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Neste segundo número da Portugal-
global, Angola é o mercado em desta-
que pela oportunidade estratégica que 
representa para as empresas nacionais, 
em particular das PME, quer em termos 
de exportações, quer no que respeita 
ao investimento e presença no merca-
do. País marcado por uma guerra civil 
que se arrastou durante 30 anos, An-
gola é hoje a 3ª maior economia sub-
sariana e a 7ª do continente africano. 
Economia em acelerado crescimento 
– o PIB cresceu 24,4 por cento em 
2007 e a previsão para este ano apon-
ta para os 16,2 por cento –, constitui 
um mercado de aposta para o investi-
mento português, nomeadamente em 
todas os sectores que digam respeito à 
construção de infra-estruturas e outras 
obras públicas.

No relacionamento bilateral, Portugal 
e Angola estão fortemente ligados por 
laços históricos e comerciais. Angola é 
actualmente o maior parceiro comer-
cial de Portugal no continente africa-
no – em 2007, as exportações nacio-
nais para aquele país ultrapassaram 
os 1,680 mil milhões de euros – e um 
apetecível destino para o investimen-
to das nossas empresas. Em poucos 
anos, a posição relativa de Angola no 
total do comércio externo português 
progrediu do 9º (em 2003) para o 6º 
lugar em 2007. Entretanto, nos dois 
primeiros meses de 2008, Angola ul-
trapassou os EUA, tornando-se no 
principal cliente extra-comunitário. No 
investimento, Angola é já o 6º maior 
receptor do IDPE. Segundo dados da 
Direcção Geral das Alfândegas de An-

gola relativos a 2006, Portugal foi, nes-
se ano, o principal fornecedor do país, 
com uma quota de 14,1 por cento, a 
larga distância dos EUA, Brasil e China. 
De realçar que se Portugal é o principal 
fornecedor de produtos e serviços de 
Angola, este é o principal exportador 
africano para a China, sendo este um 
dos efeitos da presença chinesa na glo-
balização dos mercados.

Paralelamente ao aumento acentuado 
das exportações, assiste-se também ao 
reforço das empresas portuguesas em 
Angola: são mais de 2.000 as que ex-
portam para este mercado com regu-
laridade e mais de 200 as que aí estão 
instaladas, sendo de realçar a forte pre-
sença da banca portuguesa (BPI, BES, 
Millenium BCP, Totta e Amorim Hol-
ding), da GALP e da Partex na explo-
ração petrolífera, da ESCOM no sector 
diamantífero e de inúmeras empresas 
de construção e de outros sectores li-
gados a esta área. 

O crescimento da economia angolana 
abre portas à presença de muitas mais 
empresas nacionais. É preciso que es-
tas saibam e queiram aproveitar esta 
oportunidade. 

RUI BOAVISTA MARQUES
Administrador Executivo da aicep Portugal Global

Um mercado prioritário

“O crescimento da 
economia angolana abre 
portas à presença de mais 
empresas nacionais”.
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Os vinhos tranquilos portugueses estão a conquistar uma imagem de 
qualidade e excelência nos mercados internacionais mais exigentes. 
O vinho do Porto já não é o único embaixador dos nossos vinhos. A 
prova está nos números das exportações dos tintos, brancos e rosés 
que disparam desde os anos 90, dando razão a Michael Porter que 
identificou os vinhos portugueses como capazes de criar qualidade, 
diferenciação e mercado exportador. Nos últimos quinze anos a 
revolução do sector passou pelo investimento na viticultura, enologia, 
novas tendências, marketing, comercialização e promoção externa.

A EXCELÊNCIA
DO VINHO
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Segundo dados da Comissão Europeia, a produção de vinho 
coloca Portugal em 5º lugar na tabela dos mais importantes 
produtores da UE e no 10º a nível mundial. A viticultura re-
presenta aproximadamente 50 por cento do sector agríco-
la nacional, estimando-se o potencial vinícola em 253.910 
hectares, sendo Douro e Trás-os-Montes a região líder, com 
69.062 hectares dedicados à cultura da vinha. A dinâmica 
de crescimento percorre, neste momento, todas as áreas 
desta actividade, que tem vindo a proceder a uma importan-
te modernização e reestruturação nas últimas décadas. Estes 
factores de mudança, aliados a uma crescente produção de 
vinhos portugueses de prestígio, contribuem decisivamente 
para potenciar condições de competitividade dos vinhos na-
cionais nos mercados externos, cada vez mais agressivos e 
em permanente transformação. 

No final de 2006 existiam 12.858 empresas registadas no Insti-
tuto da Vinha e do Vinho e em efectivo exercício (vitiviniculto-
res, armazenistas, produtores, engarrafadores, exportadores, 
importadores, etc.). Quanto às exportações, o realce vai para 
os vinhos de mesa, regionais e de denominação de origem, 
com tendência de crescimento e que já representam cerca de 
40 por cento das vendas do sector nos mercados externos. 
Por sua vez, o vinho do Porto lidera com 60 por cento. 

É consensual, entre os responsáveis e especialistas desta ac-
tividade, que um dos pontos fortes em que assenta a com-
petitividade dos vinhos portugueses consiste na diversidade 
das castas. Foi igualmente tido como assente que, face às 
condições geográficas propícias e à tradição vinícola do 
País, e levando em consideração as medidas propostas por 
estudos elaborados sobre o sector, tornar-se-ia incontorná-
vel apostar fortemente na exportação de forma a dinami-
zar o comportamento exportador da nossa economia. Para 
que tal aconteça de forma segura e sustentada, torna-se 
necessário escolher o parceiro comercial certo em cada país, 
adaptar a produção aos gostos que estão sempre em evolu-
ção e, sobretudo, dar a conhecer a natureza específica das 
mais de uma centena de castas de vinhos nacionais. 

Os mercados inglês, norte-americano e alemão são iden-
tificados pela Monitor Company, de Michael Porter, num 
estudo elaborado para a ViniPortugal, como prioritários, 
pois permitem o desenvolvimento das diferentes regiões 
vinícolas de Portugal de forma sustentada. Estima-se que 
a forte aposta feita nestes mercados e a concretização de 

outras recomendações do estudo permitirão um aumento 
gradual de facturação até mil milhões de euros em 2010, 
assim como um aumento do peso dos vinhos de qualidade, 
nas vendas externas, de 17 para 35 por cento.

O sector fez do relatório de Michael Porter um ponto de 
viragem para aumentar o seu peso na economia portugue-
sa e melhorar a imagem dos nossos vinhos nos mercados 
externos. Os vinhos portugueses foram identificados como 
uma das áreas com aptidão para criar mercado exportador. 
Segundo o relatório, as soluções encontradas de forma a 
desenvolver as exportações passam pela aposta nos vinhos 
tintos tranquilos, de qualidade, expedidos em embalagens 
especialmente cuidadas e vendidos a preços criteriosos, de 
acordo com o mercado destinatário. A aposta passa igual-
mente pela promoção da diferenciação das castas e produ-
tos e por uma gestão adequada da distribuição.

O vinho português é hoje um produto claramente dinamiza-
dor das exportações e da exposição externa nacional. Com 
uma divulgação regular em conceituadas revistas, jornais e 
outros media de relevo internacional, o vinho contribui de-
cisivamente para o destaque da excelência do país, conquis-
tando uma sustentada visibilidade interna e externa. 

PORTUGAL NO TOP 10

Portugal é o 5º produtor de vinho da UE e o 10º a nível mundial. O sector fez do 
relatório de Michael Porter um ponto de viragem para aumentar o seu peso na 
economia portuguesa. Actualmente os prémios e menções honrosas, obtidos em 
concursos internacionais, são numerosos e significativos.



DESTAQUE

// Maio 08 // Portugalglobal6

O montante das exportações de vinho português apresen-
ta, no triénio 2004/2006, uma tendência de abrandamento, 
devido a um menor consumo e a uma maior concorrência 
dos mercados exportadores. No último ano, o total exporta-
do ascendeu a cerca de 600 milhões de euros, com o sector 
a registar o número excessivo de 1.600 produtores, apesar 

dos processos de concentração e fusão dos últimos anos. 
Na opinião de vários responsáveis do sector, apesar do salto 
qualitativo que foi dado nos últimos anos na enologia, na 
viticultura, no marketing e sobretudo na promoção externa, 
que fez chegar aos opinion makers uma imagem de qualida-
de e de tradição, falta chegar à distribuição, ao retalho e aos 

QUALIDADE SUPERA QUANTIDADE
O aumento das importações de vinho dos países novos produtores está a pôr em 
causa a tradicional supremacia europeia nas vendas a nível mundial. No nosso País, 
o abrandamento sentido nas exportações e o menor consumo interno reflectem o 
panorama mundial.
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Um total de nove projectos individuais do sector dos vi-
nhos (produção e comércio de vinhos) foram aprovados 
no âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e In-
ternacionalização de PME do QREN. Destaque para duas 
das regiões mais emblemáticas no domínio da produ-
ção actual de vinho de qualidade: o Alentejo e a região 
Centro. Na primeira, cinco empresas beneficiaram deste 
programa, sendo os restantes quatro projectos apoiados 
na segunda região. O investimento elegível ascendeu a 
1,586 milhões de euros, traduzindo a sua aprovação na 
atribuição de um incentivo superior a 648 mil euros. 

A maioria destes projectos visa a Internacionalização 
(72,98 por cento), seguindo-se os investimentos em Co-
mercialização e Marketing (10,68 por cento), Organiza-
ção e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (4,25 por cento), Inovação (3,78 por cento), Criação, 
Moda e Design (3,41 por cento), Economia Digital (2,58 
por cento) e Qualidade (2,00 por cento). Os principais 
mercados alvo destes projectos são a Europa, África, 
Ásia, América do Norte a América do Sul. Relativamen-
te ao valor total de investimento por mercado interna-
cional, destaque para a Alemanha (15,66 por cento) e 
os EUA (11,56 por cento), seguindo-se a China (6,90 por 
cento), Angola (5,63 por cento), Brasil (4,89 por cento), 
Reino Unido (2,76 por cento) e Rússia (2,27 por cento).

QREN aprova nove projectos

consumidores. Para estes, falar de dimensão é pôr o dedo 
na ferida, uma vez que os vinhos nacionais distinguidos e 
premiados no estrangeiro são de pequenas produções, sem 
capacidade para abastecer as grandes superfícies.

Tradição à parte, o facto é que hoje bons vinhos ou, pelo 
menos, os vinhos que agradam aos consumidores, são fa-
bricados em vários países espalhados pelo mundo, fora da 
Europa. Enquanto a produção no Velho Continente esta-
bilizou, ela cresce rapidamente no “novo mundo”, espe-
cialmente na Austrália, Chile e Argentina, países que ac-
tualmente concentram quase 15 por cento da produção 
mundial. Apesar da França, da Itália e da Espanha continua-
rem a ser responsáveis por metade da produção mundial 
de vinho, as suas quotas estão estabilizadas, apontando os 
indicadores para um lento declínio no consumo de vinho 
por parte dos europeus. Contudo, só na Austrália e no Chi-
le, em dez anos, a produção aumentou 11 por cento e 7 por 
cento, respectivamente, com a área plantada a triplicar na 
Austrália no mesmo período de tempo.

Neste contexto mundial, o factor mais ameaçador, sobretu-
do para os produtores “clássicos”, com a França à cabeça, 
é a perda de terreno nas exportações mundiais. Os vinhos 
gauleses caíram de um total de 45 por cento das exporta-
ções mundiais, em 1994, para 35 por cento em 2006. Na 

Itália e em Espanha a queda também apresenta números 
assinaláveis. No Reino Unido, o grande mercado compra-
dor em que o consumo de vinho ainda cresce, os vinhos 
australianos de qualidade média destronaram os vinhos eu-
ropeus na preferência dos consumidores e são agora líderes 
de mercado na faixa de produtos mais acessíveis, embora 
na faixa de preços altos, onde a grande qualidade dita leis, 
a oferta francesa continue imbatível. O mercado do Reino 
Unido é, aliás, juntamente com os Estados Unidos, o grande 
suporte de crescimento da procura mundial de vinhos, onde 
os mercados da China, da Rússia e do Japão começam a 
mostrar uma grande potencial de crescimento.

Nas exportações quem ganha são os novos concorrentes: a 
Austrália exporta 43 por cento do que produz, face aos 21 
por cento de há dez anos, o Chile passou de 31 por cento 
para 72 por cento e a Argentina de dez para 16 por cento.

Em resumo, podemos socorrer-nos das estatísticas da Co-
missão Europeia para ilustrar a situação actual: o consumo 
de vinho está a descer regularmente na UE, embora se 

registe um aumento na venda de produtos de qualidade. 
Com esta tendência de aumento anual de importações 
dos países novos produtores e com as exportações de vi-
nho europeu a um ritmo cada vez mais lento, a Comis-
são prevê que o excesso de produção vinícola atinja 15 
por cento da produção até 2010. Segundo a Comissão 
da Agricultura, “produz-se demasiado vinho na Europa, 
para o qual não há mercado e gasta-se demasiado a elimi-
nar excedentes em vez de se induzir a qualidade e a com-
petitividade”. Para alterar este estado de coisas e fazer 
frente ao novo mundo, a Comissão pretende reactivar o 
regime de arranque de vinha, incentivando os produtores 
menos competitivos a abandonarem o sector, chamando 
a si a responsabilidade do reconhecimento de novas práti-
cas vinícolas, torneando pressões nacionais ou de lobbies 
industriais e simplificando procedimentos, incluindo uma 
rotulagem mais simples. 
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Ao fim destes últimos cinco anos de trabalho, os resultados 
no sector dos vinhos são encorajadores. Feito o balanço, é 
preciso reconhecer que foram dados passos decisivos. Um 
deles foi dado pela própria ViniPortugal, que trouxe ao nos-
so País a firma Monitor Company, do conhecido prémio No-
bel Michael Porter, para fazer um estudo de diagnóstico do 
sector. A primeira conclusão deste relatório é que devería-
mos contextualizar o nosso passado exportador, dos anos 
70 e início dos anos 80, quando as vendas nos mercados ex-
ternos foram impulsionadas pelos vinhos rosados Mateus, 
Faísca e Lancers, rondando então as nossas exportações os 
cinco milhões de caixas, equivalendo cada caixa a nove li-
tros de vinho. De posse deste estudo, a ViniPortugal traçou 
um rumo que tem sido seguido desde 2003.

Quanto aos mercados, podemos defini-los em cinco gran-
des grupos: prioritários (Reino Unido e EUA, com destaque 
para Nova Iorque, Florida, Illinois e Califórnia); relevantes 
(Alemanha, Países Nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia e 
Dinamarca); interessantes (Brasil, Canadá e Eixo Asiático); 

de estudo ou oportunidade (Índia e Angola) e prioritário de 
promoção e venda (Portugal continental).

Nestes mercados as nossas acções destinam-se ao trade e 
ao consumidor. 

Reino Unido
É dos maiores importadores de vinho em todo o mundo, com 
um volume total de importações avaliado em 2.600 milhões 
de euros. A acção promocional no Reino Unido terá a sua 
concentração em Londres, em cadeias de supermercados, lo-
jas especializadas e restauração. Os produtos chave para afir-
mar a respectiva categoria são os vinhos tintos super premium 
(4,99-9,99 libras), vinhos brancos e rosé (3,99-4,99 libras).

O consumidor alvo inclui os seguintes grupos: consumidor 
geral, ou seja, homens com 21-40 anos que compram vi-
nhos em supermercados; jovens que bebem vinhos espa-
nhóis regularmente e homens e mulheres com 21-40 anos 
que compram em lojas especializadas.

INTERNACIONALIZAÇÃO DO VINHO  
EXIGE OPÇÕES ESTRATÉGICAS

O sector dos vinhos tem cada vez mais peso na economia do País, sendo a sua 
internacionalização incontornável. Porém, não há uma palavra mágica que abra todas 
as portas. São necessárias a afirmação efectiva da qualidade e imagem e, sobretudo, a 
promoção estratégica nos mercados externos.

> POR VASCO D’AVILLEZ, PRESIDENTE DA VINIPORTUGAL
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Na campanha promocional para o consumidor estão incluí-
das a publicidade genérica (dos eventos da ViniPortugal) em 
meios com grande afinidade com os grupos alvo, as acções 
promocionais no trade sob a forma de provas de vinhos e 
distribuição de material promocional, acções de relações 
públicas, elaboração e impressão de brochuras e POS para 
divulgação dos vinhos, a colaboração com editores de guias 
turísticos sobre Portugal e a publicação do livro do Charles 
Metcalfe, um dos líderes de opinião deste mercado, e de 
sua mulher Kathryn McWhirter, sobre vinhos portugueses, 
com distribuição assegurada por uma editora inglesa. 

A campanha promocional para o trade consiste na partici-
pação na feira London International Wine and Spirits Fair, 
em Maio de cada ano, desde 2005, e na criação do Fine 
Wines Board UK, constituído por um painel de prova in-
dependente que concede uma distinção que reconhece a 
adaptabilidade daquele vinho ao mercado e a sua aptidão 
para agradar. Este evento, anual, decorre conjuntamente 
com o Concurso Nacional de Vinhos realizado em Santa-
rém. A campanha inclui viagens de compradores, jornalis-
tas e líderes de opinião a Portugal. Além disso, realizam-se 
eventos e provas para compradores chave e acções de apoio 
ao trade, com fornecimento de material promocional dos 
nossos vinhos e provas (ex: semana temática dos vinhos 
portugueses). Não serão apoiadas acções de promoção de 
preço. Há ainda os seminários City Tastings, com enólogos 
portugueses, destinados ao trade e aos jornalistas.

Estados Unidos da América
Importa 2.400 milhões de euros de vinho ao ano e estes va-
lores aumentarão cerca de 4,6 por cento ao ano na próxima 
década. O estudo de mercado feito recentemente revelou 
oportunidades importantes. No grupo alvo seleccionado, 
69 por cento dos consumidores estariam dispostos a gastar 
mais de 12 dólares por uma garrafa de vinho português. Há 
também tendências que indicam que os consumidores mais 
sofisticados irão preferir monocastas, o que representa uma 
oportunidade para os nossos vinhos.

Para a realização de acções promocionais escolhemos como 
prioritários os Estados de Nova Iorque, Florida, Illinois e 
Califórnia. No seu conjunto, estes Estados são os maiores 
importadores de vinhos nos EUA e contam com uma popu-
lação de 85 milhões de pessoas. Os Estados escolhidos são 
bons pontos de entrada no mercado, sobretudo pelo seu 
impacto sobre outros Estados. Por outro lado, oferecem um 
equilíbrio em termos de canais (supermercados em Miami e 
muitas lojas independentes em Nova Iorque) e um equilíbrio 
nos tipos de consumidores. 

Ao nível da distribuição, o target preferencial são as lojas 
independentes de vinhos na Florida e em Nova Iorque, e 
cadeias de supermercados na Florida. Os tipos de produto 
chave para estabelecer a categoria são os vinhos super pre-
mium (9,99-14,99 dólares), tintos e brancos ultra premium 
(em torno dos 15 dólares) e, na Florida, os tintos e brancos 
premium (9,99 dólares), em especial o Vinho Verde. 

O consumidor alvo, identificado no estudo de segmentação 
realizado, inclui os seguintes grupos: jovens que compram 
em lojas especializadas e bebem vinho do Porto (NI, FL), 
apreciadores de vinhos que compram em lojas e bebem vi-
nho do Porto (NI, FL) e entusiastas cautelosos, de todas as 
idades, que compram em supermercados (apenas FL).

Nos EUA, a campanha promocional tem dois eixos principais 
de actuação. Um, que passa pelo consumidor, no qual estão 
incluídas: a publicidade genérica (dos eventos da ViniPortu-
gal) em meios com afinidades com os grupos-alvo, as acções 
de provas alargadas no retalho (POS e provas), as acções de 
prova e promoção junto de wine clubs (grande prova anu-
al a decorrer nos Estados alvo), acções de relações públicas 
com press releases, cooperações e editoriais, elaboração e 
impressão de brochuras para divulgação dos vinhos e cola-
boração com editores de guias turísticos sobre Portugal.

Outro eixo de promoção que passa pelo trade, a decorrer 
paralelamente, consiste na criação do Fine Wines Board USA, 
constituído por um painel de prova independente que con-
cede uma distinção que reconhece a adaptabilidade daquele 
vinho ao mercado e a sua aptidão para agradar. Este evento 
anual decorre também conjuntamente com o Concurso Na-
cional de Vinhos de Santarém. A campanha inclui viagens de 
compradores, jornalistas e líderes de opinião a Portugal. Uma 
designação que reconhece a qualidade de um vinho e a sua 
aptidão para agradar aos consumidores locais. Outras inicia-
tivas incluem um evento anual emblemático com seminário e 
prova de vinhos realizado através dos importadores nos vários 
Estados, viagens de compradores, jornalistas e líderes de opi-
nião a Portugal, eventos e provas para compradores chave, 
apoio ao trade com fornecimento de material promocional 
dos nossos vinhos e provas (por exemplo, a semana temática 
dos vinhos portugueses) e seminários a que chamamos City 
Tastings, para o trade, que contam também com a presença 
de enólogos portugueses, jornalistas e líderes de opinião.

Vamos continuar a trabalhar com mais genica ainda para 
levarmos mais longe a bandeira dos Vinhos de Portugal. 
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Valorizado e consumido em todo o mundo por uma legião 
de apreciadores, o vinho do Porto chega a dezenas de mer-
cados, sendo que os dez principais têm absorvido de forma 
estável, durante os últimos 15 anos, cerca de 94 por cento 
das vendas totais. Entre eles, o destaque vai para os merca-
dos norte-americano, canadiano e espanhol, onde se têm 
verificado elevadas taxas de crescimento. Nesta medida, 
as exportações para os dois maiores países da América do 
Norte não só possibilitaram ao sector a diminuição da sua 

dependência face à Europa, como deram um elevado con-
tributo para o crescimento da quota dos Porto de categorias 
especiais. Seja como for, a dependência face a um reduzido 
número de mercados constitui um dos grandes problemas 
da exportação do vinho do Porto, sendo a aposta continua-
da na qualidade e na procura de novos mercados a melhor 
solução para combater esta debilidade do sector. Em 2006, 
refira-se, as exportações de Porto atingiram um montante 
de 330 milhões de euros. 

Vinho do Porto

ENTRE OS MELHORES

No ano passado foram vendidas 24 milhões de garrafas de vinho do Porto. A aposta 
continuada na qualidade e na procura de novos mercados são as linhas de força da 
actuação do sector. O vinho do Porto representa hoje perto de 60 por cento do total 
das exportações de vinhos nacionais e cerca de 20 por cento de todas as exportações 
da área agro-alimentar. 

> POR JORGE MONTEIRO, PRESIDENTE DO INSTITUTO DO VINHO DO PORTO

©José Manuel
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Por outro lado, quer os “novos” países da União Europeia 
quer a China são mercados com interesse para o vinho do 
Porto, dado o seu potencial de crescimento e a apetência 
que mostram por produtos de qualidade. Com o objectivo 
de conferir uma boa visibilidade ao vinho do Porto nesses 
mercados, estão previstas acções de sensibilização, sobre-
tudo para mostrar de que modo este vinho de excelência 
pode ser consumido em diferentes circunstâncias do dia, o 
que certamente alargará o espectro dos novos consumido-
res. Em contrapartida, nos mercados tradicionais, a aposta 
renovada no marketing e na publicidade de marcas próprias 
marcarão o futuro próximo.

Torna-se, pois, necessária uma estratégia clara para a pro-
moção externa. Nunca é demais enfatizar a necessidade de 
estabelecer a ligação do vinho do Porto a diferentes mo-
mentos de consumo. Contudo, esse é um trabalho que está 
a ser feito, mas que ainda está longe de atingir os seus ob-
jectivos. É preciso passar para o consumidor a ideia de que 

produção inerentes a uma viticultura de encosta, o envelhe-
cimento das vinhas e o decréscimo demográfico. Só encon-
trando soluções para estes problemas é que se poderá gerar 
mais valor para o produto.

o vinho do Porto é um excelente acompanhamento para 
diferentes refeições. Além disso, também é preciso traba-
lhar junto dos líderes de opinião, dos jornalistas e dos ga-
tekeepers deste segmento, para que as mensagens sejam 
reproduzidas nos momentos e nos sítios certos.

Como todas as denominações de origem europeias também 
o vinho do Porto tem enfrentado crises cíclicas. A estraté-
gia para o futuro passa por resolver os grandes problemas 
que se colocam na região onde o vinho é produzido, como 
sejam a atomização da propriedade, os elevados custos de 

O vinho do Porto, juntamente com o Xerez, o Bordéus, o 
Champanhe, o Borgonha, o Chianti e o Tokay, integra o 
grupo mais exclusivo das denominações de origem vitíco-
las europeias. É este modelo das denominações de origem 
que a Europa deve continuar a defender e a promover no 
mercado global. O projecto Wine Origins, financiado pela 
UE e promovido em parceria pelo IVDP, o Comité Interpro-
fissional de Champagne e o Conselho Regulador do Xerez, 
constituem um bom exemplo de promoção das denomina-
ções de origem europeias num país (EUA) que até à data 
não protege este tipo de regiões.

Na região do Douro, o futuro do vinho do Porto é encarado 
com optimismo, mas também com prudência, pois é ne-
cessário que todo o sector, desde a produção ao comércio, 
saiba interpretar os sinais do mercado e antecipar as mu-
danças que vão acontecer a um ritmo cada vez mais acele-
rado. A região do Douro, que não tem alternativas viáveis 
de desenvolvimento, precisa que seja assegurada a susten-
tabilidade e a perenidade da denominação de origem e do 
negócio. O vinho do Porto representa a principal fonte de 
rendimento de toda a região e cada geração carrega, por 
isso, a responsabilidade de cuidar de um património que 
herdou e de transmiti-lo à geração seguinte. 
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A importância da exportação deste vinho de excelência está 
bem evidenciada nos números relativos ao volume anual de 
vinho comercializado nos mercados externos, que ronda os 
3,2 milhões de litros, o que representa 84 por cento do total 
de Vinho da Madeira colocado no mercado. No que concer-
ne ao seu valor, o peso do Madeira expedido e exportado 
é significativo, pois traduz-se em mais de 12 milhões de 
euros, aproximadamente 77 por cento das receitas globais 
geradas anualmente com as vendas deste vinho.

A comercialização de Vinho da Madeira em 2007 ascendeu 
a 3.777.141.92 litros, representando os países da União 
Europeia uma quota de mercado de 65 por cento. Os prin-
cipais destinos deste vinho são a França, Reino Unido e Ale-
manha. Fora da União Europeia, os principais mercados são 
os Estados Unidos da América e o Japão.

Recentemente, demonstrando o forte empenho que tem 
sido reservado à valorização e divulgação do Vinho da Ma-
deira, a Comissão Europeia aprovou um projecto de promo-
ção para dar continuidade ao trabalho que nessa área tem 
sido levado a cabo em dois importantes destinos deste pro-
duto, que são os EUA e o Japão, e que permite desencadear 
um conjunto de iniciativas noutros dois países com grande 
potencial de crescimento: o Canadá e o Brasil. 

A perenidade do Vinho da Madeira passa por uma forte 
aposta na qualidade e no escrupuloso cumprimento dos pa-
râmetros estabelecidos na lei relativamente ao seu fabrico 
e preparação. Importa, além disso, fazer um apuramento 

cada vez mais exigente das práticas culturais relativas ao 
plantio das uvas no sentido de se obter a melhor matéria-
prima destinada à produção. A defesa, no plano interna-
cional, da denominação de origem Madeira ou Vinho da 
Madeira, uma das mais antigas de Portugal, destina-se a 
prevenir quaisquer confusões junto dos consumidores e a 
evitar aproveitamentos indevidos do valor acrescentado que 
representa este vinho. O empenho das autoridades regio-
nais, liderado pelo trabalho do Instituto do Vinho da Ma-
deira, conjugado com a vontade do sector empresarial do 
sector e das associações de agricultores, tem tido resultados 
significativos no capítulo da promoção interna e externa. 

A estratégia para o futuro, relativamente à comercialização 
no estrangeiro, passa por executar uma política de conso-
lidação e incremento da sua actual posição nos mercados 
onde este produto já é conhecido e pelo desenvolvimento e 
conquista de novos mercados e novos consumidores. 

A estratégia promocional, concertada entre o sector públi-
co e os principais agentes económicos deste vinho, assenta 
numa plataforma de acções orientadas essencialmente para 
um público alvo constituído por profissionais, que vão desde 
a participação nas mais prestigiadas feiras mundiais do sector 
dos vinhos, à realização de provas em diversos mercados onde 
são incluídas sessões de foodmatching. Estas provas profissio-
nais têm constituído um dos grandes alicerces desta estratégia 
promocional com acções anuais em cerca de oito destinos. 
São ainda valorizados os convites endereçados a jornalistas e 
outros especialistas de referência no mundo dos vinhos para 
visitarem a Região do Vinho da Madeira, e ainda a realização 
de campanhas publicitárias com inserção em diversos meios.

Tendo em conta a perfeita sintonia que existe entre todos os 
interventores do sector do Vinho da Madeira no que respei-
ta aos princípios e valores que importa defender e promover 
para melhor lhe garantir um futuro de sucesso, e tendo em 
conta a confluência de vontades em afirmar cada vez mais 
este produto na perspectiva da qualidade – sublinhando 
sempre o seu carácter único e inconfundível –, torna-se pos-
sível assegurar um futuro melhor para o Vinho da Madeira e 
garantir o seu crescimento sustentado, ombreando de igual 
para igual com os melhores vinhos do mundo e continuan-
do a assumir-se como o principal produto de exportação da 
Região Autónoma da Madeira. 

> POR PAULO RODRIGUES, PRESIDENTE DO INSTITUTO DO VINHO DA MADEIRA

Vinho da Madeira

ÚNICO NO MUNDO

A imagem de prestígio do Vinho da Madeira, um dos vinhos mais famosos do mundo, 
não cessa de se afirmar à escala global, graças à sua história, tradição, genuinidade e, 
acima de tudo, ao seu compromisso inabalável com a qualidade. Os números falam por si. 
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Foi a cereja no topo do bolo. A culminar a crescente noto-
riedade que o vinho português regista nos mercados exter-
nos, o Syrah 2005 da Casa Ermelinda Freitas não fez a coisa 
por menos. Numa prova cega que envolveu três mil tintos 
de todos os países produtores, foi considerado o melhor do 
mundo, no grande concurso Vinalies Internatio-
nales, que teve lugar em Paris.

É interminável a lista de prémios e menções hon-
rosas que consagram os vinhos portugueses nos 
mercados mundiais. Charles Metcalfe, um dos 
mais importantes jornalistas ingleses do sector, 
convidado para escolher os 50 melhores vinhos 
produzidos em Portugal, testados numa grande 
prova realizada em Londres em Fevereiro de 2006, 
refere a dificuldade da escolha: “Depois de 10 
viagens a Portugal, ao consultar as minhas notas, 
encontrei 300 que gostaria de colocar à prova e a 
tarefa mais árdua foi limitar a lista a 50 vinhos”. O 
Reino Unido é um mercado chave, onde as vendas 
de vinhos de mesa portugueses cresceram 5 por 
cento no último ano e onde o destaque alcançado 
em vários concursos foi a nota dominante. Para 
além deste, a construção de uma nova imagem 
dos vinhos portugueses, com a chancela da opi-
nião insuspeita de jornalistas e especialistas de re-
nome, levou ao reconhecimento na generalidade 
dos mercados mais exigentes.

Na Irlanda, vários vinhos tintos, brancos e rosés de várias 
regiões do país e também vinhos do Porto, foram no últi-
mo ano, apresentados nos guias de vinho, como propos-
tas credíveis de grande qualidade. Nos EUA, quatro vinhos 
tintos da região demarcada do Douro constaram da lista 

dos 100 melhores vinhos de 2006 da presti-
giada revista Wine Spectator. Na Bélgica, no 
Concurso Mundial de Bruxelas, realizado em 
Maio último, inscreveram-se 285 vinhos: cinco 
ganharam a Grande Medalha de Ouro, 32 a 
Medalha de Ouro e 54 a Medalha de Prata. Em 
França, no prestigiado Citadelles du Vin, qua-
tro vinhos foram agraciados com o prémio de 
excelência e 18 com o troféu Prestígio. No mer-
cado alemão, num certame de referência como 
o Berliner Wein Trophy 2007, houve dezenas 
de medalhas para os diferentes tipos de vinho 
portugueses, com as categorias ouro, prata e 
prestígio a contemplarem a generalidade das 
regiões demarcadas. Na Suíça, no concurso 
internacional de Zurique, três vinhos tintos re-
ceberam medalhas de ouro e, um branco, uma 
medalha de prata. Também no Japão, no Wine 
Challenge, os resultados foram de assinalar 
com uma medalha de ouro, nove de prata e 
16 de bronze, com a primeira a distinguir um 
Porto e as restantes vários brancos e maduros 
de várias regiões. 

MELHOR TINTO DO MUNDO É PORTUGUÊS
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João Portugal Ramos vive numa herdade alentejana – o 
Monte do Serrado Pinheiro – num ambiente natural pre-
servado, no meio de vinhedos a perder de vista e com os 
burgos de Estremoz e Evoramonte recortados no horizonte. 
Considera-se um homem realizado. É ali que faz os seus pró-
prios vinhos, com tudo o que é necessário para os produzir 
instalado numa arquitectura moderna, de estilo tradicional 
alentejano, em que predomina o bom gosto. Trabalha ao 
lado de casa (o espaço quase perfeito que criou) e faz ape-
nas aquilo que gosta (os seus vinhos). As terras alentejanas e 
a caça são a sua segunda paixão: “Já em criança o meu pai 
trazia-me até ao Alentejo para a caça”. Nunca esqueceria 
esse primeiro contacto com a beleza da planície alentejana. 

Nasceu em Lisboa, em 1953, e desde cedo se habituou a 
viver num ambiente de vinhas e vinhos pois a sua família ma-
terna tinha uma quinta próximo de Lisboa. Chegou a gostar 
de futebol e a treinar no Belenenses, mas o seu coração esta-
va na terra e nas vinhas. “Sempre tive o bichinho do vinho a 

mexer comigo”, diz. Estudou Agronomia, formou-se no final 
dos anos 70 e fez um estágio de dois anos, após o qual foi 
convidado por um amigo para assumir as funções de geren-
te e enólogo da Adega Cooperativa da Vidigueira. Tinha 27 
anos e foi assim que iniciou a sua carreira de enólogo consul-
tor, em dezenas de adegas, actividade que o ocupou durante 
treze anos. Um dia, resolveu avançar com um negócio pró-
prio, a solo, criado de raiz, em que a vinha, o vinho e a adega 
fossem seus. “A consultoria não me preenchia inteiramente, 
o quadro em que ela era exercida estava a esgotar-se e eu 
queria lançar-me num projecto pessoal”, revela.

A J. Portugal Ramos nasceu em 1993, em instalações aluga-
das, e é inaugurada em instalações de raiz em 1997 (dois mil 
metros quadrados de área coberta, jardins bem cuidados e 
um total de 300 hectares entre vinhas próprias e acordos de 
longo prazo com produtores locais) na propriedade de Es-
tremoz. Os solos são derivados de xisto e argilo-calcários e o 
clima de influência continental permite vindimas sem chuva 

João Portugal Ramos

ALQUIMISTA DO VINHO
Criar um vinho é uma arte de séculos. O enólogo João Portugal Ramos conduziu-
a à perfeição com o seu saber, experiência e tecnologia de vinificação. No Monte 
da Caldeira, em Estremoz, o moderno convive com a melhor tradição. É ali que, 
depois de uma longa carreira como enólogo consultor, ele cria e reinventa os seus 
próprios vinhos, conferindo-lhes uma personalidade ímpar, que se revela em néctares 
sofisticados, assinados por si como o “Vila Santa” e o “Marquês de Borba”.
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e um vinho de qualidade superior. “Os vinhos do Alentejo 
têm uma ênfase fantástica de fruta madura, têm suavidade 
natural e não precisam que se lhes adicione açúcar”. É ali 
que ele, enólogo e produtor, acompanha todo o ciclo da 
vinha e do vinho, da videira à vindima, das uvas aos lotes, 
da afinação inicial do vinho até ao produto final, das pipas 
à garrafa, e destas ao mercado.  

O percurso até à materialização do seu sonho não foi fácil. 
Valeu-se da sua experiência acumulada ao longo dos anos, 
de recursos próprios, de apoios comunitários judiciosamen-
te aplicados e de créditos bancários inteligentemente inves-
tidos. Por outro lado, outros factores, não menos importan-
tes, concorreram para o sucesso do projecto e do negócio: 
a região, o timing e o seu nome, uma referência no mundo 
dos vinhos. A sua adega tornou-se rapidamente conhecida 
pelos seus néctares de eleição, muito competitivos na rela-
ção qualidade/preço. 

Mas o Monte da Caldeira é também um local privilegiado e 
acolhedor, em que João de Portugal Ramos gosta de conviver 
informalmente, cheio de generosa boa disposição e muito 
humor, à volta de um almoço com amigos e clientes. Para 

ele, na boa tradição portuguesa e mediterrânica, “as boas 
amizades e os negócios fazem-se à volta de uma mesa bem 
guarnecida e bem servida de vinho. O vinho está associado à 
alegria, ao prazer, à celebração, à emoção”. Quando se lhe 
pergunta como é um dia de trabalho, responde invariavel-
mente: “Dou a volta às vinhas pela manhã, reúno-me com a 
equipa, faço provas e passo quase todo o tempo na adega, 
que é o que me dá prazer”. Por isso não gosta de viajar. Só 
por obrigação profissional. “Para que se há-de ir para pior 
só para dizer que se é viajado?” Entre a adega e o campo, o 
projecto envolve cerca de 100 pessoas. É esse o seu mundo.

Começam então a surgir os seus grandes vinhos como o 
“Vila Santa”, o “Marquês de Borba”, o “Quinta da Viçosa”, 

o “Lóios” e os varietais “Aragonês”, “Trincadeira” e “Tinta 
Caída”. Seguidamente, faz uma adega, a Falua – Sociedade 
de Vinhos, também ela de raiz, no Ribatejo. Os vinhedos 
aqui estão implantados em terra favorável, com seixos ro-
lados, que absorvem e irradiam calor para as uvas, criando 
condições de excelente maturação. O tinto é composto por 
Touriga Nacional, Aragonês e Cabernet Sauvignon, ama-
durecido durante nove meses em carvalho francês, o que 
lhe confere aromas de madeira e fruta. Mas não se limita 
aos seus próprios produtos. Entre a Bairrada e o Dão, faz 
um grande vinho, o “Quinta de Foz de Arouce”, saído da 
quinta do sogro, que tem vinhedos antigos, em terreno de 
muito xisto. 

A personalidade, a técnica, a tradição e a intuição são os qua-
tro pilares da arte de João Portugal Ramos criar vinhos. Para 
ele, um vinho é coisa viva, sempre inquieta, que é preciso 
direccionar. “Nada é estático neste organismo vivo e é aí que 
entra a análise sensorial do enólogo, que é como que uma 
viagem feita de percepção, sensibilidade e criatividade”. 

É cuidadoso com as diferentes fases da prova, não toma de-
cisões tendo por base um número reduzido de provas, gosta 
de confirmar repetidamente o que sente e pensa a respeito 
da evolução de um vinho: “Desde que se começa a provar 
um novo vinho, tem-se uma ideia do seu perfil. Depois vem 
a confirmação da prova ao longo do ano, pois os vinhos, 
como todos os seres vivos, nunca são iguais, vão mudando. 
Tentamos criar o que é um vinho para uma dada marca ou 
então direccionamos a sua evolução para um produto espe-
cial, mais criativo, como uma reserva, por exemplo”.  

João Portugal Ramos tornou-se num dos grandes promotores 
da evolução dos vinhos portugueses. Sabe o que quer e não 
gosta de produzir vinhos exclusivamente direccionados para 
o mercado: “Gosto sobretudo de fazer vinhos que me dêem 
prazer beber, o que não quer dizer que não considere o factor 
mercado. Mas não me estou a ver a produzir um vinho de que 
não gosto, só porque o mercado gosta. Penso que nunca fiz 
nenhum nestas condições extremas”. Mais de metade do vi-
nho produzido por João Portugal Ramos tem como destino fi-
nal o estrangeiro, sendo os seus melhores mercados os Estados 
Unidos, Suécia e Reino Unido, mas as suas marcas seduzem 
igualmente a Europa e chegam ao Canadá, Brasil e Angola.

Com a adega do Monte da Caldeira, JPR colocou Estremoz 
na rota dos grandes vinhos do mundo. Neste seu esforço 
de internacionalização, bem sucedida, aliás, o enólogo tem 
agora os olhos postos no mercado asiático, com priorida-
de para a China e o Japão. “Nas duas últimas décadas os 
vinhos portugueses passaram por uma grande mudança, 
sempre para melhor, mas ainda estão longe de atingir o 
seu real potencial. Agora temos óptimos produtos e preços, 
mas o consumidor externo ainda não tem a clara percepção 
disso”. Segundo ele, – “pois é evidente e consensual” – a 
exportação é a única saída para os vinhos portugueses, mas 
para isso é preciso que haja não só mais qualidade, “mas 
também mais e melhor imagem para Portugal e mais apoio 
oficial e efectivo à promoção”. 
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Numa recente sondagem feita junto de consumidores 
americanos, cerca de 90 por cento dos inquiridos continua a 
preferir a solução da rolha de cortiça no vinho que consomem. 
Em todos os mercados, mesmo os mais receptivos a novos 
vedantes de alumínio ou plástico, o panorama é idêntico, com 
a preferência a rondar os cem por cento em países tradicionais 
produtores de vinho como Portugal, Espanha ou França.

Com a generalidade dos consumidores do seu lado, 
o panorama encontra-se agora mais desanuviado e a 
confiança voltou a instalar-se. No entanto, em meados dos 
anos noventa, a indústria corticeira nacional, em que 75 por 
cento da produção total é destinada ao fabrico de rolhas, 
esteve seriamente ameaçada nos mercados internacionais 
devido ao aumento da utilização de vedantes alternativos. 
A falta de ligação histórica à cortiça, entre os países que 
protagonizaram a grande revolução do mercado vitivinícola 
dos anos noventa, como a Austrália, Nova Zelândia, África 
do Sul, Estados Unidos, Chile e Argentina, determinou uma 

ROLHAS COM FUTURO
O ano de 2007 foi o melhor de sempre para as exportações de rolhas portuguesas. 
Mesmo nos mercados onde os vedantes alternativos têm mais expressão, como a 
Austrália ou a Nova Zelândia, os consumidores continuam a preferir vinhos com 
rolhas de cortiça.

O que é o TCA
O tricloroanisole, vulgarmente conhecido por TCA, é 
um produto resultante de uma reacção química (entre 
cloro, bolores e outros componentes vegetais) que 
ocorre na natureza, incluindo nas rolhas de cortiça. É 
o grande inimigo do vinho, ao qual confere um sabor 
característico, susceptível de lhe retirar qualidades. 
A sua presença é controlada cientificamente através 
de cromatógrafos e medida em nanogramas, uma 
unidade de peso milhares de vezes inferior ao grama.

crescente concorrência de um novo tipo de rolhas, à base 
de produtos sintéticos como a borracha e as tampas de 
rosca de alumínio designadas de screwcaps. 

Para Carlos de Jesus, director da Amorim & Irmãos, líder 
a grande distância do sector em Portugal, essa revolução 
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não se caracterizou apenas pelo aumento considerável da 
produção de vinho e à crescente democratização do seu 
consumo, mas “pela chegada ao mercado mundial de novos 
produtores que questionaram tudo, da maneira de tratar a 
vinha aos processos de vinificação, das técnicas de marketing 
às soluções para novos vedantes. Esses novos produtores 
chegaram ao mercado com um vinho diferente, mais frágil, 
com muito mais açúcar e de agrado fácil, de consumo 
imediato e muito sensível a qualquer impacto sensorial, seja 
o TCA (ver caixa) ou outro qualquer. Puseram em causa a 
utilização da rolha e o futuro chegou a estar ameaçado”.

Líderes mundiais do negócio da cortiça e seus derivados, 
os empresários portugueses do sector tiveram, durante 
décadas, o domínio absoluto sobre o mercado dos vedantes 
para garrafas. Quando o alarme soou, a indústria, segundo 
Carlos de Jesus, “parou pela primeira vez para pensar” 
e, nos últimos dez anos, investiu na sua modernização e 
flexibilização, num grande esforço para incrementar o 
desenvolvimento tecnológico do sector e responder às novas 
exigências do mercado mundial do vinho. “Num contexto 
adverso a questão da prevenção e erradicação do TCA 
tornou-se essencial e, até hoje, nenhum produto alternativo 
apresentou uma performance equivalente à cortiça”, diz o 
responsável da Amorim. Perante tal cenário, entre as 600 
empresas que em Portugal se dedicam ao fabrico de rolhas, 
há um número crescente com processos de investigação e 
desenvolvimento operacional em curso e uma aposta na 
implementação de sistemas de qualidade. 

Tradicionalmente, uma boa rolha tinha uma estrutura celular 
uniforme e uma superfície muito lisa. Hoje, para além do 
bom impacto visual, a rolha tem de ser sensorialmente 
neutra, para não transmitir maus sabores ao vinho, e ter 
uma boa performance físico-mecânica. Ou seja, a boa 
rolha deve reter os níveis de humidade adequados para a 
preservação de um grande vinho e ser sacada da garrafa 

APCOR defende o sector

A Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) está 
a tentar a revisão do significado da palavra corked 
(gosto a rolha) na próxima edição do Dicionário 
Oxford inglês. Esta iniciativa tem por objectivo fazer 
com que a cortiça não seja citada como a única causa 
dos defeitos encontrados no vinho e assume grande 
importância num mercado importador em larga escala 
de vinhos de todo o mundo. O referido dicionário 
define corked como “um vinho que está afectado por 
cortiça de má qualidade”. Um vinho que mostra sinais 
de mofo é geralmente associado ao composto químico 
TCA, vulgarmente chamado de “gosto a mofo” ou 
cork taint em inglês. No entanto, o vinho vedado com 
outros materiais, como o alumínio ou plástico, também 
pode exibir sinais de sabor a mofo.
Com os recentes avanços na qualidade da indústria de 
cortiça, as rolhas têm vindo a diminuir drasticamente 
os valores de TCA, chegando mesmo a baixar os seus 
níveis em mais de 80 por cento. Neste sentido, a 
APCOR forneceu aos editores do Dicionário de Oxford 
informação e evidências deste facto, estando em curso 
a avaliação da possível correcção do dicionário.

Screwcaps afinal  
são problema

De acordo com um teste realizado por especialistas 
e publicado pelo The Times, confirma-se que as 
scewpcaps não são a melhor solução para os vinhos, 
revelando-se nocivas especialmente para os tintos de 
melhor qualidade. Alguns produtores já afirmaram 
que alguns dos seus melhores tintos, engarrafados com 
screwcap, afinal ganham um cheiro a ovos podres. Os 
especialistas, revelaram neste teste acreditarem que 
entre uma a duas garrafas, no total de 50 engarrafadas 
com screwcap, poderão ser afectadas por este problema 
químico, denominado sulfatização. Quando a cápsula 
de metal é retirada, sobressai um odor sulfuroso. O 
jornal adverte os compradores que deverão ter muito 
cuidado na escolha de vinho com vedante screwcap, 
especialmente se este esteve em estágio na adega.

com uma determinada força de torção. Para além disso, a 
sua função é assegurar a micro oxigenação do vinho. Afinal, 
revela Carlos de Jesus, a verdade contida no velho mito: “o 
vinho respira mesmo através da rolha”. 
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A qualidade e diversidade dos vinhos portugueses têm cres-
cido exponencialmente, sendo marcante a contribuição de 
uma nova geração de enólogas, com elevada qualificação 
técnica. Cada vez mais as enólogas portuguesas assinam as 
suas criações e recebem prémios pela elegância e estrutura 
dos vinhos que produzem. Actualmente, muitos viticultores 
não hesitam em contratar jovens licenciadas na área espe-
cializada da enologia. As mulheres ‘invadiram’ o mercado 
do trabalho com inegável sucesso, conquistando pouco a 
pouco espaço, poder e respeito.

São cada vez mais os vinhos criados e assinados por enólogas 
como Marta Casanova, Dina Luís, Filipa Pato, Sandra Tavares 
da Silva, Susana Esteban, Laura Regueiro, Raquel Carvalho, 
Isabel Cristina Oliveira Alves e Joana Roque do Vale, entre 
muitas outras, que fazem parte da uma tendência marcada 
pelo rápido acesso das enólogas ao mundo do vinho. Con-
tudo, quase sem excepção, referem que os primeiros pas-
sos numa profissão tradicionalmente masculina não foram 
propriamente fáceis. Palavras como “perseverança”, “sacri-
fício”, “detalhe”, “diferença” e “sensibilidade” surgem fre-
quentemente no discurso das enólogas portuguesas, como 

Enólogas portuguesas

VINHOS NO FEMININO
As mulheres entraram no mundo dos vinhos para ficar, seja como empresárias, 
produtoras ou enólogas. Produzem e assinam néctares que estão a revolucionar o sector. 

traços distintivos da sua criação de novos produtos. Todas 
revelam gosto, conhecimento e paixão. 

Dina Luís começou a interessar-se pelo mundo do vinho 
quando descobriu a área de Engenharia Alimentar-Vinhos, 
na Escola Superior Agrária de Santarém. “Parecia uma área 
interessante, tanto mais que juntava a agricultura com a quí-
mica e tinha ainda um pouco de mistério, porque parecia 
haver uma pitada de empirismo nessa ‘coisa’ do vinho!” Para 
Dina Luís, “foi preciso passar por muitas provas para garan-
tir a confiança e o respeito profissional”. Embora a enologia 
seja o trabalho de uma grande equipa de pessoas, o enólogo/
enóloga “impõe sempre o seu estilo e o seu perfil ao ‘seu’ vi-
nho, de tal modo que não é difícil identificar quem o criou”. 
Dina Luís produziu e assinou vinhos como “Falcoaria”, “Ca-
pucho”, “Quinta do Casal Branco” e “Espumante Monge”. 

Joana Roque do Vale desde cedo acompanhou os pais 
em eventos ligados à vitivinicultura. Quando teve que es-
colher uma profissão, decidiu-se pela área da tecnologia 
das Indústrias Agro-Alimentares e mais tarde pelo vinho. O 
mundo vitivinícola, para ela, não é reservado a homens: “as 
mulheres é que não se têm interessado até agora por ele”. 
Ao contrário de outras enólogas, foi bem aceite pelos co-
legas de profissão. “Nunca senti qualquer tipo de reacção 
negativa”. É a enologia uma arte? “Acaba por ser na me-
dida em que se ‘cria’ e ‘desenha’ um produto”. É com sen-
sibilidade, cuidado e dedicação que assina todos os vinhos 
das empresas Roquevale e Monte da Capela – “Roquevale” 
(DOC, Reserva e monocastas), “Tinto da Talha Grande Es-
colha” e o rosé da gama “Terras de Xisto”. No Monte da 
Capela, assina “Terras de Pias”, “Adega de Pias” e, mais 
recentemente, “Herdade da Capela Reserva”. 

Filipa Tomaz da Costa assina todos os vinhos da Bacalhôa 
Vinhos de Portugal desde 1982. No início a sua actividade 
causou estranheza: “há cerca de 25 anos, os faxes que me 
enviavam vinham sempre em nome de Filipe e não Filipa, 
depois fui sendo reconhecida. E fui ficando num mundo de 
homens”. Além da persistência e da disponibilidade, como 
característica da prática enológica – enologia no feminino 
ou no masculino dizem-lhe pouco –, acrescenta no entanto 
que as mulheres enólogas demonstram, além da sensibili-
dade apurada, uma “capacidade de entrega total para os 
projectos”. Gosta de se considerar uma artista dos vinhos. 
E tem um sonho; fazer um grande Pinot Noir. Cita, a propó-
sito, Luís XIV, que dizia: “O Bordéus é o rei dos Vinhos, mas 
o vinho do Rei é o Borgonha”. 
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Com uma procura actual que excede a oferta, uma tendên-
cia que reflecte as preocupações crescentes dos consumido-
res com a qualidade dos alimentos e com a preservação am-
biental, o sector dos produtos da agricultura biológica tem 
vindo a crescer na União Europeia cerca de 25 por cento ao 
ano, ao longo da última década. Estima-se, a manter-se este 
ritmo de crescimento, que já represente actualmente 5 a 10 
por cento da agricultura europeia (com um mercado de 25 
a 30 mil milhões de euros), percentagem que pode atingir 
10 a 30 por cento em 2010.

A agricultura biológica tem como finalidade respeitar os 
ecossistemas naturais e agrícolas e a saúde dos consumi-
dores. Não utiliza adubos, fito-sanitários, aditivos e conser-
vantes de síntese, produz alimentos de qualidade, é amiga 
do ambiente e promove a biodiversidade. Dado que a agri-
cultura biológica está em franca expansão em diferentes 
países europeus, encontra-se actualmente enquadrada 
pelo Regulamento (CEE) nº 2092/91, ao qual foi acrescida 
desde então legislação específica, onde constam as respec-
tivas normas de produção, controlo e certificação de qua-
lidade biológica. 

A França produz grandes vinhos biológicos. Em 2002, a 
agricultura biológica em França contava com mais de 10 mil 
explorações agrícolas (1,55 por cento da produção agrícola 
francesa). Em 2005 o número de viticultores bio deste país 
aproximava-se dos 1.500, representando cerca de 1,6 por 
cento da superfície total cultivada. Em Portugal, o investi-
mento em vinhedos biológicos, embora tímido, tem cres-

cido significativamente, dado que a procura no mercado 
europeu tornou atractiva a produção de vinho biológico. 

Numa lista que tende a crescer, destacam-se algumas quin-
tas e empresas pioneiras na produção e comercialização de 
vinho biológico português, como é o caso da Quinta da Co-
menda, em São Pedro do Sul. A quinta foi totalmente con-
vertida em agricultura biológica e produz vinhos biológicos 
de excelência (Região Demarcada de Lafões), já exportados 
para vários países: V.Q.P.R.D. Branco; V.Q.P.R.D. Tinto e Re-
gional Beiras (Dona-Branca, Bical, Branco e Rosé). 

Na região demarcada de Mira de Aire, a Quinta da Ser-
radinha, próximo de Leiria, uma unidade com agricultura 
biológica, produz vinho de qualidade superior, certificado 
e premiado. Na zona de Ourém, a Quinta do Montalto, na 
Região Vitivinícola Encostas d’Aire – Alta Estremadura, tem 
11 hectares de vinha plantada em solo de natureza argi-
lo-calcária, com excelente exposição solar, que origina uma 
produção de maturação equilibrada, ideal para a produção 
de um vinho biológico de qualidade. Estas vinhas são con-
duzidas e tratadas obedecendo às normas de agricultura 
biológica com o controlo da SOCERT-PORTUGAL.

A Encosta do Condado, fundada em 2003, é produtora e distri-
buidora de vinhos biológicos e autora do primeiro Vinho Verde 
biológico – de nome Crisopa –, recentemente apresentado pela 
Federação dos Empresários Portugueses na Alemanha (VPU). 
Este vinho verde está guarnecido com um selo ecológico reco-
nhecido pela SATIVA, uma empresa transeuropeia certificada. 

VINHOS BIOLÓGICOS 
CONQUISTAM MERCADOS
Os vinhos biológicos portugueses estão a ganhar notoriedade interna e externa. 
Na International Wine Challenge 2007 (Londres), a maior competição internacional 
de “teste cego” (blind tasting), Portugal obteve uma boa classificação nos vinhos 
biológicos, com três medalhas de ouro, 21 de prata e 11 de bronze, atrás de Espanha. 
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Enoturismo

ROTAS DE AROMAS, SABORES E CULTURA 
O enoturismo é um segmento da actividade turística que está a ganhar rapidamente 
importância mundial, com um crescimento de 7 a 12 por cento, uma taxa que 
se aplica a Portugal, segundo a ViniPortugal. A principal motivação da viagem 
enoturística é a apreciação do sabor e aroma dos vinhos, assim como da respectiva 
envolvente natural, social e cultural. O enoturismo chegou para ficar. 

A ideia de fazer do vinho um roteiro turístico não é nova. 
Começou em Itália, de forma estruturada, no início dos anos 
90, e desde então o movimento não deixa de crescer, nomea-
damente em Portugal. O turismo associado ao vinho é um 
mercado com uma forte taxa de crescimento nos países com 
tradição vitivinícola, o que se aplica a Portugal, mercado em 
que se verifica uma procura crescente deste tipo de turismo. 
É através destes roteiros enoturísticos que o visitante desco-
bre, por experiência directa, que o vinho é um produto cheio 
de sedução, tradição e história. Por iniciativa dos produtores 
de vinho – ou de uma organização turística – o enoturista é 
convidado a degustar a delícia dos néctares produzidos numa 
dada quinta ou região, assim como a partilhar os recursos tu-
rísticos da zona envolvente: belezas paisagísticas, vinhedos, 
gastronomia, monumentos, tradições, lazer, entretenimento. 
As Rotas do Vinho, onze a funcionar em Portugal, constituem 
o principal meio de promoção da actividade entre nós.

O perfil de quem procura desfrutar do turismo vitivinícola cor-
responde a pessoas com um grau de exigência a nível da qua-
lidade do serviço e da informação médio/alto – com gasto no 
local na ordem dos 150 a 450 euros – portanto acima do turis-
ta típico do sol e praia. Por esta razão, o enoturismo tornou-se 
uma prioridade de grupos associados ao vinho, com aprovei-
tamento dos recursos da região, da produção vitivinícola e até 
de infra-estruturas hoteleiras. Estão neste caso organizações 
como o Grupo Vila Galé (que associa a sua vocação hoteleira 
aos recursos enoturísticos da sua adega da Casa de Santa Vi-
tória, em Beja) ou muitas das Quintas do Douro, Dão e Beiras 
ou Alentejo, que já oferecem aos visitantes a possibilidade de 
assistirem às vindimas e à tradicional pisa da uva, para além de 
darem a conhecer os seus vinhos através de provas e da venda 
de garrafas. Recebendo em média cerca de 20 mil visitantes 
anuais, a Herdade do Esporão reflecte bem um tipo de enotu-
rismo que dispõe de um conjunto de serviços e programas em 
torno dos vinhos, gastronomia, cultura e história.
 
O enoturismo propõe ao turista nacional, estrangeiro, curio-
so ou enófilo, bem como a grupos de amigos e empresas, 
um encontro com o vinho e com o património histórico-
cultural das quintas produtoras de vinho. Vão no mesmo 
sentido as Rotas do Vinho, que dispõem de uma oferta tu-
rística em forte crescimento e contribuem para a diversifi-
cação da oferta turística. Dois bons exemplos desta aposta 
turística são as rotas do Vinho do Porto (lançada em 1995, 
conta hoje com cerca de 70 pontos de visita) e das Vinhas 
de Cister, que além de possuir importantes itinerários cultu-
rais, tem o espumante e os vinhos frutados de mesa como 
pontos centrais de interesse. 

Vinhos Verdes
Tel.: 226 077 300
rota@vinhoverde.pt
www.vinhoverde.pt

Vinho do Porto
Tel.: 254 324 774
geral@rvp.pt
www.rvp.pt 

Vinho do Dão
Tel.: 232 410 060
geral@cvrdao.pt
www.cvrdao.pt

Vinha e Vinho do Oeste
Tel.: 262 605 272
rotavinhooeste@gmail.com
www.rotavinhooeste.com

Vinhos do Alentejo
Tel.: 266 746 498   
rota@vinhosdoalentejo.pt
www.vinhosdoalentejo.pt

Vinha e do Vinho Ribatejo
Tel.: 243 330 330 
info@rotavinhoribatejo.pt
www.rotavinhoribatejo.pt

Vinho da Bairrada         
Tel.: 231 510 180       
cv.bairrada@mail.telepac.pt
www.cvbairrada.pt

Vinhas de Cister
Tel.: 254 582 428

Vinhos da Beira Interior
Tel.: 271 224 129
cvrbi@mail.telepac.pt
www.cvrbi.pt

Vinhos de Bucelas, Colares  
e Carcavelos
Tel.: 219 826 960  
dae@cm-loures.pt  
www.cm-loures.pt

Vinhos da Península  
de Setúbal
Casa Mãe da Rota dos Vinhos 
Tel.: 212 334 398
rotavinhos.psetubal@mail.telepac.pt 
www.rotavinhospsetubal.com 

Rotas do Vinho em Portugal 
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A Galp Energia é a principal empresa integrada de produtos petrolíferos e gás 
natural do país, com uma presença crescente em Espanha e uma actividade 
em desenvolvimento no sector da produção e fornecimento de energia 
eléctrica e térmica, e também com uma crescente aposta nas renováveis. 
Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente da Comissão Executiva da Galp 
Energia, faz um balanço da visão estratégica da empresa e fala dos 
projectos em curso deste operador português multi-energia. 

Ferreira de Oliveira, Presidente da CE da Galp Energia

“ENERGIA EM EXPANSÃO”
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A Galp anunciou recentemente um ambicioso plano 
de investimentos para o período 2008/2012, num 
montante global de 5,3 mil milhões de euros, dos 
quais 3 mil milhões se destinam a investimentos em 
Portugal. A que áreas se destinam os investimentos a 
realizar no território nacional e quais os seus reflexos 
na empresa e na economia nacional?

O investimento em Portugal representa 65 por cento do to-
tal do investimento previsto no nosso plano e está essencial-
mente destinado para a reconversão das refinarias da Galp 
Energia (1,1 mil milhões de euros), para o sector eléctrico e 
para as energias renováveis. 

Os efeitos na economia nacional são significativos. Com os 
projectos no país, estimamos vir a contribuir para a criação 
de 7.300 novos postos de trabalho, directos e indirectos, in-
cluindo o efeito multiplicador. Ou seja, serão cerca de 2.000 
empregos na fase de construção, 800 empregos directos na 
operação e 4.500 empregos indirectos por efeito multiplica-
dor na fase pós 2012. 

Não será apenas ao nível do emprego que os efeitos para a 
economia nacional se farão sentir: com estes projectos a Galp 
Energia vai gerar um crescimento de 0,4 por cento do PIB, isto 
significa que, em fase de operação, os projectos vão gerar um 
Valor Acrescentado Bruto de cerca de 690 milhões de euros.

Outra das vantagens destes projectos para o nosso país é o 
facto de serem muito orientados para a eficiência energética, 
biocombustíveis e energias renováveis, o que irá em grande 
medida contribuir para a redução da factura energética na-
cional. A factura energética portuguesa ascendeu em 2006 
a cerca de 7,8 mil milhões de euros. O contributo da Galp 
Energia para a redução destas importações está estimado em 
520 milhões de euros/ano, ou seja uma redução de 6,6 por 
cento. O nosso investimento no exterior induzirá na balança 
de pagamentos benefícios de 190 milhões de euros ano.

Ao apostarmos na diversificação geográfica dos investi-
mentos em projectos de Exploração e Produção (E&P), es-
tamos igualmente a garantir a segurança do abastecimento 
ao mercado nacional. A Galp Energia tem vindo a apostar 
na diversificação das fontes de abastecimento, não apenas 
através da presença em diversos projectos de exploração e 
produção de petróleo e gás natural, mas também investin-
do no desenvolvimento de projectos de energias renováveis 
e de biocombustíveis.

No exterior, qual o plano de expansão da Galp 
para este período? África e Brasil são mercados 
prioritários? 

A actividade da Galp Energia no mundo estende-se actu-
almente às fronteiras culturais e geográfica: estamos em 
Espanha, a nossa fronteira geográfica, e estamos presentes 
em todos os países de língua oficial portuguesa, como Cabo 
Verde, Guiné, Moçambique, Angola e Timor. No futuro, 

planeamos investir, em projectos no exterior, cerca 1,9 mil 
milhões de euros. África e Brasil são mercados onde a Galp 
Energia já está presente com resultados muito positivos e 
onde pretende continuar a reforçar a sua presença. 

E estamos também, fruto do sucesso desta presença rentá-
vel nas nossas fronteiras cultural e física, a abrir um pouco 
para o resto do mundo, já com trabalhos em curso quer na 
Venezuela, quer na Líbia.

Que balanço faz do negócio da exploração de 
petróleo em Angola e no Brasil? E qual a importância 
de investir em países como Moçambique, Timor ou 
Venezuela? Pode especificar?

Na óptica da produção, nós temos hoje projectos de ex-
ploração e produção em curso em Angola, Brasil, Portugal, 
Timor Leste, Moçambique e Venezuela e esperamos, num 
horizonte não muito longínquo, atingir 150.000 barris de 
produção, o que representará 50 por cento das nossas ne-
cessidades. É uma responsabilidade da Galp Energia assegu-
rar que, fora das nossas fronteiras, encontramos as reservas 
suficientes para abastecer o mercado português.

Na área do gás natural, nós precisamos de diversificar as 
nossas fontes de energia e queremos atingir volumes de 
cerca de seis mil milhões de metros cúbicos de gás natural 
liquefeito, através da nossa presença em projectos de pro-
dução e liquefacção.

E em relação a Espanha, qual é a posição da Galp 
nesse mercado e em que áreas se encontra presente? 

A Galp Energia está em Espanha desde 1979, onde detém 
actualmente uma rede de mais de 220 áreas de serviço e 60 
lojas de conveniência, com uma facturação anual de cerca 
de 2,5 mil milhões de euros. Na nossa actividade recente em 
Espanha temos três importantes acontecimentos a destacar: 
os acordos que alcançámos para a aquisição das redes ibé-
ricas da Agip e da ExxonMobil, que nos permitem duplicar 
a nossa presença no mercado da distribuição de produtos 
petrolíferos em Espanha, e a obtenção da licença de comer-
cialização de gás natural, que marca a nossa entrada no 
competitivo e dinâmico mercado de gás natural espanhol.

Com a concretização da aquisição da Agip ibérica, a nossa 
rede em Espanha terá mais de 500 áreas de serviço e 320 
lojas de conveniência, face às 220 estações de serviço e 60 
lojas actuais, e passaremos a ter uma cobertura da qua-

A actividade da Galp Energia no mundo 
estende-se actualmente às fronteiras culturais 
e geográfica: estamos em Espanha, a nossa 
fronteira geográfica, e estamos presentes em 
todos os países de língua oficial portuguesa.
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se totalidade do território espanhol, quando actualmente 
estávamos concentrados em seis regiões alvo: Andaluzia, 
Catalunha, Estremadura, Galiza, Madrid e Valencia. A 
acrescentar a este total estarão, após a aprovação das au-
toridades, as 130 estações de serviço que compõem a rede 
ibérica da Esso. 

O acordo com a ExxonMobil para a aquisição da Esso Es-
panola, SL e na Esso Portuguesa, Lda. inclui ainda os ne-
gócios de wholesale, GPL, aviação e indústria e a maioria 
do negócio de lubrificantes da ExxonMobil Petroleum and 
Chemical, BVBA, em Portugal e Espanha. A concretização 
destas aquisições coloca-nos em quarto lugar do ranking 
ibérico da distribuição de produtos petrolíferos.

•  O plano de investimento da Galp 
em Portugal, para o período de 
2008/2012, representa 65 por cento 
do total do investimento previsto e 
está essencialmente destinado para 
a reconversão das refinarias – 1,1 
mil milhões de euros –, para o sector 
eléctrico e para o sector das ener-
gias renováveis. Os projectos abran-
gidos irão contribuir para a criação 
de mais de 7 mil novos postos de 
trabalho, directos e indirectos.

•  A actividade de Exploração e Pro-
dução obteve, em 2007, resulta-
dos operacionais ajustados de 150 
milhões de euros, mais que dupli-

cando face aos 66 milhões de eu-
ros de 2006.

•  No final de 2007, a rede da Galp 
Energia era constituída por 1.038 
estações de serviço e 210 lojas, ou 
seja menos sete estações e mais 
nove lojas que no final do ano an-
terior. Estes números traduzem o 
esforço de racionalização da rede 
em Portugal e a aposta da Galp 
Energia na expansão do negócio 
non-fuel, com o consequente au-
mento do peso deste negócio nos 
resultados do segmento.

•  Em 2007, a empresa vendeu 5,4 
mil milhões de metros cúbicos de 

gás natural, mais 17 por cento que 
em 2006. O segmento de trading 
registou o maior aumento, bene-
ficiando do maior consumo para a 
produção de energia eléctrica de-
vido à baixa pluviosidade regista-
da nos últimos meses de 2007. 

•  Em 2005, a Galp Energia manteve 
a liderança do mercado com uma 
quota de GPL de 44 por cento, em 
Portugal, e uma presença crescente 
em Espanha, com uma quota de 1,6 
por cento. O negócio de GPL tem 
mais de um milhão de clientes nos 
segmentos residencial, industrial, 
serviços e gás auto. 

Galp Energia em números

O petróleo e o gás natural, concretamente a refinação 
e distribuição destes combustíveis fósseis, são os 
principais negócios da Galp, mas a empresa parece 
apostada em diversificar a sua actividade para outras 
áreas de energia como a electricidade, a produção de 
biocombustíveis e energia eólica. Quais são os principais 
projectos em curso neste domínio? E para o futuro?

No domínio da electricidade, a Galp Energia está presente em 
projectos de energia eólica, através da Ventinveste, que ven-
ceu a fase B do concurso lançado pelo Governo português 
para a atribuição de 400 MW de produção de energia eléctri-
ca em centrais eólicas e tem também em estudo um projecto 
de desenvolvimento de negócio de pequenas centrais hídricas 
em Portugal, em parceria com várias empresas nacionais.

©Manuel Aguiar
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No que diz respeito aos biocombustíveis, o nosso projecto 
consiste na produção de biodiesel hidrogenado. A primei-
ra unidade de produção deste biodiesel, em Sines, está já 
contratada e a decorrer. Ainda neste capítulo, e na óptica 
de garantir o nosso acesso e controlo a fontes exógenas 
de energia primária, assegurámos recentemente a nossa 
presença em projectos de produção de óleos vegetais em 
parcerias, quer em Moçambique, com o grupo Visabeira, 
quer no Brasil, com a Petrobrás.  

Qual a probabilidade de se encontrar 
hidrocarbonetos no off-shore da costa portuguesa?

A Galp Energia está actualmente em dois consórcios que 
vão explorar área da costa alentejana e a bacia Lusitaniana. 
Quando empresas, como a Galp Energia e os seus parceiros 
nestes consórcios, a Petrobrás, a Hardman Ressources e a 
Partex Oil& Gas, que são grandes empresas e com muita 
experiência nesta área, apostam nestas actividades, que 
envolvem investimentos elevados e de alto risco, é porque 
existem indícios fortes de que o resultado será positivo. Es-
tamos muito confiantes na existência de petróleo na costa 
portuguesa e é para nós um privilégio participar nestes pro-
jectos com estes parceiros.

Manuel Ferreira de Oliveira é o Presidente da 
Comissão Executiva da Galp Energia e responsá-
vel pelos seguintes serviços corporativos: Recur-
sos Humanos, Comunicação, Marketing e Inova-
ção, Planeamento Estratégico e Auditoria Interna. 
Antes de ingressar na Galp Energia, foi Presidente do 
Conselho de Administração e CEO da Unicer – Bebidas 
de Portugal, SGPS, S.A. entre 2000 e 2006; Presidente 
do Conselho de Administração e CEO da Petrogal de 
1995 a 2000; de 1980 a 1995 teve responsabilidades 
executivas na Lagoven, S.A. (participada da Petróle-
os de Venezuela, S.A. – PDVSA, ex-Creole Petroleum 
Corporation, subsidiária da Exxon), nas áreas de Pro-
dução, Refinação, Comércio Internacional e Planea-
mento Corporativo, incluindo responsabilidades como 
CEO e/ou membro do Conselho de Administração da 
BP Bitor Energy (Londres), Nynäs Petroleum (Esto-
colmo), Ruhr Oil (Dusseldorf) e PDV Serviços (Haia). 
Entre outras funções não executivas que exerce, é 
actualmente Presidente do Conselho Consultivo da 
EGP – Escola de Gestão da Universidade do Porto. 
Ferreira de Oliveira é licenciado em Engenharia Electro-
técnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, possui o grau de Master of Science (MSc) em 
Energia pela Universidade de Manchester, é Douto-
rado (PhD) também na área de Energia pela mesma 
Universidade e obteve o grau de Professor Agregado 
pela Universidade do Porto, onde, em 1979, se tornou 
Professor Catedrático; a sua formação em Gestão teve 
lugar, essencialmente, em programas do IMD – Suíça, 
da Harvard e da Wharton Bussiness Schools – EUA.

De que modo os investimentos da Galp contribuem 
directamente para o aumento da segurança do 
abastecimento energético nacional? Tendo em conta 
que Portugal não tem recursos fósseis, e apesar deste 
facto, o que pode fazer a Galp para tentar minorar a 
factura energética do país?

A segurança do abastecimento é uma das nossas preocu-
pações centrais e sentimos a responsabilidade que nos é 
atribuída pela sociedade nessa matéria, por isso estamos a 
fazer tudo quanto está ao nosso alcance para termos uma 
presença cada vez mais relevante na exploração de fontes 
primárias endógenas no país e estamos, fora do país, à pro-
cura do acesso e do controlo de fontes exógenas de energia 
primária, quer de petróleo, quer gás, quer de óleos vege-
tais, onde temos um dos projectos melhores do mundo em 
termos de biodiesel, em parcerias, quer em Moçambique, 
quer no Brasil, como já referi. 

Estamos ainda a procurar uma maior diversificação no 
aprovisionamento. Nós somos neste momento aprovisio-
nados por 25 países e queremos abrir ainda mais este le-
que de opções, para depender de todos e não depender 
de ninguém. 
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A aicep Portugal Global ambiciona 
para 2008 um resultado em matéria de 
captação de investimento pelo menos 
igual ao montante de três mil milhões 
de euros atingido em 2007, período 
em que os contratos assinados pela 
Agência geraram mais de 2.800 novos 
postos de trabalho. Este é o valor mais 
elevado dos últimos cinco anos e repre-
senta um acréscimo superior a 40 por 
cento face a 2006, confirmando a ten-
dência crescente dos últimos anos. 

Neste contexto, as perspectivas são op-
timistas, apesar do actual cenário de in-
certeza internacional, com a economia 
norte-americana a atravessar um perío-
do difícil e com evidentes consequên-
cias no espaço económico europeu e 
na economia portuguesa.

Em termos de valor acumulado, é de re-
gistar que o stock de investimento con-
tratado ascendia, em finais de 2007, a 
quase oito mil milhões de euros. Para 
esta situação contribuiu a actuação da 
aicep Portugal Global, Agência respon-
sável pela dinamização e captação de 
investimento estruturante para o país.

Por sector de actividade, o investimento 
contratado pela Agência em 2007 en-
volve principalmente o sector químico, 
responsável por cerca de 45 por cento 
do total, seguido da celulose e pasta de 
papel com 14 por cento e da madeira e 
mobiliário com 5 por cento. Saliente-se 
que grande parte do investimento do 
sector químico foi realizado na área de 
Sines o que faz desta localização um 

PERSPECTIVAS OPTIMISTAS PARA 2008

Três mil milhões de euros foi o montante de investimento 
contratado pela aicep Portugal Global em 2007, um valor idêntico 
ao que se prevê atingir este ano. Trata-se principalmente de 
investimento estrangeiro, mas também há projectos nacionais 
em análise. A petroquímica, a pasta e papel e a madeira são os 
principais sectores receptores dos investimentos contratados.

dos principais pólos europeus da área 
química e energética, para além de 
todo o potencial que a região já possui 
sob o ponto de vista logístico.

Directamente relacionada com os inves-
timentos contratados está a criação de 
mais de 2.800 postos de trabalho, sen-
do que uma significativa percentagem 
destes se encontra em áreas que reque-
rem recursos humanos com elevadas 
qualificações. Além da criação directa 
destes postos de trabalho foi ainda ga-
rantida, com a assinatura destes contra-
tos, a manutenção de cerca de 21 mil 
empregos em actividades já existentes.

PIN e PIN+
No âmbito dos projectos de investi-
mento que a Agência acompanha e di-

namiza assumem papel de destaque os 
projectos Potencial Interesse Nacional 
(PIN) e PIN+.

Este tipo de projectos, face aos volumes 
de investimento e ao número de postos 
de trabalho envolvidos, assumem uma 
importância decisiva no crescimento 
económico e social das regiões onde 
se inserem e para o próprio país, dado 
o seu impacto na produção de bens 
e serviços transaccionáveis, emprego 
qualificado, produtividade, inovação e 
exportações.

Desde o início da entrada em funcio-
namento da legislação dos Projectos 
de Potencial Interesse Nacional (PIN), 
em Julho de 2005, até 31 de Março de 
2008, foram apresentados 148 projec-

INVESTIMENTO CONTRATADO 2003/2007

Acumulado Investimento anual
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tos de investimento para avaliação e 
atribuição do estatuto PIN, atribuído 
a 77 deles. Os projectos PIN em fase 

de acompanhamento representam um 
investimento superior a 14,7 mil mi-
lhões de euros e são responsáveis por 
mais de 50 mil postos de trabalho. Foi 
já concluído o acompanhamento de 

nove projectos PIN, totalizando cerca 
de 1,4 mil milhões de euros de inves-
timento, o que significa que estes pro-
jectos já têm todos os licenciamentos 
e autorizações necessárias e já se en-
contram em fase de execução.

Já em 2007, foi criado um novo regime 
relativo aos PIN+ visando promover a 
simplificação da legislação e dos pro-
cedimentos em áreas centrais à acti-
vidade das empresas, como forma de 
acelerar o desenvolvimento económico 
e de aumentar o emprego. Com este 
regime pretende-se, também, criar 

“Em 2008, o investimento 
contratado deverá atingir 
três mil milhões de euros.”

condições para atrair os melhores in-
vestidores e os melhores projectos, 
integrando um conjunto de boas prá-
ticas já identificadas na Administração 
Pública que respondem às crescentes 
exigências colocadas pelos desafios da 
modernização e da competitividade da 
economia nacional.

O apoio aos investidores
Do conjunto de produtos e serviços 
disponibilizados pela Agência aos in-
vestidores assume destaque o acom-
panhamento personalizado que é 
prestado a quem decide escolher o 
nosso país como localização do in-
vestimento que pretende efectuar. No  
domínio do acompanhamento, salien-
ta-se a identificação de localizações 
para o investimento, a disponibilização 
de informação que facilite a tomada 
de decisão, como sejam os custos de 
operação, além do apoio em matérias 
relacionadas com licenciamentos e 
simplificações administrativas.

A este serviço acresce um conjunto de 
incentivos financeiros e fiscais que inci-
dem sobre várias vertentes do investi-
mento, desde a fase de pré-investimen-
to (por exemplo estudos e trabalhos de 
consultoria) à parte produtiva (terre-
nos, equipamentos, etc.), até à fase de 
formação de trabalhadores (apoios à 
formação profissional). 

POSTOS DE TRABALHO CRIADOS

Acumulado de postos
de trabalho criados

Postos de trabalho
criados anualmente

O grupo sueco IKEA, através do seu braço industrial Swedwood, é um dos investidores apoiados pela Agência.
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A Pelcor vê longe e quer o sucesso nos 
mercados internacionais. Sabe que tem 
um produto único e conhece a cortiça 
como ninguém. Joga com o factor sur-
presa dos clientes. Eles não imaginam 
a versatilidade nem a quantidade de 
aplicações que ela tem e quer surpre-
ender pela inovação. O grande trunfo 
da empresa é a pele de cortiça, tirada 
das partes nobres do sobreiro e amiga 
do ambiente. Nesta época, em que a 
nível global o ecofriendly é o que está 
correcto, vender um produto natural 
pode fazer a grande diferença.

A Pelcor tem uma irmã mais velha. 
Chama-se Novacortiça, fabrica discos 
para as rolhas de champanhe e foi 
dela que nasceu a mais jovem. Dela e 
do faro para o negócio do empresário 
César Correia, ‘pai’ das duas empresas 
que, atento, não deixou passar em cla-
ro o sucesso inesperado alcançado por 
um chapéu-de-chuva em cortiça que 

Para a Pelcor a cortiça não tem segredos. A aposta em produtos inovadores e amigos 
do ambiente tirou a empresa do anonimato e vai levá-la ao sucesso internacional. Até 
do Palácio Real de Riade já chegaram encomendas. 

Pelcor

CORTIÇA AMIGA DO AMBIENTE

decorava um stand da primeira. Desde 
então, decorria o ano de 2003, nasceu 
a Pelcor, oriunda da indústria tradicio-
nal da cortiça, totalmente virada para 
a ideia de desenvolver uma marca na 
vertente artesanato/moda. A produção 
e a comercialização assentam nos aces-
sórios de moda, nos produtos de de-

coração e nos brindes para empresas, 
tudo em pele de cortiça.

Para esta microempresa, com oito traba-
lhadores, nascida e sedeada no Algarve, a 
grande ambição é, sem falsas modéstias, 
a criação de uma nova sustentabilidade 
no sector. Resume-se, numa frase, a es-
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Pelcor - César Correia, Lda. 

Rua Padre Sena Neto, 48 
8000-150 S. Brás de Alportel 

geral@pelcor.pt 

www.pelcor.pt

tratégia da Pelcor quanto ao produto: 
design, qualidade, inovação, um produ-
to amigo do ambiente nunca alcançado. 
Sendo a cortiça um produto natural, o 
mercado dos produtos eco, de crescente 
vitalidade nas mais importantes econo-
mias mundiais, é uma das grandes metas 
a atingir. As exportações já chegaram a 
muitos mercados: a Espanha, à Holanda, 
ao Reino Unido, a Macau, ao Canadá e 
aos Estados Unidos com distribuição pró-
pria; à França, à Alemanha, à Itália e à Su-
íça com lojas de revenda. Uma das jóias 
da coroa da Pelcor é o mercado da Arábia 
Saudita, onde a empresa tem como clien-
te o Palácio Real de Riade, o que enche de 
orgulho os seus responsáveis.

Para reforçar gradualmente a interna-
cionalização, a empresa tem uma estra-
tégia concertada de presença em feiras. 
A Sipiel em Espanha, a Pure em Londres 
e a Expo Riva no Dubai servem para con-
seguir novos clientes e potenciar os pro-
dutos, sendo bons exemplos dessa polí-
tica. Para o futuro a estratégia visa tam-
bém alcançar a Europa de Norte e de 
Leste e ambiciona, a muito curto prazo, 
a participação em missões comerciais. 
Outra aposta da empresa são os sites 
Pelcor, geridos pelos distribuidores nos 
seus próprios países, onde são divulga-
das acções de marketing permanente.

No mercado português a empresa tem 
um showroom em São Brás de Alportel, 
tem uma loja marca Pelcor no centro 
de Lisboa e, por todo o país, tem cerca 
de 60 lojas multimarca que vendem os 
seus produtos. 

Em 2007, a Pelcor participou na expo-
sição Remade in Portugal com a mala 
Butterfly, integralmente em pele de 
cortiça, assinada pelo estilista Luís Bu-
chinho, numa parceria que abre novos 
e promissores caminhos para a marca. 

No último ano a empresa facturou 
500.000 euros, 30 por cento dos quais 
na exportação. 

O Viracept foi produzido pela Hovione 
e operou uma revolução no tratamen-
to da SIDA/HIV. Em causa estava uma 
nova terapia que fez com que aquela 
terrível doença deixasse de ser uma 
sentença de morte. O início da sua 
produção, para um laboratório ameri-
cano, aconteceu no final dos anos 90 
e foi um grande marco na actividade 
da Hovione. O sucesso do produto está 
patente no facto de 25 por cento dos 
doentes com sida nos Estados Unidos 
serem tratados com o Viracept. A em-

Hovione

SUCESSO 
À ESCALA GLOBAL
A Hovione é um caso de sucesso na área da ciência da 
saúde. Dedica-se à investigação e ao fabrico de produtos 
farmacêuticos de base de última geração, exportados na 
totalidade para os mercados mais exigentes do mundo.

presa tem, actualmente, mais de 40 
produtos em desenvolvimento nos seus 
laboratórios de I&D, dos quais 90 por 
cento são fármacos inovadores e pro-
jectos de requisitos específicos, difíceis 
de encontrar na indústria.

A empresa atingiu em 2007 a factu-
ração de 73 milhões de euros exclusi-
vamente na exportação. Os principais 

mercados são os EUA, com metade 
daquele valor, a UE com 25 por cento e 
o Japão com 12 por cento. A Hovione 
distingue-se na capacidade tecnológica, 
na qualidade e na aposta permanente 
na investigação. O grande objectivo 
é o desenvolvimento de processos de 
síntese, de forma a produzir industrial-
mente novas substâncias activas para a 
indústria farmacêutica.

Nascida de um pequeno laboratório na 
cave da casa da família Villax, em Lisboa, 

a Hovione é hoje uma empresa interna-
cional com fábricas em Portugal e Ma-
cau, um centro de transferência de tec-
nologia nos EUA e escritórios em Hong 
Kong. Na área dos produtos genéricos, 
a Hovione tem desenvolvido processos 
próprios em três grandes linhas de pro-
dutos: os antibióticos, os corticosterói-
des e os meios de contraste radiológico. 
Trabalha também com as mais variadas 
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áreas terapêuticas de última geração, no 
tratamento da sida, cancro, hepatite e 
doenças neurodegenerativas.

O reforço da internacionalização é ou-
tra das grandes apostas da empresa.  O 
último passo foi dado com a aquisição 
por 15 milhões de euros de uma gran-
de unidade chinesa do sector químico 
e farmacêutico. O negócio coloca nas 
mãos da Hovione um centro de investi-
gação em Xangai e uma fábrica com 22 
mil metros quadrados, instalada num 
terreno com 10 hectares. Segundo 
um  administrador da empresa, “este 
investimento tem como objectivo não 
só o acesso a uma estrutura de cus-
tos de produção e de contexto muito 
mais competitivos, que nos permitirá 
consolidar no mercado, mas também 
funcionar como uma plataforma para 
entrar em novos mercados emergen-
tes, como a China, Índia e Brasil, onde 
o factor preço é decisivo”.

Nos últimos meses, a empresa assinou 
contrato com uma grande organiza-
ção farmacêutica internacional e uma 
importante biotecnológica australiana. 
Em causa está a tecnologia Flow Caps, 
um inalador produzido e patenteado 
pela Hovione que vai ser utilizado com 
um novo medicamento, de longa du-

Hovione  
FarmaCiencia SA 
Sete Casas 
2674-506 Loures 
Portugal 
Tel: +351 219 829 000         
Fax: +351 219 829 388
weblink@hovione.com

www.hovione.pt

ração, activo contra o vírus da gripe e 
da gripe das aves. 

Outra área que tem merecido grande 
atenção por parte da empresa é a pro-
tecção ambiental, que lhe valeu o pré-
mio Melhor Meio Ambiente na Indústria 
atribuído pela Comissão Europeia e pelo 
Programa Ambiental das Nações Unidas. 
Exemplo do compromisso que assumiu 
com as questões ambientais é o facto de 
subscrever o Responsible Care Program 
e utilizar tecnologias GreenCycle.

Outros prémios merecem destaque. A filial 
americana da Hovione, situada no estado 
de Nova Jérsia, recebeu a insígnia VPP Star 
da Agência da Saúde e Segurança Ocu-
pacional, um galardão que distingue os 
altos padrões de segurança no trabalho. 
Esta insígnia é atribuída a uma empresa 
quando esta é incluída no exigente Pro-
grama de Protecção Voluntária daquela 
divisão do Departamento do Trabalho do 
governo federal norte-americano. Apenas 
44 fábricas desta região tão industrializa-
da receberam esta distinção. Em Portugal, 
vários galardões de Mérito Industrial já fo-
ram recebidos pela empresa.

Recentemente a Hovione participou, 
como fundador, na criação do Bio 
Atlantict, pólo na área da saúde com 

vocação internacional, destinado a pro-
mover o desenvolvimento económico e 
social das regiões, aumentar o volume 
de negócios e das exportações e que 
visa a melhoria substancial da presta-
ção dos cuidados de saúde.

A Hovione investe cerca de oito por 
cento do seu volume de vendas em in-
vestigação e desenvolvimento, seis por 
cento em projectos ambientais, cinco 
por cento em qualidade e um por cen-
to em formação, sendo de destacar a 
aposta feita na qualidade e na investi-
gação, nas quais emprega mais profis-
sionais do que na produção. Nas suas 
duas fábricas, ambas inspeccionadas 
e aprovadas pela FDA (autoridade de 
saúde dos Estados Unidos) e certifica-
das pela IS09000, a Hovione emprega 
600 profissionais de dez nacionalida-
des diferentes. 
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A aicep Portugal Global aposta num 
modelo de proximidade do tecido em-
presarial nacional, norteado por uma 
reorientação estratégica em matéria de 
acompanhamento de processos de in-
ternacionalização/exportação das em-
presas, e baseia-se no conhecimento 
que a Agência detém da existência de 
vários tipos de clientes, com necessida-
des e “comportamentos” distintos em 
matéria de internacionalização. 

A actividade comercial pretende seguir 
uma linha clara de orientação, com 
particular enfoque no cliente, centran-
do-se naquilo que são as suas neces-

sidades e expectativas, numa base de 
selectividade e de excelência, satisfa-
zendo, e de preferência ultrapassando, 
as necessidades dos clientes com rigor, 
inovação, profissionalismo, competên-
cia, disponibilidade e dedicação.

É neste contexto que a figura do Ges-
tor de Cliente (Key Account Manager) 
acompanha, em matéria de expor-
tações e investimento internacional, 
as empresas com produtos ou servi-
ços internacionalmente inovadores e 
competitivos, fazendo igualmente a 
prospecção e o apoio ao arranque da 
actividade internacional de empresas 

em que seja identificado um potencial 
de internacionalização. Neste sentido, 
trabalha para a manutenção e o cres-
cimento de empresas com volumes de 
exportação significativos em mercados 
desenvolvidos. 

A orientação para o cliente é, pois, o 
princípio basilar da actuação da aicep 
Portugal Global, vertida na filosofia do 
interlocutor único, com o objectivo de 
tornar simples, directa e eficiente a re-
lação das empresas em Portugal com 
os diversos órgãos da Administração 
Pública mas, cada vez mais e acima de 
tudo, com o mercado global. 

ÁREA COMERCIAL APOIA EMPRESAS

Estar mais próxima das empresas portuguesas – Grandes Empresas 
e PME –, fornecer-lhes conhecimento de Mercados e Sectores e 
acompanhá-las no processo de internacionalização e exportação, é o 
objectivo da Área Comercial da aicep Portugal Global



EMPRESAS - SUPORTE AO NEGÓCIO

Portugalglobal // Maio 08 // 33

Grandes empresas  
com apoios  
para novos projectos
A Equipa Comercial de Grandes Empre-
sas divide-se em duas áreas: a Angaria-
ção, cujos objectivos são a prospecção 
de novos clientes e novos projectos de 
investimento para Portugal, e o Desen-
volvimento, cuja actividade é centrada 
na gestão da relação com as grandes 
empresas que operam em Portugal.

O âmbito de actuação da Área Grandes 
Empresas passa pelo apoio à realização 
de novos projectos de investimento, 
pelo acompanhamento de contratos de 
investimento, e pela avaliação e acom-
panhamento de Projectos de Potencial 
Interesse Nacional (PIN) e resolução de 
Custos de Contexto. 

As Grandes Empresas instaladas em 
Portugal podem também contar com o 
apoio da aicep Portugal Global em toda 
e qualquer actividade ligada à interna-
cionalização e exportação (informação 
de mercados, participações em certames 
internacionais, integração em missões 
empresariais alicerçadas numa lógica de 
diplomacia económica, etc.), em estreita 
articulação com a Rede Externa da aicep 
Portugal Global e, uma vez mais, com to-
das as áreas de suporte desta Agência, 
detentora de consolidada experiência.

A Equipa Comercial Grandes Empresas/
Desenvolvimento acompanha as em-
presas que apresentem uma factura-
ção consolidada superior a 75 milhões 
de euros ou projectos de investimento 
de montante superior a 25 milhões de 
euros. Durante o primeiro trimestre de 
2008 já foram realizadas 100 visitas a 
clientes, tendo sido celebrados 15 con-
tratos de investimento que dizem res-
peito a mais de mil milhões de euros 
de investimento contratado e à criação 
de cerca de 900 postos de trabalho e 
manutenção de outros 5.400.

Valor acrescentado
ao serviço das PME
A Agência institui-se, junto do tecido 
empresarial, como o parceiro da esfera 
pública capaz de oferecer serviços de 
elevado valor acrescentado em áreas 
onde as PME são deficitárias. 

Compete ao Gestor de Cliente assegu-
rar a satisfação dos seus interlocutores 
com objectividade e enfoque, com ele-
vada orientação para as necessidades 
dos clientes e para a resolução de pro-
blemas, pondo ao serviço das PME um 
know-how abrangente e actualizado em 
várias áreas de conhecimento de Merca-

dos e Sectores, assim como em áreas de 
conhecimento técnico e de gestão.

Pretende-se, assim, que o modelo da 
actividade comercial possa reflectir uma 
aposta forte na proximidade entre as 
PME e a aicep Portugal Global, de modo 
a ser capaz de direccionar os serviços da 
Agência para segmentos de maior va-

lor acrescentado e com maior utilidade 
para as pequenas e médias empresas 
portuguesas, em particular para as que 
operam no mercado global.

Neste sentido, e tendo iniciado a sua 
actividade em Dezembro de 2007, a 
Equipa Comercial PME tem cerca de 

3.900 empresas com Gestor de Clien-
te, foram realizadas cerca de 400 reuni-
ões/visitas e tratados aproximadamente 
800 pedidos de empresas. Neste curto 
espaço de tempo, destaca-se ainda a 
análise (em conjunto com a área de 
Incentivos PME) de 199 candidaturas 
ao QREN, das quais resultarão mais de 
100 contratos. 



Angola é hoje o maior parceiro comercial de Portugal no continente 
africano. É um mercado de eleição para a exportação de produtos 
nacionais e um apetecível destino para o investimento das nossas 
empresas. Em 2007, as exportações portuguesas para aquele país 
atingiram o valor histórico de 1,6 mil milhões de euros. 

ANGOLA
Se não nós, quem? Se não agora, quando?
> POR MIGUEL FONTOURA, DIRECTOR DO CENTRO DE NEGÓCIOS EM ÁFRICA



MERCADO

Portugalglobal // Maio 08 // 35

As perguntas emprestadas a Shake-
speare ilustram bem a inevitabilidade 
da relação entre Portugal e Angola. Este 
país africano assume-se como o principal 
parceiro comercial de Portugal naquele 
continente e, segundo dados de 2007, 
como o maior destino das exportações 
portuguesas fora da União Europeia, a 
seguir aos Estados Unidos. É esta a al-
tura de olhar então para Angola como 
mercado de eleição para os produtos 
portugueses, e como destino de investi-
mento directo das nossas empresas. 

Arranjar um quarto de hotel em Luan-
da é tarefa difícil: as taxas de ocupação 
rondam os 100 por cento e as reservas 
são feitas com meses de antecedência. 
Porquê? Não é pelas praias, embora 
magníficas, nem pelo clima de Verão 
que a cidade goza todo o ano. É por-
que Luanda é, actualmente, um destino 
obrigatório de viagem para qualquer 
empresa que queira diversificar. 

O mercado angolano, desaparecido 
do mapa dos negócios internacionais 
durante 30 anos, o tempo de uma 
pesadíssima guerra civil, despertou 
recentemente e veio para ficar. O fim 
do conflito armado, em 2002, possi-
bilitou a construção de um clima de 
reconciliação nacional que subjaz ao 
esforço de reconstrução económica do 
país. E os números confirmam que a 

receita da paz e reconciliação resulta: 
a percentagem de crescimento real 
do PIB foi de 18 em 2006, de 24 em 
2007, estimando-se em 16 por cento 
para 2008. Estes números incluem o 
crescimento do sector petrolífero. Se 
se descontar a contribuição do sector 
energético, as percentagens são ainda 
mais eloquentes. O sector não petrolí-
fero cresceu 26 por cento em 2006, 28 
por cento em 2007 e vai crescer 20 por 
cento em 2008.

Passado comum, 
negócios com futuro
Os hotéis de Luanda assemelham-se, 
hoje em dia, a grandes centros de ne-
gócios privados, onde as delegações 
oficiais se cruzam com os empresários, 
directores comerciais e de exportação 
dos mais variados sectores e dos mais 
variados países. Mas de entre todas 
as línguas que se ouvem nos lobbies, 
é certamente a portuguesa a mais es-
cutada. A explicação é fácil de dar: 
Angola e Portugal estão condenados 
a ser parceiros nas esferas política, di-
plomática e económica. Agora que o 
passado comum é simplesmente isso 
mesmo – uma memória partilhada, 
com aspectos positivos e negativos, 
bem entendido –, importa olhar para a 
frente, para as enormes possibilidades 
que a relação entre estes dois países 

“Angola e Portugal estão 
condenados a ser parceiros 
nas esferas política, 
diplomática e económica.”

encerra. E 2008 começou bem para 
esta relação: a maior empresa angola-
na tomou posição no capital social de 
um banco português, ilustrando que a 
relação entre as duas economias tem 
carácter de igualdade e respeito mútu-
os, enquanto o nosso Ministro de Esta-
do e dos Negócios Estrangeiros assinou 
em Luanda, em Fevereiro, com o seu 
homólogo, o Acordo para evitar a du-
pla tributação e protecção recíproca de 
investimentos. E, entretanto, o skyline 
de Luanda muda mês a mês, com no-
vos e emblemáticos prédios, alguns dos 
quais construídos pela Soares da Costa, 
pela Mota-Engil, Teixeira Duarte...

E nesses novos prédios, onde alguns 
dos mais de 70 mil portugueses regis-
tados no Consulado de Portugal traba-
lham, têm também lugar as agências 

dos bancos portugueses instalados no 
mercado (Millennium BCP, BPI, BES, 
CGD) e escritórios de empresas portu-
guesas das mais diversas áreas. Quais? 
Seria talvez mais fácil elencar os secto-
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res que poderão interessar menos às 
empresas portuguesas, tal a variedade 
de oportunidades existentes. A banca, 
a construção civil e obras públicas, a 
habitação, a engenharia e projecto, os 
bens de equipamento e de consumo. 
Só este ano, os sempre cheios hotéis 
de Luanda vão acolher empresas por-
tuguesas das seguintes áreas: agro-ali-
mentar, produtos vinícolas, metalome-
cânica, fileira casa, calçado, serviços e 
produtos para a hotelaria, entre outros. 
Este Centro de Negócios vai apoiar a 
vinda ao mercado de sete diferentes 
missões durante este ano, o que repre-
senta a visita de mais de 60 empresas 
portuguesas. E não esqueçamos a Feira 
Internacional de Luanda (FILDA), onde 
o Pavilhão de Portugal, organizado pela 
Agência, acolherá mais de 120 empre-
sas nacionais.

O recentrar das empresas portugue-
sas neste promissor mercado tem 
consequências imediatas: no ano 
passado, a economia portuguesa in-
jectou mais de 130 milhões de euros 
de investimento directo no mercado 
angolano, correspondendo a 176 
projectos de investimento. Por ou-
tro lado, as exportações portuguesas 

cresceram 38,8 por cento entre 2006 
e 2007, atingindo, no último ano, o 
valor histórico de 1,6 mil milhões de 
euros. Angola é o oitavo maior merca-
do para as exportações portuguesas e 
Portugal é o seu principal fornecedor, 
à frente da China, EUA e Brasil. 

Um mercado promissor
Existem três explicações para o sucesso 
português no mercado. A primeira re-
side na facilidade cultural e relacional 
que as empresas portuguesas sentem 
quando chegam a Angola. Uma história 
comum de séculos, uma matriz cultural 
profunda enraizada de parte a parte, 
uma atitude semelhante no dia-a-dia, 
tudo isto cimentado pela força agre-
gadora da mesma língua. Em segundo 
lugar, a necessidade da economia an-
golana vencer 30 anos de marasmo e 
construir, finalmente, um futuro riso-
nho para as gerações futuras, sabendo 
que a janela de oportunidade do pe-
tróleo fechar-se-á um dia, criando, na-
turalmente, oportunidades de negócio 
nos mais diversos sectores. Finalmente, 
existe uma naturalidade na relação en-
tre as duas economias e as suas empre-
sas, explicadas pela dimensão média da 
oferta portuguesa. O tecido industrial 

e comercial português tem o tamanho 
adequado, o que permite criar parcerias 
com empresas locais e evitar receios de 
hegemonia da presença estrangeira. 
Se small is beautiful, a maior parte do 
investimento português em Angola é, 
também, bonito! A par das “suspeitas” 
do costume – Galp, Partex, Teixeira Du-
arte, Mota-Engil, Soares da Costa, CIN, 
BES, Millennium BCP, BPI, Visabeira, PT, 
Ferpinta, Unicer, entre tantas outras, 
são também as pequenas e médias em-
presas industriais que escolhem cada 
vez mais este mercado como destino. 
Vendendo em Angola e, muitas vezes, 
dando os primeiros passos na constitui-
ção de sociedades de direito angolano, 
com produção local adaptada às neces-
sidades próprias do mercado.

Falou-se dos hotéis luandenses com ta-
xas de ocupação próximas dos 100 por 
cento, graças à pujança da economia 
angolana. Mas se olharmos para Ben-
guela, para o Lubango, para o Huambo 
ou Malange, deparar-nos-emos com 
problema semelhante. É que o cresci-
mento económico a dois dígitos não é 
exclusivo de Luanda, tocando um pou-
co todo este imenso país que finalmen-
te desperta. E as empresas portuguesas 
já o compreenderam. Este ano, duas 
missões empresariais portuguesas, en-
globando empresas de vários sectores, 
vão incluir Benguela e o Huambo na sua 
rota, com o nosso apoio. E um pouco 
por toda a parte, os portugueses vão 
descobrindo oportunidades de negó-
cio, investindo, vendendo, tornando-se 
parte deste tecido económico, dando-
lhe nova vida e possibilitando um futu-
ro mais risonho ao povo angolano.

É esta então a altura certa para visitar 
Angola, para olhar para este promissor 
mercado. Mesmo que tenha de esperar 
por um quarto de hotel... 

aicep  
Portugal Global  
Luanda
Serviços Comerciais e de Investimento  
da Embaixada de Portugal
Avenida de Portugal, 50 
C.P. 1319 Luanda
Tel.: +244-222-331 485 / 336 037 / 339 032 
Fax: +244-222-330 529
aicep.luanda@portugalglobal.pt 
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O peso de Angola no comércio externo 
português tem vindo progressivamente 
a aumentar. A balança comercial entre 
os dois países é tradicionalmente muito 
desequilibrada e favorável a Portugal, 
contabilizando, em 2007, um saldo de 
1.310 milhões de euros. Nesse ano, An-
gola posicionou-se como o 6º cliente de 
Portugal em 2007 (entre 2003 e 2005 
ocupou a 9a posição, tendo subido um 
lugar em 2006), sendo de realçar o seu 
peso relativo crescente nas exportações 
portuguesas (4,6 por cento).

Ao nível dos PALOP, Angola ocupa des-
tacadamente o 1º lugar como cliente e 
como fornecedor. Dados da Direcção 
Geral das Alfândegas de Angola rela-
tivos a 2006 indicam que Portugal é o 
principal fornecedor daquele país, com 
uma quota de 14,1 por cento.

Mas se as exportações portuguesas para 
o mercado angolano aumentaram qua-
se 40 por cento em 2007, já no que se 
refere às importações as oscilações têm 
sido grandes e, até 2004, estes valores 

foram muito baixos, devido à inexis-
tência de fornecimentos angolanos de 
petróleo. A partir de 2005 foram reto-
madas as compras deste combustível a 
Angola, traduzidas num acréscimo sig-
nificativo das importações. Em 2006 as 
importações atingiram 52,7 milhões de 
euros e, em 2007, chegaram aos 369,4 
milhões de euros, um aumento de mais 
de 600 por cento face ao ano anterior.

Por produtos, dois grupos – máquinas 
e aparelhos (mecânicos e eléctricos) e 

EXPORTAÇÕES EM ALTA

Angola ocupa uma posição cada vez mais relevante no comércio 
externo português. Em 2007, as exportações nacionais para aquele 
mercado ultrapassaram os 1,680 milhões de euros, aumentando 38,8 
por cento face ao ano anterior. No investimento, Angola é já o 6º 
maior receptor do IDPE.
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produtos alimentares – representam 
45,16 por cento do total das vendas 
portuguesas a Angola. No entanto, 
esta concentração é aparente, pois 
dentro destes grupos existe uma multi-
plicidade de mercadorias exportadas.

Deve-se igualmente destacar o crescen-
te número de empresas portuguesas 

exportadoras para Angola. Se em 2000 
esse número era de 4.165 empresas e 
em 2005 totalizou 7.818, em 2006 (úl-
timo ano disponível) atingiu as 9.428, 
ou seja, 40,1 por cento do total das 
empresas exportadoras nacionais.

As importações de Portugal com ori-
gem em Angola estão totalmente de-

IMPORTÂNCIA DE ANGOLA NOS FLUXOS DE INVESTIMENTO PARA PORTUGAL
2003 2004 2005 2006 2007

Portugal como receptor (IDE)
Posição 34ª 33ª 35ª 26ª 29ª

% 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

Portugal como emissor (IDPE)
Posição 15ª 15ª 10ª 6ª 6ª

% 0,4 0,8 2,7 5,9 3,6

Fonte:  Banco de Portugal      Nota: Dados disponibilizados em Fevereiro de 2008

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL
(103 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Var.% a 

Exportações 651.699 671.061 803.029 1.210.189 1.680.181 28

Importações 2.403 1.830 25.130 52.749 369.453 489,9

Saldo 649.296 669.231 777.899 1.157.440 1.310.727 --

Coeficiente
Cobert. (%)

27116,3 36661,8 3195,4 2294,2 454,8 --

Fonte:· INE – Instituto Nacional de Estatística   
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003 – 2007

pendentes de um único produto – o 
petróleo. Em 2007, este produto repre-
sentou 99,4 por cento do total impor-
tado (97 por cento em 2005).

Investimento
Enquanto destino do investimento di-
recto português no exterior (IDPE) em 
2007, Angola situou-se no 6º lugar, 
correspondendo a 3,6 por cento do to-
tal do IDPE. Entre 2003 e 2007 o inves-
timento médio anual bruto português 
em Angola cifrou-se me 234.550 mil 
euros. No âmbito dos PALOP, Angola 
constitui largamente o principal desti-
no de investimento realizado, represen-
tando 82,1 por cento do total. 

Portugal tem uma vasta presença no 
mercado angolano, com investimen-
tos que têm passado, sobretudo, pelas 
áreas das actividades financeiras, da 
construção, das actividades imobiliárias 
e alugueres e serviços prestados às em-
presas, sendo a província de Luanda o 
principal destino do investimento por-
tuguês no mercado. No ano de 2007, 
assistiu-se a um forte desinvestimento, 
em especial nos sectores das actividades 
imobiliárias, alugueres e construção.

Apesar de Angola ter ocupado, em 
2007, a 29ª posição no conjunto dos 
países que investem em Portugal, os 
montantes investidos são ainda pouco 
expressivos; a comprová-lo o facto de, 
no período compreendido entre 2003 a 
2007, o investimento médio anual bru-
to realizado por Angola em Portugal 
ter ascendido a 5.964 mil euros. 

Pontos fortes Pontos fracos

• Conhecimento do mercado.
• Dimensão adequada das empresas.
• Facilidade de comunicação.
• Qualidade das soluções.
• Preços finais muito competitivos.

• Aparente facilidade pode provocar desatenção.
•  O mercado não deve ser considerado como de segunda 

linha.
•  Necessita de acompanhamento directo dos negócios no 

mercado.

Oportunidades Ameaças

• Crescimento do PIB a dois dígitos.
• Grande esforço de reconstrução.
•  Necessidade de tecnologia e de serviços de consultoria.
•  Todos os sectores económicos estão a recomeçar quase  

do zero.

•  Muito forte presença chinesa e brasileira na reconstrução.
•  Crescente presença brasileira, sul-coreana e europeia nos 

bens de consumo.
• Boom de crescimento é janela de oportunidade.

ANÁLISE SWAT DO MERCADO
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Como caracteriza as relações entre 
Portugal e Angola?
Angola e Portugal estão destinados 
a entenderem-se como Estados so-
beranos e economias que se querem 
desenvolver em harmonia e respei-
to pelos parceiros. Existe um diálogo 
político entre as autoridades dos dois 
países ao mais alto nível dos seus di-
rigentes. As relações são excelentes e 
distendidas, arquivámos os desenten-
dimentos do passado e agora tanto 

Portugal como Angola olham para a 
frente, e chegamos à conclusão que 
temos projectos para desenvolver em 
comum. Para além disso, constato 
todos os dias que os portugueses em 
Angola se sentem em casa.

Angola é um destino de eleição 
para a economia portuguesa?
Há cada vez mais vontade de as em-
presas portuguesas investirem em An-
gola. Este mercado vem-se assumindo 

como prioritário para o tecido econó-
mico português. Entre 2006 e 2007, 
o volume de exportações para Angola 
cresceu 39 por cento. No ano passado, 
vendemos mais no mercado angolano 
que no italiano. Angola já é o sexto 
destino das exportações portuguesas 
para todo o mundo. Creio que as ra-
zões para este facto são claras. Este é 
um mercado que encaixa bem na pe-
quena e média empresa portuguesa e 
a língua ajuda bastante, pelo que é na-

Angola torna-se, cada vez mais, um mercado prioritário para as 
empresas portuguesas, em particular para as PME. A língua comum 
ajuda, as empresas apostam e as exportações crescem a bom ritmo. Uma 
análise de Francisco Ribeiro Telles, Embaixador de Portugal em Angola.

UM MERCADO ESTRATÉGICO
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tural que as empresas que queiram di-
versificar mercados procurem este país. 
Mas também devo registar com muita 
satisfação que as exportações de An-
gola para Portugal estão a crescer de 
forma consistente. É importante haver 
fluxo nos dois sentidos. Começamos 
agora a ter participações angolanas em 
empresas portuguesas, sendo o caso da 
compra de capital social do banco Mil-
lennium BCP pela Sonangol um bom 
exemplo. Este tipo de acção consolida 
a ideia de que estamos a construir uma 
nova parceria estratégica atlântica en-
tre Portugal e Angola.

O que é necessário fazer em Angola?
Angola tem em curso um amplo pro-
grama de reconstrução nacional que 
oferece variadíssimas oportunidades, 
particularmente para as empresas de 
construção civil, que têm vindo a alar-
gar a respectiva carteira de projectos, 
afirmando-se e distinguindo-se no 
mercado cada vez mais através do re-
forço da qualidade da oferta. No âm-
bito dos objectivos governamentais 
de diversificar a economia e relançar o 
sector produtivo, com vista a reduzir a 
dependência do sector petrolífero e au-
mentar a oferta de emprego, surgem 
também múltiplas oportunidades que 
deverão ser aproveitadas pelas empre-
sas portuguesas, nomeadamente em 
certos sectores industriais. A presença 
portuguesa no sector bancário, além 
de impulsionar a economia, tem trazi-
do inovação através da introdução de 
novos produtos e serviços, ajudando a 
aperfeiçoar e modernizar o sistema.

Qual o papel do Estado angolano 
no apoio ao investimento 
português?
O Estado angolano reconhece a im-
portância do investimento estrangeiro 
como alavanca de desenvolvimento 
nacional, não só pela entrada de novos 
capitais, como pela transferência de 
tecnologia e qualificação profissional 

que proporciona. O modelo de parceria 
preconizado para a concretização do 
investimento estrangeiro visa também 
reforçar o emergente tecido empresa-
rial local. A Lei do Investimento Privado 
introduz incentivos fiscais, como a isen-
ção de IRC, com base em critérios de 
distribuição sectorial e geográfico do 
investimento. Apesar de não competir 
ao Estado angolano o incentivo do in-
vestimento directo português, a prática 
demonstra que o significativo peso da 
presença empresarial portuguesa em 
Angola, nos mais diversos sectores da 
economia, beneficia de um excelente 
acolhimento por parte das autoridades 
angolanas, que têm vindo a reiterar 
o interesse na intensificação do fluxo 
económico bilateral.

Como caracteriza o investimento 
português em Angola?
Angola é, talvez, neste momento, o 
mercado mais diversificado para as 
exportações portuguesas. Somos o 
principal parceiro comercial de Ango-
la, detemos a primeira posição como 
investidor estrangeiro à excepção dos 
sectores petrolífero e diamantífero. 
Mantemos uma posição preponderante 
no mercado financeiro e na construção 
civil e existe uma considerável presen-
ça portuguesa nos sectores da energia, 
telecomunicações, seguros, cimento, 
aviação civil, imobiliário, restauração, 
hotelaria e tecnologias de informação.

Qual a mensagem que passaria aos 
empresários portugueses?
Os empresários devem estar conscien-
tes de que Angola é um mercado com-
plexo. É importante procurar parcerias 
com angolanos para o sucesso dos 
projectos e, para além do objectivo 
de investir, exportar e de realizar bons 
negócios, devem também contribuir 
para o desenvolvimento económico e 
social deste país.

Como vê a hipótese de projectos 
de cooperação tripartida Angola/
China/Portugal no mercado 
angolano?
A presença chinesa é significativa em 
Angola e Portugal poderá aproveitar 
este facto a favor das suas empresas, 
ao contrário do que pensaria à primeira 
vista. A discussão da cooperação com 
a China está em aberto, quer a nível 
tripartido, quer no quadro CPLP, por via 
do Fórum Macau. Nos contactos que 
mantenho regularmente com as princi-
pais construtoras portuguesas presen-
tes no mercado, recebo o sentimento 
de que a China não é nossa concorren-
te directa, porque temos uma carteira 
de encomendas consolidada, estamos 
no mercado há muitos anos e os clien-
tes angolanos conhecem bem a quali-
dade da oferta portuguesa na área da 
construção civil e obra pública. Agora 
é evidente que a China tem outra ca-
pacidade a nível de disponibilidade de 
recursos humanos e de custos de mão-
de-obra, pelo que a sua presença terá 
sempre uma dimensão considerável.

Tendo em conta a excelência 
das relações entre os dois países, 
como ultrapassar a morosidade 
burocrática que dificulta o 
estreitar das relações económicas e 
comerciais?
Os movimentos de cidadãos em ambos 
os sentidos é impressionante. Mais de 
50 por cento dos vistos concedidos por 
Portugal no mundo inteiro são emi-
tidos no Consulado Geral de Luanda. 
Quanto aos vistos de trabalho, os em-
presários aqui residentes queixam-se 
da morosidade na sua concessão, o 
que prejudica a fluidez normal da ac-
tividade empresarial e da prossecução 
de projectos benéficos para ambos os 
países. Estou convencido de que a situ-
ação virá a evoluir favoravelmente. 

Há que reconhecer os esforços do go-
verno angolano em solucionar esta 
questão, que não afecta somente Por-
tugal, mas os principais países que têm 
relações significativas com Angola. É 
esta, provavelmente, a questão mais 
sensível encarada pelas empresas e ins-
tituições internacionais presentes em 
Luanda. 

“Angola vem-se assumindo 
como mercado prioritário 
para as empresas 
portuguesas”.

“O Estado angolano 
reconhece a importância  
do investimento estrangeiro 
como alavanca  
de desenvolvimento 
nacional”.
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Ao longo de 20 anos de actividade em 
prol do reforço (reconhecido nacional 
e internacionalmente, pela qualidade e 
idoneidade da informação que divulga, 
em termos estatísticos e qualitativos) do 
relacionamento económico e empresa-
rial entre Portugal e Angola, a CCIPA 
criou laços com entidades oficiais e 
empresariais de ambos os países (ICEP/
AICEP, Instituto da Cooperação/IPAD, 
Ministérios dos Negócios Estrangeiros, 
das Finanças e da Economia, pela parte 
portuguesa; Ministérios da Indústria, 
do Planeamento e das Finanças, IDIA, 
IIE/ANIP e associações empresariais 
congéneres, pela parte angolana), sem 

os quais não teria sido possível a pros-
secução dos seus objectivos. Assegu-
rou ainda, em simultâneo, uma estreita 
proximidade com as empresas associa-
das, o que lhe tem proporcionado o 
conhecimento aprofundado das dificul-
dades com que estas se debatem, dos 
projectos que visam implementar e da 
forma como adequam a sua activida-
de aos procedimentos e formalidades 
exigidos pelo país de acolhimento do 
investimento.

A ‘ponte’ que a Câmara vem construin-
do e ampliando reflecte-se no acompa-
nhamento e divulgação de dados sobre 

a evolução do mercado angolano; na 
divulgação das possibilidades de arti-
culação e estabelecimento de parcerias 
entre as empresas angolanas e portu-
guesas; no apoio à internacionalização 
das empresas angolanas para Portugal; 
no protagonismo que a CCIPA tem 
assumido em processos importantes 
e decisivos para o estreitamento das 
relações entre Portugal e Angola, de-
signadamente a colaboração com o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento na organização da 
Mesa Redonda de Doadores para An-
gola e do PRC – Programa de Reabi-
litação Comunitária; colaboração na 

A Câmara de Comércio e Indústria  
Portugal-Angola (CCIPA) é uma 
associação empresarial privada, 
juridicamente portuguesa e 
angolana, criada em Julho de 
1987 por 345 empresas dos dois 
países, que entenderam necessária 
a criação de circuitos e ligações 
que fortalecessem a relação 
das empresas com os órgãos de 
decisão responsáveis pelas relações 
económicas e empresariais bilaterais.

CCIPA
VINTE ANOS DE PROMOÇÃO  
DO RELACIONAMENTO BILATERAL
>  POR CARLOS BAYAN FERREIRA, PRESIDENTE  

DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGAL-ANGOLA



definição da agenda das Comissões 
Mistas de Cooperação; negociação 
das dívidas de empresas angolanas 
a empresas portuguesas; na pressão 
exercida sobre as autoridades respon-
sáveis pela actualização da legislação 
de enquadramento da situação jurídica 
dos estrangeiros em Angola, tendo em 
vista a redução da burocracia e das di-
ficuldades sentidas pelas empresas na 
obtenção de vistos adequados ao tipo 
de actividade que desenvolvem em am-
bos os mercados.

A estabilidade militar e política que 
Angola vive há cinco anos, associada 
aos esforços prosseguidos pelas auto-
ridades angolanas no sentido da actua-
lização do enquadramento legislativo 
das actividades económicas e na sua 
relação com os parceiros, internos e 
externos, conduziram a um ambiente 
de negócios mais atractivo, transpa-
rente e facilitador, consentâneo com 
as perspectivas de desenvolvimento e 
as exigências da comunidade interna-
cional potencial investidora no país. 
Assistimos, assim, não só à promulga-
ção de nova legislação económica, mas 
também à respectiva articulação com a 
protecção ambiental e social do país, 
no respeito pelas regras estabelecidas.

Por outro lado, a política cambial con-
duzida pelo governo angolano – que 
tem permitido a estabilidade do kwan-
za face ao dólar – e o desenvolvimento 
da classe empresarial privada local faci-
litaram a abertura do mercado a novos 
parceiros com elevada capacidade tec-
nológica e financeira (China, Alema-
nha, Espanha e Brasil, por exemplo), 
o que evidencia a redução do risco 
associado ao investimento em Angola 
para níveis toleráveis e aceitáveis pelos 
potenciais novos investidores.

Em consequência, o desenvolvimento e 
o crescimento da economia angolana 
registados nos últimos anos e perspec-
tivados para os próximos; o aumento 
do número de entidades privadas e 
públicas com actividade na orla das 
relações económicas com Angola; a 
multiplicação de parceiros oriundos de 
outras nacionalidades e a concorrên-
cia que constituem para as empresas 
portuguesas nos diversos sectores de 

actividade justificam, cada vez mais, o 
acréscimo e a diversificação das inicia-
tivas tomadas por esta Câmara tendo 
em vista o reforço do papel que já de-
sempenha e poderá continuar a desem-
penhar na consolidação da presença 
das empresas portuguesas em Angola 
e na entrada das empresas angolanas 
em Portugal, tendo por base, preferen-
cialmente, a constituição de parcerias 
bilaterais.

Neste contexto, a prestação de infor-
mação, a criação de novos e o fortale-
cimento dos laços institucionais já exis-
tentes e a presença desta instituição 
em ambos os mercados não só man-
têm válidos os pressupostos que leva-
ram à criação da CCIPA, como justifi-
cam a continuação da sua existência e 
apresentam novos desafios sobre o que 
é possível fazer no sentido de fomen-
tar e apoiar a constituição de parcerias 
bilaterais representativas de ambos os 
países, que reforcem o bom relaciona-
mento a todos os níveis entre parceiros 
de longa data, inicialmente unidos por 
laços de natureza cultural e linguística 
e agora, também, económica, financei-
ra e empresarial.

Naturalmente, o papel activo que a 
CCIPA se propõe e pretende conti-
nuar a desenvolver no âmbito da di-
namização das relações empresariais 
entre os dois países, assentará gran-
demente na continuação do trabalho 
que desenvolve e no seu reconheci-
mento, por parte das entidades ofi-
ciais portuguesas e angolanas, como 
fonte de informação indispensável, 
entidade representativa das empresas 
portuguesas actuantes em Angola e 
do seu apoio na resolução de ques-
tões pertinentes para o desenvolvi-
mento dessas mesmas relações. 

Câmara de Comércio 
e Indústria  
Portugal – Angola
Calçada do Marquês de Abrantes, nº 62 – 1º 
1200 – 719 Lisboa
Tel.: 213 940 133
Fax: 213 950 847
ccipa@cciportugal-angola.pt

www.cciportugal-angola.pt
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Além da construção, nomeadamente 
de infra-estruturas, o imobiliário é ou-
tra das áreas de aposta da Soares da 
Costa, SGPS, SA, em Angola. A presen-
ça continuada do grupo no mercado 
constitui um factor de confiança face à 
concorrência pelo que, segundo fonte 
da empresa, se “pretende capitalizar 
o dinamismo do sector da construção 
angolano, onde a carteira de obras to-
talizava, no final de 2007, o valor de 
373 milhões de euros e o volume de 
negócios ascendeu a 228 milhões de 
euros no mesmo ano”.

Com um volume de negócios global de 
550.541 milhões de euros em 2007, a 
Soares da Costa, SGPS é uma sociedade 
de capitais maioritariamente portugue-
ses que gere um portefólio de empresas 
no sector da construção e obras públicas. 
A empresa desenvolve actualmente a 
maior parte da sua actividade no estran-
geiro, mantendo presença permanente 

nos mercados de Angola e Estados Uni-
dos da América (no Estado da Florida). 
Porém, “a procura de novas oportuni-
dades de negócio noutras localizações 
é uma constante, em obras ou conces-
sões onde as valências e capacidades de 
engenharia da Soares da Costa possam 
constituir uma vantagem comparativa”, 
adianta a mesma fonte.

O desenvolvimento do Grupo na área 
da construção e serviços/concessões 
de projecção internacional é objectivo 
estratégico da Soares da Costa, actual-
mente alicerçada em quatro sub-hold-
ings para seguintes áreas de negócio: 
Construção, Concessões, Indústria e 
Imobiliária. Tendo como objectivo per-
manente a rentabilidade negócio a ne-
gócio, o êxito do Grupo baseia-se num 
crescimento sustentável, apoiado numa 
equipa humana de alta qualidade e 
numa preocupação de diversificação e 
inovação em todos os projectos. Refor-

Grupo português ligado sobretudo à construção, a Soares da Costa tem 
27 anos de presença ininterrupta em Angola, onde tem sido responsável 
pela construção de obras emblemáticas naquele país. Actualmente, tem 
em carteira obras orçamentadas em 373 milhões de euros.

Soares da Costa 

INVESTIMENTO SEGURO EM ANGOLA 

Soares da Costa
Rua Cónego Manuel das Neves, 19
Caixa Postal 2762
Luanda – República de Angola
Tel. +244 222 447 360
Fax +244 222 447 236

www.soaresdacosta.pt

ça a fonte da empresa que “a sociedade 
orgulha-se de ser geradora de valor eco-
nómico, social e intelectual, explorando 
para isso sinergias dentro do Grupo, de 
forma a melhorar a eficiência operacio-
nal e minimizar custos operacionais”.

Em Angola, país em crescimento eco-
nómico acelerado, e só nos últimos dois 
anos, são muitas as obras de referência 
da responsabilidade da empresa portu-
guesa, nomeadamente, as Torres Atlân-
tico, o Edifício Sede da Sonangol, o Park-
ing Lot Building, as Torres Imporáfrica, o 
Condomínio Residencial em Luanda Sul, 
a ponte sobre o rio Catumbela, o Edifício 
AAA, o Edifico do SANA Royal Hotel e o 
Edifício do Largo do Ambiente.

Com origem numa pequena empresa 
familiar, estabelecida no Porto em 1918, 
a Soares da Costa, procedeu a uma pro-
funda reestruturação no final de 2002, 
transformando-se em gestora de parti-
cipações e alterando a razão social para 
Grupo Soares da Costa, SGPS, SA. Em 
termos mundiais, a Soares da Costa po-
siciona-se em 157º lugar como global 
contractor (volume total de negócios), 
e em 95º lugar como international con-
tractor (volume de negócios fora do país 
de origem), na classificação da revista 
norte-americana ENR (2006). O Grupo 
emprega 2.300 colaboradores. 



MERCADO

// Maio 08 // Portugalglobal44

seu posicionamento no mercado an-
golano, transmitindo aos seus clientes 
uma imagem de qualidade, confiança, 
segurança e exclusividade”. 

O estabelecimento de parcerias co-
merciais de valor acrescentado mútuo 
com as médias empresas a operar em 
Angola, através do financiamento de 
projectos de investimento e/ou de ne-
cessidades de tesouraria e da presta-
ção de apoio técnico e jurídico a essas 
mesmas empresas, bem como o apoio 
às empresas e empresários portugue-
ses que estão a expandir a sua activi-
dade para este país são actividades 
principais do BESA. De salientar ainda 
a actuação do banco no apoio às im-
portações de Angola, suportada por 
uma equipa especializada. 

O BESA dispõe também de uma área 
de banca de investimento, cujo desen-
volvimento em Luanda tem vindo a ser 

Grupo Espírito santo

BESA APOIA ANGOLA

Em Angola desde 2001, o Grupo BES, através do Banco Espírito Santo 
Angola (BESA), tem já 25 agências no país, assumindo uma postura 
inovadora e diferenciadora no sector. Uma das suas apostas foi a criação 
do Fundo de Solidariedade que tem como principal missão apoiar 
instituições em Angola em três áreas chave: educação, cultura e social.

Banco Espírito  
Santo Angola
Rua do 1º Congresso, Nº 31
Ingombota – Luanda
Tel.: +244 222 693 600

www.besa.ao

Instalado num país com um vertiginoso 
crescimento da economia, o BESA faz 
a diferença em Angola, considerado o 
“segundo mercado natural” do Grupo 
BES. Actualmente com 25 agências 
dispersas em seis províncias do país, o 
Banco do Grupo BES espera duplicar 
este número e estar presente em todas 
as capitais de província até 2009. Refi-
ra-se que em 2001, quando se instalou 
em Angola, o BESA contava com ape-
nas oito agências e 96 colaboradores. 
Hoje, o número de empregados do 
BESA ascende a 360.

A actividade do BESA, banco comercial 
com sede em Angola, assenta na pres-
tação de um serviço global aos clientes 
particulares (private e afluentes) e em-
presas, apresentando um leque de pro-
dutos inovadores e prestando serviços 
outstanding. Segundo fonte do banco, 
o BESA “diferencia-se da concorrência 
pelas suas acções inovadoras e pelo 

reforçado, referiu a mesma fonte. Esta 
área actua na identificação de oportuni-
dades de negócio nas áreas de project 
and corporate finance, bem como na 
concretização das respectivas soluções. 

Com a criação do Fundo de Solidarieda-
de, o banco do Grupo Espírito Santo as-
sume o papel decisivo que as estruturas 
empresariais devem ter no apoio a causas 
que contribuam para o desenvolvimento 
da sociedade. Este Fundo tem como mis-
são apoiar instituições em três áreas cha-
ve: educação, cultura e social. 
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Com um volume de negócios, em 
2007, de 418 milhões de dólares (cerca 
de 286,6 milhões de euros), dos quais 
25 por cento respeitam à vertente in-
ternacional, o grupo MonteAdriano 
está instalado em Angola, Cabo Verde, 
Marrocos e Roménia, estando actual-
mente a estudar novas oportunidades 
de negócio noutros mercados, segun-
do revelou fonte da empresa.

Em Angola, a MonteAdriano está presen-
te com quatro áreas de negócio – enge-
nharia e construção, agregados e indús-
tria, ambiente e promoção imobiliária –, 
apostando agora, de acordo com a mes-
ma fonte, no desenvolvimento “de parce-
rias estratégicas com o governo angolano 
e as instituições locais, bem como na pro-
moção, cada vez mais, do intercâmbio de 

MonteAdriano  

FORTE PRESENÇA EM ANGOLA

É uma das construtoras portuguesas presentes em Angola, com obras 
que ascendem já a 254 milhões de dólares. A MonteAdriano quer 
agora fortalecer as parcerias estratégicas com entidades e empresas 
angolanas. Ambiente e imobiliária são outras áreas de aposta.

valências técnicas com o tecido empresa-
rial local numa óptica de funcionamento 
integrado e de pró actividade”.

No sector da construção, os projectos 
desenvolvidos pelo grupo estão espa-
lhados por várias zonas do país e têm 
incidido na construção de pontes e 
estradas, além de edifícios, num valor 

que ascende a 254 milhões de dólares 
(cerca de 174,2 milhões de euros). No 
âmbito dos seus investimentos em An-
gola, outras empresas têm surgido no 
universo do grupo, como é o caso da 
MonteAdriano Agregados de Angola, 
que surge da crescente procura de iner-
tes, betões e betuminosos nesse país e 
que tem ainda como função gerir e ex-
plorar os vários areeiros, pedreiras, bem 
como centrais de produção de betão e 
de misturas betuminosas que o grupo 
detém nas províncias de Luanda, Bengo, 
Cuanza Sul, Huambo e Benguela.

O potencial de crescimento de Angola 
associado à crescente preocupação pelo 
meio ambiente está na origem da cria-
ção, em 2007, da Ecovisão Angola, ou-
tra empresa da MonteAdriano que tem 

como principais áreas de intervenção o 
ecoturismo, projectos ambientais de pai-
sagismo e urbanismo, estudos de impacte 
ambiental, campanhas de sensibilização e 
formação profissional. 

Para a área de intervenção que incide 
fundamentalmente na Gestão Integra-
da de Resíduos e na Construção/Reabi-
litação, Manutenção e Gestão de Espa-
ços Verdes foi criada a Resurb, dedica-
da à recolha, transporte, tratamento e 
deposição final de resíduos sólidos. 

O rápido crescimento do sector imobiliário 
é visto pelo grupo MonteAdriano como 
uma oportunidade de negócio e é neste 
contexto que surge a Imaca, que tem a 
seu cargo não só a promoção do Edifício 
S. Paulo, em Luanda, mas também a ges-
tão da construção do empreendimento.

Monteadriano
Sucursal Angola
Praceta Farinha Leitão, 7 - Bairro do 
Maculusso - Luanda
Tels.: + 244 222 390 052 / 222 391 837
Fax: + 244 222 338 777 
ana.nunes@monteadriano.pt

www.monteadriano.pt





Situado no Vale da Rosa, o BlueBiz Glo-
bal Parques, com uma área de 56 hec-
tares, está especialmente vocacionado 
para a instalação de indústrias ligeiras, 
como o automotive, aeronáutica, elec-
tromecânica, assemblagem final e dis-
tribuição e logística. 

A CAT (logística de distribuição automó-
vel) é um dos clientes instalados desde 
2002, ocupando uma área de cerca de 
11 hectares de espaço coberto e desco-
berto. Recentemente, foi assinado um 
contrato para a instalação da LAUAK, 
uma empresa francesa de componentes 
de aeronáutica civil, no BlueBiz, resultado 
do forte investimento que a empresa está 
a fazer na filial portuguesa. A nova unida-
de vai permitir o crescimento da empresa 
quer em espaço quer no que respeita ao 
número de colaboradores, que deverá 
passar dos actuais 100 para 150.

O BlueBiz parque está também apto a 
acolher empresas de serviços nas áreas 

que têm afectas espaços para escritó-
rios. Dispõe ainda de salas para confe-
rências, formação e eventos empresa-
riais no Centro de Negócios. Além disso, 
o parque oferece as utilities necessárias 
para a actividade industrial, dispondo, 
como factor diferenciador, de uma ETAR 
que permite o tratamento das águas re-
siduais das empresas ali instaladas. Todo 
o parque está vedado, o que reforça a 
componente de segurança em perma-
nência. Em termos de acessibilidades, 
está a seis quilómetros do Porto de Se-
túbal e a três centenas de metros da es-
tação ferroviária de mercadorias.

Os novos serviços que a aicep Global 
Parques introduziu nos parques em-
presariais tornaram-nos uma referên-
cia para a atracção de investimento e 
criação de mão-de-obra para o país. As 
novas designação e imagem integram-
se no processo de renovação de ima-
gem da aicep Global Parques, empresa 
do universo da aicep Portugal Global. 

O branding abrangeu toda a sinalética 
e comunicação da aicep Global Par-
ques, de forma a dar maior visibilidade 
e notoriedade à marca e para ser re-
conhecida como parceiro nacional de 
referência no apoio a estratégias de lo-
calização empresarial. Actualmente os 
parques empresariais que a aicep Glo-
bal Parques oferece encontram-se loca-
lizados em Sines – a Zils Global Parques 
(Zona Industrial e Logística de Sines) –, 
em Setúbal – o BlueBiz Global Parques 
(Parque Empresarial da Península de 
Setúbal) – e em Albarraque, no con-
celho de Sintra, o Albiz Global Parques 
(Parque Empresarial de Albarraque). 

NOVA ENTIDADE  
NO PARQUE EMPRESARIAL DE SETÚBAL

BlueBiz Global Parques é a nova designação do antigo Sodiapark,  
o parque empresarial de Setúbal. Com o novo nome chegou também 
uma nova imagem com o objectivo de devolver esta localização  
de excelência à Península de Setúbal. 

BlueBiz  
Global Parques
Estrada do Vale da Rosa,
2910-845 Setúbal
Tel: +351 265 701 901  
Fax: +351 265 783 983

www.globalparques.pt

aicep GLOBAL PARQUES
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Toronto é a maior cidade do Canadá, e 
uma das principais da América do Nor-
te, com uma população metropolitana 
de mais de 5 milhões de habitantes (6a 
maior da AN). É uma cidade cosmopoli-
ta, diversa e multicultural, repleta de arte, 
cultura e comércio, que goza de uma 
(bem merecida) reputação de ser limpa, 
segura e eficiente. E que oferece muitos 
atractivos e diversões, tanto para famílias 
e particulares em férias, como para pro-
fissionais em visitas de negócios e para 
todos aqueles que apreciem um ambien-
te nocturno diversificado e sofisticado. 

Numa visita a Toronto, e caso se encon-
tre com algum tempo livre, sugerimos 
um tour pelas principais atracções con-
centradas na baixa da cidade (down-
town). O ponto de partida seria a famo-
sa CN Tower, até há bem pouco tempo 
o edifício mais alto do mundo, com 553 
metros de altura. Se estiver um dia com 
boa visibilidade, não perca a oportunida-
de de subir aos observatórios e apreciar 

a vista deslumbrante de toda a cidade 
e do lago Ontário. E já agora, porque 
não fazê-lo ao final da tarde e aproveitar 
para jantar bem lá no alto, no famoso 
restaurante giratório “360”. Ao lado da 
CN Tower, encontra-se o Rogers Centre 
(antigo SkyDome), o primeiro estádio 
no mundo com cobertura retráctil. É lá 
que joga a equipa de baseball da cidade, 
os Toronto Blue Jays; se tem curiosida-
de acerca deste desporto americano, é 
relativamente fácil conseguir-se bilhetes 
para assistir a um jogo. 

Toronto é também uma cidade de 
cultura, actualmente a atravessar um 
período de renascença e expansão. A 
não perder os museus Royal Ontario 
Museum e a Art Gallery of Ontario. 
Outros, mais temáticos, mas de grande 
interesse, são o Gardiner Museum of 
Ceramic Art e o Bata Shoe Museum. 

Um outro ex-libris a considerar é a Casa 
Loma, o “castelo de Toronto”, constru-

ído entre 1911 e 1914 numa colina na 
zona central da cidade, para residência 
de família do famoso aristocrata da 
época Sir Henry Pellatt.

Deve visitar também o St. Lawrence 
Market, um bonito mercado onde se 
encontram as mais deliciosas iguarias 
e produtos gourmet. De seguida pas-
se pelo Distillery District, antiga zona 
industrial da época Victoriana, dando 
agora nova vida à cidade como uma 
muito agradável zona de lazer e cultu-
ra, incluindo bares, restaurantes, gale-
rias de arte e espectáculos ao ar livre. 

Toronto é também uma cidade de 
fashion e com várias opções para com-
pras, desde as sofisticadas boutiques 
de marcas famosas em Bloor/Yorkville, 
às lojas mais avant-garde na Queen 
Street West, passando pelo pitoresco 
Kensington Market e pelos espaço-
sos centros comerciais Eaton Centre e 
Yorkdale. Se vier no Inverno e o tem-
po não ajudar, não se preocupe, tem 
sempre a opção do famoso PATH, uma 
rede subterrânea de 27 quilómetros 
com mais de 1.200 lojas e restaurantes, 
que interliga várias entradas do Metro 
(Subway), o comboio inter-urbano Go 
Train e cerca de 50 prédios de serviços 
na baixa da cidade.

Recomenda-se ainda uma visita ao Old 
Fort York, um forte militar fundado em 
1793 para aquartelar tropas inglesas, 
sendo ainda ‘obrigatória’ uma passa-
gem pelos tradicionais bairros Little 
Italy, Queen West, Chinatown, Little In-
dia, Greektown e claro Little Portugal, 
bem representativos da diversidade cul-
tural de Toronto.

Para os que quiserem aventurar-se fora 
da cidade, nada melhor que uma visita 
às Cataratas de Niagara (Niagara Falls, 
a cerca de hora e meia de Toronto), 
uma “maravilha da natureza” (não es-
queça a máquina fotográfica). 

Rede aicep Portugal Global
Escritório de Toronto

UNS DIAS EM TORONTO

PARA ALÉM DOS NEGÓCIOS
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NOTÍCIAS

Um estudo do Observatório da Comunicação (OBERCOM), intitulado “A Internet 
em Portugal (2003-2007)”, revelou que um em cada cinco utilizadores passou a ter 
acesso à Internet a partir de casa. No relatório são comparadas as respostas de dois 
mil inquiridos (com mais de 8 anos de idade) obtidas em 2006, com as respostas 
recolhidas em 2003. O estudo revela que, desde há um ano, 18,5 por cento dos 
inquiridos acede à Internet a partir de casa e que 35,7 por cento são utilizadores de 
Internet. Em 2006, o principal motivo para a não utilização da Internet residia na 
falta de interesse por este meio de informação e comunicação em rede, enquanto 
em 2003, a razão apontada para permanecer off-line foi a falta de computador ou 
de conhecimentos. A percentagem dos inquiridos que faz chamadas via Internet 
mais que duplicou, ao mesmo tempo que a presença do telefone fixo em casa di-
minuiu de 61,7 por cento para 49,3 por cento. 

Fonte: Estudo OberCom: A Internet em Portugal/ 2003-2007

www.obercom.pt/client/?newsId=462&fileName=relatorio_internet_novo.pdf

Mais portugueses na Internet 

Viagens e Turismo ganham terreno

Portugal subiu sete posições no ranking do Índice de Competitividade de Via-
gens e Turismo 2008, face ao índice homólogo de 2007, num total de 130 
países, posicionando-se agora na 15ª posição. De acordo com o Travel and 
Tourism Competitiveness Report 2008 do World Economic Forum, entre os pa-
íses da UE27, Portugal detém a 9ª posição (subiu 4 lugares face a 2007), situ-
ando-se à frente de países como a Holanda, a Irlanda, a Itália e a Grécia.  
Este desempenho positivo ficou a dever-se principalmente ao progresso alcançado 
na componente dos recursos humanos, culturais e naturais que se traduziu na su-
bida de 19 posições no ranking de 2008 (de 30º para 11º lugar).

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008

www.weforum.org/ttcr08browse/index.html

Portugal  
mais competitivo
O relatório Economic Policy Reforms: 
Going for Growth 2008 traça um pa-
norama dos progressos alcançados 
nas políticas estruturais nos 30 países 
da OCDE. No que respeita a Portugal, 
salientam-se os progressos registados 
em áreas importantes para a compe-
titividade, como sejam a redução das 

barreiras à entrada nas indústrias de 
rede (principalmente no sector do gás 
e telecomunicações), a reforma ao ní-
vel do Ensino Básico e Secundário (re-
organização da rede escolar) e Superior 
(avaliação e acreditação das institui-
ções do Ensino Superior) ou a refor-
ma ao nível da Administração Pública.    

Fonte: Economic Policy Reforms:  
Going for Growth 2008

www.oecd.org/economics/goingfor-

growth2008

A aicep Portugal Global vai realizar, ao 
longo deste ano, 27 acções de nature-
za formativa e de sensibilização, desig-
nadas por ABC Mercados. Espanha e 
Rússia serão os mercados em foco no 
dia 15 de Maio, em Leiria. Estas ses-
sões terão lugar, respectivamente, de 
manhã e à tarde. 
A ficha de inscrição para estas acções, 
disponível em:

www.portugalnews.pt/icep/artigo.

asp?cod_artigo=157742

deverá ser enviada para o endereço:

comercial.pme.sul@portugalblobal.pt

Estas acções são gratuitas.

Seminário  
em Casablanca
“Financiamento da Inovação” é o tema 
de um seminário que vai decorrer entre 
os dias 26 e 28 de Maio, em Casablan-
ca, Marrocos, no âmbito do EuroMed 
Innovation and Technologiy Program-
me e do Projecto MedIbtikar.
Em agenda está a realização de vá-
rios workshops onde serão debatidos 
temas como a Avaliação de projectos 
de inovação, Porquê investir em ino-
vação? Serviços de Pré-Investimento e 
Pós-Investimento, e Oportunidades de 
Internacionalização para Empresas Ino-
vadoras, entre outros.
Este seminário realiza-se à margem do 
salão “Maroc Innova 2008”. 

ABC 
Mercados



África do Sul*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola
C  Caso a caso numa base restritiva.

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Antilhas Holandesas
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Arábia Saudita
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Caso a caso.

Argélia
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio, exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

Argentina
T   Caso a caso.

Barein
C   Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Benim
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.
M/L   Caso a caso, numa base muito 

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

Bulgária 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Cabo Verde 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Eventual exigência de garantia 
bancária ou de garantia soberana 
(decisão casuística).

Camarões
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

China* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Chipre 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Colômbia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Coreia do Sul 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Costa do Marfim
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de garantia bancária ou 
de garantia soberana. Extensão 
de prazo constitutivo de sinistro 
para 12 meses.

M/L   Exigência de garantia bancária ou 
de garantia soberana. Extensão 
do prazo constitutivo de sinistro 
de 3 para 12 meses.

Costa Rica
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Croácia
C   Carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro para 
12 meses. Redução da percen-
tagem de cobertura para 90 por 
cento. Limite por operação.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 
meses. Redução da percentagem 
de cobertura para 90 por cento. 
Limite por operação.

Cuba 
T  Fora de cobertura.

Egipto 
C  Carta de crédito irrevogável

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Eslováquia
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Não definida.

Eslovénia 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Estónia
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Etiópia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Gana
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela COSEC ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Hungria
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Iémen
C  Caso a caso, numa base restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Índia
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Indonésia
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão
C   Carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  Garantia soberana. 

Iraque  
T  Fora de cobertura. 

Israel
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Jordânia
C  Caso a caso.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Letónia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Líbano
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
Clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   Clientes públicos: fora de cober-
tura. Clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia
T  Caso a caso.

Lituânia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Macau
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malásia
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malawi
C  Caso a caso, numa base restritiva.

M/L   Clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Malta
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Marrocos*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

México*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Moçambique
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência 
de carta de crédito irrevogável, 
garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
aumento do prazo constitutivo 
de sinistro).

M/L   Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 

COSEC
No âmbito de apólices individuais  
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admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Nigéria
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a even-
tuais garantias (bancárias ou 
contrapartidas do petróleo) e ao 
alargamento do prazo contitutivo 
de sinistro.

Oman
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão ca-
suística).

Panamá
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Paquistão
C  Caso a caso, numa base restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Paraguai
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Perú
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Polónia*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Qatar
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.
República Checa

C  Aberta sem condições restritivas.
M/L   Garantia bancária (decisão ca-

suística).

República Dominicana
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Não definida.

Roménia
C   Exigência de carta de crédito 

irrevogável (decisão casuística).
M/L   Exigência de garantia bancária 

ou garantia soberana (decisão 
casuística).

Rússia
C   Sector público: aberta sem restri-

ções. Sector privado: caso a caso.
M/L  Sector público: aberta sem restri-

ções, com eventual exigência de 
garantia bancária ou garantia sobe-
rana. Sector privado: caso a caso.

S. Tomé e Príncipe
T  Fora de cobertura.

Senegal
C   Em princípio, exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L   Eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. Sector 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento 
e transferência emitida pela 
Autoridade Monetária (BCEAO); 
sector privado: exigência de 
garantia bancária ou garantia 
emitida pela Autoridade Mone-
tária (preferência a projectos que 
permitam a alocação prioritária 
dos cash-flows ao reembolso do 
crédito).

Sérvia e Montenegro
C   Caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, com exigência de 
garantia soberana ou bancária, 
para operações de pequeno 
montante.

Singapura
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Síria
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Suazilândia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Não definida.

Taiwan
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Tanzânia
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma única 
transação para um determinado mercado, enquanto a apólice 
global cobre todas as transações em todos os países para onde o 
empresário exporta os seus produtos ou serviços.

As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem bens 
de consumo e intermédio, cujas transações envolvem créditos de 
curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo um ano,  e que se 
repetem com alguma frequência. 

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
Encontram-se também fora de cobertura Cuba, Guiné-Bissau, 
Iraque e S. Tomé e Príncipe. 
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Turquia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia 
C   Carta de crédito irrevogável. 

Extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

M/L   Garantia bancária ou soberana. 
Extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

Uganda
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Uruguai
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Não definida.

Venezuela
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base restritiva. Clientes 
privados: fora de cobertura.

M/L   Caso a caso, numa base 
restritiva.

Zâmbia
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Advertência:
A lista e as políticas de cobertu-
ra são indicativas e podem ser 
alteradas sempre que se justi-
fique. Os países que constam 
da lista são os mais represen-
tativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. 
Todas as operações são objecto 
de análise e decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos, S. A.
Direcção Internacional

Avenida da República, 58
1069-057 Lisboa
Tel.: 217 913 832  
Fax: 217 913 839
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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

Alemanha
Andorra
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Checa, Rep.
Coreia do Sul
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
EUA
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hong-Kong
Irlanda
Islândia
Itália
Japão
Liechtenstein
Luxemburgo
Mónaco
Noruega
Nova Zelândia
Reino Unido
São Marino
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
Vaticano

Arábia Saudita
Barein
Botswana
Brunei
Chile
China
Chipre–Z. Grega
EAUa

Estónia
Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
Malta
México
Oman
Polónia
Qatar
Trind. e Tobago

África do Sul
Argélia
Bahamas
Barbados
Brasil
Bulgária
Costa Rica
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

Hungria
Ilhas Marshall
Índia
Israel
Letónia
Marrocos
Maurícias
Micronésia
Namíbia
Palau
Panamá
Roménia
Rússia
Tailândia
Tunísia

Aruba 
Cazaquistão
Colômbia 
Croácia 
Egipto 
El Salvador 
Fidji
Filipinas 
Peru
Turquia
Uruguai
Vietname 

Antilhas Holandesas
Azerbeijão
Dominicana, Rep.
Guatemala
Indonésia
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Papua–Nova Guiné
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Ucrânia

Albânia
Angola
Ant. e Barbuda
Arménia
Bangladesh
Benin
Butão
Cabo Verde
Camboja
Comores 
Djibouti
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Honduras
Iemen
Irão
Jamaica
Kiribati
Líbia
Maldivas
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
Nauru
Nigéria
Paquistão
Paraguai
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sri Lanka
Suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

Afeganistão
Argentina
Belize
Bielorussia
Bolívia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Camarões
Campuchea
Cent. Af, Rep.
Chade
Congo
Congo, Rep. Dem.
Coreia do Norte
C. do Marfim
Cuba 
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné, Rep. da
Guiné-Bissau 
Haiti
Iraque
Laos
Líbano
Libéria
Madagáscar
Malawi
Mauritânia
Moldávia 
Myanmar
Nepal 
Nicarágua
Níger 

Quirguistão
Ruanda
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe 
Salomão 
Seicheles 
Serra Leoa 
Sérvia
Síria 
Somália 
Sudão 
Suriname 
Tadzequistão
Togo 
Tonga 
Zimbabué 

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
* Não é aplicável o sistema de prémios mínimos, à excepção da Eslováquia, Hong-Kong e Taiwan.

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. 

Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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mance no domínio dos negócios interna-
cionais e pelo seu programa de 250 even-
tos para especialistas e consumidores. A 
Prolight+Sound cresceu enquanto plata-
forma da indústria para grandes projectos 
e investimentos estratégicos.

Segundo César Carapinha, CEO do Gru-
po Visound, a participação pela segunda 
vez nesta feira foi “muito positiva”. O res-
ponsável afirmou que “a empresa conse-
guiu concretizar contratos de distribuição 
e encontrar novas oportunidades de ne-
gócio”. A empresa estima que o valor das 
suas vendas durante o próximo ano as-
cenda aos 2 milhões de euros, “em virtu-
de da nossa presença na feira”, acrescen-
tou. Os principais objectivos da empresa 
ao expor na Musikness foram “consolidar 
as marcas que representamos em Portu-
gal e Espanha e procurar novas oportuni-
dades”, explicou César Carapinha.

A Jocavi, também presente pela segun-
da vez na feira Prolight+Sound, conta 
com um balanço positivo da participa-
ção, refere Cecília Gonçalves, responsá-
vel da empresa: “fizemos bons contac-
tos a nível internacional e conseguimos 
os nossos principais objectivos que são 
tornar a empresa cada vez mais conhe-
cida a nível global e arranjar o maior 
número de distribuidores”.

Cinco empresas portuguesas marcaram 
presença nesta grande feira internacio-
nal para instrumentos musicais, soft-
ware e hardware de música, partituras 
e acessórios. As empresas representa-
das foram o Grupo Visound, a Acústica, 
a CVA Electrónica, a Jocavi e a Leid.

Vai realizar-se de 15 a 20 de Julho, em 
Luanda, mais uma edição da FILDA, o 
mais importante evento económico no 
mercado angolano. A aicep Portugal 
Global, no âmbito do QREN, propõe-
se dinamizar a presença nacional neste 
certame, assumindo para tal a orga-
nização do Pavilhão de Portugal neste  
acontecimento empresarial.

A dimensão internacional da FILDA 
acentua-se de ano para ano e, na úl-

tima edição, estiveram presentes cer-
ca de 600 expositores provenientes 
de quase todos os países do mundo. 
Portugal tem sido, desde sempre, a 
presença mais expressiva, fazendo-se 
representar, desde a primeira edição, 
com um pavilhão próprio.

De modo a potenciar a presença na-
cional neste certame, a aicep Portugal 
Global, além da organização do Pavi-
lhão de Portugal, dinamizará ainda um 

conjunto de acções paralelas, nomea-
damente a conferência – Portugal em 
Foco – dedicada aos sectores das TIE, 
Serviços e Bens de Equipamento.

Para mais informações, contacte:

mariza.cortereal@portugalglobal.pt

Ou visite o site:

FILDA

FEIRAS

www.musikmesse.com 

MUSIKMESSE/PROLIGHT+SOUND 2008

Realizado em Abril, em Frankfurt, na Ale-
manha, este é o maior certame mundial 
na área da comercialização de instrumen-
tos musicais e de tecnologias de som e 
iluminação e está dividido em duas gran-
des áreas. A Musikness é muito apreciada 
pela sua orientação profissional, perfor-

filda@nexus.ao 

www.filda-angola.com 



FEIRAS  
EM PORTUGAL

SMOP
Salão Profissional de Moda
Local: Lisboa
Data: 4 a 7 de Setembro
Organização: SMOP – Organização de 
Feiras de Moda, Lda.
smop@smopmoda.com
www.smopmoda.com

PORTOJOIA
Feira Internacional de Joalharia, 
Ourivesaria e Relojoaria
Local: Exponor (Porto)
Data: 24 a 28 de Setembro
Organização: Associação de Parques e 
Exposições do Norte
info@exponor.pt
www.exponor.pt

FEIRAS  
NO ESTRANGEIRO

HEIMTEXTIL
Feira Internacional de Utilidades 

Domésticas e Decoração de Interiores
Local: Moscovo (Rússia)
Data: 9 a 12 de Setembro de 2008
Organização: Textilexpo JSC
inter@textilexpo.ru
www.textilexpo.ru

MOSCOW INTERNATIONAL 
AUTOMOBILE SALON
Feira Internacional do Automóvel
Local: Moscovo (Rússia)
Data: 28 de Agosto a 7 de Setembro
Organização: Crocus Expo International 
Exhibition Centre
Expo8@crocus-off.ru
http://eng.crocusexpo.ru

AMB
Exposição Internacional de Tratamento de 

Metais (Máquinas, Ferramentas e Laser)
Local: Estugarda (Alemanha)
Data: 9 a 13 de Setembro
Organização: Messe Stuttgart International
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de

IAUTUMN FAIR BIRMINGHAM
Feira Internacional do Outono  
de Birmingham
Local: Birmingham (Reino Unido)
Data: 7 a 10 de Setembro
Organização: Trade Promotion Services 
Ltd – EMAP TPS
tps@tps.emap.co.uk
www.springfair.com

IJL
Feira Internacional de Joalharia
Local: Londres (Reino Unido)
Data: 31 de Agosto e 1 de Setembro
Organização: Reed Exhibition Ltd.

inquiry@reedexpo.co.uk
www.reedexpo.com

NATIONAL FLOOR SHOW
Feira de Artigos para o Chão
Local: Harrogate (Reino Unido)
Data: 2 a 4 de Setembro
Organização: CMP Information Ltd.

jblack@cmpinformation.com
www.nationalfloorshow.co.uk

POZNAN FASHION DAYS
Feira de Confecções e Tecidos
Local: Poznan (Polónia)
Data: 2 a 4 de Setembro
Organização: Poznan International Fair Ltd.

info@mtp.pl
www.mtp.pl

INTERMODA
Feira Internacional de Moda
Local: Bratislava (Eslováquia)
Data: 2 a 4 de Setembro
Organização: Incheba a. s.

incheba@incheba.sk

CHINA INTERNATIONAL 
FOOTWEAR FAIR AND MODA 
SHANGAI
Feira Internacional de Calçado e Moda
Local: Xangai (China)
Data: 3 a 5 de Setembro
Organização: Ásia Pacific Leather Fair Ltd.
sales@aplf.com
www.aplf.com

PRET-A-PORTER PARIS
Feira do Pronto a Vestir
Local: Paris (França)
Data: 4 a 7 de Setembro
Organização: SODES

exhidept@pretparis.com
www.pretparis.com

TISSU PREMIER
Feira de Tecidos e Acessórios para a 
Distribuição Europeia Organizada
Local: Lille (França)
Data: 3 e 4 de Setembro

Organização: Federation de la Maille
lafederation@mhnet.fr
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REDE 
EXTERNA 
DA AICEP

Centro de Negócios

Escritórios

Representações

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

ALEMANHA / Berlim

ANGOLA / Luanda

ARGÉLIA / Argel

ARGENTINA / Buenos Aires

ÁUSTRIA / Viena

BÉLGICA / Bruxelas

BRASIL / São Paulo

CABO VERDE / Praia

CANADÁ / Toronto

CHILE / Santiago do Chile

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA 
/ Xangai

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA  
/ Pequim

COREIA DO SUL / Seul

DINAMARCA / Copenhaga

S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Nova Iorque

Copenhaga

Berlim

Haia

Bruxelas

Dublin

Londres

Paris

Milão

Barcelona

Madrid

Praia

Rabat

São Paulo

Santiago do Chile
Buenos Aires

Argel
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
/ Dubai

ESPANHA / Madrid

ESPANHA / Barcelona

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

/ Nova Iorque

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

/ S. Francisco

FINLÂNDIA / Helsínquia

FRANÇA / Paris

HOLANDA / Haia

HUNGRIA / Budapeste 

ÍNDIA, REPÚBLICA DA / Nova Deli

IRLANDA / Dublin

ISRAEL / Telavive

ITÁLIA / Milão

JAPÃO / Tóquio

MACAU / Macau  

MARROCOS / Rabat

MÉXICO / Cidade do México

MOÇAMBIQUE / Maputo

NORUEGA / Oslo

POLÓNIA / Varsóvia

REINO UNIDO / Londres

REPÚBLICA CHECA / Praga 

ROMÉNIA / Bucareste

RÚSSIA / Moscovo 

SINGAPURA / Singapura

SUÉCIA / Estocolmo

SUÍÇA / Zurique

TUNÍSIA / Tunes

TURQUIA / Ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

Oslo
Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

Ancara

Telavive

Dubai

Pequim

Nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura
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THE AGE OF TURBULENCE - ADVENTURES IN A NEW WORLD

Este livro é um best-seller nos Estados 
e um dos melhores livros publicados 
no ano de 2007, segundo o Financial 
Times. A primeira parte do livro descre-
ve o seu percurso desde a juventude, 
em Nova Iorque, até ser considerado 
como um dos homens mais poderosos 
do mundo, na sua qualidade de chair-
man do Federal Reserve Bank (FED). A 
segunda parte é dedicada às reflexões 
que Alan Grenspan faz sobre os princi-
pais temas da economia mundial, desde 
o income inequality até ao crescimento 
da China. Uma frase do livro – “I am sa-
ddened that it is politically inconvenient 
to acknowledge what everyone knows: 
the Iraq war is largely about oil” – teve 
forte impacto político nos Estados Uni-
dos e rapidamente percorreu o mundo 
através dos media. Alan Greenspan 
conta-nos também como foi determi-
nante, para a estabilidade da economia 
mundial, a actuação do FED no crash 
da bolsa em Outubro de 1987 e nos 
ataques terroristas do 11 de Setembro 
de 2001. Refere igualmente a impor-
tância que tiveram a queda do Muro 
de Berlim e o fim da Guerra Fria para 
a nova ordem económica mundial, no-
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Autor: Alan Greenspan

Editor: The Pinguin Press

Ano: 2007

meadamente para o aparecimento de 
novas potências como os BRIC – Brasil, 
Rússia, Índia e China. Com 531 páginas 
é um livro de fácil leitura e muito in-
formativo para quem se interessa pela 
evolução da economia, tanto america-
na como mundial, desde os anos 50.

Alan Greenspan nasceu em 1926, em 
Washington Heights, nos subúrbios 
de Nova Iorque. Depois de ter estuda-
do música e actuado como intérprete 
(tocava clarinete), tirou o seu PhD em 
Ciências Económicas, na New York 
University. Em 1954 criou a sua própria 
empresa de consultadoria, a Townsend-
Greenspan & Co. Entre 1974 e 1977, 
foi responsável pelo Council of Econo-
mic Advisers do Presidente Gerald Ford. 
Em 1987, o Presidente Ronald Reagan 
nomeou-o chairman do Federal Reser-
ve Bank, posição que manteve durante 
quase 20 anos. Reformou-se em 2006. 

151 IDEIAS PRÁTICAS PARA AUMENTAR AS SUAS VENDAS

Esta obra de Linda Sparks é um manual 
prático apostado em ajudar as empre-
sas a conquistar clientes (criando laços 
comerciais duradouros) e a consolidar 
vendas (construindo um negócio bem 
sucedido). A fórmula das “151 ideias” 
permite seleccionar aquelas que são 
aplicáveis a cada fase do negócio, numa 
perspectiva de crescimento sustentado. 
A maior eficácia desta aplicação depen-
de, naturalmente, do envolvimento dos 
colaboradores na sua selecção e imple-
mentação. O objectivo é vender mais e 
melhor e, portanto, adoptar uma abor-
dagem mais pró-activa ao sector das 

vendas. Tendo por base estratégias de 
mercado e um vasto leque de modelos 
empresariais, o livro destina-se a gesto-
res, chefes de vendas e colaboradores. 

Depois de ter dedicado 25 anos ao sec-
tor de vendas, Linda Sparks fundou, em 
1990, a sua própria empresa de forma-
ção e consultoria.

Autor: Linda Sparks

Editor: Europa-América

Ano: 2008
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