira, e a restante 
equipa da UPTEC. Três startups presen-
tes na UPTEC tiveram oportunidade 
de fazer uma apresentação de cinco 
minutos – Losch Digital Lab, Healthy 
Systems e SaStudio – e, outras sete 
– Eptune Engineering, Pixel Voltaic, 
VisBlue, SolarCleanO, AddVolt, Fiber-
sail e Smartex – foi dada oportunidade 
para, em espaço próprio, fazerem uma 
demonstração das suas soluções. 
Já na região de Lisboa, o dia 11 de 
maio começou com uma visita da co-
mitiva luxemburguesa à Câmara Mu-
nicipal de Cascais, com o objetivo de 
dar a conhecer os projetos na área da 
sustentabilidade e smart cities. Seguiu-
-se uma visita ao Campus da Nova SBE, 
em Carcavelos.
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Durante a mesma manhã, uma dele-
gação de empresas luxemburguesas 
que acompanham o setor do Espaço, 
composta por 21 representantes, entre 
os quais a Agência Espacial Luxembur-
guesa (LSA), visitaram a empresa por-
tuguesa LusoSpace, empresa de enge-
nharia e alta-tecnologia para o setor 
do Espaço, seguindo-se uma visita ao 
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. 
Esta comitiva luxemburguesa fez-se 
acompanhar pelos representantes da 
Portugal Space e da AICEP.
Durante a tarde, foi organizado um en-
contro dedicado às startups, subordi-
nado ao tema “Interconnected ecosys-
tems driving entrepreneurship and 
innovation”, no Hotel EPIC Sana, nas 
Amoreiras, em Lisboa. Este evento teve 
como principal objetivo dar a conhecer 
o ecossistema de empreendedorismo 
nos dois países, tendo contado com a 
participação de cerca de 40 empresas 
portuguesas e luxemburguesas. 
Ainda durante a tarde do dia 11 e 
indo ao encontro de um desejo mani-
festado pela comitiva luxemburguesa 
ligada à área da construção susten-
tável, de poder observar projetos/
construções em que tivesse sido valo-
rizada a componente ambiental e de 
sustentabilidade, foi programada uma 
visita guiada por um CEO da Amorim 
Cork Insulation, Carlos Manuel Silva, 
ao Colégio Pedro Arrupe, localizado 
na Zona do Parque das Nações, em 
Lisboa. A obra contempla um reves-
timento exterior dos Pisos 1 e 2 com 
um aglomerado de cortiça. 



Estas iniciativas foram acompanhadas 
nas suas diferentes fases de imple-
mentação pela Delegação da AICEP no 
Benelux e pelas equipas da Direção da 
Rede Externa e Institucionais (DREI) e 
da Direção Comercial, nomeadamente 
pelos especialistas das áreas das start-
ups, indústrias da mobilidade, espaço e 
defesa, construção civil e materiais de 
construção e economia circular e smart 
cities, e, no caso do Fórum-Económico 
Portugal-Luxemburgo, também pela 
equipa da Direção Digital e Comunica-
ção (DDC). 
O Fórum Económico Portugal-Lu-
xemburgo realizou-se na manhã do 
dia 12 de maio, no Hotel Ritz Four 
Seasons, em Lisboa. Numa primeira 
fase, este evento foi constituído por 
quatro seminários temáticos, que 
decorreram em simultâneo, dedica-
dos aos seguintes setores: Economia 
Digital (100 participantes), Espaço 
(60 participantes), Construção Sus-

tentável (50 participantes) e Turismo 
(100 participantes).
Concluída esta primeira parte do 
Fórum Económico teve lugar o Se-
minário Oficial, que contou com a 
intervenção de Presidente da Repú-
blica Portuguesa, do Grão-Duque do 
Luxemburgo e de membros dos Go-
vernos dos dois países: o secretario 
de Estado da Internacionalização de 
Portugal, Bernardo Ivo Cruz, e a mi-
nistra das Finanças do Luxemburgo, 
Yuriko Backes, e o ministro da Eco-
nomia do Luxemburgo, Franz Fayot. 
Estiveram também presentes o em-
baixador de Portugal no Luxembur-
go, António Gamito, e o embaixador 
do Luxemburgo em Portugal, Conrad 
Bruch. Concluídas as intervenções 
oficiais seguiram-se as apresentações 
dos presidentes da AICEP, Luís Castro 
Henriques, e da Câmara de Comércio 
do Luxemburgo, Luc Frieden, que en-
cerrou o seminário.
Houve ainda lugar a um almoço de 
networking que proporcionou uma 
excelente oportunidade para estabe-
lecer contactos entre todos os partici-
pantes e para perspetivas de negócio 
num futuro, que se deseja próximo. 

O Fórum Económico, sem esquecer 

os outros eventos que decorreram à 

margem deste, registou um número 

recorde de inscrições, que ultrapassou 

as 360 em termos globais, cabendo a 

Portugal mais de 250 inscritos (empre-

sas e entidades).

Finalmente, importa destacar o gran-

de interesse manifestado tanto pelas 

empresas e entidades luxemburgue-

sas como portuguesas nesta visita a 

Portugal dos Grão-Duques do Luxem-

burgo e na participação no Fórum 

Económico, podendo ser entendida 

como um sinal de dinamismo e de 

vontade em reforçar o relacionamento 

económico entre os dois países. 

De referir ainda a aposta que as duas 

partes efetuaram na apresentação das 

oportunidades de exportação, de in-

vestimento e de cooperação empre-

sarial em setores onde os dois países 

apresentam vantagens competitivas 

significativas em termos internacio-

nais e que, em alguns casos, ainda 

não tinham o devido destaque e po-

sicionamento ao nível das prioridades 

do relacionamento económico e co-

mercial bilateral.
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Informação especializada online
Portugalnews

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

NewsRoom

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

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso 
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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Tendo em conta as suas características e ações 
previstas, o consórcio que liderou esta iniciativa 
comprometeu-se a colmatar e fazer face a al-
gumas necessidades e problemáticas do tecido 
económico nacional, nomeadamente:

•  Dificuldade das PME nacionais em determinar 
o seu estágio no processo de transformação 
e maturidade digital, a partir de perspetivas 
tecnológicas e organizacionais emergentes;

•  Necessidade de obter conhecimento, tecnolo-
gias e competências que alavancassem os seto-
res tradicionais e TICE em Portugal, de forma a 
aumentar a competitividade dos mesmos;

•  Falta de players nacionais de dimensão, com 
massa crítica e capacidade para marcar pre-
sença em concursos internacionais e para ala-
vancar a estrutura das PME;

•  Dificuldade das empresas nacionais na adoção 
da Indústria 4.0;

•  Necessidade de promover a valorização e 
transferência de tecnologia, a qualificação de 
recursos humanos e o desenvolvimento de 
novas áreas de competência, como a digitali-
zação da indústria.

Este projeto, que apresentou abrangência de 
intervenção na Região Norte e Centro (NUTS 
II), foi uma iniciativa de capacitação das empre-
sas, incitando à cooperação entre os empresá-

I4.0 – LEAD THE DIGITAL 
TRANSFORMATION: 

Dois anos de trabalho que chegam ao fim

O consórcio composto pela INOVA-RIA, a SANJOTEC e a Associação 
FRAUNHOFER Portugal Research, cientes das suas responsabilidades 

no tema da indústria 4.0 e transformação digital, promoveram, 
ao longo dos últimos dois anos, o projeto i4.0 – Lead the Digital 
Transformation, com o qual se pretendeu fomentar a adoção de 
metodologias de Indústria 4.0 nas PME portuguesas, em setores 

tradicionais e tecnológicos, de forma a potenciar a competitividade 
e a criação de valor.

rios dos setores tradicionais e TICE, cujo obje-
tivo foi captar, produzir e fomentar o acesso a 
informação e ferramentas por parte das PME, 
através da inovação organizacional, aplicando 
novos métodos e processos organizacionais e 
incrementando a flexibilidade e a capacidade 
de resposta no mercado global, com recurso 
a melhores condições de acesso a mercados, 
tecnologias e competências.

De todo o trabalho realizado, resultaram três 
estudos que permitem perceber melhor o con-
texto em que se inserem as PME nacionais, bem 
como o caminho (ou parte dele) que falta ser 
traçado para que a i4.0 seja implementada de 
forma eficaz:

•  Indústria 4.0 nos setores tradicionais em Portu-
gal: um estudo de diagnóstico de necessidades;

•  Indústria 4.0: Estudo de Benchmarking;

•  Guião de boas práticas para a implementação 
de i4.0 nas PME.

Apesar do tema Indústria 4.0 não ser novo, ten-
do em conta os paradigmas de mudança ineren-
tes aos desafios, metas e indicadores estipula-
dos e à realidade presente do tecido empresarial 
português, o consórcio é unânime quando diz 
que se deve continuar a tratar exaustivamente a 
temática, em conjunto com todos os envolvidos 
e interessados nesta transformação digital.



OPINIÃOjunho 2022 51

Acerca da i4.0, Paulo Marques (INOVA-RIA) diz 
que “a conetividade de objetos e equipamen-
tos intervenientes em processos industriais com 
métodos de produção e tecnologias de infor-
mação e comunicação permitem criar redes de 
informação e controlo, em tempo real, melho-
rando a eficiência e a produtividade, bem como 
a adoção de estratégias de produção e customi-
zação em massa. A indústria europeia em geral, 
e a portuguesa em particular, deve preparar-se 
para a adoção de todo um novo pacote tecno-
lógico associado ao conceito de Indústria 4.0”.

No entanto, a transformação digital que agora 
se procura recai sobretudo em mudanças e agi-
lidade de processos, auxiliados pela tecnologia, 
numa estratégia de integração da mesma com 
todas as áreas da empresa. Embora esta seja o 
elemento-chave no conceito de Indústria 4.0, 
a transformação digital que se espera alcançar 
não se resume meramente à implementação 
tecnológica. “Será necessário continuar a im-
pulsionar estas metodologias, encontrar as fer-
ramentas certas adaptadas à realidade de cada 
organização e oportunidades de financiamento 
que apoiem o tecido empresarial, fomentando 
a sua inovação constante e a sua competitivida-
de”, considera o representante da INOVA-RIA.

De um modo geral, a opinião do consórcio é a 
de que as ações desenvolvidas ao longo do pro-
jeto permitiram, acima de tudo, perceber que a 
Indústria 4.0 está afeta à tecnologia, aos produ-

tos e às pessoas. Assim sendo, a implementação 
da tecnologia tem de andar de mão dada com a 
redefinição do papel dos colaboradores, permi-
tindo uma adaptação constante na relação ho-
mem-máquina. Desta forma, as pessoas devem 
estar sempre no centro da tomada de decisão. 
“Acreditamos que este trabalho não é estanque 
e por isso será necessário continuar a tratá-lo de 
forma exaustiva, conjuntamente com todos os 
envolvidos e interessados nesta transformação 
digital”, afirma Paulo Marques. 

Relativamente ao balanço feito de todas as 
ações, Ana Sampaio Correia, da SANJOTEC, 
considera que que o feedback dos participantes 
das diversas iniciativas “(...) foi bastante positi-
vo. Nesse sentido, trabalharemos para que todo 
o conhecimento, rede e sinergias criadas não 
terminem após este projeto. Continuaremos 
constantemente em busca de novas oportuni-
dades estratégicas para continuar a apoiar as 
empresas, fomentando a sua capacitação, as-
sim como a cooperação entre os empresários 
dos setores tradicionais e TICE e as entidades 
do sistema científico e tecnológico, com vista a 
que este seja apenas o ponto de partida desta 
transformação digital que queremos liderar”. 

Poderá aceder a mais informações e ao progra-
ma atualizado no site www.leadthedigital.com

Este projeto foi cofinanciado pelo  Compete 2020, Portugal 2020 
e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional.

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

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

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

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

Singapura*
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

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

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

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

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

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             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC



BOOKMARKS

Os conceitos de ecossistemas e pla-
taformas digitais vieram para ficar, 
revelando-se fundamentais enquanto 
elementos estratégicos para negócios, 
tanto no setor público como privado. 
As empresas que não forem capazes 
de criar plataformas e adotar novas 
regras de estratégia poderão enfren-
tar dificuldades.
As empresas de plataformas como a 
Uber e Airbnb, que estabelecem uma 
ponte entre produtores e consumido-
res, estão a ganhar quota de mercado 
e a transformar a concorrência, que 
neste novo contexto pode imergir em 
setores aparentemente não relaciona-
dos ou de dentro da própria platafor-

ma. As empresas devem, portanto, fa-

zer escolhas estratégicas sobre quem 

deixam entrar nas plataformas e o que 

aí lhes é permitido fazer e seguir no-

vas métricas concebidas para monito-

rizar e impulsionar as interações com 

a plataforma.

Este é um livro com artigos funda-

mentais da Harvard Business Review 

para ajudar as empresas a adaptarem-

-se às novas regras da concorrência, 

abordando os temas de criação de va-

lor com plataformas e ecossistemas, e 

estratégias para transformarem o seu 

produto numa plataforma para o ne-

gócio prosperar.

Os avanços tecnológicos estão a acon-
tecer a uma velocidade superior àque-
la que conseguimos acompanhar, por 
isso ficar parado enquanto o mundo 
avança não é opção viável.
É urgente construir uma nova estrutura 
para as nossas economias locais e glo-
bais, ou podemos correr o risco de a 
mesma tecnologia que tem a capacida-
de de nos ajudar e criar riqueza, simples-
mente destruir as estruturas existentes e 
deixar-nos em situações complicadas. 
“O preço do amanhã” é um livro in-
conformista em que Jeff Booth, líder e 
CEO nos setores do comércio eletrónico 

e da tecnologia, explica em detalhe as 
realidades tecnológicas e económicas 
que moldam o nosso mundo, presen-
te e futuro, e aborda as escolhas que 
fazemos à medida que avançamos.  Os 
avanços tecnológicos podem colocar-
-nos uma situação cujo potencial é 
tanto alarmante como extremamente 
promissora.
Jeff Booth é um visionário que tem esta-
do na vanguarda das mudanças tecno-
lógicas há 20 anos, tendo sido mencio-
nado na Forbes, TechCrunch, Inc.com, 
The Globe and Mail, BNN, Fast Com-
pany, Entrepreneur, Bloomberg e TIME. 
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