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EDITORIAL Portugalglobal nº1564

Sustentabilidade é 
um conceito que 
está “na ordem do 
dia”, presente nas 
políticas da União 
Europeia visando al-
cançar um mundo 
mais verde e melhor, 

mas também, a um nível micro, nas decisões de 
empresários e gestores que apostam na adoção 
de práticas de sustentabilidade para conseguir 
maior eficiência de gestão e menor desperdí-
cio de recursos. Os ganhos estão à vista quer 
para as empresas, quer para os consumidores 
que procuram, cada vez mais, produtos susten-
táveis (e de produção sustentável), pelos quais 
estão dispostos a pagar um preço mais elevado.

Nesta edição da Portugalglobal abordamos a 
sustentabilidade na vertente da moda, com 
exemplos (são cada vez mais!) de empresas 
portuguesas que fazem dessas práticas a sua 
missão, com processos de produção inovado-
res, onde tecnologia e design são peças funda-
mentais para o reaproveitamento de recursos e 
a diminuição do respetivo impacto ambiental.

Este é já (ou vai ser) o “novo normal”, como 
aponta Marita Setas Ferro, presidente da 
Between Parallels – Associação do Design 
e Desenvolvimento Sustentável – e fundadora 
da empresa de calçado Marita Moreno, em en-
trevista a esta publicação, frisando que a sus-
tentabilidade é uma necessidade urgente que 
todos temos de adotar.

Noutro paralelo, fomos ao Brasil para dar con-

ta das potencialidades de incremento do rela-

cionamento económico entre os dois países. 

Num ano em que se comemora o Bicentenário 

da Independência do Brasil, cujas celebrações 

oficiais estão marcadas para o próximo dia 7, 

Portugal foi o país convidado de honra da Bie-

nal Internacional do Livro de São Paulo, onde 

cultura e negócios estiveram em destaque.

Numa forte presença expositiva destinada a 

promover os setores editorial, livreiro e gráfico 

português, integraram a comitiva mais de duas 

dezenas de escritores de língua portuguesa, 

numa ação integrada de promoção das valên-

cias nacionais no setor da cultura, da economia 

e do turismo. O evento foi marcado por inicia-

tivas paralelas como a Rodada de Negócios, 

que antecedeu a Bienal onde participaram oito 

editoras portuguesas; o Portugal Inova dedica-

do ao setor gráfico, iniciativas promovidas pela 

AICEP em parceria com entidades do setor; as-

sim como a participação de representantes da 

Agência no Papo de Mercado no debate “A lín-

gua Portuguesa como ativo económico”. 

Por fim, uma chamada de atenção para o artigo 

que, na nova seção Marca Portugal, publicamos 

sobre a importância das Marcas Territoriais. Da 

autoria dos professores Eduardo Oliveira e Ana 

Sousa, é uma leitura a não perder!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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DESTAQUE Portugalglobal nº1566

SUSTENTABILIDADE, 
A TENDÊNCIA QUE VEIO 

PARA FICAR
Cada vez mais, tanto os consumidores como as empresas têm aderido à tendência 
da sustentabilidade. Mas ao contrário de modas que vão e vêm, este conceito tem 

dado razões para acreditar que o tema não veio para uma temporada só. Os setores 
da moda, calçado, joalharia, casa, lifestyle e cosmética não são exceção, constituindo 

até dos melhores exemplos que podemos usar nesta matéria.
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Podemos observar uma maior procu-
ra (e consequente oferta) de produ-
tos sustentáveis e cuja produção não 
impacta negativamente o planeta. Se 
antes havia uma clara tendência para 
o consumo massivo e pouco cons-
ciente, agora tanto consumidores 
como empresas procuram integrar a 
sustentabilidade no seu dia-a-dia. 

Mais que uma moda ou objeto de 
iniciativas pontuais, a sustentabili-
dade começa a surgir como palavra 
de ordem. Há uma transformação a 
acontecer nas marcas, que começam 
a implementar processos de produ-
ção sustentáveis e apostam no eco-
design, com a escolha de matérias-
-primas sustentáveis e introdução da 
tecnologia e materiais inovadores, 
que não só aumentam a qualida-
de dos produtos, como reduzem os 
impactos negativos no planeta. Dis-
cutem-se e aplicam-se também mo-
delos de distribuição que reduzam 
a emissão de CO2, e surgem novos 
conceitos, como a slow-fashion, em 
oposição à fast-fashion, que não só 
relevam a produção e os materiais 
utilizados, como as condições de pro-
dução e dos trabalhadores.

Quando se fala em produto sustentá-
vel, há que ter clara a distinção entre 

um produto de produção sustentável 
ou um produto sustentável propria-
mente dito. Um produto pode ter 
uma produção sustentável sem que o 
seu consumo assim o seja. Há muitas 
marcas que optam por más práticas, 
como greenwashing, enquanto outras 
marcas nascem do próprio concei-
to de sustentabilidade, colocando-o 
como base e fundamento do negócio 
e incorporando-o nas suas estratégias 
como seu propósito e missão.

Não são só as empresas e os consu-

midores que dão sinais de adesão a 

esta prática, também as políticas e os 

incentivos apontam nesta direção. A 

Agenda 2030 das Nações Unidas, de-

finida em 2015, incorpora 17 Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), entre eles assegurar os padrões 

de Produção e Consumo Sustentáveis, 

com uma gestão responsável de re-

cursos com vista a uma melhoria da 

eficiência energética e implementa-

ção de infraestruturas sustentáveis, 

garantindo também serviços básicos, 

trabalhos decentes e uma melhoria da 

qualidade de vida para todos.

Se quando pensamos em sustentabili-

dade surge logo a ideia de reduzir os 

impactos ambientais, a verdade é que 

o conceito vai muito para além disso 

e tem uma interpretação muito mais 

ampla. Na sustentabilidade há várias 

vertentes a considerar além da am-

biental, como os impactos sociais e 

económicos de um produto e da sua 

produção, e possíveis questões de éti-

ca associadas ao processo. 

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
https://unric.org/pt/objetivo-12-producao-e-consumo-sustentaveis/
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SUSTENTABILIDADE E A HERANÇA CULTURAL

É essencial perceber também a importância da sustentabilidade e a sua relação 
com a cultura. O conceito de sustentabilidade cultural surge e aponta para 
uma abordagem na qual a cultura assume um papel fundamental, assente na 
forma como encaramos os nossos recursos naturais e que não só olha para 
aspetos sociais e económicos, como também tem em conta a hereditariedade 
e a identidade cultural do lugar onde as empresas estão inseridas. 

Hoje, muitas empresas pegam nessa mesma herança cultural e apostam no 
desenvolvimento, na produção e na comercialização de produtos sustentá-
veis, preservando a tradição.

ESTARÃO OS CONSUMIDORES DISPOSTOS A PAGAR MAIS POR 
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS?

Na indústria da moda, a fast-fash-
ion é das que mais contribui para 
a degradação do planeta, quer 
seja através da poluição aquática, 
atmosférica e do solo, quer pelo 
desperdício que produz. Este modo 
de produção consiste em fabricar 
muito por pouco dinheiro, de acor-
do com as tendências do momento 
e sem olhar à qualidade das peças. 
As roupas perdem rapidamente a 
utilidade, associada ao surgimento 
constante de novas trends. Assim, 
decresce o valor e cresce a vontade 
de comprar.

A maioria dos consumidores por-
tugueses já tem em mente a im-
portância de cuidar da saúde do 

planeta, optando por adquirir produ-
tos mais sustentáveis, nomeadamen-
te ao nível de moda, calçado, lifestyle 
e cosmética. 

Assim, estão cada vez mais dispostos 
a comprar produtos sustentáveis e 
éticos, mesmo quando têm de pagar 
um preço mais elevado pelos mesmos. 
Apesar de mais caros, os produtos sus-
tentáveis são de maior qualidade e têm 
uma durabilidade bastante superior. 

De acordo com um inquérito a 700 
portugueses da Showroomprive.pt, 
clube de vendas privadas online es-
pecializado em moda e complemen-
tos, 64,73 por cento dos portugue-
ses está disposto a comprar moda 

que seja ética apesar de ter que 

pagar um preço mais elevado 

pelo produto. Além disso, nove 

em cada dez portugueses (95,18 

por cento) afirma ter em mente 

a importância de cuidar da saú-

de do planeta e a maioria dos 

consumidores (75,21 por cento) 

relata ainda que só compra rou-

pa quando necessita.

Na mesma linha, um inquérito da 

Bain & Company indica que 80 

por cento dos consumidores eu-

ropeus diz estar disposto a pagar 

mais pelos produtos fabricados 

de forma ambiental e socialmen-

te responsável. 
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SUSTENTABILIDADE DE A A Z  

Com a crescente conversa à vol-
ta da sustentabilidade, surgem 
também novos termos e concei-
tos. Para que nenhuma infor-
mação passe ao lado, consulte 
o glossário apresentado de se-
guida com alguns conceitos e 
temas frequentes:

•  Agenda 2030: A Agenda 2030 

das Nações Unidas, definida em 

2015, é constituída por 17 Ob-

jetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS) e aborda várias 

dimensões do desenvolvimento 

sustentável (sócio, económico, 

ambiental), de modo a promo-

ver a paz, a justiça e as institui-

ções eficazes.

•  Cruelty Free: Garantia que um 

produto foi produzido sem cruel-

dade animal, mas não significa 

que seja vegan, apenas que não 

foi testado em animais. 

•  Eco-design: criação de peças apos-
tando na sua sustentabilidade e du-
rabilidade, desde que o momento 
em que são produzidas até ao con-
sumidor final. Escolha de materiais 
que minimizem a poluição e o des-
perdício e que possam ser usados 
durante o maior tempo possível, 
adiando o seu “fim de vida” (end of 
life). Os materiais também podem 
ser reciclados ou reutilizados.

•  Fast-fashion ≠ Slow-Fashion: 
Slow-fashion é um conceito popular 
na moda sustentável que vem con-
trariar a produção de fast-fashion, 
assentando numa produção que va-
loriza as pessoas, o ecossistema e a 
própria economia.

•  Greenwashing: Quando uma mar-
ca tenta parecer sustentável, escon-
dendo outras práticas não susten-
táveis e enganando o consumidor.  
Um bom exemplo deste concei-
to acontece na indústria da moda, 

onde bastantes marcas promo-
vem linhas sustentáveis, com 
materiais reciclados ou orgâni-
cos, mas mantem a prática de 
lançar novas coleções todas as 
semanas.

•  Upcycling: é uma forma de 
reciclagem na qual os materiais 
descartados são transformados 
num produto com maior valor. 
Por oposição, existe o down-
cycling, cuja reciclagem dos 
materiais dá origem a produtos 
de valor inferior ao original.

•  Reciclagem em circuito fecha-
do (Closed loop recycling): con-
siste em reciclar coleções anterio-
res para produzir novas peças.

•  Zero waste design: técnica 
de desperdício zero que prevê 
o uso da totalidade de tecidos 
na produção. Para gerar um re-
síduo têxtil pequeno ou pratica-
mente nulo.
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“A RECICLAGEM É O FUTURO 
DE PORTUGAL NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

Marita Setas Ferro, presidente da Between Parallels, Associação do Design e 
Desenvolvimento Sustentável, e fundadora da empresa de calçado Marita Moreno, 

explica-nos a importância da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 
para a economia portuguesa. Além disso, fala também do papel do design na 

produção sustentável. 

Marita Setas Ferro acredita ainda que a sustentabilidade não é uma moda, 
mas sim uma necessidade urgente que todos temos de adotar. Para a presidente 

da Between Parallels, o lixo é a maior matéria-prima do futuro, sendo que 
a reciclagem é o futuro de Portugal no que diz respeito 

ao desenvolvimento sustentável.

Qual a importância da sustentabilidade e do 

desenvolvimento sustentável nos vários se-

tores de atividade da economia portuguesa?

A sustentabilidade é um conceito com várias 

abordagens, complexo e transdisciplinar. Isto 

significa que de acordo com o contexto que tra-

balhamos, fazemos abordagens diversas e com 

enfoques específicos. No entanto, a forma de 

pensar a sustentabilidade no nosso mundo tem 

de ser abrangente – um pensamento que nasce 
com a origem do que pretendemos desenvolver 
e/ou produzir, que nasce da forma como pre-
tendemos contribuir para um futuro melhor, 
para a sociedade, para a economia (nesta caso 
portuguesa). E que temos de fazer muito me-
lhor do que o que fazemos atualmente. 
Esta é que é a grande importância de sustenta-
bilidade e do desenvolvimento sustentável – te-
mos de transformar as palavras em atos, através 
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das nossas criações como designers, do nosso 
trabalho como população ativa, das nossas 
atitudes como cidadãos e das nossas escolhas 
como consumidores. E todo este processo ini-
cia-se na formação e na educação – quer na es-
cola e na forma como conseguimos sensibilizar 
os nossos alunos para o cuidado com a natureza 
e com o património do seu futuro, como na fa-
mília, em que os pais fazem as escolhas cons-
cientes e explicam o porquê dessas escolhas.
Com toda a legislação europeia que temos e 
que viremos a ter brevemente, a sustentabilida-
de será o “novo normal” – implica mudanças e 
investimentos, mas também significa preserva-
ção de um futuro melhor para os nossos filhos e 
netos. Significa que, se todos fizermos a nossa 
parte no que diz respeito a analisar, escolher, 
produzir, distribuir e consumir as soluções mais 
sustentáveis e ecológicas, economicamente es-
tamos a fazer as escolhas corretas, pois estamos 
a usar criteriosamente e na menor quantidade 
possível as matérias-primas, a produzir da for-
ma que menos prejudica a natureza, a distribuir 
de forma a emitir a menor pegada de carbono 
e a consumir de uma forma muito mais equili-
brada e sem exageros. E o que não é utilizado 
ao longo do processo, reutilizamos para novos 
produtos, desenvolvendo, desta forma, a nossa 
economia circular.
O lixo, que neste momento é das maiores preo-
cupações a nível mundial, será, sem dúvida, a 
maior matéria-prima do futuro. A reciclagem e 
o reaproveitamento do lixo para criação de no-
vos materiais e produtos, com grande aposta na 
investigação e tecnologia, terá de ser o futuro 
de Portugal no que diz respeito ao desenvolvi-
mento sustentável.

Qual o papel do design na produção 
sustentável? 

O design é o ato criativo que adequa uma for-
ma a uma função e nós encontramos design 
em tudo o que nos rodeia – uma caneta, um 
martelo, uma cadeira, uma plataforma digital 
de serviços governamental. Quando falamos do 
design para a sustentabilidade é sobretudo con-
siderar o impacto de um produto ou serviço nas 
pessoas e no ambiente, através da produção, do 
uso e do desperdício.
É neste contexto que o design tem um papel 
fulcral na produção sustentável, pois é uma dis-
ciplina em evolução e mudança permanente, 
em que constantemente se criam novos mate-

riais, técnicas e processos. Como designers, te-
mos de integrar a consciência ecológica na nos-
sa prática profissional (e pessoal), e desta forma 
sabemos que desempenhamos um papel-chave 
na evolução destas práticas, pois tomamos de-
cisões fundamentais na escolha dos materiais e 
na fabricação/produção de bens de consumo, 
fazendo com que sejam mais sustentáveis e 
ecológicos. 
Como designers, sabemos que temos de criar 
para o mercado de consumo, mas a solução 
para alcançar um futuro sustentável baseia-se 
em encontrar uma forma de satisfazer o estilo 
de vida contemporâneo de uma maneira mais 
construtiva e responsável, tendo em conta valo-
res económicos, ambientais e sociais na produ-
ção, no ciclo de vida dos produtos e na escolha 
dos materiais.

Qual o papel da Between Parallels na 
promoção da sustentabilidade nas áreas 
que abrange?

A Between Parallels é uma associação transse-
torial, com cerca de 35 designers / pequenas 
marcas sustentáveis das áreas de arquitetura 
paisagista, cerâmica, têxteis, vestuário, calçado, 
joalharia, objetos de casa e luminária, sendo es-
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tas as áreas que estão presentes no nosso co-
letivo. Consideramos que o design, como ele-
mento fundamental de tudo o que nos rodeia 
é o elemento essencial para uma prática mais 
sustentável, quer na criação como designers, 
na produção como empresas, na comunicação 
como marcas e na venda como lojas. 
Acreditamos que a forma como nos apresenta-
mos em coletivo permite perceber que o pen-
samento ligado ao eco design e design susten-
tável é transversal e se aplica a todas as áreas e 
que muitas vezes estas áreas se cruzam e criam 
soluções mais sustentáveis. Sentimos que é im-
portante apresentarmo-nos em grupo – criamos 
um maior impacto e por isso uma maior cons-
ciência e visibilidade nas pessoas que desta for-
ma se interessam mais e vão mudando as suas 
atitudes e comportamentos.

As empresas portuguesas apostam cada 
vez mais na sustentabilidade dos seus pro-
dutos. É uma moda ou uma aposta que 
veio para ficar? 

A palavra sustentabilidade está na moda, é ver-
dade! Mas a essência do que é a sustentabilida-
de e o desenvolvimento sustentável não é uma 
moda, mas sim uma necessidade urgente que 

todos temos de adotar – desde os designers aos 
consumidores, passando por toda a cadeia de 
produção e comercialização. 
Um produto não é sustentável só porque na eti-
queta está escrito que é de algodão orgânico, 
sendo essencial olhar para toda a cadeia – onde 
foi plantado, qual a empresa responsável, onde 
foi feita a fiação, o têxtil e a confeção, quais 
as condições de trabalho destas indústrias e 
qual a legislação que cumpriu, se os trabalha-
dores foram pagos justamente, qual a pegada 
carbónica que foi deixada durante o transporte 
das matérias e da produção, … , são tantos os 
fatores que influenciam a sustentabilidade de 
um produto, que na realidade o que é mais im-
portante é ser transparente e verdadeiro com o 
consumidor sobre a sua marca, o seu processo 
de criação, produção e comercialização, sobre 
o esforço que se faz ao evitar todas as soluções 
poluentes e sem preocupações sociais. 
Só assim as escolhas dos consumidores podem 
ser realmente escolhas conscientes e sustentá-
veis e não uma visão afunilada do que o mer-
cado quer que o consumidor compre, apelando 
somente ao sentimento de “estar a fazer o cor-
reto”, mas que na realidade perpetua um siste-
ma de grande consumo que só traz ainda mais 

poluição ao nosso planeta. 

https://betweenparallels.webnode.pt

Marita Setas Ferro, presidente da Between Parallels

https://betweenparallels.webnode.pt/
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EMPRESAS PORTUGUESAS 
APOSTAM NA SUSTENTABILIDADE 

DOS SEUS PRODUTOS 

Cada vez mais empresas portuguesas de diferentes setores de atividade 
manifestam a sua intenção de reduzir o impacto ambiental das suas atividades, 

contribuindo para a melhoria global do planeta. Verifica-se a aposta em produtos 
sustentáveis e na responsabilidade social e ambiental, sendo que algumas 

empresas nacionais são já consideradas uma referência a nível mundial nesta área.

Allmicroalgae
A Allmicroalgae, empresa do Grupo 

Secil fundada oficialmente em 2015, 

dedica-se à produção, processamento 

e distribuição de microalgas de alto 

valor nutricional, de forma sustentá-

vel. As microalgas são assim produzi-

das em diferentes formatos, como pó, 

pasta, tabletes e cápsulas. 

Com base nesta matéria-prima, a 

empresa oferece soluções para su-

plementação alimentar, alimentação 

animal, fertilizantes e aquacultura, 

sendo uma das maiores produtoras 

de microalgas da Europa e líder em 

biomassa de microalgas de qualidade 

premium, em segurança alimentar e 

em inovação.

www.allmicroalgae.com

Atelier Karaka
O Aterier Karaka é um estúdio criati-

vo de estamparia manual em tecido, 

que dá origem a ilustrações e padrões 

únicos, que outros métodos digitais 

e industriais não são capazes. Desde 

2015, dedica-se à exploração de téc-

nicas artesanais de estamparia para 

têxteis-lar, usando materiais sustentá-

veis, como tecidos de fibras naturais e 

tintas ecológicas, não tóxicas à base 

de água. 

A marca não revela só preocupação 

ambiental, como também com a sus-

tentabilidade social, estabelecendo par-

cerias com artesões e negócios locais.

https://atelierkaraka.com

https://www.allmicroalgae.com/en/ 
https://atelierkaraka.com/about 
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Bioworld
A startup portuguesa Bioworld de-
senvolveu um polímero biodegradá-
vel feito de materiais renováveis e re-
síduos das indústrias para utilização 
na indústria de plásticos. Este polí-
mero é uma matéria-prima que pode 
ser incorporada na produção de pro-
dutos feitos de plástico, reduzindo 
o consumo de matéria "virgem" à 
base de petroquímicos. Simultanea-
mente permite aos novos produtos 
serem biodegradáveis.

https://bioworld.pt

Burel
Fundada em 2010, a Burel Factory sur-
ge da necessidade de salvar um patri-
mónio, promovendo a região da Serra 
da Estrela e a sua cultura. A missão é 
recuperar a indústria do burel e da lã, 
acreditando que na natureza nada se 
perde, tudo se transforma. 
A empresa defende a política desper-
dício-zero desde o seu início, com o 
uso consciente dos seus recursos. As-
sim, desenvolve parcerias com artis-
tas, designers e associações, de modo 
a inovar no aproveitamento e valori-
zação da lã e procurando desenvolver 
grande parte dos produtos a partir de 
desperdícios. 
Para a produção do Burel, tecido fei-
to de 100 por cento lã, a empresa 
recorre a pastores locais que pasto-

reiam as ovelhas ao ar livre nos pla-

naltos superiores da Serra da Estrela, 

onde a erva é mais macia, tornando a 

lã mais suave.

Além disso, a Burel Factory procura 

certificar que os seus fornecedores 

cumprem com as leis do bem-estar 

animal e que a tosquia é feita de for-

ma manual para não causar qualquer 

constrangimento ao animal. 

www.burelfactory.com

Carolina Andrade
A marca portuguesa Carolina Andra-

de, da designer com o mesmo nome, 

produz objetos de decoração em cerâ-

mica, vidro e metais, recorrendo à fi-
losofia zero waste design. A partir dos 
materiais que sobram, aposta tam-
bém na criação de peças de bijutaria. 
O principal objetivo da marca é criar 
objetos funcionais e significativos, 
uma vez que a designer acredita que a 
melhor forma de criar peças sustentá-
veis, para além dos materiais cuidado-
samente escolhidos, é gerando valor 
emocional. A intenção é que as suas 
peças passem de geração em geração, 
sem excesso de consumo e desperdí-
cio inconsciente.

www.carolinandrade.com

Corkbrick
A startup portuguesa Corkbrick apos-
tou no desenvolvimento de um siste-
ma de blocos de cortiça que permite 
criar e construir diferentes tipos de es-
truturas e peças de mobiliário, sem a 
necessidade de recorrer a ferramentas 
ou parafusos. 
Altamente reconhecido a nível inter-
nacional, o sistema é composto por 
sete blocos de cortiça nacional, que 
encaixam uns nos outros para formar 
a peça desejada, que pode ser desde 
uma parede, uma cama ou um sofá, 
bem como estruturas mais complexas, 
como palcos e stands para eventos. 
Cada vez que se quiser alterar alguma 

https://bioworld.pt/ 
https://www.burelfactory.com/pt/ 
https://www.carolinandrade.com/


DESTAQUE Portugalglobal nº15616

peça, em vez de se substituir o mó-
vel ou destruir as paredes, apenas é 
necessário dar uma nova forma aos 
blocos de cortiça.

https://corkbrick.com

CRU Loja Design 
Sustentável
A CRU Loja faz parte do CRU Creati-
ve Hub, criado em 2012 com sede no 
Porto, e acolhe mais de 40 designers 
independentes e os seus produtos das 
mais diversas categorias, como moda, 
joalharia, cerâmicas, plantas ou ilus-
tração. A loja privilegia a qualidade e 
o design português, combinado com 
o compromisso com a sustentabilida-
de e o comércio justo.

www.cruloja.pt

Ecoxperience
Presente em Portugal e em Espanha, a 
empresa nacional Ecoxperience dedica-
-se à produção de detergentes susten-
táveis. Assim, conta com um método 
inovador que transforma óleos usados 
em produtos para limpeza, quer de uso 
privado, quer de uso industrial. 
As suas embalagens foram consciente-
mente pensadas e desenhadas em plás-
tico, com 50 por cento de material reci-
clado na sua composição. Este material 
oferece um período de vida e reutiliza-
ção muito superior a qualquer outro 
material, que possivelmente acabaria 
no lixo após uma ou duas utilizações.
Além disso, os produtos não são tes-
tados em animais e são 100 por cen-
to biodegradáveis, sendo claramente 
amigos do ambiente.

https://ecox.pt

Elementum
O luxo é ter coisas simples, é nisso que 
acredita a Elementum, uma marca 
sustentável construída sob o princípio 
de Zero Waste, ao fabricar peças que 
não criam resíduos e com materiais 
naturais fabricados na Europa, como 
o algodão orgânico (com certificação 
GOTS), linho e algodão reutilizado. As 
suas peças descrevem-se como intem-

porais e multifuncionais, podendo ser 
usadas de várias formas e adaptando-
-se a quem as usa.
A empresa já tem 12 anos e a sua 
sede divide-se entre Portugal e Holan-
da, onde fazem a maior parte da sua 
produção e fabrico.

https://elementum.store

Fios Jardins Suspensos  
Com a produção de kokedamas, 
plantas suspensas que se regam por 
mergulho, sem vasos, a Fios Jardins 
Suspensos eleva os jardins a outro ní-
vel. A marca conta com 10 anos de 
experiência assentes no crescimento 
gradual e sustentável.
A missão solidária é um pilar da sua 
estrutura, sendo uma empresa cons-
ciente e interveniente nas principais 
causas ambientais, sociais e econó-
micas. Por exemplo, 5 por cento do 
valor do produto reverte para a Asso-
ciação Maranimais.

www.fiosjardinssuspensos.com

ISTO.
Transparência e materiais orgânicos 
definem a marca portuguesa ISTO. A 
grande maioria dos seus produtos são 

certificados e produzidos com mate-
riais orgânicos e cada peça apresen-
ta detalhadamente os valores gastos, 
por exemplo nos botões, etiquetas, 
mão-de-obra, tecidos, embalamento 
e transporte. Para além das três lojas 
em Lisboa, esta marca de vestuário 
unissexo vende para todo o mundo a 
partir da sua loja online.

https://isto.pt

Joana Santos Jewellery
A marca Joana Santos Jewellery, da 
autoria da criadora portuguesa de 
joalharia contemporânea Joana San-
tos, aposta na criação de peças de 
joalharia com inspiração em formas 
arquitetónicas, mas também nos mo-
vimentos da natureza e na arte. 
Nas suas peças utiliza prata em se-
gunda mão e restos de materiais, 
recorrendo também à tecelagem ar-
tesanal. As suas peças, únicas ou em 
coleções limitadas, aliam o trabalho 
manual, minucioso e cuidado, com a 
pesquisa conceptual e a experimenta-
ção técnica. A marca já participou em 
diversas feiras internacionais de joa-
lharia contemporânea. 

www.instagram.com/joanasantosjewellery 

https://corkbrick.com/
https://www.cruloja.pt/pt/ 
https://ecox.pt/ 
https://elementum.store/
https://www.fiosjardinssuspensos.com/ 
https://isto.pt/
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Marita Moreno
A marca de calçado e acessórios por-
tuguesa Marita Moreno foca-se num 
modelo de negócio de slow fashion, 
onde todos os produtos são fabricados 
a partir de matérias-primas nacionais e 
a produção é inteiramente portuguesa. 
A marca tem dado passos largos além-
-fronteiras, encontrando-se presente 
em vários pontos do globo. 

https://maritamoreno.com

Musgo Design
No estúdio da Musgo, em Felgueiras, 
dão nova vida a peças de mobiliário, 
através da restauração e reutilização 
de materiais provenientes de obras de 
reabilitação de casas antigas portu-
guesas, como vigas, portas, janelas e 
estruturas de telhados. Apesar da di-
versidade de produtos de mobiliário, 
são os candeeiros que ganham desta-
que, feitos com restos dos barrotes de 
casas velhas e cimento sustentável. 
Este é um projeto desenvolvido em 
parceria com a Universidade de Aveiro 
que surge em 2016, quando a Mar-
garida e o Rui regressam a Portugal, 
depois de três anos no Rio de Janeiro. 

www.musgodesign.pt

NaturaPura
Com mais de 20 anos, a NaturaPura 
produz roupa sustentável para bebés, 
pondo a saúde em primeiro lugar. A 
marca produz vestuário, peluches 
e outros artigos têxteis para bebés 
(como lençóis ou cobertores) utili-
zando apenas algodão 100 por cento 
biológico, não tingido, natural e sem 
químicos. Os artigos são testados der-
matologicamente e certificados com o 
rótulo ecológico europeu.
Através da sua loja online, esta marca 
portuguesa de roupa para bebés ven-
de para o mundo inteiro.

https://naturapura.com

Naz
A marca Näz opera da Covilhã para o 
mundo inteiro, tendo como valores a 

transparência, a sustentabilidade e o 
respeito. As peças para homem e mu-
lher são produzidas em Portugal a par-
tir de tecidos que obedecem a critérios 
ambientais, nomeadamente tecidos 
em dead stock, tecidos do “segmento 
ecológico” e tecidos reciclados. As pe-
ças estão disponíveis online e em deze-
nas de lojas por toda a Europa.

https://naz.pt

Ofa
A Ofa, que se dedica ao desenvolvi-
mento de projeto e produção de tor-
neiras, tanto para as áreas doméstica 
como profissional e de utilização em 
espaços públicos, apostou no desen-
volvimento de um conjunto de tornei-
ras inovadoras: a ecotech. Através de 
um dispositivo interno, estas torneiras 
permitem poupar água e energia.

https://www.ofa.pt

Pegada Verde
A Pegada Verde é um marketplace 
que oferece soluções ecológicas e sus-
tentáveis aos seus clientes, apostando 
em marcas que primam pela utilização 
de materiais de qualidade e isentos de 
substâncias tóxicas, nomeadamente 
nos setores da saúde, casa, moda, life-
style, lazer, entre outros. O processo 
de produção também é tido em con-
sideração na hora de escolher os par-
ceiros, sendo privilegiadas as empre-
sas de comércio justo e as empresas 
com um modelo de negócio que visa 
o desenvolvimento social e ambiental.
Em 2018, a Pegada Verde lançou o 
seu primeiro produto de marca pró-
pria, a FairStraw, uma palhinha de 
aço inoxidável totalmente produzida 
em Portugal.

https://pegadaverde.pt

Pizarro
A Pizarro, empresa portuguesa da in-
dústria do denim e líder mundial em 
acabamento, é reconhecida pela sua 
aposta na inovação e na sustentabi-
lidade. Assim, conta com um siste-
ma fechado de tratamento de água, 

H2Zero, que faz circular a mesma 
água nas suas máquinas por 22 dias, 
o que implica uma economia de 130 
litros de água por minuto. Além disso, 
como consequência da pandemia da 
COVID-19, instalou novas máquinas 
que desinfetam totalmente o vestuá-
rio médico sem o uso de água ou pro-
dutos químicos, promovendo assim 
roupas sanitárias reutilizáveis.

https://pizarro.pt

Riopele
Na Riopele os produtos sustentáveis, 
como os tecidos em poliéster recicla-
do, tecidos da marca Tenowa e teci-
dos produzidos em processos de tin-
gimento e acabamento com menor 
consumo de água e energia, assegu-
ram mais de 75 por cento das vendas 
da empresa.
Com centenas de clientes nos cinco 
continentes, a sustentabilidade é a 
forma de estar da Riopele nos negó-
cios desde a sua fundação em 1927. 
Na última década, a empresa refor-
çou os investimentos em áreas críticas 
como a eficiência energética, a recicla-
gem ou o reaproveitamento da água.

https://maritamoreno.com/ 
https://www.musgodesign.pt/ 
https://www.musgodesign.pt/ 
https://naturapura.com/ 
https://naz.pt/
https://www.ofa.pt/
https://pegadaverde.pt/pt_pt/
https://pizarro.pt/ 
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Ao nível das matérias-primas, o grupo 
tem vindo a reforçar a aposta na utili-
zação de produtos reciclados e a criar 
tecidos com maior durabilidade, re-
correndo a tecnologias de ponta para 
otimizar a eficiência dos seus proces-
sos produtivos.

www.riopele.pt

Sienna
A marca de roupa portuguesa Sienna, 
que vende para diferentes mercados 
externos, desenvolveu o projeto Zero 
Waste, que consiste na produção de 
peças exclusivas a partir de tecidos ex-
cedentes de peças da coleção vigente. 
Com o intuito de apostar na sustenta-
bilidade, a marca produz peças únicas 
cada vez mais valorizadas pelas clien-
tes, especialmente como forma de 
ajudarem o ambiente. 

www.siennainspo.com

The Kind Lab 
– VeganCare
A marca de cosméticos sustentáveis 
VeganCare, da empresa portuguesa 
de cosmética biológica e vegan The 
Kind Lab, produz champôs e amacia-

dores sólidos não testados em animais 
e que não contêm nenhum produto de 
origem animal. Os produtos são certi-
ficados como “Vegan” pela entidade 
internacional V-Label, são cruelty free 
e embalados em cartolina reciclada.
Esta marca portuguesa alcançou já o 
mercado internacional, tendo vendas 
para diversos mercados externos. 

www.vegancarecosmetics.com

Vicara
A marca portuguesa de design Vica-
ra aposta na produção de coleções 
exclusivas de produtos para o lar em 
cerâmica, vidro, madeira, barro e re-
correndo a técnicas de tecelagem. 
Com uma forte presença mundial, tra-
balha em total ligação com artesãos, 
designers e instituições de artesanato, 
de modo a criar um ecossistema de 
design sustentável e interconectado. 
A sua missão é assim trabalhar com 
designers e fabricantes, promovendo 
e vendendo os seus produtos através 
da sua rede de clientes, da loja online 
e de agentes de distribuição.

www.vicara.pt

Vintage for a Cause

A Vintage for a Cause é uma marca 

portuguesa de economia circular, que 

aposta no upcycling e uso de dead 

stock em vestuário, isto é, foca-se na 

reutilização de resíduos têxteis por 

meio da reciclagem. Ao mesmo tem-

po, a empresa tem um forte compro-

misso social, capacitando mulheres 

desempregadas com mais de 50 anos.

A missão de design da Vintage é fazer 

roupas acessíveis, éticas, sustentáveis 

e de qualidade, por isso dentro de 

uma estrutura de plataforma colabo-

rativa, cria edições limitadas e atem-

porais, procurando reunir, integrar e 

influenciar diferentes stakeholders e 

clientes, a fim de alcançar uma produ-

ção e consumo mais sustentáveis.

https://vintageforacause.pt

Viúva Lamego
A centenária Viúva Lamego, reconhe-

cida internacionalmente pelos seus 

míticos azulejos e objetos de cerâmi-

ca, aposta na sustentabilidade cul-

tural, preservando o saber-fazer e as 

tradições culturais portuguesas. 

Os mestres da empresa imprimem o 

seu saber em cada peça com métodos 

artesanais. Resultado de processos 

únicos, é possível também a produção 

em escala, sem abdicar dos métodos 

artesanais, como a pintura manual. 

www.viuvalamego.com

Wayz for life
A Ways é uma marca de sapatilhas, 

sediada no Porto e fundada em 2018, 

cuja missão é criar calçado autêntico 

e ético. 

A marca aposta em materiais amigos do 

ambiente a preços justos, trabalhando 

com artesões locais. A sua inspiração 

são as pessoas e por isso, está compro-

metida com a criação de impacto social 

positivo, sendo que um por cento das 

receitas das vendas é destinado à ajuda 

de pessoas sem-abrigo.

https://wayzforlife.com

https://www.riopele.pt/ 
https://www.siennainspo.com/
https://www.vegancarecosmetics.com/pt/
http://www.vicara.pt
https://vintageforacause.pt/
https://www.viuvalamego.com/pt/handmade/
https://wayzforlife.com/
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 > POR FRANCISCO SAIÃO 
COSTA, DELEGADO 
DA AICEP NO BRASIL

Inflação. Apesar da atual taxa ele-

vada e da perspetiva de que pontos 

de pressão (petróleo, bens industriais 

e serviços) se mostrem resilientes à 

queda, o cenário inflacionário proje-

tado para este ano melhorou face ao 

previsto. Além da expectativa de uma 

acomodação no preço das commodi-
ties agrícolas, a implementação da Lei 

Complementar no 194/2022 (reduziu 

o Imposto sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias) deve 

contribuir para uma subida menos 

acentuada dos preços este ano. Esti-

mativa da inflação medida pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo para 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS NUM PAÍS 
ONDE “ATÉ O PASSADO É INCERTO”

No ano em que se celebra o bicentenário da sua independência, estudar o passado 
para entender o presente e projetar o futuro do Brasil é, mais do que nunca, 

um exercício a que as empresas portuguesas se devem submeter para obter sucesso 
nesta geografia. À boleia da participação de Portugal enquanto país-convidado de 
honra da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, retratamos o mercado através 
de sugestões de leitura para melhor compreender uma economia com muito ainda 

por explorar. 

Quadro macroeconómi-
co: sinais mistos e pre-
visões em suspenso

“Uma certa ideia de Brasil – Entre Passado e 

Futuro”, Pedro Malan, Editora Intrínseca, 2018

Após um segundo semestre de 2021 
onde a economia dava sinais de re-
cuperar dos traumas impingidos pela 
pandemia, no início de 2022 um cená-
rio de recessão parecia desenhar-se no 
horizonte do Brasil. Contribuíam para 
tal a alta inflação (mais elevada dos 
últimos 18 anos), que trouxe aumen-
tos nos preços dos alimentos, energia 
e combustível, diminuindo o poder de 
compra das famílias; condições climá-
ticas adversas (seca prolongada afetou 
o agronegócio e disparou custos da 
produção industrial); efeitos colaterais 
do conflito na Ucrânia (o Brasil importa 

fertilizantes da Rússia); e a pandemia 

com a sua variante Ómicron.

Ultrapassado o primeiro semestre do 

ano, observamos, porém, um quadro 

menos negativo do que o esperado. 

A projeção do PIB tem sido constan-

temente revista em alta e dados de 

agosto do Banco Central do Brasil es-

timam que a economia cresça 1,98 por 

cento em 2022. A recuperação da ati-

vidade económica nos últimos meses 

ancorou-se no aumento da mobilida-

de, equilíbrio dos stocks na indústria, 

recuperação do mercado de trabalho e 

injeção de liquidez na economia.

https://www.amazon.com.br/Uma-certa-ideia-Brasil-passado/dp/8551003798
https://www.amazon.com.br/Uma-certa-ideia-Brasil-passado/dp/8551003798
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2022 é agora de 6,6 por cento. O 
Congresso Nacional aprovou uma sé-
rie de estímulos fiscais, com impacto 
previsto de 41,2 mil milhões de reais 
(aproximadamente 0,4 por cento do 
PIB) visando aliviar o impacto da in-
flação sobre grupos mais vulneráveis. 
Destacam-se o aumento temporário 
do Auxílio Brasil (600 reais/mês), a du-
plicação do Auxílio Gás para famílias 
de baixos rendimentos e a criação de 
um voucher para camionistas de até 
1.000 reais/mês. 

Mercado de Trabalho.  Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística assinalam que o Brasil fechou 
o primeiro semestre do ano com uma 
taxa de desemprego de 9,3 por cento. 
Um movimento de rápida e forte re-
dução tem vindo a ser observado nos 
últimos meses, colocando o desem-
prego no nível mais baixo registado 
desde 2015. Serviços, agropecuária 
e indústria em geral são responsáveis 
pela maioria dos empregos gerados.

Comércio Internacional. O primeiro 
semestre do ano mostra um aumento 
das exportações liderado pelos pre-
ços, com a balança comercial a fechar 
em 34,3 mil milhões de reais. As ex-
portações de commodities, que repre-
sentam 68,3 por cento do total expor-
tado pelo Brasil no primeiro semestre, 
registaram um crescimento de 17,7 
por cento em valor, ao passo que os 
restantes grupos de produtos exporta-
dos cresceram 27,1 por cento (com-
paração dos dois primeiros semestres 
do ano de 2021 e 2022). A China con-
tinua a ser o principal destino das ex-
portações brasileiras. Soja, minério de 
ferro e petróleo representam 79 por 
cento dos produtos transacionados.

Perspetivas. As perspetivas de baixo 
crescimento em 2022 foram transfe-
ridas para o próximo ano. Instituições 
financeiras do país antecipam um cres-
cimento entre os 0,2 por cento e os 0,6 
por cento para 2023, com a inflação 
a situar-se entre os 5,6 por cento e os 
6,0 por cento. Com um histórico ato 

eleitoral marcado para outubro, parece 

certo que quem vencer nas urnas re-

ceberá uma economia cambaleante, 

uma conjuntura fiscal complexa que, 

pressionada pela inflação, desperta in-

segurança nos investidores.

Setores de 
oportunidade: 
velhos conhecidos 
vs newcomers 

“Brasil: Paraíso Restaurável”, Jorge Caldeira, 

Julia Sekula, Luana Schabib, Estação Brasil, 2020

A economia brasileira é sustentada, 

em parte, pelo seu elevado consumo 

interno. Com uma produção local que 

não satisfaz a procura, apesar dos 

obstáculos que podem ser encontra-

https://www.amazon.com.br/Brasil-Para%C3%ADso-restaur%C3%A1vel-Jorge-Caldeira/dp/6557330020/ref=asc_df_6557330020/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379685921712&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9937374571987331933&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001773&hvtargid=pla-947158229177&psc=1
https://www.amazon.com.br/Brasil-Para%C3%ADso-restaur%C3%A1vel-Jorge-Caldeira/dp/6557330020/ref=asc_df_6557330020/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379685921712&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9937374571987331933&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001773&hvtargid=pla-947158229177&psc=1
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dos durante o processo existem opor-
tunidades em praticamente todos os 
setores – desde que os produtos sejam 
competitivos na sua relação preço/
qualidade e devidamente posiciona-
dos no nicho que se pretende atingir. 

Mostra-nos o histórico relacional que 
as oportunidades de negócio para 
as empresas portuguesas se encon-
tram em setores cujos produtos têm 
elevado valor acrescentado ou que 
estão “na moda”. Entre fileiras mais 
conhecidas e setores emergentes, são 
cinco as áreas nas quais a Apex-Brasil, 
congénere da AICEP, assinala oportu-
nidades para empresas estrangeiras: 
agronegócio, alimentação e bebidas; 
energias renováveis; infraestruturas 
(particularmente rodovias, saneamen-
to e logística portuária); tecnologias 
da Informação; venture capital & pri-
vate equity. Aliás, no que respeita ao 
investimento, de acordo com o rela-
tório divulgado pela UNCTAD o Brasil 
foi, em 2021, a sexta economia do 
mundo que mais captou investimento 
estrangeiro. Os dados apontam que 
o Brasil recebeu 50,3 mil milhões de 
dólares distribuídos pelos setores do 

agronegócio, automóvel, fabricação 
de dispositivos eletrónicos, tecnologia 
da informação e serviços financeiros.

A redescoberta 
de Portugal pelo 
investidor brasileiro

“Valsa brasileira: Do boom ao caos económi-

co”, Laura Carvalho, Todavia Livros, 2019

Nos últimos anos, decorrente do qua-
dro de volatilidade económica e finan-
ceira interno, os agentes económicos 
brasileiros buscam oportunidades fora 
de portas. Neste contexto, têm vindo 
a manifestar apetência para investir 
em Portugal, numa dinâmica onde o 
setor imobiliário desponta (associado, 

agroalimentar, com destaque para o 
setor vitivinícola, mormente através 
da aquisição de ativos.

Uma outra tendência verificável des-
de 2016 prende-se com a atratividade 
do evento Web Summit, visitado por 
milhares de empreendedores brasilei-
ros (quarta nacionalidade com mais 
participantes na edição de 2021) que 
permite divulgar o ecossistema facili-
tador para a incubação e aceleração 
de start-ups e empresas tecnológicas, 
possibilitando-lhes o acesso ao mer-
cado europeu. Empresas do setor TI 
e Banca (fintech) são disso exemplo, 
tendo expandido a sua operação para 
a Europa através da abertura de cen-
tros de serviços partilhados/escritórios 

por vezes, à obtenção de autorização 
de residência) - mas também o setor 
produtivo e comércio começam a sen-
tir procura. Em termos de stock, no 
final de dezembro de 2021 o inves-
timento direto do Brasil em Portugal 
registou 3.103,6 milhões de euros, re-
presentando 2,0 por cento do total de 
IDE captado por Portugal. 

Recentemente, investidores indi-
viduais têm apostado na indústria 

de representação em Portugal (BTG 
Pactual, CI&T, Futurum Capital, Stefa-
nini Group ou VTEX).

O track record do investimento bra-
sileiro em Portugal é, como tal, vasto 
e com alguns exemplos icónicos do 
sucesso do relacionamento bilateral. 
Desde logo, a Embraer, gigante do 
cluster AED, que iniciou operações no 
nosso país em 2012; a WEG, uma das 
maiores fabricantes de equipamentos 

https://www.amazon.com.br/Valsa-brasileira-boom-caos-econ%C3%B4mico/dp/8593828620
https://www.amazon.com.br/Valsa-brasileira-boom-caos-econ%C3%B4mico/dp/8593828620
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elétricos do mundo; ou a CSN, um 
dos mais eficientes complexos side-
rúrgicos do mundo (acionista única da 
Lusosider Aços Planos, única indústria 
portuguesa do setor siderúrgico que 
comercializa aços planos com reves-
timento anticorrosão). Outros casos 
mais clássicos já estabelecidos há al-
gum tempo no nosso país incluem a 
rede O Boticário (que trouxe também 
a rede de franquias do grupo Quem 
Disse, Berenice); órgãos de comunica-
ção social de maior audiência no Bra-
sil e que optaram por Portugal como 
primeiro destino de internacionali-
zação (GLOBO; RecordTV Europa); e 
casos de sucesso mundial da indústria 
da moda e acessórios (Chilli Beans; 
Havaianas). Já em 2022, merecem 
destaque as operações de M&A da 
2TM (holding brasileira que adquiriu 
o controlo acionista da CriptoLoja, a 
primeira corretora de cripto moedas 
regulamentada pelo Banco de Portu-
gal) e do Banco Master (comprou 100 
por cento do capital social do Banco 
BNI Europa).

O papel da AICEP 
no mercado

“Brasil: Uma biografia”, Heloisa Starling e 

Lilia Schwarcz, Companhia das Letras, 2015

Desígnio transversal à atividade de 
toda a rede externa da AICEP, a De-

legação no Brasil procura contribuir 
para a internacionalização da econo-
mia portuguesa e o aumento da noto-
riedade da imagem de Portugal e das 
marcas portuguesas através de inicia-
tivas criadoras de valor agregado.

Trabalhamos para apresentar aos 
agentes económicos brasileiros a con-
temporaneidade e modernidade da 
nossa economia, a sua capacidade 
inovadora e o talento enquanto fator 
diferenciador da sua competitividade 
no contexto da concorrência inter-
nacional. Procuramos aprofundar, di-
versificar e melhorar a perceção que 
o público brasileiro tem da economia, 
das empresas e dos produtos e servi-
ços portugueses.

Localizando-se o escritório da AICEP 
no Brasil em São Paulo, a Delegação 
responde ao desafio de atender todas 
as regiões do território brasileiro e de 
prospeção geral do mercado através 
de uma estreita cooperação com a 
rede diplomática portuguesa (presen-
te em 10 estados) e a Federação das 
Câmaras Portuguesas de Comércio no 
Brasil, que dispõe de entidades afilia-
das em 18 estados.

Contacte-nos! 

francisco.s.costa@portugalglobal.pt

https://www.amazon.com.br/Brasil-Uma-Biografia-novo-p%C3%B3s-escrito/dp/853592566X
https://www.amazon.com.br/Brasil-Uma-Biografia-novo-p%C3%B3s-escrito/dp/853592566X
mailto:francisco.s.costa%40portugalglobal.pt?subject=
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RELACIONAMENTO COMERCIAL 
PORTUGAL – BRASIL

O Brasil foi o 13º cliente de bens portugueses em 2021 e o 8º maior fornecedor.

A balança comercial bilateral é desfavorável a Portugal. Nos serviços, o saldo negativo é menos acentuado, com os dados 
relativos ao período de janeiro a maio deste ano a revelarem um equilíbrio nas trocas comerciais de serviços entre os dois países.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O BRASIL

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O BRASIL

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O BRASIL POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO BRASIL POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/jun

2022  
jan/jun

Var % 
22/21b

Exportações 943,7 807,9 750,9 727,3 707,1 -6,8 342,3 411,2 20,1

Importações 1 219,5 1 004,5 1 027,5 1 601,5 2 548,8 24,9 1 180,9 2 460,5 108,4

Saldo -275,7 -196,6 -276,6 -874,3 -1 841,8 -- -838,6 -2 049,3 --

Coef. Cob. % 77,4 80,4 73,1 45,4 27,7 -- 29,0 16,7 --

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/mai

2022  
jan/mai

Var % 
22/21b

Exportações 1 364,1 1 628,6 1 465,2 531,5 463,0 -16,8 116,1 463,1 298,7

Importações 526,7 452,6 486,1 366,3 633,1 10,4 185,7 465,8 150,8

Saldo 837,4 1 176,0 979,1 165,2 -170,1 -- -69,6 -2,7 --

Coef. Cob. % 259,0 359,8 301,4 145,1 73,1 -- 62,5 99,4 --

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

Agrícolas 332,3 35,2 342,5 47,1 318,4 45,0 -7,0

Alimentares 57,5 6,1 84,2 11,6 87,8 12,4 4,3

Veículos e outro mat. transporte 197,7 21,0 114,0 15,7 77,6 11,0 -31,9

Máquinas e aparelhos 85,8 9,1 52,4 7,2 57,0 8,1 8,9

Metais comuns 23,8 2,5 24,0 3,3 35,7 5,0 48,5

Químicos 8,7 0,9 16,9 2,3 29,3 4,1 73,0

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

Combustíveis minerais 434,5 35,6 889,3 55,5 1 563,0 61,3 75,8

Agrícolas 298,2 24,5 425,0 26,5 514,3 20,2 21,0

Madeira e cortiça 15,9 1,3 40,8 2,5 127,2 5,0 212,1

Metais comuns 214,1 17,6 99,6 6,2 111,9 4,4 12,4

Alimentares 18,6 1,5 23,1 1,4 74,4 2,9 221,7

Máquinas e aparelhos 36,4 3,0 28,6 1,8 34,1 1,3 19,3

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   
(2017 a 2021: resultados definitivos; 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 2021-2022
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BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO DE SÃO PAULO 

PORTUGAL CONVIDADO DE HONRA

No ano marcado pelo Bicentenário da Independência do Brasil, a convite da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL), Portugal foi o país “Convidado de Honra” na 
26.ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que decorreu entre 
os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte após uma interrupção de quatro 

anos deste evento. A participação oficial portuguesa foi organizada pela equipa 
interministerial Feiras Internacionais do Livro, constituída desde 2019 e composta 
por representantes do Camões I.P., da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das 

Bibliotecas, da AICEP e do Turismo de Portugal.

Sob a égide da frase de Valter Hugo 
Mãe – É URGENTE VIVER ENCAN-
TADO – e com Curadoria da progra-
mação da jornalista e escritora Isabel 
Lucas, Portugal esteve representado 
num pavilhão com 500m2 no qual fo-
ram criadas quatro áreas – Auditório, 
Livraria, espaço Multiusos e espaço In-
fantojuvenil – para a apresentação de 
diferentes manifestações relacionadas 

não só com o livro e a leitura em lín-
gua portuguesa, como também com 
áreas adjacentes ao setor do livro, 
com particular destaque para a indús-
tria gráfica, assim como um espaço 
para a promoção de Portugal como 
destino de turismo literário.

Integraram a comitiva 21 autores de 
língua portuguesa (incluindo escrito-

res de Países Africanos de Língua Por-

tuguesa e de Timor-Leste) e dois reco-

nhecidos chefs nacionais, Vitor Sobral 

e André Magalhães.

Paralelamente, a Câmara Brasileira do 

Livro – CBL proporcionou uma pro-

gramação multicultural nos espaços 

oficiais da bienal, como o Salão de 

Ideias, a Arena Cultural, a BiblioSesc, 

o Cozinhando com Palavras, o Papo 

de Mercado e o Espaço Infantil, nos 

quais escritores, chefs e representan-

tes da equipa interministerial partici-

param em várias atividades.

Previamente à abertura oficial da Bienal, 

decorreu a jornada profissional “Roda-

da de Negócios”, entre os dias 29 de 

junho e 1 de julho, na qual participaram 

oito editoras portuguesas, para além da 

sua presença nas iniciativas promovidas 

no pavilhão de Portugal.

AICEP 

Além de todo o envolvimento da 

AICEP na organização desta partici-

pação, foram ainda promovidas três 

iniciativas pela agência, durante o pe-

ríodo da feira.
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“Rodada de Negócios” 
2 de julho, Auditório do Pavilhão de Portugal

Portugal Inova | Indústria Gráfica
5 de julho, Auditório do Pavilhão de Portugal

Com a participação de Maria do Rosário Pedreira (LeYa), Tânia Pinto Ribeiro (INCM) e Mauro Palermo (Globo) e moderação 
de Isabel Lucas, foi debatido o potencial das sinergias existentes entre Portugal e Brasil no setor editorial.

Sessão organizada em parceria com a APIGRAF - Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras de Papel e 
pela ABIGRAF - Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, composta por três painéis – Indústria Gráfica: Inovação e Digita-
lização do setor; Indústria gráfica 4.0: Soluções Tecnológicas Inovadoras; e Internacionalização da indústria gráfica: Desafios, 
oportunidades e sinergias com outros setores – para os quais foram convidados representantes portugueses e brasileiros do 
ligados aos setores Editorial e Livreiro e Indústria Gráfica.
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No contexto do acompanhamento 
do setor Editorial e Livreiro na Fileira 
das Indústrias Culturais e Criativas, 
a AICEP tem vindo a desenvolver 
um conjunto de atividades, desde 
2016, visando a promoção do setor.

Para além da organização e partici-
pação nos Festivais e Feiras Interna-
cionais do Livro – Guadalajara 2018 
e 2019, Leipzig e Lima 2022 –, a AI-
CEP organiza a ação “Encontro de 
Editores”, para o qual têm sido con-
vidados editores estrangeiros (Ale-
manha, Espanha, França, Itália, Mé-
xico, Peru e Reino Unido) a virem a 
Portugal e participar num programa 
de reuniões com editoras portugue-
sas, tendo como objetivo promover 
a oferta portuguesa do setor edito-
rial e livreiro português, com vista 

PROMOÇÃO INTERNACIONAL 
DO SETOR EDITORIAL E LIVREIRO 

A Língua Portuguesa como Ativo Económico
8 de julho, Auditório “Papo de Mercado”

Neste debate, moderado pelo Pre-
sidente da Associação Portugal Bra-
sil 200 anos (APBRA), José Manuel 
Diogo, participaram Carlos Cabral, 
do Grupo Pão de Açúcar e os repre-
sentantes da AICEP, Francisco Saião 
Costa, Diretor da AICEP São Paulo, e 
Cristina Góis Amorim, Especialista da 
Fileira Indústrias Culturais e Criativas 
da AICEP. Foram abordados temas 
como o posicionamento da língua 
portuguesa no mundo, a economia 
portuguesa, o relacionamento econó-
mico com os países da CPLP e o papel 
da AICEP no apoio à internacionaliza-
ção da língua e da cultura portuguesa.

a potenciar a tradução de obras 

em língua portuguesa e contribuir 

para o aumento da visibilidade 

de novos autores nos diferentes 

mercados. Neste programa de en-

contros, tanto o Camões I.P. como 

a DGLAB marcam presença, para 

apresentação da Linha de Apoio 

à Tradução e Edição (LATE), que 

resulta de um Protocolo celebrado 

entre as duas entidades, para a in-

ternacionalização da literatura em 

língua portuguesa, assim como 

o Centro de Informação Europa 

Criativa – Programa Cultura.

Para a 6.ª edição do Encontro de 

Editores, de 6 a 8 de setembro, são 

convidados editores espanhóis.

Trabalho em Rede
Resultado da organização articulada 
entre os vários organismos que com-
põem a Equipa Interministerial “Feiras 
Internacionais do Livro” e de acordo 
com as competências de cada entida-
de, juntando as diferentes valências, 
as participações oficiais de Portugal 
em feiras do livro, em particular aque-
las em que Portugal tem o estatuto de 
“Convidado de Honra” têm-se revela-
do muito positivas não só para a divul-
gação e aumento da notoriedade dos 
escritores e obras de Língua Portugue-
sa, assim como para a promoção in-
ternacional do setor editorial e livreiro.
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Celebra-se, a 7 de setembro de 
2022, o bicentenário da indepen-
dência do Brasil. A convite das 
autoridades brasileiras, Portugal 
associa-se às comemorações des-
ta importante efeméride, tendo o 
Embaixador Francisco Ribeiro Telles 
sido nomeado, em dezembro últi-
mo, como Coordenador nacional, 
na área governativa dos Negócios 
Estrangeiros, das comemorações a 
promover pelo nosso país.

Centenário 
de José Saramago

16 de novembro 2021 
a 16 de novembro 2022

No ano da Comemoração do 
centenário de nascimento de 
José Saramago, são várias as 
iniciativas quer nacionais, quer 
internacionais que comemoram 
esta efeméride e não só prestam 
homenagem ao escritor, que 
foi e é um marco da literatura 
portuguesa, como também ao 
cidadão, através de diversas ma-
nifestações artísticas.

Também a AICEP assinala esta 
iniciativa, recordando o ano 
de 1998, marcado pela notí-
cia da atribuição do Prémio 
Nobel ao escritor, por ocasião 
da Feira Internacional do Livro 
de Frankfurt, organizada pelo 
então ICEP, APEL e IPLB-Minis-
tério da Cultura prestando ho-
menagem ao autor através da 
publicação do catálogo “Uma 
voz contra o silêncio”, dezem-
bro de 1998, editado pela Ca-
minho / ICEP e IPLB

BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Ao longo do ano, têm sido realizadas 

numerosas iniciativas, em Portugal e 

no Brasil, com o intuito de recordar 

o processo histórico que conduziu à 

independência brasileira, sublinhar o 

relacionamento forte e mutuamente 

benéfico que os dois países souberam 

construir ao longo destes 200 anos e 

explorar formas inovadoras de fazer 

perdurar e reforçar esta relação futura-

mente, em todos os domínios.

Assim, dos dois lados do Atlânti-
co, instituições públicas e privadas 
promovem eventos de celebração 
dos 200 anos da independência 
do Brasil, bem como das outras 
duas efemérides que se come-
moram este ano, concretamente 
o centenário da travessia aérea 
do Atlântico Sul pelos aviadores 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
e o centenário do nascimento de 
escritor José Saramago.
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A INDÚSTRIA DAS INDÚSTRIAS

A APIGRAF – Associação Portuguesa 
das Indústrias Gráficas e Transforma-
doras do Papel é uma associação em-
presarial de âmbito nacional que re-
presenta as empresas destes setores. 
Apesar de nem sempre ser de uma 
forma imediatamente percetível, tra-
ta-se de um setor industrial essencial 
à vida em sociedade. 

Os exemplos são muitos e diversos, e 
não só facilmente identificáveis quan-
do somos confrontados com situações 
diárias (como sabemos que o conteú-
do daquele tubo, que colocamos na 
escova de dentes todas as manhãs, é 
pasta de dentes e não creme para as 
mãos?), mas de forma premente nas 
extraordinárias, como aconteceu na 
pandemia provocada pela COVID-19. 

Quando se discutia na Europa quais as 
indústrias consideradas essenciais que 
deveriam continuar a funcionar, rapi-
damente a alimentar e a farmacêutica 
surgiram no topo da lista: como iría-
mos sobreviver a um confinamento, 
sem supermercados e farmácias aber-
tas? Sem bens de consumo essenciais 
e sem medicamentos? E que outras 
atividades deveriam permanecer a la-
borar? Claramente hospitais, centros 
de saúde, polícia e bombeiros. Mas 
também restaurantes, que passaram a 
funcionar em take-away, para nos en-

tregarem comida em casa. Os exem-
plos sucediam-se, com especialistas a 
opinarem diariamente nos meios de 
comunicação social. Mas ninguém fa-
lava na indústria gráfica. 

Até que um responsável de uma 
grande farmacêutica, entrevistado 
na televisão nacional, disse que o go-
verno não poderia fechar as gráficas, 
porque sem elas, a empresa que re-
presentava não conseguiria produzir 
medicamentos: “não há medicamen-
tos sem embalagens”, referiu. Tam-
bém nas prateleiras dos supermerca-
dos, não há detergentes sem rótulos, 
nem carne embalada sem etiquetas. 
Mas, também se passou a saber que 
a circulação no centro de vacinação 
se fazia por aquela porta, porque es-
tava lá sinalética. E (re)aprendemos 
a lavar as mãos graças à informação 
em posters espalhados um pouco por 
todo o lado.

E os livros que foram nossos compa-
nheiros nos períodos de confinamen-
to ou isolamento profilático. Os que 
tínhamos esquecidos lá por casa ou os 
novos que comprámos na internet e 
que nos chegou a casa numa embala-
gem… de cartão.

Tudo isto a propósito da presença na 
26ª Bienal do Livro de São Paulo, que 

decorreu no passado mês de julho. A 
convite da AICEP, a APIGRAF partici-
pou num painel dedicado à indústria 
gráfica, no magnífico pavilhão de Por-
tugal, no certame. Tivemos oportuni-
dade de partilhar dados sobre o nosso 
setor com uma audiência de empre-
sários brasileiros e muitos jovens, que 
preencheram o auditório. Uma indús-
tria que engloba, em 2020, um total 
de 2.792 empresas que empregam 
23.751 pessoas ao seu serviço. Um 
setor que gerou, em 2020, volumes 
de negócios e produção superiores a 
2 mil milhões de euros, aos quais cor-
responde um valor acrescentado bru-
to próximo dos 600 milhões de euros 
e um nível de investimento em capital 
fixo de 140 milhões de euros.

Num evento que contou, segundo a 
organização, com 660.000 visitan-
tes, maioritariamente jovens, que 
compraram mais de 4,5 milhões de 
livros, a Bienal regressou com a força 
que a caracterizava antes da Pande-
mia. E também o nosso setor regres-
sa, à medida que a economia retoma 
a sua atividade. Afinal, como costu-
mamos dizer: “somos a indústria das 
indústrias”. Sem nós, nenhuma ou-
tra funcionará. 

https://apigraf.pt/
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A história do Consumers Trust começou 

em 2009, quando Pedro Lourenço, fun-

dador do Portal da Queixa, se deparou 

com a necessidade de fazer uma recla-

mação que ficasse registada e ampliada 

no meio digital e não limitada a um livro 

de papel existente na loja. Esta ideia le-

vou à criação de uma plataforma online 

para partilhar experiências de consumo, 

que mais tarde se tornou numa rede so-

cial de consumidores. Com a internacio-

nalização do projeto, evoluiu para um 

marketplace de reputação.

A empresa nasceu do crescimento 

exponencial da plataforma Portal da 

gem devido à pequena dimensão do 
mercado nacional, comparativamen-
te aos outros mercados europeus, 
forçando as startups a procurarem 
escalar os seus negócios em merca-
dos mais maduros e competitivos, 
com vista à prova de conceito que 
tão importante é para o levantamen-
to de rondas de investimento. No 
nosso caso, fizemos o percurso no 
sentido contrário, ao permanecermos 
em terras lusas durante sete anos em 
bootstrapping até ao primeiro inves-
timento, que nos permitiu alcançar 
os objetivos traçados, enquanto ne-
gócio e potenciar o crescimento para 
a internacionalização.” 

As plataformas da Consumers Trust têm 
privilégios únicos relativamente aos po-
tenciais concorrentes, pela sua isenção 
e equidistância, que permitem uma ex-
periência de utilização e de partilha de 
informações com níveis de fidedignida-
de na ordem dos 95 por cento. 

A reputação da marca com base na ex-
periência do consumidor é o principal 
objetivo. Em Portugal, a plataforma é 
um verdadeiro caso de sucesso e desta-
ca-se na Europa pela singularidade do 
seu conceito, não existindo nenhuma 
outra solução tecnológica igual. 

A grande missão da empresa é cons-
truir um ecossistema de confiança en-
tre consumidores e marcas em todo o 
mundo, com o propósito de ajudar 
milhares de marcas a gerir a sua re-
putação online. O software desenvol-
vido dá a possibilidade às marcas de 
interagir com os consumidores, con-
sultar as experiências de consumo e 
resolver os seus problemas. Graças à 
implementação do Índice de Satisfa-
ção, as suas plataformas online são 
únicas no mundo a registar reclama-
ções, rankings, estatísticas e avalia-
ções em blockchain. 

Em 2021, a Consumers Trust alcançou 
todos os objetivos internos a que se 
propôs, incluindo um crescimento no 
volume de negócios (35 por cento). 

CONSUMERS TRUST 
Projeto pioneiro 

e inovador em Portugal 
é um sucesso internacional

O sucesso nacional do projeto pioneiro 
e inovador em Portugal da Consumers Trust 

permitiu replicar e internacionalizar o conceito 
para outros mercados, como Espanha, França 

e África do Sul. Imparcial e isenta, a Consumers 
Trust tem como objetivo trabalhar a reputação 

das marcas com base na experiência 
do consumidor.

Queixa e da sua consolidação como 

uma referência nacional em matéria de 

consumo. O sucesso deste projeto per-

mitiu a internacionalização para mer-

cados como Espanha (Libro de Quejas), 

França (Recláme ICI) e África do Sul 

(Complaints Book). Foi criada para con-

duzir toda a operação internacional, 

assumindo-se como a marca e rede 

global que gere, facilita e simplifica o 

processo de comunicação entre consu-

midores e marcas em todo o mundo. 

Segundo Pedro Lourenço, Founder e 

CEO da Consumers Trust: “Os portu-

gueses partem sempre em desvanta-
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Contudo, o principal objetivo estava 
relacionado com a internacionalização 
para França, onde entrou em julho de 
2021 e a consolidação do crescimento 
orgânico em Espanha. 

A meta para 2022 é o crescimento 
das operações em Espanha e França, 
existindo ainda a perspetiva de con-
seguir entrar no mercado do Reino 
Unido até ao final do ano. No mer-
cado interno, o objetivo assenta no 
crescimento da notoriedade do pré-
mio Marca Recomendada, que tem, 
este ano, a sua segunda edição com 
mais de 60 insígnias distinguidas. A 
criação deste prémio veio reafirmar a 
imparcialidade da Consumers Trust, 
pois as marcas são distinguidas exclu-
sivamente com base na avaliação de 
satisfação dos consumidores.

Um dos objetivos futuros é a agrega-
ção de todas as operações internacio-
nais numa só plataforma global, sob o 
nome de Consumers Trust, tendo como 

mil marcas presentes nas suas plata-
formas e alcança mais de 200 milhões 
de páginas visitadas. A rede global 
conta com mais de um milhão de uti-
lizadores registados e tem publicadas 
nas suas plataformas perto de um mi-
lhão de reclamações.

Em matéria de investigação e desen-
volvimento, a empresa encontra-se em 
fase alpha para a criação de um spin-
off do projeto, focado no Business In-
telligence apoiado por ML – Machine 
Learning, com vista a potenciar as es-
truturas de dados para uma visão total-
mente alargada da jornada do cliente. 

Portugal continuará a ser o hub de de-
senvolvimento de novos modelos de 
negócios dentro da estrutura empre-
sarial da Consumers Trust. Contudo, 
devido à descentralização do traba-
lho, existem condições de colabora-
ção com parceiros externos localiza-
dos fora da localização da empresa. 

https://consumerstrust.co/

roadmap a expansão por toda a Europa 
e para os Estados Unidos da América.

A procura de parceiros corporativos 
e potenciais empreendedores repre-
senta a primeira etapa para a entrada 
num novo mercado. O crescimento 
de uma comunidade local de consu-
midores é a segunda fase da interna-
cionalização, tendo em conta que são 
estes os responsáveis pelo conteúdo 
que será introduzido na plataforma, 
como também pela divulgação da sua 
experiência de utilização deste con-
ceito de partilha. Considerando um 
investimento inicial em awareness do 
conceito no novo país, segue-se a fase 
go to market, onde a abordagem aos 
potenciais clientes, as marcas, passam 
a ter a maior relevância para a equipa.

A equipa da Consumers Trust é cons-
tituída por 20 colaboradores na sede 
em Portugal e nos países europeus 
onde a plataforma está presente. Em 
todo o mundo, conta com mais de 20 

https://consumerstrust.co/
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Constance e Pedro Ruiz, que juntos 
somam uma experiência de mais de 
20 anos na indústria do fitness e mais 
40 anos de experiência em gestão e 
empreendedorismo, abriram em 2003 
o primeiro Vivafit em Portugal. No ano 
seguinte iniciaram o modelo de fran-
chising, que resultou num crescimen-
to exponencial. 

A Vivafit é a única cadeia portuguesa 
de ginásios exclusivamente femininos 
e a única empresa de ginásios portu-
gueses no estrangeiro. O processo de 
internacionalização começou há 10 

anos com a abertura do primeiro mas-
ter franchising na Índia, seguindo-se, 
no mesmo ano, a primeira abertura 
no Uruguai.

O conceito Vivafit conta com aulas de 
grupo exclusivas, como o SBarre (Bal-
let Fitness), Yoga Fusion e Burn it, e 
aulas de Pilates e de dança, como a 
Zumba ou Sh´bam, além de Treino Per-
sonalizado e Consultas de Nutrição. A 
missão é muito clara para os cerca de 
100 colaboradores de todos os Vivafit, 
em Portugal e estrangeiro: Motivar as 
mulheres a melhorar a sua saúde, com 

hábitos de exercício e alimentação 
saudável. “Queremos fornecer saúde 
e bem-estar num ambiente agradável 
com treinos rápidos e descontraídos 
em exclusivo para mulheres”, afirma 
Pedro Ruiz, CEO da Vivafit.

Em 2016, Pedro e Constance, sempre 
em constante atualização e procura 
das tendências mais recentes do fit-
ness, trouxeram para Portugal, sob a 
forma de franchising, um novo con-
ceito: a Personal20, que resulta da 
combinação entre a electroestimula-
ção e o Personal Training, com resul-

VIVAFIT E PERSONAL20 
O sonho de levar a saúde 

e a boa forma além-fronteiras  
A Vivafit e Personal20 são duas marcas de fitness com 19 e 6 anos, 

respetivamente, que iniciaram com os conceitos de ginásios exclusivamente 
femininos e de EMS (electroestimulação muscular) em Portugal, 

crescendo além-fronteiras.



EMPRESASsetembro 2022 35

tados orientados para a remodelação 
corporal, redução da gordura, alívio 
das dores nas costas e ganho de mas-
sa muscular. 

Ambas as marcas, Vivafit e Perso-
nal20, levam o empreendedorismo 
português a vários pontos do mun-
do, nomeadamente ao Uruguai, com 
duas unidades, ao Kuwait, aos Emira-
dos Árabes Unidos, aos Estados Uni-
dos da América, com duas unidades, 
e a Espanha, além do total de 23 es-
paços nacionais.

Esta internacionalização permitiu a 
criação de postos de trabalho tanto 
em Portugal como no estrangeiro, 
seja em sistema de suporte ongoing 
(remoto e presencial) ou em forma-
ções online e presenciais.

A expansão internacional é funda-
mental para a estabilidade financeira 
e para a partilha de know-how entre 
países e continentes, e por isso o in-
vestimento e procura de novos mas-
ter franchisados é uma constante e 
uma das prioridades da empresa que 
pretende continuar a expandir além-
-fronteiras. Atualmente os principais 
clientes são a Índia, Espanha, Golfo 
Pérsico e EUA.

Em 2021 foi assinado o mais recente 
contrato de master franchise para o 
sul da Índia, com o empresário Shahul 
Hameed da Yora Enterprises, que pre-
tende terminar 2022 com três unidades 
franchisadas. O ano de 2022 iniciou-se 
com a inauguração da primeira unida-
de em Thirumangalam (Annagar West 
Extension), um espaço de 170 m2, di-
vidido por receção e sala de espera, es-
túdio de aulas de grupo e máquinas de 
circuito, zona de nutrição e balneários, 
que atualmente emprega seis pessoas 
nos cargos de gerente, consultora co-
mercial e instrutoras. 

São vários os pontos a ter em conta 
na altura de pensar em expandir in-
ternacionalmente, sendo que a marca 
deverá estar bem consolidada a nível 
nacional com um conceito único e 
“franchisável”. As duas marcas res-
pondem a estas duas características e 
possuem um sistema de procedimen-
tos, formação contínua e encontros 
de rede regulares, bem como Manuais 
de todos os departamentos como 
Operações, Marketing, Vendas, Store 
Environment, Construção e Recursos 
Humanos. Por este motivo, ambos os 
conceitos são chave na mão, atrati-
vos e rentáveis, permitindo a criação 
de relações de confiança, duradouras 

e de sinergia com os franchisados e 
master franchisados. 

Nos objetivos de expansão a curto e 
médio prazo, ambas as marcas pre-
tendem apostar nos mercados de 
todo o Golfo Pérsico, da Europa, EUA, 
Índia e alguns países da América do 
Sul e africanos.

A nível de USP (Unique Selling Propo-
sition), também as duas marcas estão 
alinhadas em termos de diferencia-
ção, uma vez que possuem um mé-
todo específico e quantificável, per-
mitindo um controlo de qualidade e 
entrega consistente do serviço. Além 
disto, a Vivafit tem ainda três moda-
lidades de aulas exclusivas feitas por 
mulheres para mulheres e que não se 
encontram nos outros ginásios.

“Estando em funcionamento desde 
2003, já passámos por várias crises, 
sendo a última muito recente e ainda 
a decorrer, mas temos a confiança de 
que o exercício é um bálsamo em to-
das elas.”, afirma Pedro Ruiz. 

“Representamos saúde e boa forma, 
algo cada vez mais importante nos 
tempos que correm e estou confian-
te que as pessoas terão cada vez mais 
noção da relevância do exercício na 
saúde e que continuarão a procurar-
-nos e a confiar em nós”, finaliza o 
CEO da Vivafit e Personal20. 

https://www.vivafit.pt/

https://www.personal20.com/

https://www.vivafit.pt/
https://www.personal20.com/
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A IMPORTÂNCIA DAS MARCAS 
TERRITORIAIS PARA A 

CONSTRUÇÃO DA MARCA-PAÍS 

As estratégias de marcas territoriais são, no seu essencial, focadas no 
mercado interno e usadas para atrair investimento, novos residentes, 
trabalhadores e estudantes. Dois bons exemplos em Portugal são os 
projetos Recomeçar em Idanha e Move to Fundão, desenvolvidos em 

parceria com entidades locais e regionais.

Com a globalização, a diminuição das frontei-
ras e o crescente cosmopolitismo e fusão de 
culturas, os governos são confrontados com 
a necessidade de diferenciar os seus produtos 
e serviços e construir uma marca-país forte 
(Diamantopoulos et al., 2019). Como ponto 
de partida, é importante distinguir ou definir 
o conceito de marca territorial. Uma marca é 
um nome, um sinal, que permite identificar e 
distinguir produtos e serviços de uma empre-
sa e diferenciá-la dos concorrentes. Para obter 
uma marca forte, é preciso criar a imagem de 
marca certa, promovendo encontros ou expe-
riências de marca positivas. Quando associada 
a uma geografia, a uma unidade territorial, 
como uma cidade, região, país, ou até uma 
área transfronteiriça, denomina-se marca ter-
ritorial. A sua definição, pela natureza políti-
ca, social, cultural e económica é um processo 
complexo e muitas vezes controverso, sujeito 
a críticas, por enaltecer a comercialização e 
globalização da autenticidade e da identidade 
territorial (Vanolo, 2018). 

Um número considerável de estudiosos de mar-
cas territoriais reconhece que as marcas comer-
ciais abriram caminho ao que é hoje definido 
como place branding, isto é, um processo de 
criação e implementação de marcas de luga-
res ou de natureza territorial (Kavaratzis, 2004; 
Ashworth & Kavaratzis, 2009). Estes lugares, 
nomeadamente cidades e áreas metropolita-
nas, mas também territórios de baixa densida-
de de carácter rural, desenvolvem e aplicam os 
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princípios e estratégias das marcas comerciais 
para apoiar a promoção das qualidades, dos 
ativos ou potencialidades territoriais, como a 
disponibilidade e qualidade das infraestruturas 
urbanas ou regionais ou promoção de ativos 
paisagísticos naturais e culturais.

A marca territorial pode ser descrita como 
uma prática que permite aos países construir 
ou modificar a sua imagem, promovendo-se 
como um lugar para as pessoas visitarem, in-
vestirem, viverem e atraírem investimento es-
trangeiro (Bartsch, Riefler, & Diamantopoulos, 
2016; Dinnie, 2015; Lee & Lee, 2021). Outro 
objetivo consiste na construção de uma repu-
tação para os seus produtos, serviços e capital 
humano, encorajando a competitividade das 
exportações. Marcas associadas a lugares são 
também implementadas com o objetivo de 
reforçar o sentido de pertença e identidade 
dos cidadãos.

Cidades, áreas rurais, regiões e países adotam 
uma estratégia de marca de lugares (place 
brands) porque esta tornou-se central em po-
líticas públicas de apoio ao desenvolvimento 
económico e social. Como exemplo de ativos 
territoriais promovidos através de estratégias 
de place branding referimos a marca de na-

tureza territorial Where Tech Invests, que tem 
como objetivo a promoção de nove Cantões da 
Suíça, como lugares com ativos de qualidade 
para acolherem e expandirem investimentos de 
base tecnológica, quer industrial, quer de natu-
reza científica. A agência de desenvolvimento 
e promoção Greater Zurich Area assenta a sua 
estratégia na combinação de um ambiente de 
negócios estável e fiável da Suíça (marca-país). 
Isto é desenvolvido através de ativos de base 
territorial, tais como, trabalhadores altamente 
qualificados com perspetivas de progressão de 
carreira, que a área metropolitana de Zurique 
oferece aos investidores, para uma expansão 
estratégica dos seus negócios. Minneapolis, no 
Estado do Minnesota, nos Estados Unidos, pro-
move os seus valores e qualidades naturais pai-
sagísticas, através de uma estratégia de marca 
de base territorial denominada de Cidade pela 
Natureza. O governo de Singapura, em par-
ceria com atores locais privados e do setor da 
educação, promove esta cidade-estado como 
um local de negócios combinado a promoção 
de ativos paisagísticos – The Garden City com 
a qualidade dos ativos económicos e finan-
ceiros oferecidos a investidores – Enterprise 
Singapore. A Costa Rica através da estratégia 
de marca Essential COSTA RICA, uma série de 
políticas públicas a favor da descarbonização, 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1509/jim.15.0021
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1509/jim.15.0021
https://www.routledge.com/Nation-Branding-Concepts-Issues-Practice/Dinnie/p/book/9780367569891
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMR-01-2019-0024/full/html
https://www.greaterzuricharea.com/en/where-tech-invests
https://www.greaterzuricharea.com/en/why
http://minneapolis.org/media/media-kit/city-by-nature-basics/
http://minneapolis.org/media/media-kit/city-by-nature-basics/
https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/a7fac49f-9c96-4030-8709-ce160c58d15c
https://www.enterprisesg.gov.sg/
https://www.enterprisesg.gov.sg/
https://placebrandobserver.com/costa-rica-country-branding-strategy-insights/
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que foram desenvolvidas como parte do plano 
nacional para alcançar emissões zero até 2050, 
é um exemplo reconhecido de um marca-país 
bem-sucedida, devido ao seu investimento 
contínuo no desenvolvimento sustentável e na 
mitigação de emergências climáticas.

Estes são exemplos positivos de uma articula-
ção vertical e horizontal entre diferentes par-
ceiros e marcas de base territorial a diferentes 
escalas. Tendo presentes estes casos de su-
cesso, o que distingue marcas territoriais 
de uma marca-país? 

Como Moilanen e Rainisto (2009) enaltecem, 
as marcas de lugares têm como objetivo pro-
mover os ativos de um lugar, de um territó-
rio. Contudo, não é possível disponibilizar 
uma definição que permita distinguir entre 
marcas territoriais e marca-país. Há quem as 
trate como parte do mesmo processo. Para 
uma abordagem académica sobre esta ma-
téria aconselhamos a leitura do livro Market-
ing Countries, Places, and Place-associated 
Brands (Papadopoulos & Cleveland, 2021). 
Trazendo para esta discussão diferentes fon-
tes académicas, e não só, definimos marcas 
territoriais ou marcas de natureza territorial, 
como processos de desenvolvimento e imple-
mentação de marcas a territórios, posiciona-
dos numa escala geográfica e administrativa 
de nível inferior a um país, i.e., a um estado 
nação. Marcas territoriais são aquelas de-
senvolvidas e implementadas por entidades 
locais para municípios, comunidades inter-
municipais e, por vezes, para lugares rurais e 
transfronteiriços. Esta definição deve, contu-
do, ser entendida como a posição dos autores 
e não como universal. De forma simplifica-
da, marcas territoriais têm, ou deveriam ter, 
como missão, promover os ativos tangíveis e 
intangíveis de territórios administrativamente 
bem definidos, ligados por redes de produtos 
ou património, num contexto nacional. São 
exemplos, os territórios da Rota do Vinho do 
Porto e do Douro ou a Rota do Património 
Industrial Português. As estratégias de mar-
cas territoriais são no seu essencial focadas 
no mercado interno e usadas para atrair in-
vestimento, novos residentes, trabalhadores 

e estudantes. Dois bons exemplos, em Por-
tugal, são os projetos Recomeçar em Idanha, 
promovido pelo Município de Idanha-a-Nova 
e Move to Fundão, do Centro de Negócios e 
Serviços do Fundão, em parceria com múlti-
plas entidades locais e regionais. 

Mas afinal qual é a importância das marcas 
territoriais para a construção da marca-país?

Marcas territoriais, por terem como objetivo 
valorizar os ativos de um território, devem 
ser interpretadas e abordadas por políticas 
públicas como pilares de uma marca-país. 
Mais ainda, devem contribuir para a coesão 
e consolidação da marca-país. Para este fim, 
é necessário que a marca-país seja capaz de 
estabelecer vetores ou artérias que estabele-
çam a ligação aos territórios nacionais, como 
os municípios. Uma marca-país deve ser ca-
paz de usar estratégias que ajudem a capita-
lizar os ativos de cada território. Cada marca 
territorial, criada e implementada, deve estar 
estrategicamente alinhada, deve respeitar os 
valores visuais e da mensagem estratégica da 
marca-país. Marcas territoriais para territórios 
regionais, urbanos e rurais devem coexistir em 
harmonia com os vetores estratégicos de uma 

https://www.amazon.com/How-Brand-Nations-Cities-Destinations/dp/0230220924
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781839107368/9781839107368.xml
https://www.ivdp.pt/pt/rota-enoturismo/rota-dos-vinhos-do-douro-e-do-porto/
https://www.ivdp.pt/pt/rota-enoturismo/rota-dos-vinhos-do-douro-e-do-porto/
https://www.ivdp.pt/pt/rota-enoturismo/rota-dos-vinhos-do-douro-e-do-porto/
https://www.ivdp.pt/pt/rota-enoturismo/rota-dos-vinhos-do-douro-e-do-porto/
http://www.recomecar.pt/
https://www.cm-idanhanova.pt/investimento/recomecar.aspx
https://movetofundao.pt/


setembro 2022 39MARCA PORTUGAL

marca-país. Contudo, isto não deve ser con-
fundido com a homogeneização de marcas, 
mas sim unidade na diversidade.

A união de atores, o alinhamento de marcas 
territoriais, dão força a uma marca-país, dão-
-lhe uma visão de futuro, pois permitem a es-
tabilidade e confluência de perspetivas sobre o 
país como um todo. É, igualmente importante, 
que investidores e agências de atração de in-
vestimento interpretem as marcas territoriais 
como um vetor de suporte ao desenvolvimento 
endógeno, económico e social, de um determi-
nado território. Em forma de conclusão execu-
tiva, partilhamos algumas mensagens-chave:

•  Desenvolver marcas territoriais envolve mais 
do que medidas de promoção territorial.

•  Marcas territoriais devem envolver um con-
junto de atores locais públicos, privados e os 
cidadãos.

•  A melhoria das condições estruturais,  , or-
ganizacionais e a estabilidade política e so-
cial são ingredientes-chave para o sucesso de 
qualquer marca territorial.

•  Marcas territoriais devem ser usadas para 
transmitir mensagens positivas de que um 

determinado território está a implementar 
políticas públicas com vista à melhoria das 
condições sociais, económicas e ambientais, 
incluindo melhoria de estruturas de apoio.

•  Marcas territoriais devem ser orientadas para 
o apoio às empresas locais, a melhoria das in-
fraestruturas e do estado físico do território, 
a prestação de serviços de saúde e educação, 
e contribuir para a criação e manutenção de 
emprego, bem como atrair e reter mão-de-
-obra qualificada, complementando a atra-
ção de investimento, de turistas, de novos 
residentes, nacionais e internacionais.

•  Marcas territoriais quando alinhadas de for-
ma estratégica com a marca-país contribuem 
para dar visibilidade e reforçar o reconheci-
mento internacional de um país.

•  É essencial desenvolver uma marca-país forte 
e distinta, evitando a perigosa homogeneida-
de entre os territórios.

•  Os governos devem ter uma visão a longo 
prazo da marca-país, o que exige estratégias 
de marketing consistentes e coerentes, a fim 
de alcançar o posicionamento desejado para 
os seus principais públicos. Atualmente, pou-
cos países têm articulado e executado uma 
estratégia de marca que coordene e integre 
as marcas territoriais. 

•  Parece útil sublinhar a importância da trans-
formação digital dos lugares. Isto vai além 
dos serviços de digitalização, implica que os 
locais se transformem digitalmente sem criar 
lacunas digitais ou gerar exclusão tecnológi-
ca (todos os segmentos da sociedade devem 
ser incluídos na transição digital) para melho-
rar a qualidade de vida.

•  Seria benéfico desenvolver uma plataforma 
única para a marca-país que integrasse in-
formação sobre diferentes áreas: comércio 
e oportunidades de investimento, turismo e 
património cultural, gastronomia, educação 
e captação de talento.

•  É importante monitorizar e analisar regular-
mente as perceções dos consumidores rela-
tivamente à imagem da marca-país, a nível 
interno e internacional, bem como a sua evo-
lução ao longo dos anos. 
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UE quer aliar 
sustentabilidade 
e transição digital

“Strategic Foresight Report 2022 
– Twinning the green and digital 
transitions in the new geopolitical 
context”, CE, julho de 2022

A conjugação da transição verde com a 
transição digital no atual contexto geo-
político é o tema do relatório “Strategic 
Foresight” que a Comissão Europeia 
acaba de publicar. No documento são 
identificadas as áreas cruciais para al-
cançar os objetivos de sustentabilidade 
e desenvolvimento digital e sublinhado 
que os setores da energia, transportes, 
indústria, construção e agricultura de-
vem conduzir esta mudança, uma vez 
que são os principais emissores de CO2.
As tecnologias digitais ajudarão a al-
cançar a neutralidade climática, por um 
lado, ao reduzir a poluição, mas aumen-
tarão o consumo de energia e o lixo ele-
trónico. A atual instabilidade geopolítica 
confirma também a necessidade de ace-
lerar as duas transições, por isso a Co-
missão Europeia sublinha algumas áreas 
prioritárias como a segurança alimentar, 
a diplomacia ligada à sustentabilidade e 
ao digital, a gestão do fornecimento de 
bens e serviços essenciais, o investimen-
to na investigação e a cibersegurança.

CONSULTAR

O impacto económico 
da guerra na Ucrânia 
e da política “zero covid” 
da China
“Assessing the global economic 
impact of war in Ukraine and 
China’s “zero-covid” policy, EIU, 
julho de 2022

As consequências da guerra na Ucrânia 
e das políticas chinesas para travar a 
pandemia, designadas por “zero-covid”, 

“World Economic Outlook – 
Gloomy and More Uncertain”, FMI, 
julho 2022

As previsões do Fundo Monetário Inter-
nacional apontam para um crescimento 
do PIB de 3,2 por cento em 2022 e 2,9 
por cento em 2023, menos 0,4 e 0,7 
pontos percentuais, respetivamente, 
face à estimativa anterior. A elevada 
inflação, nomeadamente nos Estados 
Unidos e nas principais economias eu-
ropeias, e o abrandamento da econo-
mia chinesa estão a comprometer o 
crescimento da economia global.
As previsões relativas à inflação foram 
revistas para 6,6 por cento nas econo-
mias desenvolvidas e 9,5 por cento nos 
mercados emergentes, o que significa, 
respetivamente, mais 0,9 e 0,8 pontos 
percentuais do que apontavam as pre-
visões anteriores. 

CONSULTAR

Comércio eletrónico cresce 13 
por cento na Europa em 2021

“European E-Commerce Report 2022”, 
E-Commerce Europe, julho de 2022

O crescimento do comércio eletrónico 
na Europa foi de 13 por cento em 2021, 
para 718 mil milhões de euros, mas este 
ano deverá diminuir para 11 por cento. 
O relatório “European E-Commerce Re-
port 2022”, que analisa informação de 
37 países, refere que a percentagem de 
compradores online na Europa deverá 
chegar este ano aos 75 por cento e que 
na Europa Ocidental e do Norte essa per-
centagem ultrapassará os 95 por cento.
Em Portugal os utilizadores de internet 
rondam os 83 por cento e os comprado-
res online 62 por cento. Nos Países Bai-
xos, Dinamarca e Noruega a percenta-
gem de pessoas que recorre ao comércio 
eletrónico ultrapassa os 90 por cento.

CONSULTAR

foram analisadas no último relatório da 
Economist Intelligence Unit, que reviu 
em baixa a estimativa de crescimento 
prevista para este ano, de 3,9 por cen-
to para 2,8 por cento.
O impacto da guerra na Ucrânia na 
economia global no aumento do pre-
ço das commodities, na inflação e nas 
interrupções nas cadeias de abasteci-
mento, deverá causar uma diminuição 
do PIB global na ordem do bilião de dó-
lares. Já a política chinesa para conter a 
Covid-19 está sobretudo a ter impacto 
nas cadeias de fornecimento e deverá 
diminuir o crescimento económico da 
China para 4 por cento, em vez dos 5 
por cento previstos anteriormente.

CONSULTAR

Os desafios das indústrias 
pesadas para alcançar as 
zero emissões

“Net-Zero Industry Tracker 2022 
Edition”, FEM, julho 2022

O Fórum Económico Mundial alerta 
para os desafios que várias indústrias 
enfrentam para alcançar o objetivo de 
zero emissões em 2050. O relatório 
destaca os casos de indústrias pesadas 
como o aço, cimento, alumínio, amo-
níaco e petróleo e gás, que em con-
junto representam 80 por cento das 
emissões industriais.
É necessário estabelecer normas que 
conduzam a uma redução de emis-
sões e estima-se que essa transforma-
ção exija investimentos na ordem dos 
2 biliões de dólares.

CONSULTAR

FMI prevê crescimento do 
PIB de 3,2 por cento em 2022 
e 2,9 por cento em 2023 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_foresight_report_2022.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
 https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/CMI2022_FullVersion_LIGHT_v2.pdf
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-economic-outlook-july-2022/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_NetZero_Industry_Tracker_2022_Edition.pdf
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vestimentos e outro de proteção de 
indicações geográficas. 

CONSULTAR

Nova oportunidade de 
exportação para o Uruguai

“Exportação de Leite e Produtos 
Lácteos para o Uruguai” – DGAV, 
julho 2022

Portugal já pode exportar leite e produ-
tos lácteos para o Uruguai, uma vez que 
terminaram as negociações entre os 
dois países sobre as condições sanitárias 
para a exportação destes produtos.

CONSULTAR

Nova oportunidade 
de exportação para 
a Colômbia

“Exportação de frutos de Kiwi para 
a Colômbia” – DGAV, julho 2022

Terminaram as negociações sobre as 
condições sanitárias para a exportação 
de frutos frescos de kiwi para a Colôm-
bia, o que permite que Portugal já possa 
exportar kiwi para este mercado.

CONSULTAR

O PIB em volume registou 
variações de 6,9 por cento 
em termos homólogos 
e de -0,2 por cento em 
cadeia no segundo 
trimestre de 2022

Contas Nacionais Trimestrais - 
Estimativa Rápida, INE – agosto 
de 2022

O Produto Interno Bruto (PIB), em ter-
mos reais, registou uma variação homó-
loga de 6,9 por cento no segundo tri-
mestre de 2022 (11,8 por cento no tri-
mestre anterior). A evolução em termos 
homólogos reflete em parte um efeito 
de base, dado que no primeiro trimes-
tre de 2021 estiveram em vigor várias 
medidas de combate à pandemia que 
condicionaram a atividade económica.

Inovações do novo Código 
Comercial Moçambicano

“Approval of the new Commercial 
Code in Mozambique” – DLA Piper, 
julho 2022

Foi aprovado o novo Código Comercial 
Moçambicano, que irá entrar em vigor 
a 22 de setembro de 2022. Este Código 
introduz novos tipos legais de socieda-
des para facilitar o processo de incorpo-
ração empresarial. Permite, ainda, que 
as reuniões dos diferentes órgãos corpo-
rativos possam ser realizadas por meios 
eletrónicos, o que torna mais ágil e ex-
pedita a tomada de decisões. 

CONSULTAR

Comissão Europeia 
lança consulta pública 
sobre direitos de 
propriedade industrial

“Licenças obrigatórias de direitos 
de propriedade industrial – UE 
avalia mecanismo polémico” – 
cuatrecasas, julho 2022

A Comissão Europeia lançou uma con-
sulta pública para que as empresas, 
particulares ou governos possam su-
gerir propostas de melhoria da atual 
legislação dos Estados Membros sobre 
direitos de propriedade industrial, vi-
sando a sua harmonização e a criação 
de um regime de licenças obrigatórias. 
A consulta estará aberta até ao final de 
setembro deste ano.

CONSULTAR

Reforço das relações 
bilaterais entre a União 
Europeia e a Índia 

“EU and India kick-start ambitious 
trade agenda” – CE, junho 2022

Com o objetivo de liberalizar e poten-
ciar as relações comerciais e de inves-
timento, a UE e a Índia retomaram as 
negociações com vista à celebração de 
um Acordo de Livre Comércio e ini-
ciaram também negociações para um 
acordo de promoção e proteção de in-

O contributo da procura interna para a 
variação homóloga do PIB diminuiu no 
segundo trimestre, verificando-se um 
crescimento menos acentuado do con-
sumo privado e do investimento.
Comparando com o primeiro trimestre 
de 2022, o PIB diminuiu 0,2 por cento 
em volume, após um crescimento em 
cadeia de 2,5 por cento no trimestre an-
terior, em resultado do contributo nega-
tivo da procura interna. Em sentido con-
trário, o contributo positivo da procura 
externa líquida aumentou, refletindo o 
crescimento em cadeia mais acentuado 
das Exportações de Bens e Serviços que 

o das Importações.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 24,5 por cento 
em 2022 (janeiro a junho)

Comércio Internacional de Bens de 
Portugal, INE – agosto 2022

De acordo com resultados publicados 

pelo Instituto Nacional de Estatística, as 

exportações de bens ascenderam a 38,9 

mil milhões de euros, contra 31,2 mil 

milhões de euros em igual período de 

2021, ou seja, um aumento de 7,7 mil 

milhões de euros (taxa de variação ho-

móloga de 24,5 por cento). No mesmo 

período, as importações totalizaram 53 

mil milhões de euros e cresceram 14,2 

mil milhões de euros, apresentando uma 

variação homóloga de 36,6 por cento. 

Comparando com o primeiro semestre 

de 2020, as exportações e as impor-

tações aumentaram 55,2 por cento e 

61,5 por cento, respetivamente (+28,4 

por cento e +31,4 por cento, pela mes-

ma ordem, face ao mesmo período de 

2019). Estes resultados determinaram 

um défice da balança comercial de 14,1 

mil milhões de euros, correspondente a 

um agravamento de 6,5 mil milhões de 

euros relativamente a 2021. 

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-india-kick-start-ambitious-trade-agenda-2022-06-17_en
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/exportacao-de-leite-e-produtos-lacteos-para-o-uruguai/
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/exportacao-de-frutos-de-kiwi-para-a-colombia/
https://www.dlapiperafrica.com/mozambique/insights/2022/Approval-of-the-new-Commercial-Code-in-Mozambique.html
https://www.cuatrecasas.com/pt/portugal/article/licencas-obrigatorias-de-direitos-de-propriedade-industrial-ue-avalia-mecanismo-polemico
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539377272&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848136&DESTAQUESmodo=2
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-se em novembro, nos dias 9 e 11.
Para o setor da Saúde foram sele-
cionados os mercados dos Estados 
Unidos, França e Reino Unido, com 
sessões agendadas, respetivamente, 
para 19 de outubro, 22 e 25 de no-
vembro. Os oradores de cada sessão 
e os tópicos abordados podem ser 
consultados aqui. 
Em parceria com a associação Mo-
binov, o programa para o setor Au-
tomóvel começa a 23 de setembro 
com uma sessão dedicada a França, 
estando ainda agendados webinars 
sobre os mercados da Alemanha 
(30 de setembro) e de Espanha (29 
de novembro). As sessões temáticas 
irão centrar-se nas Estratégias de In-
ternacionalização, Sustentabilidade 
e Cadeias de Valor Globais, a 12, 19 
e 31 de outubro, respetivamente. A 
iniciativa termina com mais dois we-
binars sobre Tecnologias Disruptivas e 
Comunicação e Marketing Digital, a 4 
e 11 de novembro, e as informações 
mais detalhadas podem ser consulta-
das na página do Portugal Exporta.
Quanto ao Cluster Têxtil: Tecnologia e 
Moda, a primeira sessão está marcada 
para 10 de outubro, dedicada às Ca-
deias de Valor Globais, seguindo-se os 
webinars sobre Mercados de Elevada 
Tecnicidade, Marca, Sustentabilidade, 
Comunicação e Marketing Digital e E-
commerce, a 14, 17, 21, 24 e 28 de 
outubro, respetivamente. Os mercados 
abordados serão o Japão, Estados Uni-
dos e Canadá, nos dias 4, 7 e 10 de 
novembro, e as informações mais deta-
lhadas encontram-se disponíveis aqui. 

AICEP e Ordem 
dos Engenheiros 
celebram protocolo 
A AICEP e a Ordem dos Engenheiros 
(OE) celebraram um protocolo tendo 
em vista "fortalecer a cooperação 
empresarial e intensificar a divulga-
ção e aproveitamento das oportuni-
dades de negócio a nível internacio-
nal junto das empresas portuguesas 
de engenharia”.
O estabelecimento de tal parceria, 
firmada entre o Bastonário Fernando 
de Almeida Santos e o presidente da 
AICEP, Luís Castro Henriques, permite 
o desenvolvimento de dinâmicas vir-
tuosas para as empresas nacionais de 
engenharia, nomeadamente a coor-
denação de esforços, com a finalidade 
de estabelecer uma rede de contactos 
empresariais que facilitem a circulação 
de informações sobre as oportunida-
des de negócios, bem como a presta-
ção de apoio e aconselhamento para 
captação de investimento e interna-
cionalizar a sua atividade.
Na ocasião, o presidente da AICEP 
salientou a importância deste Proto-
colo, considerando por um lado, o 
papel preponderante da OE na ótica 
da “produção do talento português, 
fator-chave na captação de IDE”, as-
sim como as potencialidades para a 
OE que lhe pode garantir a AICEP no 
seu todo, mas a Rede Externa em es-
pecial, na perspetiva da internaciona-
lização dos seus serviços.
O Bastonário sublinhou o interesse des-
ta Ordem Profissional ser incluída nas 
missões internacionais promovidas pela 
Agência, em especial nas que possam 
traduzir maiores oportunidades para a 
engenharia e empresas portuguesas.

Programa Internacional 
Clusters regressa 
em setembro com 
edições dedicadas 
aos setores Automóvel, 
Saúde e Têxtil
O Programa Internacionalizar Clus-
ters, promovido pela AICEP em co-
laboração com associações setoriais, 
está de regresso a partir de 14 de se-
tembro, com três edições dedicadas 
aos setores Automóvel, Saúde e Têxtil: 
Tecnologia e Moda. Cada edição terá 
8 ou 9 sessões online, dependendo do 
setor, e as inscrições já se encontram 
abertas no site Portugal Exporta.
Esta iniciativa tem como objetivo ca-
pacitar as empresas para abordarem 
mercados de elevado potencial para os 
seus setores bem como formá-las em 
temas transversais à competitividade 
em mercados concorrenciais. Através 
de formação prática e interativa, pro-
cura-se contribuir para a implementa-
ção de planos e ações de internaciona-
lização por parte das empresas.
O Internacionalizar Clusters para o se-
tor da Saúde, desenvolvido em colabo-
ração com a Health Cluster Portugal, 
tem início a 14 de setembro com uma 
sessão dedicada às Cadeias de Valor 
Globais, seguindo-se outros webinars 
temáticos sobre Marca (28 de setem-
bro), Estratégias de Internacionaliza-
ção (12 de outubro) e Comunicação 
e Marketing Digital (26 de outubro). 
Outras sessões sobre Sustentabilidade 
e Tecnologias Disruptivas irão realizar-
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https://www.portugalexporta.pt/agenda/programa-internacionalizar-clusters-health
https://www.portugalexporta.pt/agenda/programa-internacionalizar-clusters-automovel-2022
https://www.portugalexporta.pt/agenda/programa-internacionalizar-clusters-textil-tecnologia-moda-2022
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AICEP assina 
protocolos com 
universidades 
portuguesas
A AICEP assinou protocolos com a 
Universidade Católica Portuguesa e a 
Associação para o Desenvolvimento 
da NOVA Information Management 
School (AD NOVA IMS), da Universi-
dade Nova de Lisboa.
O protocolo com a Universidade Católi-
ca Portuguesa tem como objetivo dina-
mizar a internacionalização, em especial 
do conhecimento português, bem como 
promover a imagem do país com vista à 
captação de talento internacional.
Por sua vez, o protocolo com a NOVA 
IMS pretende o desenvolvimento de 
diversas iniciativas sob a temática das 
Cidades e Regiões Inteligentes.
Luís Castro Henriques, presidente da 
AICEP, referiu que “A AICEP tem desen-
volvido parcerias com Universidades e 
também Politécnicos portugueses com 
vista à dinamização da internacionaliza-
ção do talento português e consequente 
promoção da notoriedade do país. Por-
tugal tem-se afirmado pelo seu talento, 
inovação, conhecimento e tecnologia e 
essas vantagens competitivas têm trazi-
do mais e melhor investimento”.
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AICEP e GEE 
premeiam artigos 
científicos sobre 
Internacionalização
Realiza-se a 13 de setembro a apre-
sentação dos quatro artigos científicos 
vencedores da Call for Papers sobre a 
“Internacionalização da Economia 
Portuguesa no Pós-Covid-19: Opor-
tunidades e Desafios”, promovido 
pelo Gabinete de Estratégia e Estudos 
(GEE) do Ministério da Economia e do 
Mar e pela AICEP.
A dotação total de 12.000 euros de 
prémios foi repartida equitativamente 
pelos artigos vencedores do concurso.
Este evento, transmitido em streaming 
nos canais do GEE e da AICEP, encerra 
a 9.ª edição da iniciativa do GEE, cujos 
objetivos são promover o conhecimen-
to e a investigação sobre a internacio-
nalização da economia portuguesa, e 
constituir um fórum para discussão de 
soluções de política pública na área.
Os trabalhos vencedores refletem so-
bre diversos temas, entre os quais ex-
portações, performance empresarial, 
financiamento, investimento, empre-
go, custos de transporte, estratégias 
digitais e políticas públicas.
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, destaca "a relevância dos 
Prémios Call for Papers cuja temática 
se enquadra numa das principais mis-
sões da AICEP: promover a internacio-
nalização das empresas portuguesas e 
apoiar a sua atividade exportadora”. 
O programa da conferência está dis-
ponível em www.gee.gov.pt

Portugal Convidado 
de Honra na Feira 
Internacional do Livro 
de Lima 
Numa coordenação da Equipa Inter-
ministerial ‘Feiras Internacionais do 
Livro’, Portugal foi o país-convidado 
de honra da Feira Internacional do Li-
vro de Lima 2022 (FIL Lima 2022), no 
Peru, uma iniciativa da Câmara Perua-
na do Livro que decorreu entre os dias 
22 de julho e 7 de agosto.

A representação oficial ocupou um es-
paço de 160m2, que incluiu três áreas 
que refletem os grandes objetivos para 
a participação portuguesa. No espaço 
da livraria, foram disponibilizadas ao 
público obras traduzidas de autores 
portugueses e uma mostra de livros em 
português dos escritores que integra-
ram a comitiva portuguesa. No auditó-
rio decorreram um conjunto de sessões 
com os autores convidados que com-
puseram a programação literária do 
pavilhão, sendo aí igualmente exibidos 
vídeos sobre cultura e literatura portu-
guesa. Na zona de exposições do pavi-
lhão foi apresentada a exposição dedi-
cada a José Saramago, no centenário 
do seu nascimento, autor da frase que 
constitui o mote escolhido para a par-
ticipação de Portugal: “O fim de uma 
viagem é apenas o início de outra”. 
Para além dos escritores convidados – 
Afonso Cruz, Adélia Carvalho, André 
Letria, Carla Maia de Almeida, David 
Machado, José Luís Peixoto, Margarida 
Vale de Gato, Ana Filomena Amaral, 
Fernando Évora, Luís Novais, Jerónimo 
Pizarro, Lauren Mendinueta -, Portugal 
dirigiu convite a dois músicos - Mar-
ta Pereira da Costa e Pedro Jóia - e ao 
cineasta António Pedro Vasconcelos, 
alargando, deste modo, o âmbito da 
participação portuguesa, que juntou à 
programação outros âmbitos artísticos. 
Durante o evento, foi prestada homena-
gem à escritora Ana Luísa Amaral (1956 
– 2022) pela Comitiva Portuguesa.
Numa programação paralela à presen-
ça de Portugal como país convidado 
de honra, a Universidade Nacional 
Mayor de São Marcos (fundada em 
1551 e a mais antiga do continente 
americano) atribui, no dia 22, o Dou-
toramento Honoris Causa ao escritor 
António Lobo Antunes, em reconhe-
cimento da importância e do valor da 
obra do escritor português. 

https://www.gee.gov.pt/pt/
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O setor dos Contact Centers e do BPO (Busi-
ness Process Outsourcing) confundem-se bas-
tante, e com razão, devendo ser clarificada a 
sua distinção.

O Contact Center, ou os centros de contacto, 
consistem em instalações que permitem a or-
questração organizada de pessoas em equipas, 
muito desenvolvidas em formação continuada, 
seja específica dos produtos e serviços que é o 
âmbito principal das suas atividades, como de 
comunicação, liderança e gestão de relação, 
baseada em processos e tecnologia, sendo esta 
última o suporte dos diversos canais de relacio-
namento com os clientes finais, como exemplo 
clássico o canal telefónico, além da tecnologia 
que serve a gestão e suporte à própria ativida-
de. Hoje em dia também não podemos deixar 
de mencionar que a atividade dos centros de 
contacto é complementada com soluções de 
trabalho remoto, com necessidades específi-

A IMPORTÂNCIA DOS 
CONTACT CENTERS PARA 

A ECONOMIA PORTUGUESA

O setor dos Contact Centers em Portugal registou uma evolução 
notável na última década, representando atualmente uma faturação 
de 3 mil milhões de euros e mais de 100 mil profissionais, com clara 

vocação para o mercado internacional.

cas, a começar pela de segurança de acessos 

entre muitas outras dimensões. Ainda no âm-

bito destes centros especializados incluem-se 

atividades que, não sendo diretamente ativi-

dades de contacto com clientes finais, estão 

relacionados, ou contribuem ou complemen-

tam essa finalidade, sendo mencionados como 

atividades de back office. Finalmente, estes 

centros especializados podem ou não ser ex-

ternalizados, isto é, há empresas que investem 

e mantém centros para sua própria utilização, 

e também há no mercado empresas especia-

lizadas em fornecer para outras este tipo de 

serviços, com âmbito à medida, podendo ser 

completo ou parcial. 

O BPO é um conceito vasto de externalização 

de um determinado âmbito de processos, de 

forma controlada e formal, onde encaixam va-

riadíssimos tipos de âmbito, incluindo atividades 

de Contact Center, já acima apresentados. No 

BPO podemos exemplificar com processos rela-

cionados com clientes finais, mas também po-

demos referir âmbitos completamente diferen-

tes, como a Contabilidade, gestão de Tesoura-

ria, Recursos Humanos componente mais admi-

nistrativa, entre muitos outros exemplos, diria, 

infinitos. Por isso, o setor dos Contact Centers 

refere bastante o BPO para não perder âmbito 

potencial percecionado pelos seus potenciais 

clientes, mas fundamentalmente o Contact 

Center envolve uma tipologia de BPO orientada 

para a relação e as respetivas operações, entre 

as empresas e os seus clientes finais. 

> POR PEDRO MIRANDA, 
PRESIDENTE DA APCC – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE CONTACT CENTERS
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O setor dos Contact Centers 
em Portugal
O perfil dos Contact Centers evoluiu imenso na 

última década em Portugal, e referimos, sem 

falsas modéstias, que está na categoria do “es-

petacular”! O setor, em 2022, representa no 

seu todo e na sua essência de prestação de ser-

viços, 104 mil profissionais e fatura algo como 

3 mil milhões de euros, sendo mais de metade 

ao serviço do mercado internacional, e ainda 

com taxas de crescimento significativas.

O mercado com destino ao segmento portu-

guês, embora sendo um segmento aparente-

mente “nacional”, também já possui fortes 

influências da crescente imigração e do forte 

crescimento do turismo em Portugal. Os turis-

tas consomem produtos e serviços que preci-

sam de serviços de Contact Center de apoio, 

ou os imigrantes que se estabelecem em Por-

tugal, abrem e utilizam contas bancárias, pelo 

que recorrem a Contact Centers onde o inglês é 

cada vez mais necessário. Adicionalmente, se a 

digitalização acelerada das relações é uma rea-

lidade, como é exemplo o e-commerce, tam-
bém é verdade que na retaguarda têm crescido 
soluções de apoio aos clientes ou potenciais 
clientes que, embora com apoio tecnológico, 
nunca deixam de envolver equipas humanas 
que são imprescindíveis e com dimensões que 
a maioria das pessoas não tem noção.

Não deixamos de destacar que o setor ainda 
está muito concentrado em Lisboa e Porto, 
com um peso de 85 por cento nessas grandes 
cidades, pelo que o Interior e outras cidades 
ainda têm oportunidades de capturar centros 
nas suas localizações, fixando pessoas onde 
atualmente fazem falta.

Exportação de serviços
O segmento do setor que, operando em Portu-
gal, tem como destino outros países, designa-
mos de segmento internacional. Este segmen-
to, que repito, representa por si, mais de 52 mil 
pessoas e uma faturação acima de 1,5 mil mi-
lhões de euros anuais, tem sentido um enorme 
crescimento e expressão principalmente atra-
vés da utilização de empresas de outsourcing 
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especializadas, mas também pela instalação de 
centros próprios. É uma exportação de serviços 
digitais, que incorporam mão de obra especia-
lizada intensiva e muita tecnologia. 

Rapidamente o mercado português esgota a 
capacidade de fornecer pessoas, pelo que a 
maioria das pessoas que trabalham no seg-
mento internacional são pessoas estrangeiras 
e de diversos países. Os fatores que tornam 
possível esta imigração já todos estamos cons-
cientes e continuam atuais, mas também têm 
limites que ainda não se sabe bem quais são, 
nomeadamente o ambiente mais organizado e 
simpático nas nossas grandes cidades, a cres-
cente oferta de serviços do turismo que tam-
bém serve bem o segmento das pessoas que 

vêm de fora para trabalhar em Portugal, como 
é o caso da oferta de restauração e diversão, 
o clima e as praias. A habitação é uma limi-
tação geral, como é sabido, mas tem havido 
capacidade de absorção porque as empresas 
do setor têm investido para que as pessoas 
que são atraídas para Portugal tenham incluí-
do um pacote de alojamento e serviços asso-
ciados. Geralmente são pessoas qualificadas 
e, não podemos esquecer, fazem consumo e 
pagam impostos, diretos e indiretos, em Por-
tugal. Algumas dessas pessoas vão fazer a sua 
vida cá, o que é ótimo para melhorar o perfil 
laboral português.

Portugal enfrenta concorrência de outros paí-
ses neste setor, como é o caso da Grécia, para 
dar um exemplo. A guerra na Ucrânia e a de-
sestabilização consequente a Leste da Europa 
favorece outras regiões, como é natural, em-
bora, espera-se, que temporariamente.
 

Setor com tradição 
tecnológica
Outra dimensão do setor é a tecnologia, que é 
um segmento com forte tradição portuguesa, 
com múltiplas empresas de referência interna-
cional, fundadas em Portugal, por empreende-
dores Portugueses. Apesar da sua internacio-
nalização, os colaboradores são fundamental-
mente portugueses e o Research & Develop-
ment é mantido no nosso país.

Também neste segmento importa destacar 
que o mais avançado a nível mundial está 
disponível e ao serviço do próprio setor, no-
meadamente soluções completas de Contact 
Center e BPO na cloud, soluções de voz natu-
ral para os canais de voz, assistentes virtuais, 
soluções de gestão de relacionamento, bases 
de conhecimento de suporte, formação, além 
de soluções de workforce management. Tam-
bém é verdade que para crescerem de forma 
internacional essas soluções têm incorporado 
capital estrangeiro, mas envolvem muitos pro-
fissionais portugueses e também trabalham o 
mercado nacional, como escala mundial. 

https://www.apdc.pt/
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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
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
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
Quénia 
Quirguistão
Rússia
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Tunísia •
Turquemenistão 
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

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

• Mercado de diversificação de oportunidades             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC



BOOKMARKS

Este livro apresenta-nos como a ga-
mificação é aplicada às organizações 
como forma de alavancar processos 
de negócio e motivar colaboradores, 
e também como potencia ambientes 
educativos e ajuda a incentivar o inte-
resse de alunos pelo estudo, consoli-
dando competências.
Em “Gamificação Aplicada às Orga-
nizações e ao Ensino” são introdu-
zidos conceitos básicos para iniciar 
processo de desenho e implementa-
ção da gamificação.
Este livro é uma leitura obrigatória 
para profissionais de gestão, market-
ing, recursos humanos, vendas, ensi-

no, entre outros, que queriam poten-
ciar negócios, consolidar competên-
cias, melhorar a jornada do cliente, 
motivar e criar mecanismos de reco-
nhecimento e gratificação.
Ricardo Queirós e Mário Pinto são do-
centes nas Escola Superior de Media, 
Artes e Design do Politécnico do Porto 
e autores de vários livros sobre tecno-
logias Web e programação móvel e 
publicações científicas e diversos livros 
técnicos sobre software de produtivida-
de. Mario Pinto é também Investigador 
da uniMAD nas áreas de gamificação, 
de ensino da programação de compu-
tadores e de gestão de conhecimento. 

O futuro que nos espera será muito 
diferente daquilo que temos experien-
ciado até agora, mas ao mesmo tem-
po, será semelhante ao que já aconte-
ceu no passado. É isto que Ray Dalio 
nos revela neste livro ao examinar os 
períodos da História mais turbulentos 
a nível económico e político.
Considerando os desafios económi-
cos e geopolíticos que têm surgido 
nos últimos tempos, este é um livro 
bastante oportuno e recomendado 
para qualquer empresário, investidor 
ou simplesmente para quem goste de 
acompanhar a economia mundial. 
“Princípios para Lidar com A Nova 

Ordem Mundial: Porque falham e 
triunfam as nações” é o resultado de 
mais de 45 anos de experiência do 
autor em investimentos financeiros, 
avaliação de risco e como consultor 
macroeconómico de muitos dos prin-
cipais líderes mundiais.
O autor, Ray Dalio, é o fundador e 
copresidente da Bridgewater Asso-
ciates, uma gestora global de ativos 
e líder em gestão de portefólios insti-
tucionais, bem como o maior hedge 
fund do mundo. É um dos autores 
mais reconhecidos dos últimos anos e 
autor do bestseller “Princípios - Vida 
e Trabalho”. 
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