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EDITORIAL Portugalglobal nº1584

A AICEP – Agência 
para o Investimento 
e Comércio Externo 
de Portugal com-
pletou este ano 15 
anos de atividade. 
Resultado da fusão 
entre a API e o ICEP, 

a Agência pública vocacionada para o apoio à 
internacionalização das empresas portuguesas 
e para a captação de investimento estruturante 
para o país, traçou um rumo, delineou estraté-
gias e definiu metas que hoje podemos dizer 
que foram plenamente alcançadas.

Em 15 anos, Portugal e o mundo mudaram. A 
revolução tecnológica foi incontornável para 
esta mudança, mas a resiliência e a capacidade 
de adaptação das empresas portuguesas mar-
caram decisivamente a evolução da economia, 
pese embora as conjunturas adversas por que 
passaram nesta década e meia.

Portugal é hoje um país mais moderno, mais 
tecnológico, mais inovador, onde o talento é o 
principal fator de competitividade e que está 
claramente no radar dos investidores. 

Os números revelados na Conferência anual da 
AICEP, em foco nesta edição da Portugalglo-
bal, confirmam a estratégia então delineada: 
o peso das exportações no PIB aumentou de 
31 por cento em 2007 para 49 por cento em 

2022; a taxa de investimento angariado é hoje 

três vezes maior e continuamos a bater recor-

des sucessivos no investimento contratualizado 

desde 2018.

Dados e números que nos deixam orgulhosos, 

mas que só foram possíveis devido à resiliência 

do nosso tecido empresarial, que investiu na 

sua modernização e na inovação tecnológica, 

bem como aos investidores que confiaram na 

AICEP e em Portugal, enquadrados em políti-

cas públicas que permitiram ao país dar o salto 

para o futuro.

Atravessando de novo uma conjuntura econó-

mica e social particularmente incerta, Portugal, 

a Europa e o mundo enfrentam novos desafios. 

Não sabemos o dia de amanhã, mas estamos 

certos que devemos dar continuidade à estra-

tégia de apoio às empresas, ajudando-as na sua 

abordagem ao mercado externo, capacitando-

-as para os novos desafios como o e-commer-

ce; posicionando Portugal e a sua oferta de ex-

celência cada vez mais no mundo; mantendo 

o país no radar dos investidores estrangeiros.

E olhar o futuro com otimismo.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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DESTAQUE Portugalglobal nº1586

15 ANOS A FAZER CRESCER PORTUGAL

CONFERÊNCIA DA AICEP DESTACA 
EVOLUÇÃO DA ECONOMIA E APONTA

DESAFIOS PARA O FUTURO

“15 anos a fazer crescer Portugal” foi o tema da Conferência que a AICEP 
organiza há quatro anos consecutivos. Com a presença do primeiro-ministro 

António Costa, a Conferência AICEP.2022 – Exportações & Investimento reuniu 
em Viseu, a 12 de outubro, cerca de 240 participantes, entre empresários, 

institucionais e membros do governo.

Neste ano em que a AICEP celebra o 15º aniversário, foram destacados os 
principais indicadores económicos e a sua evolução neste período, mas também 

apontados temas e desafios para o futuro.

Destaque ainda para a entrega dos Prémios AICEP “Melhor PME Exportadora” 
e “Melhor Investimento” às empresas Fresbeira - Indústria de Carnes e E.P.O.S. - 

Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, respetivamente.
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Exportações e Investimento – o core 
business da Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de Por-
tugal – centralizaram os discursos e 
o debate da Conferência que, além 
do primeiro-ministro, como orador 
principal, e do presidente da AICEP, 
contou ainda com intervenções do 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
João Gomes Cravinho, do secretário 
de Estado da Internacionalização, 
Bernardo Ivo Cruz, e de dois anterio-
res presidentes da AICEP – Pedro Reis 
e Miguel Frasquilho.

Luís Castro Henriques, presidente 
da AICEP, que abriu a sessão, come-
çou por referir a evolução registada 
na Agência nos últimos 15 anos no 
que respeita ao número e qualifica-
ção dos colaboradores, mas também 
o desenvolvimento verificado no 
acompanhamento das empresas pela 
AICEP, seja através das 700 ações de 

capacitação realizadas junto de mais 
de 29 mil empresas, seja pelo núme-
ro recorde de 17 mil empresas que 
atualmente integram a sua carteira 
de clientes.

Sublinhando a resiliência das empresas 
portuguesas e a recuperação histórica 
pós-pandemia das exportações de 
bens e serviços, Castro Henriques des-
tacou o crescimento das exportações 
em valor, que passou de cerca de 38 
mil milhões de euros em 2007 para 63 
mil milhões de euros em 2021, o que 
traduz “uma transformação muito 
significativa no país”. Lembrando que 
mais de 50 por cento das empresas ex-
portam de forma consistente para um 
só mercado, reiterou a necessidade de 
se continuar a apostar na diversifica-
ção geográfica das exportações por-
tuguesas, uma preocupação que deve 
fazer parte dos desafios para o futuro 
no que respeita ao comércio externo.

Na área do investimento, foram sa-

lientados os resultados obtidos na 

angariação e contratualização de 

investimento produtivo nos últimos 

anos, com destaque para o valor de 

2,7 mil milhões de euros registado 

em 2021, o mais alto de sempre. 

Lembrou também a natureza expor-

tadora destes investimentos e a sua 

aposta na investigação e desenvolvi-

mento, salientando o talento como o 

principal fator competitivo de Portu-

gal neste domínio.

“A AICEP mexe o ponteiro do PIB”, 

frisou Castro Henriques, anunciando 

ainda que deverá ser conquistado um 

novo recorde na angariação de in-

vestimento em 2022, como indicam 

os dados até outubro, com mais 42 

novos clientes registados e um valor 

de investimento previsto de 2,47 mil 

milhões de euros.
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Quanto à origem do investimento, 

verifica-se uma maior diversificação 

nos últimos anos, sendo de salientar a 

captação de projetos da Coreia, do Ja-

pão e dos Estados Unidos da América, 

ainda que Espanha, Alemanha e Fran-

ça se mantenham no topo do ranking.

 

Para o futuro, o presidente da AICEP 

deixou três ideias principais: garantir 

a angariação de mais projetos de in-

vestimento e em maior escala, man-

tendo o acesso ao talento português; 

colocar as exportações em cadeias de 

valor mais integradas; e diversificar 

mercados tanto na União Europeia 

como no resto do mundo.

Mais exportações e 
mais investimento 
O primeiro-ministro começou por 

recordar as dificuldades enfrentadas 

pela economia nestes últimos 15 

anos – recessão mundial em 2008, 

crise financeira em 2011, pande-

mia em 2020 e guerra na Europa já 
este ano – sublinhando que, apesar 
da conjuntura adversa, a evolução 
da economia e do país foi positiva, 
“muito fruto do trabalho da AICEP”.

Referindo-se ao investimento contra-

tualizado nos últimos três anos, An-

tónio Costa considerou que, à data e 

com os dados disponíveis, tudo apon-

ta para que em 2022 se venha a re-

gistar novo recorde na angariação de 

investimento, reforçando o raciocínio 

anteriormente defendido por Luís 

Castro Henriques. Sobre as exporta-

ções referiu o crescente aumento do 

peso das mesmas no PIB – que de 31 

por cento em 2007, passou para 42 

por cento em 2021 e para mais de 

49 por cento em 2022 – e colocou a 

meta nos 53 por cento em 2030.

“Esta trajetória deve-se à capaci-
dade de resiliência das empresas 
portuguesas e à sua capacidade de 
rapidamente se adaptarem a novos 

contextos e a reorientarem as suas 
exportações”, frisou o primeiro-mi-
nistro, sublinhando ser esta resiliên-
cia que nos deve dar confiança para 
os desafios do futuro.

Apontou ainda como os principais 

fatores a ter em conta a elevada 

qualificação dos trabalhadores portu-

gueses, ou seja, o talento como fator 

competitivo, os grandes desafios das 

transições energético e digital que 

a economia europeia enfrenta na 

próxima década, a localização estra-

tégica de Portugal para a fixação de 

projetos e tecnologia, e o fator segu-

rança que Portugal tem e que consti-

tui “um imenso capital” para o país.

Na conferência participaram ainda o 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
João Gomes Cravinho, a quem coube 
encerrar a sessão, e os secretários de 
Estado da Internacionalização, Ber-
nardo Ivo Cruz, e da Economia, João 
Neves, assim como dois anteriores 
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presidentes da AICEP – Pedro Reis e 
Miguel Frasquilho – que protagoniza-
ram um debate sobre as perspetivas 
económicas para os próximos 15 anos.

Bernardo Ivo Cruz elencou os desafios 
que o país enfrenta e que obrigam à 
resiliência, à adaptação mudança, ao 
trabalho em época de incerteza, ao 
reforço da produtividade e da com-
petitividade. O secretário de Estado 
da Internacionalização, a exemplo do 
primeiro-ministro na sua intervenção, 
destacou os grandes desafios que as 
transições energética e digital consti-
tuem para Portugal e para a Europa.

“Temos de fazer em poucos anos o 
que podíamos ter feito em várias dé-
cadas”, disse, sublinhando, porém, 
que Portugal parte de uma situação 
vantajosa já que iniciou a transição 
energética há mais de 25 anos. Além 
disso, referiu, “temos uma capaci-
dade instalada de talento e de resi-

liência que nos permite olhar para o 
futuro com otimismo e confiança”. 
Ivo Cruz apelou ainda a que todos os 
setores da economia nacional, públi-
co e privado, trabalhem em conjunto 
para ter sucesso no futuro.

Na mesma linha, e tendo em atenção 
o cenário complexo com que se con-
fronta a internacionalização da eco-
nomia portuguesa, o ministro Gomes 
Cravinho defendeu que “os nossos 
esforços devem estar focados nos 
setores estratégicos para a economia 
nacional, apoiando o crescimento 
económico, respeitando o desenvol-
vimento social e fomentando a sus-
tentabilidade ambiental”. 

“São estes princípios que irão nortear 
os modelos de internacionalização da 
economia nacional, quer seja na cap-
tação de investimento direto estran-
geiro para Portugal, no fortalecimen-
to do investimento direto português 

no estrangeiro, ou na dinamização 
do setor exportador de bens e servi-
ços”, disse Gomes Cravinho. 

Para o responsável pela pasta dos Ne-
gócios Estrangeiros, a internacionali-
zação traz “enormes vantagens para 
a economia, potenciando rendibilida-
des e ganhos de escala, e mitigando 
riscos através da diversificação”, mas 
é também “um processo que oferece 
múltiplos obstáculos, exigindo uma 
constante adaptação a novos mer-
cados e novas circunstâncias, onde 
se incluem tecnologias inovadoras, 
novos processos, bem como rápidas 
alterações nos comportamentos dos 
consumidores, a par das transforma-
ções paradigmáticas nas esferas digi-
tal e energética”.

Aos antecessores de Luís Castro Hen-
riques na Presidência da AICEP coube 
debater os desafios e as tendências 
que irão marcar o futuro. Pedro Reis 
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e Miguel Frasquilho falaram de opor-
tunidades para as empresas nos pró-
ximos tempos. Frasquilho defendeu 
uma globalização “mais regionaliza-
da” para mitigar riscos; Pedro Reis 
falou da transformação digital como 
uma oportunidade para Portugal e na 
diáspora e no mar como dois campos 
em que a economia nacional deve 
apostar e "fazer acontecer".

Na Conferência anual da AICEP fo-
ram ainda entregues os prémios 
“Melhor PME Exportadora” e “Me-
lhor Investimento” às empresas que 
se distinguiram pelo seu desempe-
nho no desenvolvimento de estraté-
gias de internacionalização e/ou de 
investimento no âmbito do programa 
Portugal 2020. 

Assista aqui à Conferência na íntegra.

https://www.youtube.com/watch?v=1hDVFtn-dWs&t=6454s
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PRÉMIOS AICEP

EXPORTAÇÃO & INVESTIMENTO
ESTRATÉGIAS PARA O SUCESSO

São várias as empresas nacionais que contribuíram para os resultados de 
exportações e investimento obtidos nos últimos anos, mas na Conferência anual da 

AICEP destacaram-se algumas empresas, através dos Prémios AICEP 
que visam distinguir o melhor desempenho ao nível da exportação 

e do impacto no investimento. 

Os Prémios AICEP “Melhor PME Exportadora” e “Melhor Investimento” foram 
atribuídos às empresas Fresbeira - Indústria de Carnes e E.P.O.S. - Empresa 

Portuguesa de Obras Subterrâneas, respetivamente. A Pulverizadores Rocha, na 
categoria “Melhor PME Exportadora”, a Inplás - Indústrias de Plásticos (grupo 
Simoldes) e a OLI - Sistemas Sanitários, na categoria “Melhor Investimento” 

receberam Menções Honrosas.

Vencedores e nomeados contaram à Portugalglobal as estratégias
que consideram ter conduzido ao sucesso reconhecido por estes prémios.  

Ana Grade, CEO da Fresbeira, empresa vence-

dora do Prémio “Melhor PME Exportadora”, 

considerou ser essencial valorizar os peque-

nos passos e o crescimento saudável e sus-

tentável. Para o sucesso da Fresbeira contri-

bui a importância da qualidade do produto, 

afirma, defendendo que “sempre que damos 

o melhor de nós e o fazemos com a máxima 

qualidade, há de vir algum retorno que vai ser 

positivo de certeza”.

A responsável sublinhou ainda importância 

dos valores das pessoas e das empresas, do 

respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas 

com quem trabalham, afirmando que “se não 

tivermos colaboradores que se respeitem entre 

si, também não teremos nada de benéfico a 

dar à sociedade”.

Para a E.P.O.S., vencedora na categoria de 

“Melhor Investimento”, o prémio representa 

reconhecimento do compromisso da empre-

sa com políticas de inovação, rigor e produ-

tividade, pilares fundamentais da organiza-

ção, que permitiram alcançar os objetivos do 

seu investimento.

Tal como a Fresbeira, também a E.P.O.S. fri-

sou a importância da valorização dos colabo-

radores e do investimento na formação para 

os resultados alcançados. Além disso, outros 

fatores como a política de investimento em 

equipamentos de última geração e a aposta na 

inovação para a melhoria contínua dos proces-

sos e níveis de produtividade são mencionados 

como essenciais na estratégia da empresa.

Sérgio Oliveira, da Pulverizadores Rocha, vê 

este reconhecimento – Menção Honrosa na 

categoria “Melhor PME Exportadora” – como 

um reflexo das boas práticas e da estratégia 

seguidas pela empresa, em que “nos últimos 

10 anos a exportação tem sido uma bandeira”. 

Atribui o sucesso da empresa à seleção dos 
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mercados onde está presente e à adaptação da 

estratégia a cada um de acordo com as capa-

cidades produtivas da empresa, assegurando 

assim uma resposta positiva em todos.

Quanto ao futuro, conta-nos que pretendem 

consolidar a internacionalização da empresa 

e apostar na bandeira de inovação. Para Sér-

gio Oliveira, “é fundamental criar um depar-

tamento de I&D forte e consolidar este pro-

cesso, que acreditamos que, considerando as 

mudanças que aconteceram nos últimos anos, 

criou uma série de oportunidades que só serão 

corretamente aproveitadas se conseguirmos 

ter um desenvolvimento de produto eficaz e 

em tempo oportuno”.

Domingos Pinto, CEO da Inplas– Indústria de 

Plásticos S.A. do Grupo Simoldes, admite que 

“esta distinção [Menção Honrosa na categoria 

“Melhor Investimento”] representa o esforço e 

o trabalho e espírito empreendedor da Simol-

des ao longo dos últimos anos”, para o qual 

foi muito importante o contributo da AICEP. 

Destaca a capacidade de antecipação de como 

os modelos de negócio se vão desenvolver 

na estratégia de sucesso da empresa, dando 

como exemplo a proximidade com os clientes, 

as preocupações com as alterações climáticas 

e a transformação digital, sublinhando que “a 

capacidade de digitalização é o fator principal 

numa estratégia competitiva”. 

Domingos Pinto destacou ainda o tema das al-

terações climáticas e a diminuição da pegada 

carbónica é determinante no desenvolvimento 

do negócio no futuro como sendo uma grande 

aposta da Simoldes.

Para António Ricardo Oliveira, da OLI, “é uma 

grande honra receber esta distinção [Menção 

Honrosa na categoria “Melhor Investimento”]. 

Apesar da grande incerteza nos últimos anos, 

mantivemos os planos de investir para fazer 
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crescer a empresa. Ver essa opção reconhecida 
pela AICEP é uma grande satisfação para toda 
a equipa da OLI”.

A OLI procura assumir uma posição diferen-

ciadora no mercado pela inovação, design e 

sustentabilidade. António Ricardo Oliveira, 

confessa que “o investimento em I&D rea-
lizado internamente e em cooperação com 
entidades do SCTN, em vários casos apoiado 
por programas de incentivos, tem sido uma 
aposta constante ao longo do tempo”. Tam-

bém o investimento na capacidade produtiva 

se revelou importante para a empresa, pois 

permitiu garantir que atingem a escala neces-

sária para produzir de forma competitiva e a 

nível internacional.

Outro aspeto fundamental apontado por An-

tónio Ricardo Oliveira, e também por Sérgio 

Oliveira da Pulverizadores Rocha, é a “necessi-
dade de criarmos confiança na nossa marca”. 

Na internacionalização, a aposta na marca e 
na estratégia de posicionamento assume fator 
chave para o sucesso. “É um trabalho de longo 
prazo e que exige investir continuamente, mas 
fundamental para ter uma atividade com um 
crescimento sustentado, sustentável e uma or-
ganização em constante evolução”, diz António 
Ricardo Oliveira.

Entre todas as empresas vencedoras e nomea-
das, houve unanimidade no sentimento de re-
conhecimento que este prémio dá à empresa, 
à sua atividade e resultados para os quais têm 
trabalhado, reconhecendo o valor do apoio da 
AICEP aos seus processos de internacionaliza-
ção e de investimento. 

Mais informação em https://www.youtube.
com/watch?v=1hDVFtn-dWs&t=9992s.

https://www.youtube.com/watch?v=1hDVFtn-dWs&t=9992s
https://www.youtube.com/watch?v=1hDVFtn-dWs&t=9992s
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O segundo maior país do mundo é um parceiro sólido e tradicional de Portugal, com a 
balança comercial de bens e serviços a revelar-se favorável ao nosso país.

O Acordo CETA firmado entre a União Europeia e aquele país norte-americano 
aumenta as perspetivas de negócio para as empresas portuguesas que queiram 

exportar e investir no Canadá.

CANADÁ



MERCADOSnovembro 2022 17                               

QUANDO OS ALIADOS SÃO AMIGOS
PORTUGAL E CANADÁ NO SÉCULO XXI

A análise do relacionamento institucional e político entre Portugal e o Canadá, 
pelo Embaixador de Portugal em Otava, António Leão Rocha. 

Amigos que somos
Ao olharmos para a relação entre o 
Canadá e Portugal, na atualidade, 
partimos da constatação óbvia: somos 
países aliados!

Aliados, formalmente, no quadro da 
NATO, partilhando os mesmos valores 
e objetivos. No momento em que se 
escreve, aliados especialmente foca-
dos em apoiar a Ucrânia face à agres-
são de que foi alvo.

Somos aliados na defesa da democra-
cia liberal, no respeito pelo Estado de 
Direito, na proteção e promoção dos di-
reitos humanos e igualdade de género, 
na afirmação de um sistema interna-
cional baseado em regras, no combate 
sem tréguas às causas das alterações 
climáticas e em prol dos oceanos.

2022 é o ano em que se perfaz o sep-
tuagésimo aniversário do estabeleci-
mento das relações diplomáticas entre 

Portugal e o Canadá, já devidamente 

assinalado no MNE, pelo Instituto Di-

plomático e pelas duas Embaixadas, 

através da exibição de documentação 

do acervo do Arquivo Histórico Diplo-

mático português e por intermédio 

de um webinar sobre a presença da 

Diáspora Portuguesa no Canadá, cuja 

exposição foi realizada pelo profes-

sor Gilberto Fernandes, historiador 

luso-canadiano da Universidade de 

Toronto, especialista e investigador 

neste tema.

Uma longa história 
de vida
O ‘elo mais forte’ desta aliança, no pla-

no informal, é, para ambos os países, 

precisamente, a presença em terras do 

extremo Norte da América, de uma co-

munidade plenamente canadiana, mas 

de origem portuguesa que, no último 

censo federal neste país, se aproximava 

do meio milhão de pessoas.

Se o Canadá e Portugal têm já uma ve-

lha história em comum – de certa for-

ma, mais velha que a própria Confede-

ração, de 1867 – que data do primeiro 

contacto, fugaz, do século XV, com as 

viagens exploratórias dos Corte Real, é 

no século XIX, com os bacalhoeiros (a 

famosa White Fleet) e, decididamente, 

a partir do final dos anos 50 do século 

XX, com fluxos de imigração mais ex-

pressivos, que se consolida.

 > POR ANTÓNIO LEÃO ROCHA 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
EM OTAVA
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Quando celebramos os 70 anos desta 
amizade, é como aliados que olhamos 
com orgulho e sentido de responsa-
bilidade para o muito que já se cons-
truiu e para a senda em que queremos 
prosseguir. Reforçando a colaboração 
política, diplomática e estratégica, os 
laços económicos, comerciais e cada 
vez mais, turísticos, a cooperação cul-
tural, linguística, científica, técnica e 
universitária, a essência da ‘familiari-
dade’, ligando as pessoas e os povos.

Portugal foi dos primeiros Estados-
-membros da UE a ratificar o Acor-
do Integral Económico e Comercial 
(CETA), o qual já espelha as suas 
vantagens no domínio económico 
e do investimento e na balança co-
mercial bilateral. 

Tornámo-nos, numa expressão mais 

feliz em inglês do que em português, 

verdadeiros like-minded! Ou seja, 

pensamos da mesma forma.

Um legado plural
Hoje, os portugueses ou descenden-
tes de portugueses no Canadá re-
presentam uma ‘comunidade’ muito 
bem integrada, diversa, como o país 
de acolhimento, dispersa um pouco 
por todo este vastíssimo e generoso 
território – o segundo maior, recorde-
-se, do mundo.

Os portugueses que aqui residem, 

mulheres e homens, são orgulhosos 

cidadãos canadianos, reconhecidos 

pelo seu apego ao país e ao trabalho, 

bem-sucedidos na sua maior parte, ao 

mesmo tempo que dedicados conti-

nuadores das tradições culturais por-

tugueses, da sua língua, da passagem 

de testemunho geracional.

Representam com elevação a diver-
sidade regional da sua origem, tanto 
como nas suas atividades, diferentes 
profissões e setores produtivos, de 
onde despontam políticos federais, 

provinciais e locais, empresários de 

gabarito, agentes culturais, artistas, 
desportistas e muitas outras realiza-
ções pessoais e salariais, sem esque-
cer, por exemplo, o contributo signifi-
cativo na construção civil, assim como 
de Nelly Furtado e de Shawn Mendes.

A nossa ‘aliança’ tem este condimen-
to como seu maior asset.

É nesse sentido, de reconhecimento 
e de reforço desta amizade que, em 

2017, o Parlamento Federal Canadia-

no, que tem dois deputados ainda 

nascidos em Portugal, reconheceu 

formalmente o dia 10 de junho e 

esse mês como o Portuguese Herita-
ge Month – Mês do Património Por-

tuguês no Canadá, desde então cele-

brado anualmente!

Em 2021, os primeiros-ministros do 

Canadá, Justin Trudeau, e de Portu-
gal, António Costa, para marcar essa 
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ocasião, participaram no dia 21 de 

junho numa celebração em comu-

nhão virtual com a comunidade es-

palhada pelo Canadá, tendo como 

anfitrião o Grupo Parlamentar de 

Amizade, de Otava.

Aos setenta e mais 
No contexto da comemoração do sep-

tuagésimo aniversário, entre várias 

atividades bilaterais que o evocam, 

deverá estar patente uma exposição 

sobre a imigração portuguesa neste 

país, de que é curador o prof. Gilberto 

Fernandes, já mencionado anterior-

mente. Uma oportunidade para revi-

sitar essa gesta e celebrar o seu futuro 

nas cidades de Montreal, Otava, To-

ronto e Vancouver.

Em 2021, ainda, em conjunto com o 

Global Affairs do Canadá e a Embai-

xada do Brasil em Otava, assinalou-se 

virtualmente o Dia Mundial da Língua 

Portuguesa através de um conjunto de 

intervenções de distintos participan-

tes, que muito a valorizou, localmente. 

O Canadá também já é, como muitos 

outros Estados nos cinco continentes, 

Observador Associado da CPLP.

A agenda bilateral é muito intensa. 

Bastará destacar ilustrativamente 

que, político-diplomaticamente fa-

lando, temos um quadro de consul-

tas a dois níveis de representação, 

que, anualmente, passam em revis-

ta o relacionamento, identificando 

problemas a ultrapassar e novas 

áreas a desenvolver.

Um menu congénito  
Somos parceiros de uma série de ini-

ciativas multilaterais, particularmente 

no âmbito das Nações Unidas, desta-

cando apenas, pela causa, a preserva-

ção, e criação de regras, para uma ur-

gente governança dos oceanos, como 

ficou patente na Conferência da ONU 

que este ano se realizou em Lisboa (ju-

nho/julho), com uma muito significati-

va presença da delegação canadiana, 

liderada pela ministra das Pescas.

Somos parceiros e, mais do que tal, 
‘campeões’ mundiais do Pacto Mi-
grações, abertos a receber condig-
namente migrantes e refugiados que 
procuram escapar a situações de per-
seguição política, cultural ou religiosa, 
da pobreza, da guerra, da crueldade e 
do desrespeito pelos direitos humanos 
e pela igualdade do género.

Os nossos ministros encontram-se 
com muita regularidade, é certo que 
no último ano, sobretudo na decor-
rência de reuniões multilaterais, mais 
do que no quadro bilateral. Mas estas 
ocasiões são também boas oportuni-
dades e indiscutíveis pretextos para 
encontros à margem do evento, entre 
as duas partes, em exclusivo.

A ‘marca portuguesa’ no Canadá, tal 
como os diferentes domínios de inte-
resse mútuo, sem esquecer a pertença 
deste país ao G7, suscitam natural-
mente visitas oficiais constantes de 

muitos responsáveis políticos portu-
gueses, sejam do governo, do Parla-
mento, de outros níveis institucionais, 
com destaque natural, para os titula-
res da Secretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas.      

Recentemente, no contexto do Mês 
do Património Português no Canadá 
e para celebrar presencialmente o 10 
de junho junto de compatriotas destas 
terras, o Presidente da Assembleia da 
República deslocou-se a Otava, Mon-
treal e Toronto, o que constituiu um 
renovado momento de grande signi-
ficado. Motivos e contextos de sobra 
para continuar a nossa parceria. 

EMBAIXADA DE PORTUGAL NO 
CANADÁ

645, Island Park Drive

Ottawa – Canadá

Tel.: +1-613 729 29 22 

ottawa@mne.pt 

https://www.otava.embaixadaportu-

gal.mne.pt/pt/

mailto:ottawa%40mne.pt?subject=
https://www.otava.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
https://www.otava.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
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 > POR LUÍS SEQUEIRA, 
DELEGADO DA AICEP EM 
TORONTO

BOAS OPORTUNIDADES 
NO MERCADO CANADIANO 

No ano em que se comemoram 70 anos de Relações Diplomáticas entre Portugal 
e o Canadá, abrem-se interessantes oportunidades para as empresas portuguesas 

neste importante mercado caracterizado pelo seu
dinamismo, robustez e sofisticação.

O 5º aniversário do acordo CETA, entre o Canadá e a União Europeia, propicia um 
contexto favorável à internacionalização das empresas para uma economia em 

franco crescimento, com uma localização privilegiada
no contexto do comércio internacional.

O Canadá, uma das maiores, mais 

prósperas e modernas economias 

do mundo, emerge, diante do atual 

contexto de volatilidade, como um 

destino natural para as empresas por-

tuguesas interessadas em crescer e di-

versificar mercados internacionais.

Sendo uma economia fortemente in-

dustrializada, conta com um setor de 

serviços pujante e recursos naturais 

relevantes (mineiros, agrícolas, flo-

restais e energéticos), destacando-se 

como um importante produtor de pe-

tróleo e gás natural, um dos poucos 

países industrializados exportador lí-

quido de energia. 

Em termos estratégicos, a nona maior 

economia do planeta apresenta fato-

res diferenciadores importantes onde 

se incluem o dinamismo do mercado 

interno e o posicionamento geoes-

tratégico privilegiado no comércio 

internacional proporcionado por 15 

Tratados de livre comércio – garantia 

de acesso preferencial a 1.500 mi-

lhões de consumidores em 51 países. 

Pertence, com os EUA e o México, à 

área de livre comércio estabelecida 

pelo Tratado CUSMA (ex-NAFTA) e é 

signatário dos acordos CETA (União 

Europeia) e da Trans-Pacific Partner-
ship (TPP), para além de deter Acor-
dos com o Reino Unido, Coreia do Sul, 
Israel, Chile, Peru, Colômbia e outros 
mercados na América Central.  

O mercado interno é vibrante, apre-
sentando oportunidades de negócio 
tanto em setores tradicionais como 
nos ligados às tecnologias, inovação e 
ambiente. O elevado poder de com-
pra dos consumidores canadianos é 
um fator a ter em conta neste merca-
do sofisticado em que negócios com 
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propósito e posicionamento sobre 
questões como a sustentabilidade, 
por exemplo, têm grande destaque. 

O Canadá tem-se empenhado em 
promover um ecossistema de inova-
ção e empreendedorismo forte, as-
sente em clusters. Além disso, a po-
lítica de inclusão ligada à diversidade 
é, também, um agente importante 
nesse processo.

O bom desempenho em rankings 
internacionais de ambiente de 
negócios e transparência, aliado 
à tributação competitiva para as 
empresas (uma das mais baixas 
no âmbito do G7, de acordo com 
a OCDE - Tax Database, julho de 
2021), à facilidade de acesso a 
outros mercados e às condições 
ótimas para atividades de I&D, são 
fatores chave que convertem o 
Canadá num destino atrativo para 
negócios e investimentos.

A economia canadiana
Os efeitos da pandemia de COVID-19 

afetaram significativamente a econo-

mia canadiana, levando a uma desci-

da de 5,2 por cento no PIB em 2020. 

O início da recuperação, alavancada 

pelo êxito da campanha de vacinação 

e por políticas expansionistas, ocor-

reu ainda em 2021 com um cresci-

mento do produto de 4,5 por cento. 

Nos primeiros seis meses de 2022, o 

país apresentou o melhor desempe-

nho entre os membros do G7. Este 

bom resultado reflete tanto o efeito 

da “reabertura da economia” pós-

-pandemia como o facto de o Cana-

dá ter tirado partido dos altos preços 

do crude, trigo e gás natural nos 

mercados internacionais, contrastan-

do com outros mercados fortemente 

afetados pelo aumento dos custos da 

energia e dos alimentos.

A Economist Intelligence Unit (EIU) 

aponta, ainda assim, um crescimen-

to mais moderado do PIB canadiano 

em 2022 (+3,2 por cento) face ao al-

cançado em 2021 (+4,5 por cento). 

Isto deve-se, em grande medida, ao 

abrandamento da procura interna e à 

desaceleração da economia dos EUA, 

principal parceiro comercial do país. A 

política monetária restritiva do banco 

central deverá produzir, a médio pra-

zo, quebras no investimento e con-

sumo, devidas à subida das taxas de 

juro, originando uma desaceleração 

adicional no crescimento do produto 

em 2023 (+2,0 por cento). 

O Acordo CETA e as 
oportunidades para as 
empresas portuguesas
No dia 21 de setembro de 2017 en-

trou em vigor o CETA – “The EU - 

Canada Comprehensive Economic 

and Trade Agreement” ou acordo 
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Canadá. Desde a aprovação do CETA, 
as exportações europeias para o Ca-
nadá subiram, em média, 15 por cen-
to ao ano. 

Com a entrada em vigor do CETA, as 
condições de acesso ao mercado ca-
nadiano para as exportações e inves-
timentos europeus melhoraram signi-
ficativamente. Atualmente, o Canadá 
apresenta inúmeras oportunidades de 
negócio para as empresas portugue-
sas, em diferentes setores, agora tam-
bém alavancadas pelo maior interesse 
das empresas canadianas pela Europa, 
resultante dos benefícios mútuos pro-
porcionados pelo CETA. 

De entre os setores mais atrativos para 
as empresas nacionais, tanto em ter-
mos de procura potencial como de 
acesso facilitado ao mercado, desta-
que para: Vinhos; Produtos Alimen-
tares gourmet ou premium; Moda; 
Calçado; Têxteis-Lar; Mobiliário; Cute-
laria; Produtos Cerâmicos; Cortiça; 
Máquinas e Equipamentos; Produtos 
Químicos e Farmacêuticos; Life Scien-
cies e Biotech; Serviços de Engenharia 
e Construção; Mobilidade Sustentá-
vel; Ambiente e Economia Circular; 
Energias Renováveis; Serviços Empre-
sariais de Base Tecnológica; TIC e Ino-
vação (software, inteligência artificial, 
cyber-segurança; IIoT, robótica, aplica-
ções na nuvem e soluções mobile).

O papel da AICEP no 
Canadá
A missão da Delegação da AICEP em 
Toronto, integrada da rede externa da 
Agência, centra-se no apoio à interna-
cionalização da economia portuguesa 
e no aumento da notoriedade de Por-
tugal e das marcas nacionais no mer-
cado canadiano. 

As empresas portuguesas podem 
contar com o apoio da Delegação no 
contexto dos respetivos processos de 
internacionalização para o mercado, 

de livre comércio entre a União Eu-
ropeia e o Canadá. 

Este acordo tem como objetivo al-
cançar a progressiva liberalização do 
comércio de bens e serviços, facilitan-
do a abertura do mercado canadiano 
para as empresas europeias e vice-
-versa. Em termos concretos envolve 
um total de 500 milhões de europeus 
e 39 milhões de canadianos. 

Os domínios abrangidos incluem as 
regras de acesso ao mercado de mer-
cadorias, os obstáculos técnicos ao 

comércio, as medidas sanitárias e fi-
tossanitárias, o investimento, os servi-
ços, o comércio eletrónico, a política 
de concorrência, os contratos públi-
cos, a propriedade intelectual, a coo-
peração regulamentar ou a resolução 
de litígios. Estão previstos calendários 
específicos de eliminação pautal, con-
tingentes, procedimentos, regras de 
origem, aceitação mútua das avalia-
ções da conformidade, entre outros 
aspetos críticos. Estimativas da UE, 
apontam para que o CETA poupe às 
empresas europeias 590 milhões de 
euros, ao ano, em direitos aduaneiros 
sobre os produtos exportados para o 
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ACORDO CETA

São vários os benefícios do Acordo CETA para as empresas portuguesas, destacando-se os seguintes pontos:

• Elimina ou reduz os direitos aduaneiros relacionados com a exportação
(os setores sujeitos a direitos aduaneiros mais elevados podem capitalizar importantes benefícios. Exemplos: vestuá-
rio, têxteis-lar, calçado, cutelaria, produtos cerâmicos e mobiliário);

• Reduz custos que afetam os exportadores sem diminuir padrões 
(simplifica o trabalho em papel, os regulamentos técnicos, os procedimentos aduaneiros e os requisitos de ensaio 
dos produtos, as informações relativas aos contratos públicos, as questões de propriedade intelectual, etc.);

• Abre o mercado dos serviços do Canadá às empresas europeias 
(por exemplo, dá acesso a incentivos ao IDE em setores de I&D; abre o mercado aos segmentos das TIC, serviços 
financeiros, serviços marítimos especializados; procede a alterações que facilitam a entrada e a estadia temporária 
de cidadãos);

• Facilita a mobilidade de profissionais liberais e prestadores de serviços 
(deslocação de técnicos para prestação de serviços pós-venda, instalações e manutenção de equipamentos, projetos 
de software; quadro facilitado para reconhecimento de certas profissões reguladas, como arquitetos, engenheiros, 
entre outras);

• Facilita o acesso das empresas europeias a contratos públicos canadianos 
(permite que empresa europeia apresente propostas a todos os níveis do governo canadiano - federal, provincial e 
municipal);

• Assegura a proteção de 145 Indicações Geográficas para produtos alimentares europeus, incluindo 20 
portuguesas 
(exemplo: azeites, frutas, carnes transformadas, queijos);

• Estabelece o reconhecimento mútuo de algumas qualificações profissionais
(cria um acesso adicional ao mercado em determinados setores, proporcionando uma melhor mobilidade dos traba-
lhadores e facilitando o reconhecimento mútuo das qualificações dos profissionais);

• Incentiva as empresas canadianas a investir em Portugal e vice-versa
(igualdade de tratamento e maior proteção do investimento).

quer seja através de exportações ou 
de investimentos diretos. Disponibili-
zamos um amplo leque de serviços de 
apoio e assessoria personalizados:  

• Consultoria de abordagem  
ao mercado

• Apoio em missões exploratórias e 
participação em feiras

• Promoção de clusters nacionais

• Inteligência de mercado

• Informação regulamentar

• Curadoria de oportunidades  
de negócio

• Identificação de parceiros e facilita-
ção de conexões

• Articulação com ecossistemas de 
inovação (start-ups, aceleradoras, in-
vestidores-anjo)

• Identificação de contactos e interlo-
cutores institucionais chave

• Apoio ao networking entre empre-
sas portuguesas e canadianas.

Contacte-nos! 

luis.sequeira@portugalglobal.pt 

AICEP Canadá

438 University Avenue, Suite 1400 

Toronto, Ontario, Canada 

Tel: +1-416-921 49 25

aicep.toronto@portugalglobal.pt  

mailto:luis.sequeira%40portugalglobal.pt%20?subject=
http://aicep.toronto@portugalglobal.pt
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• Abertura ao comércio e ampla rede 
de Tratados de livre comércio
• Acesso facilitado aos demais 
mercados da América do Norte 
(EUA e México)
• Estabilidade política, baixa corrup-
ção e sistema financeiro sólido
• Procura interna estável e consumo 
privado robusto
• Disponibilidade e abundância de 
recursos e matérias-primas

Análise SWOT do Mercado Canadiano

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

• Vulnerabilidade a choques exter-
nos, devido à dependência das ex-
portações de energia (volatilidade 
dos preços) de algumas províncias
• Pequena dimensão relativa do 
mercado interno face à extensão 
do país
• Infraestrutura de transporte ne-
cessita de expansão
• Diferentes normas e standards 
entre as províncias dificultam o co-
mércio interno
• Elevada dependência da econo-
mia dos EUA

• Acesso facilitado ao mercado de-
corrente do acordo CETA
• Processo de implantação da In-
dústria 4.0 e digitalização da eco-
nomia em curso
• Agenda governamental pró-in-
vestimento em projetos ligados à 
introdução de tecnologias limpas e 
economia circular
• Metas para a descarbonização 
da economia e impulso às ener-
gias renováveis, incluindo o Hidro-
génio Verde

• Elevado nível de endividamento 
das famílias pode afetar o consumo 
privado no futuro 
• Dependência do dólar canadiano 
face à evolução dos preços do pe-
tróleo nos mercados internacionais
• Pressões inflacionárias e efeito da 
subida das taxas de juro no proces-
so de recuperação económica

Portugal e Canadá: 70 anos de Relações Diplomáticas

Em 2022, Portugal e o Canadá celebram o 70.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, estando 
ligados por profundos laços históricos de amizade e de cooperação.

Foi em janeiro de 1952 que os dois países inauguraram oficialmente missões diplomáticas em ambas as capitais. 
No entanto, a colaboração e os contactos oficiais têm raízes mais longínquas: a presença consular portuguesa no 
Canadá remonta ao início do século XIX e os registos históricos apontam para a existência oficial de consulados 
portugueses no Canadá em 1945, ano em que foi inaugurado o primeiro Consulado-Geral canadiano em Lisboa. 
Em 1947, Portugal nomeou o seu primeiro Cônsul-Geral em Montreal.

Durante estes 70 anos, Portugal e o Canadá uniram esforços para desenvolver um relacionamento sólido e abran-
gente nos domínios político, económico e cultural. Esta efeméride é uma ocasião para os dois países projetarem o 
futuro da sua relação, reafirmando a vontade de fortalecer laços de amizade, cultura e negócios alicerçados numa 
vincada afinidade entre os dois povos.
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – CANADÁ

A balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o Canadá é amplamente 

favorável ao nosso país. As exportações ascenderam a 520,7 milhões de euros em 

2021, contra 298 milhões de euros em importações.

No comércio de bens, o Canadá foi 24º cliente de Portugal de janeiro a 

agosto deste ano e o 44º fornecedor, quando em 2021 essas posições foram, 

respetivamente, de 26º e 37º. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O CANADÁ

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O CANADÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO CANADÁ POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/jul

2022  
jan/jul

Var % 
22/21b

Exportações 295,8 342,0 600,1 312,7 351,6 13,9 232,3 305,5 31,5

Importações 204,8 201,7 131,3 133,3 180,2 0,1 84,9 135,4 59,4

Saldo 91,0 140,3 468,7 179,4 171,4 -- 147,4 170,1 --

Coef. Cob. % 144,4 169,6 457,0 234,6 195,1 -- 273,5 225,6 --

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

Alimentares 60,6 20,5 64,4 20,6 63,8 18,1 -0,9

Matérias têxteis 34,7 11,7 34,8 11,1 50,8 14,5 46,1

Plásticos e borracha 20,3 6,9 24,6 7,9 39,9 11,3 61,9

Metais comuns 18,9 6,4 14,2 4,5 39,2 11,1 176,3

Químicos 32,1 10,8 37,3 11,9 24,2 6,9 -34,9

Calçado 27,1 9,2 17,8 5,7 22,5 6,4 26,2

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

Agrícolas 95,9 46,8 90,8 68,1 115,3 64,0 27,0

Veículos e outro mat. transporte 77,9 38,1 1,3 0,9 21,6 12,0 §

Máquinas e aparelhos 11,2 5,5 11,2 8,4 14,1 7,8 25,6

Químicos 6,1 3,0 14,1 10,6 12,1 6,7 -14,4

Metais comuns 2,0 1,0 3,2 2,4 4,9 2,7 51,5

Plásticos e borracha 3,3 1,6 2,2 1,7 4,1 2,3 85,2

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)
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BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O CANADÁ

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

Exportações 304,2 374,4 434,7 163,1 179,7 -3,3 43,7

Importações 114,6 126,9 135,8 95,3 149,8 11,3 27,0

Saldo 189,6 247,5 298,9 67,8 29,9 -- --

Coef. Cob. % 265,5 295,0 320,1 171,1 120,0 -- --

Fonte: Banco de Portugal;     Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021
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A Sovena está presente no mercado 
com marcas bem conhecidas pelos 
consumidores: no setor do azeite, 
com a Oliveira da Serra e a Andorinha, 
esta segunda de grande relevo no Bra-
sil, e no setor dos óleos vegetais, com 
as marcas Fula, Vêgê e Frigi.

Apostando na presença em toda a 
cadeia de valor, desde a agricultura, 
sourcing, transformação, embalamen-
to e comercialização, a Sovena detém 
operações diretas em dez países, sen-
do eles Portugal, Espanha, Estados 
Unidos da América, Brasil, Chile, Ar-
gentina, Marrocos, Itália, China e An-
gola, exporta para mais de 70 países e 
emprega mais de 1.100 colaboradores 
em todo o mundo.

que diferenciam e contribuem para o 
sucesso da empresa: ter olival próprio 
e um lagar moderno e altamente qua-
lificado, que resulta no controle abso-
luto da produção e qualidade. 

No que respeita à estratégia de inter-
nacionalização, o objetivo da Sovena é 
consolidar a presença nos países para 
onde já exporta e, ao mesmo tempo, 
procurar oportunidades de crescimen-
to em novos mercados, adaptando-
-se aos seus costumes, quer através 
das próprias marcas, quer através das 
Marcas da Distribuição (MDD).

O grande foco da Sovena é continuar 
a trabalhar para assegurar o compro-
misso de acelerar a evolução da ali-

SOVENA
ACELERAR A EVOLUÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO GLOBAL

A Sovena é uma empresa 100 por cento familiar, pertencente ao Grupo 
Nutrinveste e uma das líderes mundiais no setor do azeite, com operações 
diretas em dez países e exportações para mais de 70 mercados. Com a sua 

assinatura “Feeding Futures”, a Sovena tem como propósito trabalhar para 
acelerar a evolução da alimentação global.

Em 2021, A Sovena registou uma fa-
turação de 1,3 mil milhões de euros 
em 2021, sendo que o volume de 
negócios internacional representa 77 
por cento da sua atividade. Da produ-
ção de Portugal e Espanha, a Sovena 
exportou aproximadamente 87 mi-
lhões de litros de azeite e 44 milhões 
de litros de óleos. 

“O trajeto de internacionalização da 
Sovena é um caso único no panora-
ma mundial do setor do azeite” afirma 
Jorge Melo, CEO da Sovena.

Enquanto líder no setor do azeite a 
nível mundial, este produto represen-
ta, por si só, 41 por cento do volume 
de negócios. Salientam-se dois fatores 
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mentação global, construindo novos 
caminhos para uma alimentação de 
qualidade. Além de continuar a forne-
cer azeites e óleos vegetais a clientes 
em todo o mundo, está atualmente 
a explorar novos projetos agrícolas 
como a plantação de amêndoa.

Depois de 100 anos de crescimento, 
a empresa mantém o seu objetivo de 
continuar a produzir bons alimentos 
que permitam sustentar os próximos 
100 anos, promovendo uma alimen-
tação cada vez mais diversificada e 
sustentável através da qualidade e 
inovação dos produtos, da utilização 
de uma agricultura sustentável e de 
uma transformação eficiente e circu-
lar. Para isso, aposta também na pro-
moção destes valores internamente, de 
forma a manter os colaboradores em-
penhados e conectados na missão, e 
aposta também na criação de uma co-
munidade e consumidores informados 
sobre as melhores práticas da nutrição. 

A Sovena realizou também operações 
baseadas na saúde e sustentabilidade, 
tais como a aquisição da Centazzi, 
uma empresa dedicada ao mercado 
da alimentação saudável, com a mar-
ca Salutem, e entrou no capital da 
EcoXperience, a única empresa em 
arranque no mundo que transforma 
óleos alimentares usados em deter-
gentes ecológicos. 

https://www.sovenagroup.com/pt

https://www.sovenagroup.com/pt
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COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE E APELO À DIVERSIDADE 
ALIMENTAR

“As nossas marcas integraram o propósito de sustentabilidade da Sovena, sendo as pioneiras da nossa estra-
tégia nesta área”, conta-nos Jorge Melo.

A Sovena tem trabalhado as suas marcas em prol da sustentabilidade. Na produção do azeite, com a mar-
ca Oliveira da Serra, por exemplo, aproveitam os caroços de azeitona para gerar energia verde e materiais 
biodegradáveis, e utilizam sistemas de rega gota a gota, que permitem ter zero desperdício de água e uma 
otimização do consumo de energia, apoiado por dados meteorológicos, sondas de humidade do solo, e in-
formações integradas em imagens de satélite que permitem regar apenas quando e onde é necessário, na 
quantidade certa. Também na embalagem se implementaram mudanças, que se têm refletido em reduções 
significativas na quantidade de tinta dos rótulos e das caixas de transporte, bem como no uso de plástico 
virgem, algo possível também graças à incorporação de PET reciclado.

Recentemente apresentou também o novo posicionamento da marca Fula, onde apela à experimentação, 
criatividade e diversidade alimentar. O novo propósito da marca é inspirar um futuro alimentar mais diverso e 
inclusivo, para assim poder ajudar as pessoas a reinventar a forma de olhar para as receitas, para a sua relação 
com a cozinha e com a marca.
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APP 
REGISTO
VIAJANTE

#1 
ACESSO A CONTACTOS EM CASO DE CRISE

#2 
AUXÍLIO EM CASO DE EMERGÊNCIA

#3 
REGISTO FÁCIL E VOLUNTÁRIO

#4 
RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DA PESSOA REGISTADA

APP REGISTO VIAJANTE

https://www.linkedin.com/company/aicep-portugal-global/
mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://www.linkedin.com/groups/8610867/
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CONTRIBUTOS PARA UMA 
POLÍTICA PÚBLICA DE MARCA 

PORTUGAL 
O tema das marcas dos países, regiões, cidades e, até, de ruas, 

está na ordem do dia. Mas a questão remonta a 1848 e a medidas 
de atratividade para a corrida ao ouro na Califórnia, que resultaram 

no próspero desenvolvimento daquele estado. 

Para Portugal ter uma Marca não pode perpe-
tuar medidas públicas dispersas e ações priva-
das avulsas, independentemente do mérito de 
cada iniciativa. É necessária uma política pú-
blica de Marca Portugal que permita articular 
esforços, alinhando-os com uma visão de ino-
vação compartilhada e transformando um con-
ceito abstrato de marca(s do) país num cresci-
mento socioeconómico efetivo e sustentável.
Por isso, importa responder a duas questões: 
1) O que é uma política pública de Marca Por-
tugal e para que serve; 2) Como, e com quem, 
se desenha, implementa e atualiza essa política.

O que é uma política pública de Marca Por-
tugal e para que serve?
Num livro que lancei em 2020 propuz a seguin-
te definição: política transversal (às diversas 
áreas de intervenção governamental), simbó-

   

lica (porque representa o país) e instrumental 
(pois materializa-se em medidas concretas) que 
define a identidade e as vantagens competiti-
vas do país, promovendo uma narrativa e uma 
imagem consensualizadas (entre os agentes 
públicos e privados), que distinguem o país 
dos concorrentes no mercado global, visando, 
através dessa diferenciação, captar mais-valias 
geradoras de progresso socioeconómico – 
como o aumento de exportações, a captação 
de investimento estrangeiro (capitais, indústria 
e serviços), a atração de imigração qualificada 
(profissionais e estudantes), o crescimento do 
turismo qualificado (incluindo residencial), a 

> POR DENISE HENRIQUES QUINTELA, 
DOUTORADA EM POLÍTICAS PÚBLICAS/
MARCA PORTUGAL E INVESTIGADORA 
NO ISCTE-IUL E NO ICNOVA
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melhoria da imagem nos media internacionais 
e nas redes sociais, o alargamento da influên-
cia na diplomacia internacional e em organis-
mos supranacionais – funcionando simultanea-
mente, no plano interno e na diáspora, como 
mecanismo de agregação de interesses, refor-
ço da autoestima e de mobilização coletiva.

Os mais conceituados índices internacionais 
de avaliação das marcas país evidenciam que 
os lugares percecionados como marcas fortes 
e multifacetadas têm vantagens competitivas, 
são mais resilientes e recuperam melhor de 
choques externos. As melhores marcas país 
são associadas a elevados graus de especia-
lização em marcas de produtos e serviços, a 
talento, tecnologia e inovação, áreas que con-
tagiam positivamente as restantes. Apesar de 
ter registado melhorias significativas, Portugal 
ainda apresenta debilidades nestes parâme-
tros, continuando com uma imagem predomi-
nantemente associada ao turismo, embora a 
um turismo cada vez mais qualificado, o que 
também pode alavancar outros setores. 

A reputação de Portugal como destino turísti-
co de excelência não decorre (só) de acasos e 
improvisos. Deriva de medidas de política que 
agregam esforços públicos e privados, median-
te uma consensualização de interesses em co-
mum, que viabiliza a corresponsabilização e a 
consistência ao longo do tempo, potenciando 

o crescimento. Esta é a trajetória certa, pois há 
demasiadas evidências científicas que compro-
vam uma relação virtuosa entre reputação po-
sitiva e políticas consensualizadas e continua-
das ao longo do tempo.

Importa afirmar o Modelo de Portugal do Co-
nhecimento e Turismo Sustentáveis, formulan-
do uma Marca Portugal que consiga conquistar 
o eixo do respeito – associado a talento, ino-
vação, tecnologia, produtos e serviços de ele-
vado valor acrescentado – aliando-o ao já con-
quistado eixo da estima – ligado a um turismo 
cada vez mais qualificado, enquadrando assim 
Conhecimento e Turismo numa lógica de cres-
cimento socioeconómico sustentável holístico, 
isto é, ambiental, económico, social e cultural. 
E fazendo-o com o forte envolvimento dos 
emigrantes e lusodescendentes, sem esquecer 
os contributos dos estrangeiros que vivem, in-
vestem, estudam, trabalham e visitam Portugal.

Como, e com quem, se desenha, imple-
menta e atualiza essa política?
Não reinventemos a roda! Já temos a matéria 
prima: i) estão estudados casos de sucesso de 
políticas de marca dos lugares, o que possibilita 
poupar/ganhar tempo e outros recursos, atra-
vés da transferência de soluções, adaptando-as 
às nossas especificidades; ii) Portugal tem diag-
nosticados os seus pontos fracos e fortes, pro-
blemas e potencialidades, análises e propostas 
de soluções, pelo que esses estudos devem ser 
organizados e atualizados; iii) está a assistir-se 
a oportunidades únicas para o país a vários ní-
veis e, paralelamente, pela primeira vez em 22 
anos, quando nasceu “oficialmente” o tema 
da Marca Portugal, está a registar-se um ali-
nhamento de visões entre agentes públicos, 
privados, média e sociedade civil em relação 
aos fatores de diferenciação de Portugal e da(s) 
sua(s) Marca(s). 

A política de marca país é transversal às diversas 
áreas de ação governativa, viabilizando articulá-
-las entre si, e com a esfera privada, de modo 
atempado, estratégico e de forma a que seja 
constantemente atualizada e tenha agilidade 
para dar respostas rápidas e a imprevistos. As-
sim, esta política desenha-se, e implementa-se, 
com o envolvimento dos stakeholders, que in-
cluem, para além dos decisores políticos, os mé-
dia, (representantes d)os setores, dos agentes 
económicos, da sociedade civil e da diáspora. 
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O trabalho de coordenação deve ser realizado, 
idealmente, por um organismo independente 
exclusivamente dedicado à Marca Portugal. E 
as universidades têm um papel a desempenhar 
como observatórios na avaliação da política e na 
monitorização da imagem externa do país, na 
análise de oportunidades nos mercados e, ainda, 
na colocação da investigação ao serviço da ino-
vação tecnológica, farmacêutica, empresarial, 
entre outros segmentos, para além do ensino. 

Nesta proposta, a política é operacionalizada 
através de instrumentos financeiros, normati-
vos e comunicacionais e envolve as marcas do 
país: regionais, locais, empresariais e setoriais. 

Por um lado, as marcas dos lugares, produtos 
e serviços contribuem para projetar uma ima-
gem de país valorizado, que contagiaria outros 
campos como o investimento estrangeiro, a 
emigração e o turismo qualificados; por ou-
tro lado, uma marca país distintiva resulta da 
identificação de pontos amplamente partilha-
dos entre os diversos interesses, que assim se 
comprometem num propósito comum ao país, 
de modo a criar a dimensão necessária à com-
petitividade internacional, e que seja, paralela-
mente, ajustável a cada setor e local. 

Denise_Marie_Quintela@iscte-iul.pt 

dquintela@fcsh.unl.pt
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UNCTAD prevê redução do 
crescimento global para 
2,2 por cento em 2023

“Trade and Development Report 
2022 – Development prospects in 
a fractured world: Global disorder 
and reginal responses” – UNCTAD, 
outubro 2022

O crescimento da economia mundial 
deverá ser em 2023 de 2,2 por cento, 
uma redução face aos 2,5 por cento 
previstos para 2022, segundo o relatório 
anual da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD). Esta previsão aponta para 
um cenário de recessão, com o PIB 
mundial abaixo do que se verificava 
antes da pandemia. Nas economias 
mais desenvolvidas o crescimento 
deverá situar-se abaixo dos 3 por cento.

A Guerra na Ucrânia, a par da 
queda nos índices de confiança dos 
consumidores e dos investidores, levou 
à desaceleração da economia global e 
desencadeou um aumento da inflação, 
em grande parte impulsionada pelos 
preços da energia e pela depreciação 
das taxas de câmbio que aumentou o 
preço das importações.

CONSULTAR

Inflação deverá atingir os 
8,8 por cento em 2022

“World Economic Outlook” – 
International Monetary Fund 
(IMF), outubro 2022

A inflação deverá aumentar de 4,7 
por cento em 2021 para 8,8 por cento 
em 2022, registando-se depois uma 
descida para 6,5 por cento em 2023 e 
4,1 por cento em 2025, de acordo com 
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em 2022 e de apenas 2,2 por cento 
no próximo ano, em linha com as 
previsões da UNCTAD e um pouco 
abaixo da percentagem estimada pelo 
FMI, o que significa um PIB global de 
menos 2,8 biliões de dólares em 2023 
do que se previa em dezembro, antes 
do início da guerra. 

A inflação atingiu em muitos países, 
na primeira metade do ano, os valores 
mais elevados desde a década de 
1980. De acordo com as previsões 
da OCDE a subida generalizada dos 
preços deverá atingir, a nível global, 
os 8,2 por cento em 2022, baixando 
para 6,6% por cento em 2023, sendo 
menos elevada nas economias do 
G20 – 6,2 por cento e 4 por cento. 
Será menos elevada nas economias do 
G20, onde atingirá respetivamente os 
6,2 por cento e 4 por cento.

CONSULTAR

Crise energética vai afetar 
a competitividade da 
Europa em 2023

“Energy crisis will erode Europe’s 
competitiveness in 2023”, Economist 
Intelligence Unit, outubro 2022 

A crise energética irá afetar a 
competitividade na Europa no próximo 
ano, uma vez que o armazenamento 
de gás natural se deverá esgotar na 
primavera de 2023 e a capacidade de 
importação será limitada. Por outro 
lado, o aumento dos custos tornará a 
indústria europeia menos competitiva 
e algumas cadeias de fornecimento 
globais deverão afastar-se da Europa.

O aumento do preço da energia terá 
implicações a longo prazo. Os governos 

o FMI. A previsão da inflação na zona 
euro é de 5,7 por cento em 2023, 
embora deva atingir na Alemanha 
cerca de 7,2 por cento, abaixo dos 8,5 
por cento projetados para 2022. 

As previsões apresentadas em 
outubro pelo FMI apontam para um 
abrandamento do crescimento global 
de 6 por cento em 2021, para 3,2 por 
cento este ano e 2,7 por cento em 
2023, um pouco acima da estimativa 
de 2,2 por cento apresentada no 
último relatório sobre comércio e 
desenvolvimento da UNCTAD. Trata-
se do menor crescimento desde 2001 
se não contarmos com o período de 
crise financeira e a fase mais aguda da 
pandemia, por isso, o FMI recomenda 
a adoção de políticas monetárias e 
fiscais que mantenham a estabilidade 
dos preços e reformas estruturais 
que aumentem a produtividade e 
reduzam as interrupções das cadeias 
de abastecimento.

CONSULTAR

OCDE alerta para o 
abrandamento da 
economia mundial

“Paying the Price of War – OECD 
Economic Outlook”, setembro 2022 

A guerra na Ucrânia está a levar ao 
aumento dos preços da energia, 
especialmente na Europa, e da 
pressão inflacionista, numa altura em 
que muitos países ainda enfrentam 
o impacto da pandemia, alerta a 
OCDE no relatório Interim Economic 
Outlook. As previsões da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico apontam para um 
crescimento global de 3 por cento 

https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2022
https://www.oecd.org/economic-outlook/september-2022/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-20222
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Modernização 
Administração Pública de 
Angola

“Medidas de Modernização e 
Digitalização da Administração 
Pública” – Miranda Alliance, 
setembro 2022

Foram publicados os Decretos 
Presidenciais nºs 181/22, 182/22 
e 196/22, de julho de 2022, que 
preveem medidas para dinamizar 
os serviços públicos angolanos, 
de forma a que estes sejam mais 
céleres e eficientes através de uma 
maior cooperação entre os diversos 
departamentos. Neste âmbito, foi 
criada, ainda, a Janela Única de 
Prestação Não Presencial de Serviços 
Públicos, assente na digitalização 
de serviços públicos e que facilita 
os procedimentos das empresas 
que pretendam estabelecer-se no 
mercado angolano.

CONSULTAR

Angola - Redução da taxa 
de retenção na fonte 

“Alteração do Código do 
Imposto Industrial” – Miranda 
Alliance, setembro 2022

As empresas que exportem serviços 

para Angola, mas que não disponham 

de sede ou estabelecimento estável 

neste mercado, irão beneficiar de taxas 

de retenção na fonte reduzidas a partir 

de janeiro de 2023, com a entrada em 

vigor da Lei nº 27/22, de 22 de agosto, 

que procedeu a alterações do Código 

do Imposto Industrial.
CONSULTAR

têm procurado manter os stocks de gás 
em níveis elevados, o que durante o 
Verão foi conseguido sobretudo devido 
às importações de gás norueguês e 
de pequenos aumentos da oferta da 
Argélia e do Azerbaijão, mas não se 
prevê um aumento da capacidade 
de importação de gás que não seja 
proveniente da Rússia.

CONSULTAR

Abrandamento da 
economia global 
compromete crescimento 
dos mercados emergentes 

“Emerging markets: will the 
economic catch-up continue?”, 
Economist Intelligente Unit, 
outubro 2022 

Nas duas décadas anteriores à 
pandemia o crescimento dos mercados 
emergentes superou o das economias 
desenvolvidas, mas a deterioração das 
condições económicas globais está a 
abrandar esse crescimento. Ainda assim, 
a maioria das economias emergentes da 
Ásia deverá crescer 2 por cento a 3 por 
cento ao ano entre 2022 e 2050, mais 
do que o crescimento anual estimado 
para os Estados Unidos e para grande 
parte da Europa Ocidental, que deverá 
situar-se entre o 1 por cento e os 2 por 
cento nesse período.

O crescimento dos mercados emergentes 
asiáticos foi particularmente elevado 
nos últimos anos. Para além da ascensão 
meteórica da China (e, em menor grau, 
da Índia), destacou-se na região o bom 
desempenho económico de países 
como a Coreia do Sul e a Indonésia.

CONSULTAR

UE - Extinção dos Acordos 
de Promoção e Proteção 
de Investimento entre os 
Estados-membros

“Presidente da República ratifica 
acordo sobre investimentos no 
seio da UE” – Notícias ao minuto, 
agosto 2022

Entrou em vigor a 14 de outubro o 
Acordo Relativo à Cessação da Vigência 
de Tratados Bilaterais de Investimento 
entre os Estados-Membros da União 
Europeia, ratificado pelo Presidente da 
República em agosto passado. Estes 
acordos deixaram, assim, de produzir 
efeitos, vigorando agora a legislação 
comunitária, e passando os investidores 
a beneficiar da proteção conferida 
pelas liberdades fundamentais da UE 
e pela legislação secundária aplicável, 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e princípios gerais do 
direito da União.

CONSULTAR

Rússia – Introdução 
de contrassanções às 
empresas de transporte 
europeias

“Europe: Russia introduces 
restrictions on road shipments 
from EU and other countries” – 
crisis24, outubro 2022

Em resposta às sanções aplicadas pela 
UE, a Rússia introduziu contrassanções 
que impedem que camiões oriundos da 
UE, do Reino Unido (incluindo a Irlanda 
do Norte), da Ucrânia e da Noruega 
entrem e circulem na Rússia afetando 
assim as empresas de transporte destes 
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de acordo com resultados publicados 
pelo INE. No mesmo período, as 
importações totalizaram 71,7 mil 
milhões de euros e cresceram 19,6 mil 
milhões de euros, apresentando uma 
tvh de 37,7 por cento. Comparando 
com os primeiros oito meses de 2020, 
as exportações e as importações 
aumentaram 53,1 por cento e 64,1 
por cento, respetivamente.

Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 19,8 
mil milhões de euros, correspondente 
a um agravamento de 9,0 mil milhões 
de euros relativamente a 2021. A 
taxa de cobertura das importações 
pelas exportações situou-se em 72,3 
por cento, o que corresponde a uma 
quebra de 6,8 pontos percentuais em 
comparação com a taxa registada em 
janeiro/agosto de 2021.

CONSULTAR

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

World Economic Outlook, FMI, 
outubro 2022

De acordo com as mais recentes 
projeções do FMI, a economia 
portuguesa cresce 6,2 por cento em 
2022 e 0,7 por cento em 2023. Nos 
mesmos períodos, e pela mesma 
ordem, as exportações deverão crescer 
7,7 por cento e 0,7 por cento. Para as 
importações, o crescimento previsto é 
de 2,1 por cento em 2021 e 2022.

CONSULTAR

Índice de Preços no 
Consumidor registou 
uma variação homóloga 
de 9,3 por cento em 

setembro

INE, outubro 2022

A variação homóloga do Índice de 
Preços no Consumidor (IPC) foi 9,3 
por cento em setembro de 2022, taxa 
superior em 0,4 pontos percentuais 
(p.p.) à observada no mês anterior e a 
mais elevada desde outubro de 1992. O 
indicador de inflação subjacente (índice 
total excluindo produtos alimentares 
não transformados e energéticos) 
manteve a tendência de subida dos 
meses anteriores, registando uma 
variação de 6,9 por cento (6,5 por cento 
em agosto). A variação do índice relativo 
aos produtos energéticos situou-se em 
22,2 por cento (1,8 p.p. inferior ao valor 
do mês precedente), enquanto o índice 
referente aos produtos alimentares 
não transformados apresentou uma 
variação de 16,9 por cento (15,4 por 
cento em agosto).

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

países. As mercadorias transportadas 
por estes camiões passam a ter de ser 
transferidas para veículos russos ao 
chegar à fronteira. No entanto, existem 
exceções para os produtos alimentares, 
medicamentos, fertilizantes e certos 
tipos de equipamentos.

CONSULTAR

EUA - Aberto o período 
para renovação do registo 
na FDA

“Renovação do Registo de 
Empresas de Produtos Alimentares 
na FDA” – AICEP, outubro 2022

As empresas que exportem produtos 
alimentares para os EUA devem 
renovar o seu registo na FDA (Food and 
Drug Administration) entre outubro 
e dezembro deste ano, de forma 
a poderem continuar a operar no 
mercado americano. Esta renovação 
implica a obtenção do número DUNS 
(Data Universal Numbering System), 
cujo pedido de registo e obtenção é 
gratuito e solicitado junto da Dun & 
Bradstreet, através do Import Safety 
Lookup Portal.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 25,9 por cento 
em 2022 (janeiro a agosto)

Comércio Internacional de Bens 
de Portugal, INE, outubro 2022

De janeiro a agosto de 2022 as 
exportações portuguesas de bens 
ascenderam a 51,8 mil milhões de 
euros, contra 41,2 mil milhões de euros 
em igual período de 2021, um aumento 
de 10,6 mil milhões de euros (taxa de 
variação homóloga de 25,9 por cento), 
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AICEP
ONE-STOP SHOP

PROGRAMA DE VISITAS
Organização de programa de reuniões em Portugal

ACOMPANHAMENTO
Abordagem de proximidade no apoio
ao desenvolvimento do seu negócio

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

INSTALAÇÃO 
Apoio ao processo de instalação
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mercado norte-americano. Além 
disso, Portugal tem assistido, nos úl-
timos anos, a um crescimento sem 
precedentes de investimento estran-
geiro na área tecnológica, em es-
pecial proveniente dos EUA. Com a 
abertura de uma nova Delegação da 
AICEP, localizada estrategicamente 
em Chicago, queremos potenciar os 
negócios das empresas portuguesas 
nos EUA e atrair mais investimento 
para Portugal”, afirmou o presidente 
da AICEP, Luís Castro Henriques.
Com a abertura desta terceira Dele-
gação nos EUA – Nova Iorque, São 
Francisco e, agora, Chicago –, a AICEP 
pretende contribuir para aprofundar 
as relações económicas bilaterais, es-
tabelecer novas parcerias e potenciar 
novos projetos de investimento para 
Portugal dada a importância estraté-
gica e geográfica de Chicago.

AICEP organiza 5ª edi-
ção do “Portugal Eco-
nomic Forum”

O talento português no setor da tec-
nologia esteve em foco, no dia 7 de 
outubro, num fórum organizado pela 
AICEP em Nova Iorque, que expôs as 
potencialidades de Portugal ao merca-
do norte-americano.
Tratou-se da 5.ª edição do ‘Portugal 
Economic Forum’ que, após um in-
terregno de dois anos motivado pela 
pandemia de COVID-19, voltou em 
força com três painéis dedicados a 
várias vertentes da tecnologia, com 

cerca de uma dezena de oradores de 
empresas de renome.
"Portugal - a nova casa da Global Tech" 
foi o painel que contou com a participa-
ção do presidente da AICEP, Luís Cas-
tro Henriques. Este painel teve como 
objetivo mostrar as razões que levaram 
empresas a estabelecerem as suas ope-
rações em Portugal, identificando as 
vantagens que as levaram ao sucesso.
"Portugal conseguiu demonstrar, nos 
últimos anos, que o talento que tem 
é absolutamente diferenciador para 
vários setores, mas acima de tudo 
para o setor de alta tecnologia e para 
o desenvolvimento de ‘software’", su-
blinhou Luís Castro Henriques.
O Fórum deste ano contou ainda com 
a presença do secretário de Estado 
da Internacionalização, Bernardo Ivo 
Cruz, do embaixador de Portugal em 
Washington, Francisco Duarte Lopes, 
do delegado da AICEP nos Estados 
Unidos, João Mota Pinto, e da cônsul-
-geral de Portugal em Nova Iorque, 
Luisa Pais Lowe. 

AICEP abre Delegação 
em Chicago

O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henrique inaugurou, a 4 de outubro, 
a nova Delegação da AICEP em Chica-
go, nos EUA. A inauguração contou 
com a presença do secretário de Es-
tado da Internacionalização, Bernardo 
Ivo Cruz, do embaixador de Portugal 
nos EUA, Francisco Duarte Lopes, da 
administradora da AICEP, Rita Araújo, 
do vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Chicago, Samir Mayekar, e da 
vice-presidente executiva do World 
Business Chicago, Lisa Dziekan.
“Os EUA são um bom mercado de 
diversificação para as empresas por-
tuguesas e, apesar da sua complexi-
dade e dimensão, temos confiança 
na oferta portuguesa e acreditamos 
existirem boas oportunidades no 
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Abertas candidaturas 
à 26ª edição do inov 
contacto

Já estão abertas as candidaturas aos 
estágios internacionais da 26ª edição 
do Programa inov contacto, gerido 
pela AICEP. Os jovens licenciados po-
dem inscrever-se até 17 de novembro. 
Serão cerca de 200 estágios remune-
rados para qualquer área de forma-
ção, numa edição que arrancará em 
janeiro de 2023.

Desde 1997, o inov contacto recebeu 
quase 60 mil candidaturas, tendo rea-
lizado mais de seis mil estágios, em 
mais de 1.350 entidades, e num total 
de 85 países.
O inov contacto tem sido reconheci-
do internacionalmente como exemplo 
de Boas Práticas, tendo já ganho vá-
rios Prémios internacionais, sendo um 
programa com resultados assinaláveis 
quer ao nível do impacto na compe-
titividade das empresas, quer da pro-
gressão e passagem à vida ativa nas 
carreiras dos jovens que têm integra-
do esta iniciativa.
“Com o programa inov contacto, en-
quanto contribuímos para a qualifi-
cação adicional de jovens quadros, 
através da sua integração em projetos 
internacionais, estamos a impactar a 
competitividade das empresas, bem 
como a incrementar a internaciona-
lização da economia portuguesa e a 
promover a imagem de Portugal no 
mundo”, refere o presidente da AICEP, 
Luís Castro Henriques.

Os candidatos têm de cumprir os se-
guintes requisitos: ter até 29 anos 
não estarem a trabalhar nem a estu-
dar à data do estágio; ter formação 
superior em qualquer área; domínio 
do inglês; motivação para desenvol-
ver uma carreira internacional; e dis-
ponibilidade para viver no exterior. 
Mais informação aqui.

Portugal promove ca-
pacidades tecnológi-
cas na Irlanda

A AICEP organizou vários eventos de 
promoção de Portugal na Irlanda, em 
especial das suas vantagens compe-
titivas enquanto hub tecnológico. Os 
eventos decorreram ao longo desta 
semana, paralelamente à visita oficial 
do Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa.Nesta semana de 
promoção de Portugal na Irlanda, de 
14 a 21 de outubro, foram promovi-
dos diversos eventos num curto pe-
ríodo temporal, visando o reforço da 
imagem do país como fornecedor 
de produtos e serviços de excelência 
nas áreas do agroalimentar, vinhos, 
tecnologias de informação e ensino 
superior, assim como destino de in-
vestimento, com foco nos setores das 
tecnologias de informação e medte-
ch, atuando junto do consumidor 
final, de importadores/distribuidores 
de produtos portugueses e de deci-
sores de empresas multinacionais, 
empresas irlandesas target, quadros 
e executivos portugueses e interna-
cionais na Irlanda.
O principal evento de promoção de 
Portugal enquanto destino de inves-

timento foi a Conferência “Shaping 
the Future: Emerging Challenges 
and Opportunities”, que abordou 
temas como as oportunidades do 
nearshoring em Portugal, a atração 
de Talento e a Cibersegurança, na 
manhã de dia 20 de outubro, no 
EPIC Museum, em Dublin.
Na Conferência estiveram em desta-
que alguns exemplos de empresas ir-
landesas com investimento em Portu-
gal, como foram os casos da Ardanis 
e da LetsGetChecked, e de empresas 
internacionais também a investir no 
país como a Tyson Foods, Euronext 
e FinTru, esta última uma multina-
cional de tecnologias para bancos 
de investimentos que esta semana 
anunciou a instalação de um Deli-
very Center, no Porto.
“Pretendemos reforçar o posiciona-
mento de Portugal como um dos 
‘hubs’ tecnológicos europeus com 
vista à atração de mais investimento 
e também incrementar a imagem dos 
produtos portugueses para desenvol-
ver novas parcerias para as empresas 
portuguesas”, referiu a administrado-
ra da AICEP, Rita Araújo.

A agenda também incluiu vários con-
tactos e reuniões com potenciais par-
ceiros e investidores na Irlanda, bem 
como um encontro entre a AICEP, re-
presentada pela administradora Rita 
Araújo, e a sua congénere, a Entre-
prise Ireland, além de um evento de 
reforço do networking de negócios 
entre quadros portugueses na Irlanda 
com funções executivas e de direção.
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Portugalglobal nº15842 TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES

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

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

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

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

Singapura*
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

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

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

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

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

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

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

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

• Mercado de diversificação de oportunidades             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC



BOOKMARKS

Nos negócios e dia-a-dia das empre-
sas é recorrente ouvir-se falar em obje-
tivos e medição os indicadores de per-
formance. Se o termo KPIs (Key Per-
formance Indicators ou em português 
Indicador-Chave de Desempenho) já 
é bem conhecido, um novo termo 
tem surgido e ganhado popularidade: 
OKRs (Objetivos e Resultados-chave). 

OKRs é um modelo colaborativo para 
equipas e individuais, onde os objeti-
vos ditam a ação e o que pretende-
mos atingir e os resultados-chave re-
presentam a forma como priorizamos. 
Esta é uma metodologia para fazer 
seguimento do processo, estrategi-
camente delegar o esforço e comuni-
car, envolver todos os intervenientes 
e coordenar e melhorar a satisfação 
com o nosso trabalho.

Em “Medir o Que Importa”, John 
Doerr ensina o sistema de OKRs que 

ajudou algumas das maiores e mais 
bem-sucedidas empresas do mundo a 
alcançarem um crescimento exponen-
cial e partilha-o de forma que possa 
ser aplicado por qualquer organiza-
ção ou qualquer projeto. O livro conta 
com casos reais e com testemunhos 
de Bono, Bill Gates e outros.

John Doerr é engenheiro, aclamado 
venture capitalist e presidente da Klei-
ner Perkins, que há 37 anos acompa-
nha empreendedores ajudando-os a 
construir empresas. Foi um dos inves-
tidores originais da Google e da Ama-
zon, tendo ajudado a criar a segunda 
e terceira empresas mais valiosas do 
mundo, e mais de meio milhão de 
empregos. O autor trabalha também 
com empreendedores sociais para 
mudar a educação pública, a crise cli-
mática e a pobreza global e faz parte 
da administração da Fundação Oba-
ma e da ONE.org.

Parte do sucesso pessoal e profissio-
nal depende na nossa capacidade de 
expor as nossas ideias. Quer seja em 
apresentações, reuniões ou em diálo-
gos no nosso dia a dia, estamos cons-
tantemente a comunicar para expor 
os nossos pontos de vista. 

O que acontece muitas vezes até, é 
que as ideias que sobrevivem e che-
gam aos destinatários não são neces-
sariamente as melhores ideias, mas 
aquelas que melhor foram apresenta-
das, e a incapacidade de o fazer efi-
cazmente pode colocar-nos em risco 
de perder oportunidades.

Este livro destina-se a profissionais, 
como cientistas, investigadores, enge-
nheiros, economistas, gestores, jorna-
listas, políticos, professores de todos 
os graus de ensino ou estudantes, que 
queiram aprofundar técnicas para ex-
por as suas ideias, apresentar propostas 

ou comunicar resultados de trabalho.

Em “Expor Ideias” poderá aprender a 
expor melhor as ideias, aumentando as 
probabilidades de sucesso; a planear, 
projetar e estruturar uma apresenta-
ção; a preparar os materiais de supor-
te de uma apresentação; a comunicar 
de forma eficiente e eficaz; a cativar as 
suas audiências; a fazer apresentações 
em reuniões e webinars e perceber as 
apresentações a que assiste e identifi-
car a sua mensagem.

O autor, Fernando Boavida é Professor 
Catedrático na Universidade de Coim-
bra, tem uma extensa experiência de 
ensino, investigação e engenharia nas 
áreas de Informática, sendo autor de 
vários livros na área técnica. Há quase 
40 anos que trabalha várias técnicas 
de gestão de tempo e organização do 
trabalho para áreas de investigação 
científica, ensino, tecnologia, gestão. 
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