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Estas eram as expressões corporais 
e as perguntas que atravessavam as 
mentes dos cerca de 185 jovens que 
estavam à nossa frente no início do 
campus da edição C12 do Programa 
Contacto, no passado mês de Maio… 
E eram seguramente as mesmas dos 
anteriores Contactos.

Com esta nova edição entrou-se numa 
nova fase do Programa. Com efeito, 
agora no âmbito do QREN, mais es-
pecificamente no POPH – Programa 
Operacional Potencial Humano, temos 
o desafio de, nos próximos anos, pro-
porcionar estágios do INOV Contacto 
a 1.650 jovens.

Este salto quantitativo – concentrar-se-
ão em apenas três anos mais estágios 
INOV Contacto que em todas as 11 
edições anteriores (1.552) – deve-se 
seguramente à afirmação e reconheci-
mento positivo que o Programa alcan-
çou desde a sua primeira edição e que, 
inclusive, a nível internacional, levou a 
Direcção Geral da Indústria e da Empre-
sa da Comissão Europeia a considerar 
o INOV Contacto como uma “Boa Prá-
tica” e, ainda, a ser proposto também 
como uma “Melhor Prática” à OCDE 

por uma das consultoras independen-
tes daquela organização.

Esse reconhecimento, aliado à elevada 
qualidade dos jovens “contacteantes” 
e ao empenho que a equipa da aicep 
Portugal Global colocou no reforço do 
Programa, na linha do apoio ao desen-
volvimento de carreiras internacionais e 
ao ganho de competências em matéria 
de negócios internacionais que conside-
ramos estratégico para Portugal, levou o 
Governo a considerar o reforço do Pro-
grama e também a criação de uma nova 
vaga de iniciativas na mesma linha da in-
ternacionalização (INOV Vasco da Gama, 
INOV Art, INOV Mundus e ainda um sig-
nificativo reforço do INOV Jovem).

O desafio está agora nas nossas mãos. 
Fazer mais e melhor com o INOV Con-
tacto, melhorar e optimizar a gestão do 
Programa, ajudar a implementação e 
desenvolvimento das outras iniciativas 
INOV, abranger novas áreas e domínios 
específicos não cobertos pelos actuais 
Programas, enfim, contribuir para uma 
melhor internacionalização da Econo-
mia Portuguesa.

RENATO HOMEM
Administrador Executivo da aicep Portugal Global

Caras ansiosas, ligeiramente inclinadas  
para a frente, muita expectativa  
e alguma tensão:  
‘ Mas afinal para que mercado vou?  
Com que empresa fico?  
O que vou fazer em concreto?...’
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A formação, através de um estágio, de jovens licenciados em 
empresas ou instituições em mercados prioritários, proporcionando-
lhes uma carreira internacional que lhes permita potenciar 
oportunidades de negócio para Portugal é um dos grandes 
objectivos do INOV Contacto. Paralelamente, o programa visa 
aumentar a competitividade das empresas e da economia nacionais, 
objectivo para o qual é fundamental a partilha de experiências e 
de conhecimento. Desde a sua criação, primeiro como Contacto e, 
mais recentemente, como INOV Contacto, este inovador programa já 
envolveu mais de 1.500 jovens licenciados, 500 empresas e 50 países.

INOV Contacto
DEZ ANOS DE CONTACTO  
COM O MUNDO

O INOV Contacto é um programa de es-
tágios internacionais que proporciona a 
jovens recém-licenciados seleccionados 
a colocação numa empresa ou insti-

tuição portuguesa ou estrangeira num 
determinado mercado externo, por um 
período entre seis a nove meses e após 
formação recebida em Portugal.

Gerido pela aicep Portugal Global, o 
INOV Contacto vai já na 4a edição, 
dando seguimento ao Programa Con-
tacto lançado em 1997 pelo antigo 
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ICEP. Com um balanço claramente 
positivo e apontado como uma das 
metas atingidas no âmbito do Plano 
Tecnológico do Governo, o INOV Con-
tacto assumiu, nas últimas edições, 
um denominador marcadamente liga-
do à tecnologia e inovação.

Além da qualificação de jovens quadros 
em matéria de internacionalização em 
mercados-chave para a economia por-
tuguesa, o programa contribui, simul-
taneamente, para o aumento da com-
petitividade das empresas nacionais e 
para a melhoria da imagem de Portugal 
no exterior. Os jovens “contacteantes” 
poderão ainda, e após a conclusão do 
estágio, ter um papel fundamental na 
captação de oportunidades de negócio 
para Portugal, sobretudo quando pros-
seguem uma carreira internacional.

contactos, entre outros), estando igual-
mente equacionado o alargamento da 
rede por convite e a constituição de 
parcerias com outras redes. Através da 
rede, serão ainda potenciadas aborda-
gens informais a mercados e produtos.

Para as empresas portuguesas, a Ne-
tworkContacto, enquanto rede de con-
tactos internacionais, possibilita o con-
tacto com agentes económicos, apro-
ximando o tecido empresarial nacional 
de mais de 50 mercados externos. Além 
disso, divulga novas oportunidades de 
negócio e de investimento, constituindo, 
simultaneamente, um canal de promo-
ção da oferta nacional. No fundo, a rede 
permitirá uma melhor e maior transfe-
rência de conhecimentos para as empre-
sas, designadamente para as PME, em 
áreas chave da sua competitividade.

A evolução da rede social e de conhe-
cimento (NetworkContacto), destinada 
a capitalizar o conhecimento adquirido 
no âmbito do projecto e a maximizar a 
sua utilidade nas empresas e na eco-
nomia portuguesas, é uma das novas 
metas do programa.

Apoiar as empresas
A rede do INOV Contacto, além de con-
tribuir para o aumento da competitivi-
dade da economia portuguesa, deverá 
também ser parte activa na criação de 
uma imagem e da identidade de Por-
tugal como um país de talentos e valo-
res, empreendedor e competitivo. Para 
atingir estes objectivos, a NetworkCon-
tacto será dotada de novas ferramentas 
que permitam partilhar facilmente o 
conhecimento (sobre mercados, áreas 
de actividade, tendências de negócio, 
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É de sublinhar que a crescente adesão 
de empresas nacionais e estrangeiras 
ao INOV Contacto tem demonstrado 
consistência e reconhecimento pelo 
programa, traduzido num cada vez 
maior volume de pedidos edição após 
edição. A maioria das empresas envol-
vidas considera que o INOV Contacto é 
um programa estruturante e inovador 
e mais de 80 por cento atesta o apoio 
efectivo dos estagiários nas actividades 
e processos de internacionalização que 
desenvolvem.

Para os jovens “contacteantes”, o INOV 
representa o início de uma carreira in-
ternacional sustentada pela experiência 
e conhecimentos adquiridos, que ago-
ra vêem aplicados nas empresas onde 
trabalham. Sublinhe-se que um terço 
destes jovens é convidado a ficar na em-
presa ou no mercado onde fez o estágio 
e que 70 por cento dos participantes 
considera que o programa contribuiu 
significativamente para a sua integração 
no mercado de trabalho e que as com-
petências adquiridas são uma mais valia 
para a competitividade empresarial na-
cional à escala global. De referir também 
que, para alguns deles, essa experiência 
internacional traduziu-se na criação das 
suas próprias empresas, havendo exem-
plos de jovens empreendedores em di-
ferentes ramos de actividades.

Novas edições em 2008
São 185 os jovens licenciados que fo-
ram seleccionados para a 4a edição do 
INOV Contacto, lançada em finais de 
Maio. Com esta iniciativa, pretendeu-
se preparar e sensibilizar estes quadros 
para uma visão global da economia, as-
sim como para o comportamento das 
diferentes sociedades e culturas nos 
domínios mais inovadores da gestão 
internacional dos negócios. 

O encerramento do campus desta nova 
edição do programa foi feito pelo Presi-
dente da aicep Portugal Global, Basílio 
Horta, que apresentou o INOV Contac-
to como “uma prioridade da Agência e 
do Governo, na perspectiva da interna-
cionalização e da projecção da imagem 
do país no estrangeiro, de que os esta-
giários são desde já agentes activos”. 
Foi também realçada a necessidade de 
Portugal, sendo embora um país pe-

queno, ser competitivo nos mercados 
externos, nomeadamente “através de 
uma economia cada vez mais aberta, 
na qual não basta as empresas e os 
quadros portugueses serem bons, pois 
é preciso mostrarem que são efectiva-
mente os melhores”, numa alusão ao 
desafio que o INOV Contacto lança aos 
seus estagiários. 

Foi enfatizada igualmente a importân-
cia de cada um, como estagiário ou 
futuro quadro, desenvolver “a capaci-
dade de jogar em diferentes tabuleiros 
da realidade económica, social e cultu-
ral, seja a nível local ou internacional, 
tornando-se capaz de produzir mais e 
diferente em tudo o que fizer”. Nada 
melhor, pois, acrescentou, que o capital 
humano representado pelos próprios 
estagiários, “naturalmente abertos a 
novas experiências de formação e de 
intercâmbio cultural”. Reiterou ainda 
a importância dos estagiários, aquando 
do seu regresso ou mesmo se não re-

gressarem, “sentirem que farão sempre 
parte de uma experiência em rede, de 
uma mais-valia partilhada e inestimável 
para a economia e o desenvolvimento 
do seu país”. 

A aicep Portugal Global, finalizou, “é 
apenas um meio, pois o importante 
são as pessoas e o modo como que-
rem construir com satisfação e sucesso 
o seu futuro”. Nesta medida, a Agên-
cia, através da dinâmica internacional 
do INOV Contacto, “quer ser parceira 
neste processo de crescimento de cada 
estagiário, desde já investindo nele a 
oportunidade de conhecerem de per-
to novas realidades e novos mercados 
e ganharem importante know-how, no 
terreno, com a internacionalização das 
empresas portuguesas”. 

Os jovens irão agora realizar estágios 
internacionais nas áreas da sua for-
mação, onde se destacam a gestão, a 
economia e o marketing, a engenha-
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ria e as tecnologias de informação, 
sendo acolhidos por empresas portu-
guesas no estrangeiro e por multina-
cionais, todas situadas em mercados 
tão diversos como os EUA, a Espanha, 
o Reino Unido, a Holanda, a Alema-
nha, o Peru, a Índia e a China. Entre 
as empresas de acolhimento con-
tam-se a Bial, a Cisco, a Consulgal, a 
Critical Software, a Efacec, o Grupo 
Pestana, a Infineon, a Logoplaste, a 
Outsystems, a Portucel/Soporcel e a 
Sonae Sierra.

A próxima edição do INOV Contacto, a 
lançar no início de Julho para começar 
no último trimestre deste ano (Outu-
bro/Novembro), contará com uma ofer-
ta de cerca de 350 estágios. O INOV 
Contacto – Estágios Internacionais de 
Jovens Quadros é uma iniciativa do 
Ministério da Economia e da Inovação, 
apoiado pela União Europeia e pelo 
QREN/POPH, sendo gerido pela aicep 
Portugal Global. 

Dez anos em balanço
Mais de dez anos depois da sua géne-
se e no seu quarto ano de vida como 
INOV, o programa da aicep Portugal 
Global está mais forte que nunca e 
recomenda-se vivamente. Resultado 
da reformulação do antigo programa 
Contacto, que teve a primeira edição 
em 1997 no então Icep Portugal e em 
apenas três anos, no período entre 
2005 e 2007, apoiou a qualificação no 
estrangeiro de 500 jovens profissionais 
ou quadros de empresas, em áreas cha-
ve do conhecimento, dotando-os de 
competências efectivas nos domínios 
da inovação. Tudo numa lógica de con-
tinuidade com o que vinha acontecen-
do até aí com o programa antecessor, 
mas reforçando o investimento na re-
novação, no alargamento e na consoli-
dação da rede NetworkContacto.

Se o balanço final destes dez anos, em 
termos do efectivo valor acrescentado 
para a economia portuguesa não é 
fácil de fazer, os números envolvidos 
reflectem, numa leitura imediata, o 
prestígio que este programa tem al-
cançado junto dos recém-licenciados 
e empresários portugueses. Só nas úl-
timas três edições, registaram-se por 
parte das empresas inscritas pedidos 
de estágios três vezes superiores à 
oferta disponibilizada: inscreveram-se 
nas duas primeiras 227 empresas que 
ofereceram 595 lugares para 302 es-
tagiários seleccionados e 233 empre-
sas que ofereceram 685 lugares para 
190 estagiários seleccionados. Na 10a 
edição, totalmente dedicada ao sector 
das novas tecnologias, as 78 empresas 

inscritas ofereceram 334 lugares, para 
um total de 85 estagiários.

No total das onze edições, este progra-
ma de estágios internacionais recebeu 
25.500 candidaturas, tendo sido dis-
ponibilizados ao longo deste período 
1.550 estágios. Em consequência desta 
enorme adesão, a taxa de recrutamento 
média é de seis por cento possibilitan-
do a escolha dos melhores candidatos, 
para um programa que se pretende de 
grande qualidade. No que se refere à 

média de idade dos estagiários, esta 
tem sido de 26 anos, dos quais 57 por 
cento são do sexo masculino e 43 por 
cento do sexo feminino. Cerca de me-
tade dos estagiários têm formação su-
perior nas áreas de gestão e economia 
e um quarto nas áreas de engenharia e 
novas tecnologias, sendo a Universida-
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São já cinco as medidas do progra-
ma INOV destinadas a jovens qua-
dros portugueses. Além do INOV 
Contacto, que apoia a formação de 
quadros qualificados num contexto 

internacional, e do INOV Jovem, 
destinado a jovens qua-

dros para a inovação 
das PME, o Governo 

aprovou já este ano 
três novos pro-
gramas: o INOV 
Vasco da Gama, 
o INOV Art e o 
INOV Mundus. 

O INOV Jovem, 
desenvolvido no âm-

bito do Plano Tecnoló-
gico e gerido pelo IAPMEI, 

apoia a inserção, em PME, de 
jovens licenciados e com qualificações 
em áreas criticas para a inovação e o 
desenvolvimento empresarial.

Igualmente gerido pela aicep Portu-
gal Global, o INOV Vasco da Gama 
é destinado a empresários e gestores 
de empresas nacionais e envolverá, 
este ano, a qualificação prática de 
cerca de 50 candidatos em empresas 
e organizações de referência inter-
nacional, seleccionadas para o efei-
to, nos mercados considerados prio-
ritários para a economia nacional.

Na área da cultura, o INOV Art per-
mitirá a atribuição de 200 estágios 
profissionais para jovens com quali-
ficações ou aptidões específicas nas 
áreas da arte e da cultura, procu-
rando dar-lhes uma oportunidade 
de inserção profissional.

De criação mais recente no âmbito 
do Programa INOV Jovens Quadros, 
o INOV Mundus vai apoiar os jovens 
licenciados na área da cooperação. O 
objectivo é, ao longo dos próximos 
três anos, abranger 250 jovens quali-
ficados, mediante a realização de es-
tágios profissionalizantes, sobretudo 
de carácter internacional, junto de 
entidades públicas ou privadas. 

INOVar é preciso

de do Porto, a Universidade Técnica de 
Lisboa e a Universidade Católica Portu-
guesa as grandes emissoras de recém 
licenciados candidatos ao programa.

Em relação aos mercados, foram 
abrangidos 66 nos cinco continentes, 
tendo os Estados Unidos, o Brasil, a 
Espanha, o Reino Unido e a China 
absorvido mais de metade dos está-
gios INOV Contacto, com o grande 

mercado asiático a apresentar a subi-
da mais acentuada, com 91 estagiá-
rios recebidos nos dois últimos anos. 
Cerca de 500 entidades já foram 
receptoras de estagiários, sendo 40 
por cento empresas nacionais e 51 
por cento empresas estrangeiras. Os 
sectores de actividade da consultoria, 
biotecnologia e novas tecnologias fi-
caram com a parte de leão dos está-
gios concedidos. 
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Conhecido e reconhecido como um 
instrumento gerador de oportunida-
des de trabalho e de desenvolvimen-
to profissional para jovens licenciados 
e como um sistema dinamizador da 
internacionalização da economia, o 
programa INOV Contacto é hoje uma 
referência nacional e internacional, a 
ponto de já ter sido proposto à OCDE 
como uma “melhor prática”, por uma 
das consultoras independentes daque-
la organização.

A aicep Portugal Global, como entidade 
responsável pela gestão e dinamização 
deste programa de estágios internacio-
nais de jovens quadros, encara o INOV 
Contacto com um duplo olhar: o de 
uma realidade útil e com consequên-
cias reprodutivas tanto para os jovens 
que nele têm vindo a participar, como 
para as empresas que os acolhem; e 
também como símbolo do paradigma 
que norteia a acção da agência no sen-
tido de desenvolver um ambiente de 

negócios competitivo que contribua 
para a crescente inserção internacional 
das empresas portuguesas.

O INOV Contacto funciona como uma 
espécie de chave de ignição de um pro-
cesso cujos efeitos se exprimem num 
elevado número de jovens licenciados 
que contactam experiências profissio-
nais em países dos cinco continentes e 
no enriquecimento das empresas que, 
através destes jovens, absorvem estas 
experiências e a criatividade que elas 
proporcionam. Trata-se, pois, de um 
investimento centrado nas potenciali-
dades da juventude e orientado pelo 
método da troca baseada no conheci-
mento como factor de mudança e de 
desenvolvimento rumo a um futuro 
que já começou marcado pela globali-
zação da economia.

Considero que este programa exemplar 
e que tem vindo a crescer e a aperfei-
çoar-se em cada uma das suas edições, 

A “MELHOR PRÁTICA”  
DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL 

representa um sistema, a um tempo, 
convergente e expansivo: 
Convergente porque congrega os in-
teresses dos jovens licenciados que a 
ele se candidatam, os interesses das 
empresas que a ele tem vindo a aderir 
de forma cada vez mais expressiva e os 
interesses da economia nacional;
Expansivo porque os jovens estagiários 
– com a sua origem, generosidade e 
preparação – levam conhecimento so-
bre Portugal às empresas e países onde 
estagiam. Trazem novos conhecimen-
tos e práticas desses diversos destinos. 
Relacionam as empresas, onde, na sua 
esmagadora maioria, são depois colo-
cados, por vezes em altos cargos de 
decisão. Enfim, tornam-se importantes 
agentes de mudança e de expansão de 
uma economia que não pode escapar 
ao imperativo da internacionalização.

O INOV Contacto rege-se, assim, por uma 
lógica de construção em rede, de dimen-
são universal e pluridisciplinar quanto às 
actividades que abarca. A NetworkCon-
tacto, que se projecta, na prática, para 
além  do sítio http://www.networkcon-
tacto.com/, bem como da newsletter 
digital http://visaocontacto.blogs.sapo.
pt/, são expressão da dimensão e da vita-
lidade desta rede em expansão.

A todos os que já participaram neste 
programa do Ministério da Economia 
e Inovação gerido pela AICEP, especial-
mente aos jovens estagiários e às em-
presas que os vão receber nesta edição 
de 2008, exprimo os meus votos das 
maiores felicidades, desejando-lhes o 
melhor futuro pessoal e empresarial. 
Aos que não tiveram a oportunidade 
de serem seleccionados, na maioria dos 
casos por imperativo das limitações de 
natureza numérica, uma palavra de es-
tímulo e de apelo à perseverança. 

BASÍLIO HORTA
Presidente do CA da aicep Portugal Global
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Para Vanessa Rodrigues a ideia de 
trabalhar e viver num país desconheci-
do sempre fora irresistível. O aliciante 
do desafio era saber como reagiria pes-
soal e profissionalmente num contexto 
que não era o dela. Colocada numa 
empresa em São Paulo, onde continua 
depois de acabado o estágio, relembra 
as dificuldades dos primeiros tempos e 
os níveis de superação pessoal que esta 
experiência internacional lhe propor-
cionou. “No meu caso, falando do iní-
cio do estágio, estava muito insatisfeita 
com o trabalho e os objectivos que me 
foram atribuídos, porque era numa 
área colateral e não na minha forma-
ção base que desenvolvia a minha ac-
tividade. Lembro-me que desanimei na 
altura e como tive de reagir e reinventar 
o trabalho, analisando como seria pos-
sível conciliar os interesses da empresa 
com aquilo que me realizava profissio-
nalmente. Delineei uma proposta de 
trabalho que o meu coordenador e a 
aicep Portugal Global aceitaram e isso 
alterou a forma de ver a minha vida no 
mundo do trabalho. Onde à partida eu 
via uma impossibilidade, o INOV Con-
tacto permitiu-me uma oportunidade 
de motivação profissional. Estava so-

Testemunhos de estagiários

MARCADOS PELO INOV CONTACTO
O INOV Contacto marcou as suas vidas e ajudou a traçar o seu futuro. Vanessa 
Rodrigues, António Mesquita, Vânia Moreira e Hugo Veiga deixam aqui o 
testemunho da experiência mais marcante das suas vidas.

zinha, tive de tornear obstáculos e de 
estar atenta às oportunidades”.

Para a ex-estagiária, oriunda da área da 
comunicação social, também é possível 
alterar a perspectiva às vezes limitada 
com que os empresários recebem os 
estagiários do INOV Contacto. Na sua 
opinião, cabe a estes propor trabalhos 
de longo prazo, não aceitando de mão 
beijada a ideia de que os nove meses 
do estágio são insuficientes para deixar 
marca nas empresas receptoras.

António Mesquita é um veterano 
do programa Contacto. Há dez anos, 
numa altura em que as oportunidades 
para os jovens recém-licenciados en-
veredarem por experiências de traba-
lho internacionais eram poucas, a 1ª 
edição abriu-lhe as portas de um dos 
países mais desenvolvidos do mundo: o 
Japão. Nele, mergulhado numa cultura 
completamente diferente, desenvolveu 
uma série de competências chave, tan-
to ao nível da personalidade e forma 
de estar, como em termos profissio-
nais na sua área de formação: gestão 
de empresas. Para António Mesquita, 

perceber a importância do trabalho em 
equipa foi um ensinamento de valor 
inestimável: “aprendi a trabalhar em 
rede, não apenas com os meus colegas 
estagiários, através da Internet, mas 
também com os profissionais da em-
presa onde estagiei, o que me levou, a 
partir daí, a considerar novas formas de 
pensar e agir”.

Depois de concluído o estágio, foi con-
vidado pela coordenação do Contacto 
para pertencer à equipa de gestão do 
programa, a primeira das várias portas 
que se lhe abriram depois desta experi-
ência. Este ex-estagiário defende o pa-
pel fundamental que o INOV Contacto 
tem na internacionalização da nossa 
economia. Na sua opinião “os mais de 
mil ex-estagiários que estão activos no 
mercado de trabalho e que possuem 
uma grande capacidade de network 
são, na área dos negócios, um factor 
de crescente importância no sucesso 
das nossas empresas”.

A experiência de Vânia Moreira, ou-
tra pioneira do programa, apresenta 
características semelhantes. Ter sido 
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escolhida determinou a sua vida desde 
então. Já passou por vários escritórios 
de advocacia internacionais – Madrid, 
Paris e, agora, Maputo – e a vivência 
que daí resultou “tem sido incompará-
vel e insubstituível ao dar-me a capaci-
dade de gerir uma carreira internacio-
nal e a coragem de enfrentar desafios 
constantes”.

Na opinião de Vânia Moreira, a ideia 
que presidiu à criação do programa 
– “criar um rede informal de contac-
tos” – mantém os seus objectivos in-
tactos e vai continuar a abrir portas 
aos estagiários pelas competências 
adquiridas. E deixa uma sugestão: a 
aposta num maior envolvimento dos 
ex-estagiários, através da continuida-
de, sustentabilidade e maximização 
da network.

O INOV Contacto é um programa estru-
turante e inovador e muito importante 
para o desenvolvimento das empresas 
e da competitividade da economia na-
cional. Esta é a opinião generalizada 
dos empresários contactados pela Por-
tugalglobal e que ao longo dos anos 
têm recebido vários jovens licenciados 
nas suas empresas no exterior. Muitos 
destes jovens são convidados a ficar 
na empresa onde estagiaram e alguns 
ocupam hoje cargos de chefia. 

Nesta situação encontra-se, por exem-
plo, o actual director de engenharia 

da Critical Software. Pelas operações 
internacionais da tecnológica de Coim-
bra passaram, até hoje, 17 estagiários, 
o que – diz fonte da empresa – “es-
pelha bem o compromisso da empresa 
para com o programa INOV Contacto”. 
A empresa considera que o progra-
ma “tem sido, ao longo dos últimos 
tempos, uma poderosa ferramenta de 
integração de recursos humanos qua-
lificados para a Critical Software”, que 
recolhe benefícios que “vão muito para 
além do aspecto financeiro, pois tipica-
mente os estagiários do INOV Contacto 
participam activamente em projectos 

Testemunhos de empresas

EQUAÇÃO DE SUCESSO
Mais de meio milhar de empresas e instituições 
acolheram, ao longo de onze edições, os 1.550 jovens 
seleccionados para o programa INOV Contacto. A 
opinião dos empresários é unânime: 80 por cento 
atestam o apoio efectivo dos estagiários nas actividades 
e processos de internacionalização que levaram a cabo.

O facto de não ter conseguido partici-
par no programa Erasmus, que Hugo 
Veiga considerava ser uma “lacuna” 
no seu percurso, e a vontade de ter 
uma experiência fora de Portugal, fo-
ram as razões que o levaram a concor-
rer ao INOV Contacto. Colocado numa 
empresa britânica, em Londres, conse-
guiu aliar os dois factores que julgava 
indispensáveis numa experiência deste 
tipo: segurança em termos financeiros e 
em termos de enriquecimento curricu-
lar. Primeiro na capital do Reino Unido, 
depois nos escritórios de uma multina-
cional em Lisboa, a que se seguiu um 
regresso a Londres para, na sede dessa 
grande empresa, completar um percur-
so que este ex-estagiário descreve como 
“uma experiência que superou todas as 
expectativas, cujo valor acrescentado 
não é fácil de contabilizar”. 
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de grande dimensão, contribuindo 
para o sucesso dos mesmos”. O facto 
de se “conseguir aliar na mesma pes-
soa um perfil de elevado background 
técnico com uma visão pragmática do 
mercado internacional, torna o estagiá-
rio deste programa num activo extra-
ordinariamente valioso para a Critical 
Software”, conclui.

A EFACEC, empresa que valoriza “o 
pilar humano do grupo, criando um 
clima propício à internacionalização 
e fomentando políticas e práticas de 
gestão de Recursos Humanos que per-
mitam atingir de forma célere e eficaz 
os objectivos estratégicos definidos”, 
participa no programa Contacto desde 
a sua primeira edição, tendo já pro-
porcionado 16 estágios e recrutado 
três colaboradores para as suas filiais 
em Espanha e na África Austral. Fon-
te do grupo considera que “pelo re-
conhecimento mútuo da necessidade 
de internacionalização como vector de 
projecção da economia e das empre-
sas portuguesas, a cooperação entre 
a EFACEC e a aicep Portugal Global 
tem vindo a revelar-se fundamental na 
prossecução deste objectivo”. 

Para Filipe de Botton, da Logoplaste, o 
INOV Contacto é “um dos programas 
mais importantes, no âmbito do Ministé-
rio da Economia e Inovação, para apoiar 
as empresas. É um verdadeiro projecto 
estruturante, na prática, porque nos traz 
jovens licenciados de boa qualidade que, 
desde o primeiro dia, integramos como 
sendo colegas ou colaboradores a tempo 
inteiro. Damos-lhes a formação necessá-
ria e a partir daí transformam-se em cola-
boradores a full-time, nunca sendo vistos 
como alguém que vai ficar por pouco 
tempo”. E acrescenta, reforçando o seu 
apreço pelo programa:  “É uma iniciativa 
tão interessante que o Embaixador fran-
cês demonstrou haver o maior interesse 
em fazer algo semelhante em França.”

Esta opinião é partilhada por Peter Villax, 
da Hovione, que salienta a componente 
da experiência adquirida durante o está-
gio e a importância da sua aplicação prá-
tica nas empresas em que os jovens vão 
posteriormente trabalhar. “Estamos mui-
to contentes com o projecto, que consi-
deramos ser um sucesso. É exactamente 
disso que o país precisa”, acrescenta o 
administrador da Hovione.

Também Domingos Piedade, da Merce-
des AMG, reconhece o mérito do progra-
ma INOV Contacto, que considera ser um 
projecto inédito, onde a formação que os 
estagiários recebem é uma mais valia. Se-
gundo aquele responsável da construtora 
automóvel alemã, “a familiarização com 
as regras de gestão internacionais e de 
best practise podem proporcionar um au-
mento da produtividade” na economia.

A formação e competências que os es-
tagiários recebem e o contributo que 
podem dar para a economia do país 
natal é igualmente valorizada pelas em-
presas participantes. Para a EFACEC, a 
colocação numa filial internacional da 
empresa “permite aos jovens licen-
ciados portugueses adquirirem uma 
importante formação não só de com-
petências técnicas, mas também de 
competências sociais e culturais numa 
experiência de trabalho em contexto 
internacional que é um inquestionável 
factor diferenciador na economia glo-
bal em que vivemos”. 

Hélder Antunes, gestor e director de 
engenharia na Cisco Systems em Silli-
con Valley, nos EUA, tem sido o respon-
sável pela ida de vários jovens licencia-
dos para esta multinacional norte-ame-
ricana no âmbito do INOV Contacto, 
onde têm formação em áreas como a 
Internetworking, e especificamente em 
segurança, onde Portugal é mais caren-
te. Para este português, que vive nos 
Estados Unidos desde os 10 anos de 
idade, Portugal tem engenheiros “de 
boa qualidade e criativos que podem 
facilmente entrar no mercado norte-
americano, se aí tiverem um elo de li-
gação”. Hélder Antunes afirma que o 

INOV Contacto é “um programa fan-
tástico e bem concebido” e considera 
fundamental a ida para Sillicon Valley 
de um maior número de engenheiros 
portugueses por ano, de forma a con-
seguir “massa critica que justifique a 
potencial abertura de um centro de de-
senvolvimento em Portugal”. 
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Ricardo Marvão estagiou na 
Agência Espacial Europeia (ESA), 
na Alemanha, e fundou, com outro 
estagiário do INOV Contacto, Nuno 
Sebastião, a Oristeba/Space Services, 
sedeada em Darmstadt. 

Tudo começou quando dois portugueses 
se sentaram à mesa e conceberam um 
projecto, que embora comportasse risco 
em termos de nicho de mercado, avan-
çou, impulsionado “por pura adrenali-
na”. Foram seis meses de muito trabalho, 
“muitas noites sem dormir, muita vonta-
de de conseguir”. O objectivo, agora, é 
crescer no domínio da ESA e da EUMET-
SAT, pois a estratégia da expansão acom-
panha a empresa desde o seu início.

O passo seguinte, para que a empresa 
existisse no concreto, dependia de um 
primeiro grande contrato, o que não foi 
fácil, pois “o mercado é muito fechado 
e nele operam apenas um número li-
mitado de players”. Aguardaram um 

Testemunhos de empreendedores

CONTACTO EMPREENDEDOR

Negócios do espaço

Dez anos depois, o balanço do INOV Contacto demonstra que para os jovens 
licenciados o sonho e a oportunidade de estagiar em empresas, sobretudo 
internacionais, conferem valiosas aptidões não apenas ao nível da experiência 
profissional, empresarial e organizacional, como das iniciativas, bem sucedidas,  
de empreendedorismo. Alguns projectos com rosto.

ano e meio pela oportunidade certa. 
“Analisamos que apoios conseguiría-
mos obter e atacamos as propostas de 
contrato que melhor sabíamos fazer”. 
Por fim, com muito trabalho e sorte, 
reconhecem, conseguiram um contra-
to de cinco anos com a ESA. Entre 12 
propostas a concurso, a da Oristeba foi 
uma das duas melhores classificadas 
pela Agência. 

Como factores de sucesso, proporciona-
dos e potenciados pela experiência do 
INOV Contacto, Ricardo Marvão desta-
ca a “experiência internacional, que é 
fundamental na carreira dos jovens para 
melhor avaliarem e conhecerem as dife-
renças em termos de cultura e sociedade 
e melhor se adaptarem à aldeia global 
em que hoje vivemos” e a confiança na 
possibilidade de atingir objectivos desa-
fiadores. Tudo sem stress – “que detur-
pa a visão clara da mente” – e com a 
profunda convicção de que apesar das 
dificuldades, há sempre uma solução. 

Oristeba 

Tel.:  +49 176 203 11 472   
+49 615 146 08 779

ricardo.marvao@oristeba.com
ricardo.marvao@gmail.com

www.oristeba.com

Ana Roque estagiou em 
Moçambique. Quando regressou, 
associou-se dois anos depois com 
Diogo Gomes, gestor de formação 
e também ele estagiário do INOV 
Contacto, para uma parceria de 
negócios que deu origem à Artlusa. 

A possibilidade de conciliar o lúdi-
co/criativo com o mundo dos negó-

cios foi a motivação que levou Diogo 
Gomes e Ana Roque a consolidarem 
uma empresa com as características e 
com as áreas de negócio da Artlusa. 
A ideia deve-se não só à iniciativa de 
ambos, mas também, reconhece Ana, 
“à soma de contribuições de diversas 
pessoas, através de conversas, foto-
grafias, desenhos, tudo com o objec-
tivo de desenvolver suportes gráficos, 

produzidos por uma nova geração de 
designers/criativos, que veiculassem 
uma nova imagem de Portugal, mais 
contemporânea”.   

Começaram com uma colecção de t-
shirts alusivas à cidade de Lisboa, o que 
lhes permitiu afinar a sua relação com 
o mercado, de modo a equacionarem 
os novos produtos, a produção e o fi-

Negócios com arte
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e da importância do design e da diferen-
ciação de produtos que lhe é proposta. 
Nada que não se ultrapasse desde que 
se estabeleça uma “relação de serieda-
de para com todos os intervenientes – 
trabalhadores, fornecedores, clientes”.   

A partir da principal área de negócio 
– a concepção de merchandising tu-
rístico e cultural – com a criação de 
colecções próprias de marca Artlusa e 
colecções exclusivas para clientes, Ana 
e Diogo dão também asas à actividade 
da empresa em matéria de design grá-
fico e webdesign. Trabalham com insti-
tuições culturais, entre as quais museus 
(Museu da Carris, Museu Arqueológico 
do Carmo, Museu do Ar, em Alverca) e 
outras ligadas ao turismo (Associação 
de Turismo de Lisboa e a EGEAC), e ain-
da com empresas.

Rita Godinho estagiou em França, 
onde fez um Curso de Iniciação à 
Prova de Vinhos e percursos de eno-
turismo, experiências profissiona-
lizantes que lhe deram boas ideias 
para lançar o seu próprio negócio. 

Encorajada pela sua formação vitiviní-
cola francesa, ao abrigo do INOV Con-
tacto, o projecto começou, dois anos 
depois, a ganhar forma de empresa em 
Portugal. Com paixão e muita adre-
nalina, nasceu a Carpe Vinum – Even-
tos com Aroma. O objectivo primeiro 
da empresa foi “ensinar as pessoas a 
provar e a identificar aromas, harmo-
nizando-os com os sabores da comida, 
tornando-as capazes de retirar de um 
copo de bom vinho o máximo de deli-
ciosas sensações”. Passados três anos e 
sempre a pensar na satisfação dos seus 
clientes, criaram novas soluções.

Em 2008, surgem os Just Carpe Vi-
num, adequados a cada situação. No 
Just Wine, particulares e empresas 
poderão escolher entre Learn, Play ou 
Visit, acções que giram exclusivamen-
te em torno do vinho (cursos, provas, 
workshops), passando pelos Just Plea-
sures, em que os clientes sentem, sa-

Eventos com aromas

Artlusa 

Tel.: 96 853 39 71
ana.roque@artlusa.com

www.artlusa.com

nanciamento. Em termos de expansão, 
o único obstáculo consiste, por vezes, 
na falta de sensibilidade do potencial 
cliente diante da diferença de qualidade 

ração de iguarias pelos mais pequenos 
para comerem nas suas festas; e com 
iAMi food, proporcionam as soluções 
mais alegres e apetitosas para a co-
mida nas festas infantis. Quanto ao 
JustGift&Gourmet, “passa por partilhar, 
envolver e oferecer aos nossos clientes 
soluções de ofertas embaladas cheias 
de glamour e recheio gourmet”.

O nicho em que a empresa opera exi-
ge “cada vez mais as componentes de 
inovação, surpresa e qualidade na pres-
tação de serviços”. Por isso, a activida-
de de criar momentos inesquecíveis 
de charme, lazer e convívio conta com 
uma equipa profissional especialmente 
motivada e empreendedora. “É essa a 
chave do nosso sucesso e a nossa for-
ma de competir”. Os clientes reconhe-
cem e propagam a diversidade e a qua-
lidade de todos os produtos e serviços 
da Carpe Vinum. “O passa palavra é o 
nosso melhor marketing”. 

boreiam e se deliciam com o catering 
gourmet. O JustCorporate&Events, 
consiste em soluções para clientes em-
presariais, sob a forma de acções de 
comunicação, marketing, conferências, 
team-building, lançamento de pro-
dutos. Com o JustKids apostam num 
novo conceito para festas infantis, na 
dinâmica do Fun&Learn, com a prepa-

Carpevinum
Tel.: 918 708 291
rita.godinho@carpevinum.pt

www.carpevinum.pt
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É presidente do maior banco português desde Janeiro e faz um balanço 
positivo dos primeiros meses à frente da instituição, apesar da conjuntura 
económica desfavorável. Em entrevista, Fernando Faria de Oliveira defende 
uma intervenção directa da Caixa Geral de Depósitos nas empresas para 
que estas ganhem “músculo” e ajudem ao desenvolvimento da economia, 
desde que esse seja um desígnio nacional. A expansão internacional do 
grupo para, nomeadamente, Angola e Brasil é outra das apostas para os 
próximos três anos.

Faria de Oliveira

“MISSÃO DA CAIXA É APOIAR 
A ECONOMIA NACIONAL”
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Que balanço faz destes primeiros meses como 
presidente da Caixa Geral de Depósitos?
O balanço é bastante positivo apesar de este Conselho de 
Administração ter entrado em funções em 10 de Janeiro, 
no auge da crise financeira que se instalou nos mercados 
com origem na crise subprime. O primeiro trimestre deste 
ano teve, pois, um contexto manifestamente contrário ao 
do ano anterior, que aproveitou uma conjuntura particular-
mente favorável. No entanto, a força da CGD manifestou-se 
em pleno e houve uma boa resposta à primeira das nossas 
missões: financiar a economia em condições competitivas, 
mas de mercado. Essa é a nossa primeira missão e respon-
demos bem. Assim, em relação ao período homólogo de 
2007, o crédito a clientes aumentou 16 por cento, com re-
levo para o crédito a empresas e institucionais (mais 27 por 
cento), tendo o crédito à habitação subido apenas 5,9 por 
cento. No domínio da captação de recursos também houve 
uma melhoria em termos gerais: os recursos totais captados 
progrediram 10,5 por cento e os do retalho 5,4 por cento. A 
margem financeira alargada subiu 12,9 por cento.

Claro que também houve aspectos negativos, já que os 
resultados são afectados pela descida da margem comple-
mentar, sobretudo pelos resultados em operações financei-
ras, reflectindo o impacto negativo da valorização em baixa 
das carteiras de títulos, com uma variação extremamente 
negativa de menos 70 milhões de euros. No entanto, o re-
sultado líquido final aumentou 1,6 por cento em relação ao 
período homólogo do ano anterior e a Caixa continua a ser 
o banco português com melhores resultados líquidos neste 
primeiro trimestre. De registar também o bom desempenho 
da área internacional.

Podemos assumir que a Caixa espera obter no final 
do ano resultados semelhantes aos de 2007, quando 
atingiram um crescimento de quase 17 por cento?
Não é possível assegurar que, até final do ano, a Caixa pos-
sa apresentar resultados ao nível dos que aconteceram no 
ano passado. Isso vai depender muito da evolução dos mer-
cados financeiros em geral e do comportamento da econo-
mia. A situação continua a ser difícil, complexa e imprevisí-
vel e temos de ser prudentes. Actualmente as perspectivas 
continuam a ser de desaceleração do crescimento interna-
cional, de manutenção de inflação elevada, suportada pelo 
aumento das matérias-primas e da energia e de um quadro 
de elevada volatilidade financeira. 

Ainda em relação à primeira questão, quero referir que este 
é um balanço objectivo. Gostaria de o completar mencio-
nando o excelente contributo das estruturas do banco – da 
rede comercial, etc. – na obtenção deste nível de desem-
penho, mas também pela sua participação muito activa e 
empenhada na elaboração do plano estratégico para triénio 
2008-2010. 

Podemos conhecer os principais eixos deste plano 
estratégico?
Em termos genéricos, o grupo CGD deverá procurar conso-
lidar-se como um grupo estruturante do sistema financeiro 

português, distinto pela relevância e responsabilidade for-
tes na sua contribuição para o desenvolvimento económico, 
para o reforço da competitividade, capacidade de inovação 
e internacionalização das empresas e para a estabilidade e 
solidez do sistema financeiro português. Relativamente aos 
principais eixos que vão nortear a CGD no triénio, posso 
dizer-lhe que o primeiro visa consolidar a evolução do cres-
cimento rentável (em Portugal e no estrangeiro) e contribuir 
para o desenvolvimento económico do país. Neste domínio, 
será dado particular destaque a uma actuação no reforço 
significativo da quota de mercado das PME, tornando-se 
a CGD o banco principal das melhores empresas (nomea-
damente alavancando a presença ibérica do grupo), no 
desenvolvimento da banca de investimento e do capital 
de risco (seed capital, venture capital e equity capital), no 
crescimento dos mercados internacionais, em particular em 
Espanha, bem como na implantação em novos mercados 
como Angola e Brasil, e, ainda, na manutenção da posição 
de liderança nos seguros.

Depois temos um segundo eixo que tem por objectivo ali-
nhar com as melhores práticas em produtividade, eficiên-
cia operativa e qualidade de serviço ao cliente; um terceiro 
eixo, que se prende com a reestruturação do modelo go-
vernativo, e, finalmente, um quarto eixo para potenciar a 
actuação do grupo ao nível cultural (através da Fundação 
CGDCulturgest), social e de promoção de sustentabilidade, 
e ser proactivo no desenvolvimento das melhores práticas 
em modelo de governação e conduta ética.

A estruturação do modelo governativo é um dos eixos 
do plano estratégico para o triénio. Quer explicar?
Esta é uma matéria que tem vários momentos e passos para 
dar. Acho que é prematuro dizer o que é que vamos fazer e 
quando vamos fazer, mas é seguramente um elemento es-
sencial para permitir a expansão e o crescimento do grupo 
Caixa Geral de Depósitos.

Numa conferência de imprensa afirmou que a CGD 
deve, “sem complexos”, ser o braço financeiro 
do Estado no apoio às empresas e a projectos 
estruturantes do Governo. De que forma é que esse 
“braço” vai actuar nos próximos anos? 
A CGD é um banco distinto, não só por ter um accionista 
único, que é o Estado, mas também pela sua solidez, re-
putação e qualidade. A sua missão de apoiar a economia 
é incontornável (ainda que realizada em concorrência pura 
e em condições de mercado com os outros bancos) e ne-
cessária. A economia portuguesa tem ainda um percurso 
a percorrer para atingir a média da UE, que a Espanha já 
ultrapassou. E ultrapassou porque teve uma estratégia de 
desenvolvimento clara e consequente, objecto de um con-
senso entre governo, empresários, sindicatos e comunica-

“A missão da Caixa de apoiar a economia é 
incontornável e necessária.”
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ção social – que teve uma posição muito construtiva nesta 
matéria –, que consistiu na formação de grandes empresas, 
a começar nos bancos, com processos de fusão e alianças, 
na sua internacionalização, e no reforço da competitividade 
do tecido das PME.

Em ambos os casos, o papel dos bancos, em particular das 
Caixas, apoiando a constituição das grandes empresas e a 
estabilidade da sua gestão, e assegurando o financiamento 
das PME a níveis elevados, foi determinante.

Se tomarmos em conta que, em finais dos anos 90, o PIB 
per capita de Portugal estava menos de 10 por cento abaixo 
do de Espanha e que, dez anos depois, está a mais de 25 
por cento, verificamos a enorme importância de seguir uma 
estratégia, formar empresas com dimensão europeia, criar 
marcas e ganhar projecção internacional. 

Considera então que devemos seguir o exemplo de 
Espanha...
Nós devemos seguir o exemplo de países que, em pouco 
tempo, foram capazes de dar uma verdadeira volta à sua si-
tuação económica. Eu falo de Espanha porque conheci bem 
o processo, mas podemos também pensar na Irlanda – com 
um modelo completamente diferente e muito orientado 
para as novas tecnologias e inovação, embora muito supor-
tado pela comunidade irlandesa dos Estados Unidos –, ou 
no modelo holandês, em que houve grandes empresas que 
alimentavam um tecido de PME altamente competitivas, ou 
ainda no modelo finlandês, onde houve uma forte presença 
do sector estatal nas empresas, mas com a finalidade de 
assegurar a competitividade pela via da inovação e a consti-
tuição de grandes empresas na Finlândia.

Não é só nas empresas que devemos seguir politicas de 
benchmarking. Quando pensamos genericamente no nosso 
país também devemos, pelo menos, tirar conclusões do êxi-
to alcançado noutros países e procurar as vias de conseguir 
resultados idênticos. O nosso país também precisa de ter 
em empresas fortes, PME muito competitivas e com massa 
crítica, centros de decisão nacional, marcas!

Voltando a Espanha, é curioso verificar que essa moderni-
zação não aconteceu no seu todo e em todas as regiões, já 
que as grandes empresas tenderam a localizar-se nas regiões 
mais industrializadas. Em termos de PIB per capita há gran-
des disparidades de região para região, com a comunidade 
de Madrid à cabeça em termos de desenvolvimento econó-
mico, com 127 por cento numa referência 100, bem como 
a Catalunha, o País Basco e Navarra, e as regiões ocidentais 

da Península Ibérica – como a Galiza, Extremadura e Caste-
la-Leão e a parte ocidental da Andaluzia –, na cauda desse 
crescimento, com um desenvolvimento bastante inferior. 
Portugal está exactamente ao nível da Galiza e das regiões 
referidas. Isto leva-nos a pensar que estratégia considerar 
para poder prosseguir a convergência com o lado oriental 
da Península. E essa acção não pode deixar de passar por 
uma estratégia empresarial – porque são as empresas que 
criam a riqueza –, que permita atenuar estas diferenças de 
desenvolvimento entre as várias regiões ibéricas e aumentar 
a competitividade do país.

A Caixa está disposta a assumir esse papel de 
participação nas empresas?
Desde que este seja um desígnio nacional e desde que os 
projectos sejam estruturantes e de elevada rentabilidade, a 

“Devemos seguir o exemplo de países, como 
a Espanha, que, em pouco tempo, foram 
capazes de dar uma verdadeira volta à sua 
situação económica.”
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Caixa não deixará de participar nesse processo, assim o ac-
cionista o entenda. Instrumentos como a CGD não são só 
úteis e necessários, são imprescindíveis. Portugal não tem 
dimensão económica para adoptar práticas ultra-liberais. 
Ficaríamos demasiado vulneráveis. Assim, a CGD deve par-
ticipar em projectos estruturantes, em empreendimentos de 
alta rentabilidade, na criação de dimensão e competitivi-
dade das PME, quer concedendo crédito, quer em capital 
de desenvolvimento, mas sempre numa estricta óptica de 
racionalidade económica e de boa rentabilidade.

Mas o nosso tecido empresarial é maioritariamente 
constituído por PME e não por grandes empresas…
Por isso mesmo é necessário criar alianças. Aí sim, a CGD 
poderá dar um impulso significativo no sentido de procu-
rar criar condições para fusões e alianças de PME do mes-

mo sector de actividade, para aumentar a sua capacidade 
comercial e competitiva. Através de um conjunto de ins-
trumentos que envolve o capital de risco, o crédito e, nos 
casos em que se justifique, alguma capacidade de concer-
tação e aconselhamento. Além de poder contribuir para 
a formação de centros de decisão e modelos de governo 
estáveis e eficazes.

É nesta óptica que encara a participação da CGD na 
Compal, agora alienada?
O caso da Compal é paradigmático. O grande objectivo, 
desde que a CGD decidiu tomar uma posição muito sig-
nificativa no capital da Compal, era o de permitir, através 
de uma fusão ou operação equivalente, a criação de uma 
grande empresa ibérica e europeia detentora de marcas 
prestigiadas que pudesse constituir-se como líder no mer-
cado ibérico de bebidas não alcoólicas, com uma oferta 
de produtos de qualidade única no sector, e com poten-
cial de crescimento significativo na Península, na Europa 
e até no mundo. Durante o período em que foi detida 
pela CGD, a Compal ganhou vários prémios de inovação e 
qualidade dos produtos e obteve ainda uma rentabilidade 
do seu investimento superior a 10 por cento. A lógica da 
alienação insere-se no que disse anteriormente: a fusão 
com a Sumolis permite a constituição de uma empresa de 

capitais nacionais de maior dimensão e capacidade, que 
pode aproveitar uma marca prestigiada pelos bons produ-
tos que oferece, para aumentar a rentabilidade, conquis-
tar novos mercados, crescer e, assim, prestigiar o país. 
Para ser um líder ibérico e uma empresa de notoriedade 
internacional.

A sua vasta experiência como governante – foi 
Secretário de Estado e Ministro em vários governos 
constitucionais – influenciou, de alguma forma,  
a posição agora assumida de apoio a projectos  
do Estado?
Não pode deixar de influenciar na medida em que, em pri-
meiro lugar, passei a ter um conhecimento bastante lato 
da economia portuguesa. Por outro lado, sempre pensei 
e continuo a pensar que é fundamental seguir estratégias 
para obter resultados. É bom ter-se uma visão de qualquer 
negócio, de qualquer actividade, seguir uma estratégia, os 
meios para a pôr em pratica e obter resultados. E a mi-
nha estadia em Espanha, a par da experiência empresarial 
de muitos anos, corroboram inteiramente esta posição. A 
questão que se coloca é o que é que uma instituição fi-
nanceira com a dimensão e a capacidade da CGD pode 
fazer para ajudar os nossos empresários, que são os gran-
des agentes e actores da mudança, da modernidade e da 
criação da riqueza. 

“O nosso país precisa de ter empresas fortes, 
PME muito competitivas e com massa crítica, 
centros de decisão nacional, marcas!”
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Na área internacional, qual a estratégia que irá seguir 
para alguns mercados, como Espanha, onde a Caixa 
tem tido um desempenho muito positivo?
A presença da Caixa Geral de Depósitos através da Caixa Ge-
ral em Espanha é de pequena dimensão, apesar do desem-
penho excelente nos últimos anos. Uma rede de apenas 200 
agências em Espanha é insuficiente e é preciso, claramente, 
aumentar a massa critica da instituição. Por crescimento or-
gânico será difícil atingi-lo, pelo que há sempre o desejo de 
fazer uma aquisição, operação, à partida, muito difícil. Não 
há muitas instituições à venda em Espanha e é preciso tomar 
em conta as condições de aquisição que podem inviabilizar 
qualquer operação. No entanto, não deixa de ser um objecti-
vo para o triénio tentar uma aquisição em Espanha.

E em relação aos outros mercados onde a Caixa se 
quer implantar?
Outro objectivo é iniciar a nossa presença em Angola. Te-
mos um acordo com banco Santander para aquisição de 

uma posição importante no capital do Totta Angola, um 
banco de média dimensão no mercado angolano. Teremos 
parceiros angolanos envolvidos e, neste momento, aguar-
damos a concretização das negociações com a Sonangol 
para seguidamente apresentarmos ao Banco de Angola o 
processo de alteração da estrutura accionista do Totta An-
gola. Espero que o processo seja concluído em breve. Numa 
fase inicial, a Caixa e o Santander ficarão com uma posição 
maioritária de 51 por cento e a parte angolana ficará com 
49 por cento. 

No Brasil, será reactivado o Banco Financial, sob a desig-
nação Banco Caixa Geral (Brasil), com vocação de banco 
de investimento e wholesale bank, que deverá arrancar no 
último trimestre deste ano. Será um banco basicamente 
destinado a apoiar as empresas portuguesas no Brasil e to-
talmente detido pela CGD. Neste momento, já temos auto-
rização quer do banco central quer do governo brasileiros 
para iniciarmos os trabalhos de abertura do novo banco.  

Natural de Lisboa, onde nasceu há 
66 anos, Faria de Oliveira é licencia-
do em Engenharia Mecânica pelo 
Instituto Superior Técnico (1965), 
tendo ocupado diferentes cargos 
políticos em vários governos consti-
tucionais e desempenhado funções 
executivas em empresas privadas e 
públicas. Da sua vasta carreira em-
presarial destacam-se as passagens 
pela administração do IPE (Inves-
timentos e Participações Empresa-
riais), do ICEP (administrador não 
executivo), da TAP, Hospitais Priva-
dos de Portugal (HPP), ou da Celu-
lose da Beira Industrial. Na banca 
foi administrador do antigo Banco 
de Fomento à Exportação (BFE), 
cargo que suspendeu para assumir 
funções governativas nos executi-
vos chefiados por Cavaco Silva. É 
como Ministro do Comércio e do 
Turismo, entre 1990 e 1995, que 
Faria de Oliveira conhece o ponto 
mais alto da sua carreira política. 

Da sua passagem por esta pasta, 
ficou um novo plano estratégico 
de internacionalização das empre-
sas portuguesas e a assinatura do, 
até hoje, maior contrato de inves-
timento estrangeiro em Portugal: 
o da Autoeuropa. No turismo, foi 
responsável pela criação da nova 
identidade para o sector e por di-
versas acções de promoção de Por-
tugal no estrangeiro e no mercado 
interno, como a conhecida cam-
panha “Vá para fora cá dentro”, 
bem como pela criação de diversas 
pousadas em monumentos históri-
cos. Antes de assumir funções mi-
nisteriais, já tinha sido secretário 
de Estado para a Exportação (1981 
a 1983), e para as Finanças (1988 
a 1990). Em 2005 assumiu a presi-
dência da Caixa Geral em Espanha, 
com o objectivo de expandir, nesse 
país, a presença do maior banco 
português, a cujos destinos preside 
desde Janeiro deste ano. 

CRESCER EM ESPANHA,  
ENTRAR EM ANGOLA E NO BRASIL

Engenheiro, político e gestor 
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A CGD já esteve presente naquele mercado, nomeada-
mente com os bancos Bandeirantes e Financial, mas estas 
participações foram alienadas. A última área de mercado 
onde vamos fazer um esforço é na China, em Macau, onde 
temos o BNU.

Qual é a dimensão do Grupo no exterior?
A Caixa tem uma rede no estrangeiro que abrange 21 paí-
ses de quatro continentes (ver caixa). O processo de aber-
tura de escritórios de representação e sucursais da Caixa 
iniciou-se numa óptica de serviço às comunidades portu-
guesas. Hoje em dia, o processo de internacionalização da 
Caixa Geral de Depósitos leva-a a optar por uma presença 

Além da abertura de bancos em Angola e Brasil e do 
reforço da presença em Espanha e Macau, o Grupo 
Caixa Geral de Depósitos está presente em 22 países 
de quatro continentes, incluindo Portugal. Na Euro-
pa, encontra-se em oito países – Reino Unido, Alema-
nha, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, França, Mónaco e 
Espanha. Em África, em quatro países - Cabo Verde, 
São Tomé e Príncipe, Moçambique e África do Sul. Na 
América está nos EUA, nas ilhas Caimão, no México, na 
Venezuela e no Brasil. China e Macau, Índia e Timor 
são os mercados asiáticos onde está presente. 

A Caixa lá fora

nos mercados que esteja de acordo com os seus objectivos: 
estar presente onde estão os seus clientes, apoiá-los nas 
suas exportações e investimentos, se são empresas.

Muitas das vossas representações no exterior 
destinam-se a apoiar as empresas portuguesas 
exportadoras e investidores…
Exactamente! Essa é uma das nossas principais missões e, ob-
viamente, procuramos estar onde estão ou para onde vão os 
nossos clientes. Este é um objectivo essencial. Por exemplo, 
Espanha absorve 30 por cento das exportações portuguesas; 
é por isso que consideramos que o aumento da nossa rede, 
cobrindo várias regiões daquele país, é essencial.

Quais foram os resultados da recente visita oficial e 
empresarial à Venezuela? 
Do ponto de vista do interesse económico e mediático, a 
visita foi um sucesso muito grande, na medida em que foi 
possível concretizar vários contratos de grande importância 
futura para o nosso país, em vários domínios, e estabelecer 
um quadro relacional que garante o pagamento aos expor-
tadores portuguesas das mercadorias vendidas à Venezuela. 
Obviamente, num contexto de aprovação prévia de uma co-
missão mista criada entre os dois países. Neste contexto, a 
Caixa vai ter um papel importante. A Petróleos da Venezuela 
SA vai abrir uma conta na CGD correspondente às aquisições 
que a Galp fará de crude, onde uma percentagem importan-
te dessas verbas será destinada a garantir os pagamentos das 
exportações consideradas no âmbito do acordo. 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS 
GANHAM TERRENO
O total dos investimentos nas energias renováveis, a nível mundial, 
situou-se nos 80 mil milhões de euros em 2007, o que representa um 
aumento de 41 por cento do valor de 2006, ano em que se também se 
verificou a mais alta taxa de crescimento no mercado de capitais, com 
mais 80 por cento. Em Portugal, a electricidade de origem renovável 
representou no último ano 39,7 por cento da energia consumida. O 
mercado português das renováveis não pára de crescer.

Portugal está bem posicionado para 
atingir, em 2020, a meta dos 31 por 
cento de energia renovável no conjun-
to das suas necessidades energéticas 
e satisfazer o aumento da eficiência 
energética. Um dos principais factores 
de crescimento das energias limpas em 
Portugal está directamente ligado aos 
objectivos que o Governo estabeleceu, 
em consonância com a Comissão Eu-

ropeia, que obrigam a que, até àque-
la data, se reduza em 20 por cento a 
emissão de gases com efeito de estufa 
(aquecimento global do planeta) e se 
aumente significativamente a utiliza-
ção de energias alternativas. Para atin-
gir estas metas, entre 2005 e 2012 o 
investimento português nas renováveis 
– eólica, hídrica, fotovoltaica, biomas-
sa, ondas, entre outras – vai alcançar, 

segundo as previsões, cerca de 8 mil 
milhões de euros. Actualmente as ener-
gias provenientes de fontes renováveis 
representam cerca de 40 por cento do 
consumo em Portugal.

Por outro lado, tudo indica, de acordo 
com a evolução tecnológica e com a pro-
cura crescente do mercado, que as fon-
tes de energia renovável se tornem com-
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petitivas com as fontes de energia fóssil 
(petróleo, carvão, gás natural) e que haja 
uma substituição gradual do petróleo e 
dos seus derivados por energias reno-
váveis e limpas, em todos os casos em 
que tal se vai tornando possível, o que 
aumenta a sustentabilidade ambiental e 
a independência energética do país.

Embora o mercado português esteja 
longe da sua maturidade quanto a alter-
nativas energéticas, a fatia das renová-
veis tem tido um crescimento significati-
vo, mesmo tendo em consideração que 
os seus custos de produção continuam, 
por enquanto, a ser mais elevados que 
os das energias tradicionais, um factor 
comercial que tem funcionado como 

efeito de travagem ao seu pleno desen-
volvimento. Os principais actores deste 
crescimento têm sido o empenhamen-
to das empresas e o interesse crescente 
dos portugueses, que estão cada vez 
mais dispostos a investir em equipa-
mentos ecológicos, segundo um estudo 
recente do banco Cetelem. Os principais 
motivos para a compra do equipamento 
são as preocupações com o ambiente 
(40 por cento), a redução na despesa 
mensal com a electricidade (37 por cen-
to) e o facto de poderem rentabilizar o 
investimento através da venda de ener-
gia excedentária (14 por cento). 

Os projectos de eólicas (aerogeradores 
que têm como fonte a força do vento) 
e de hídricas (barragens em que se faz o 

aproveitamento dos cursos de água para 
produzir energia) são por agora os que 
mais se destacam em termos de investi-
mento das empresas do sector. São no 
entanto seguidas de perto pela fotovoltai-
ca (células solares), enquanto os biocom-
bustíveis (provenientes da biomassa ou 
matéria orgânica) têm sido travados pela 
polémica gerada em torno dos impactos 
ambientais e alimentares da produção 
das matérias-primas, colocando-os, de 
momento, na cauda dos investimentos 
portugueses.     

À escala global, a energia eólica foi a que 
recebeu a maior fatia de investimentos, 
com 16,8 mil milhões  de euros. No país, 
segundo a DGEG, a potência eólica insta-

lada em final de Fevereiro de 2008 situa-
va-se em torno dos 2.170 MW (mega-
watts), distribuída por 155 parques, com 
um total de 1.169 aerogeradores implan-
tados por todo o território. O aproveita-
mento da energia eólica para produção 
de electricidade é feito recorrendo aos 
aerogeradores de grande dimensão, 
sendo que um parque eólico com 20 
aerogeradores ocupará em média um 
quilómetro quadrado. Existem também 
sistemas híbridos de média dimensão, 
onde se combinam os aerogeradores eó-
licos com sistemas fotovoltaicos, biodie-
sel ou hídricos.

Levando em consideração que o desen-
volvimento de dois terços do potencial 
hídrico nacional permitiria a Portugal 

poupar aproximadamente 370 milhões 
de euros por ano em compras de com-
bustível fóssil e licenças de CO2, a EDP 
vai investir cerca de 2,5 mil milhões de 
euros no aumento dos seus interesses 
na área da energia hídrica, com o du-
plo objectivo de reforçar a capacidade 
de geração eléctrica em 58 por cento 
(de 4.404 MW para 6.966 MW) e de 
contribuir para o aumento da utilização 
dos recursos hídricos nacionais dos ac-
tuais 46 por cento para 70 por cento.

A energia fotovoltaica, por sua vez, 
conta com projectos de peso. Inaugu-
rada em 2007, a central solar de Ser-
pa vai produzir 20 gigawatts/hora de 
energia por ano, o equivalente para 
alimentar 8.000 habitações, energia 
que será transferida para a Rede Eléc-
trica Nacional (REN). A central solar 
de Serpa resultou num investimento 
de 61 milhões de euros para a insta-
lação de 52 mil painéis fotovoltaicos, 
o que permite uma capacidade insta-
lada de 11 megawatts, quase o dobro 
da anterior maior central deste tipo, 
construída na Alemanha. A central de 
Serpa recebeu um incentivo de 3,7 
milhões de euros do PRIME – Progra-
ma de Incentivos à Modernização da 
Economia. Contudo, esta central será 
superada por uma outra a instalar no 
concelho vizinho de Moura, que terá 
mais de 350 mil painéis encaixados 
em cerca de dez mil estruturas espa-
lhadas por 114 hectares. A partir do 
momento em que esteja em funciona-
mento, a nova central de Moura passa 
a ser a maior do mundo, com uma ca-
pacidade instalada de 62 megawatts, 
um esforço de investimento de 237,6 
milhões de euros para produzir ener-
gia limpa para a rede nacional duran-
te 25 anos.

Baixar a dependência energética atra-
vés das renováveis vai permitir ter ener-
gia a preços inferiores aos do petróleo, 
evitando simultaneamente a emissão 
de gases poluentes e a consequente au-
sência de pagamento de taxas de emis-
são de CO2, o que aliado às medidas de 
eficiência energética, tornam Portugal 
num dos casos mais bem sucedidos na 
aplicação das metas energéticas preco-
nizadas pela Comissão Europeia para os 
seus Estados-membros. 

Central fotovoltaica de Serpa
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No sentido de se reduzir a dependência 
da utilização de energias baseadas em 
combustíveis fósseis – petróleo, carvão 
e gás natural – uma das principais cau-
sas das alterações climáticas, que estão 
a produzir repercussões negativas na 
economia mundial, são cada vez mais 
os governos, as estruturas científicas e 
tecnológicas e as organizações empre-
sariais e de cidadãos que promovem, 
na prática, a microgeração de energias 

renováveis, formas endógenas e ines-
gotáveis de energia sustentável. 

Com o objectivo de satisfazer a cres-
cente procura, foi lançada a iniciativa 
“Renováveis na Hora”, uma medida 
do Governo, prevista no plano para 
a política de energia e alterações cli-
máticas, que tem como finalidade pro-
mover a instalação de 50 mil sistemas 
fotovoltaicos ou mini-eólicas até 2010, 

com uma forte aposta e incentivo às 
instalações de colectores solares para 
aquecimento de água em habitações 
já construídas. Nesta medida, os in-
centivos à microgeração só são dados 
a quem já use ou vá usar também o 
solar térmico. Prevê-se que a autopro-
dução eléctrica crie uma fileira econó-
mica que venha a garantir até 5 por 
cento do consumo nacional dentro de 
10 a 20 anos. 

MICROGERAÇÃO: PRODUZIR 
E VENDER ENERGIAS RENOVÁVEIS

Governo e empresas calculam que a microgeração de electricidade pode criar um 
mercado de mil milhões de euros entre 2008 e 2015. Mas no curto prazo, a instalação 
de painéis solares fotovoltaicos e micro-eólicas em casas portuguesas poderá gerar 
investimentos superiores a 60 milhões de euros.
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Uma das consequências das condições 
que estão a ser criadas, da legislação 
ao financiamento, permitirá a utilização 
de sistemas de microgeração por parte 
dos condomínios, o que lhes permitirá 
produzir energia e reduzir as suas pró-
prias despesas. Além do mais, através 
de micro-eólicas, poderão fazer ven-
das de energia à rede. Neste sentido, 
a EDP já apresentou a sua estratégia 

Informações e contactos úteis

• Decreto-Lei nº 363/2007

• Portaria nº 201/2008

•  Guia para a certificação de uma unidade 

de microprodução (Versão V003- 05/08)

•  DGEG – Direcção-Geral de Energia  

e Geologia  

www.dgge.pt

•  Renováveis na hora 

www.renovaveisnahora.pt

•  Certiel – Associação Certificadora  

de Instalações Eléctricas  

www.certiel.pt 

•  APREN – Associação de Energias  

Renováveis  

www.apren.pt

•  Naturlink  

www.naturlink.pt

dução no SRM – Sistema de Registo da 
Microprodução. 

A instalação de equipamentos de mi-
crogeração reforça também a contri-
buição dos cidadãos, individual e co-
lectivamente, para os objectivos da po-
lítica energética e ambiental nacional, 
tanto mais que os factores “macro” da 
microgeração são globalmente positi-
vos. Ou seja: traduzem-se pela redução 
da dependência energética nacional 
(as renováveis são endógenas); redu-
ção das emissões de gases com efeito 
de estufa (a energia produzida a partir 
de fontes renováveis não emite CO2); 
desenvolvimento de uma indústria de 
serviços de energia renovável (criação 
de postos de trabalho destinados à 
instalação e manutenção); criação de 
fileiras industriais (produtora de equi-
pamentos e componentes); aumento 
da inovação tecnológica (investigação) 
e das exportações (via crescimento glo-
bal da microgeração).

A aprovação de um novo enquadra-
mento legislativo e fiscal para a mi-
crogeração, favorece a criação de um 
mercado potencial de grande investi-
mento e expansão, no qual se incluem 
a criação de oportunidades diversas, 
nomeadamente na área das instalações 
de electricidade em pequena escala em 
edifícios, escolas ou piscinas. 

para integrar a microgeração na rede, 
num projecto, o InovGrid, no valor de 
70 milhões de euros, cuja medição será 
feita por telecontagem. 

O licenciamento rápido, deduções no 
IRS para compra de equipamentos e 
bons ganhos sem impostos e tarifa bo-
nificada nos primeiros cinco anos, são 
algumas das medidas que o Governo 
aprovou com o objectivo de promover 
a microgeração. Além dos sistemas 
solares térmicos para aquecimento de 
águas, a produção de energia através 
do fotovoltaico e das eólicas (microae-

rogeradores) são os sistemas de produ-
ção alternativa que mais vão crescer. 

Além de assegurar à partida a eficiên-
cia energética (vantagens económicas 
imediatas), a prática da microgeração 
consiste na possibilidade do consumi-
dor de energia se tornar também ele 
num produtor de energias renováveis, 
através da rede de distribuição de elec-

tricidade. A microgeração de energias 
renováveis consiste numa produção em 
pequena escala, desde logo vantajosa: 
produção descentralizada (consumida 
nos locais onde é produzida) de ener-
gias limpas, economia na factura de 
consumo e rentabilidade através da 
venda da energia excedentária. Cal-
cula-se que, através da microgeração, 
uma família pode ganhar anualmente 
de 800 a 1.200 euros. Para injectar 
energia na rede, o produtor tem de  
realizar um contrato de compra de 
electricidade em baixa tensão e registar 
o acesso a esta actividade de micropro-
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AS BOAS PRÁTICAS

Módulos sustentáveis vencem  
concurso ARES
A equipa portuguesa coordenada pelo arquitecto João Manuel Barbosa Menezes 
de Sequeira, venceu o Concurso Internacional de Arquitectura e Energias Renova-
veis – Ares Competition, organizado pela Technical Chamber of Greece (TCG) e 
pelo Work Programme on Architecture and Renewable Energy Sources (ARES) da 
União Internacional dos Arquitectos (UIA).
O projecto consiste numa série de módulos sustentáveis baseados na prefabricação, 
com vista a uma rápida instalação. O transporte do módulo pode ser feito por via 
terrestre, marítima ou aérea, uma vez que a sua versatilidade formal o permite. Em 
termos de autonomia energética foram colocados quatro painéis fotovoltaicos para 
uma única unidade modular. A utilização a nível interno de água potável é possível 
através de um depósito integrado na parte superior do módulo, que permite o enca-
minhamento em tubagem da água para a cozinha e para a instalação sanitária. 

http://arquitectura.pt/forum/f116/1-pr-mio-internacional-de-arquitectura-energias-

renov-veis-8635.html

Sede da EDP Norte 
com energias  
renováveis
O edifício onde se vai localizar a nova 
sede da EDP no Norte, situada nas tra-
seiras da Casa da Música, na cidade 
do Porto, está a ser construída numa 
óptica de auto-suficiência energética. 
Com este objectivo, vai ser dotada de 
equipamentos para captação de ener-
gia alternativa, como sejam painéis de 
aquecimento solar e de produção de 
energia eólica na cobertura e ainda 
telas de ensombramento nas facha-
das, que se movimentam em função 
da orientação solar, com capacidade 
para captação fotovoltaica. A sede da 
EDP, um projecto arquitectónico que 
se quer pioneiro e inovador, aposta na 
sua imagem de primeiro edifício com 
classificação energética superior, es-
tando prevista a sua inauguração no 
início de 2010.  

Escola produz  
energia
A Escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré, em Ílhavo, instalou um sistema 
interno de produção de electricidade 
através de energias renováveis, que 
integra um aerogerador e uma bateria 
de painéis solares. Trata-se do primei-
ro estabelecimento de ensino do país 
a instalar equipamentos deste tipo, o 
que lhe permitirá poupar cerca de 800 
euros/ano na factura da EDP. O pro-
jecto foi dinamizado com o apoio da 
autarquia e teve o patrocínio da Ad-
ministração do Porto de Aveiro e da 
empresa Mide. 

Prémio europeu para  
empreendimento  
cooperativo
Na Ponte da Pedra, concelho de Matosi-
nhos, um complexo habitacional coope-
rativo composto por dois blocos com 101 
habitações, foi equipado com 132 painéis 
solares termodinâmicos da empresa por-
tuguesa Energie. Por ter demonstrado o 
seu bom desempenho ambiental e efici-
ência energética, este empreendimento 
cooperativo, o primeiro de construção 
sustentável em Portugal, conquistou o 
Prémio Eficiência Energética 2007, atri-
buído pela Direcção-Geral da Energia e 
dos Transportes da Comissão Europeia. 

O maior parque  
eólico do espaço  
europeu
A Ventominho celebrou, com um con-
sórcio bancário liderado pela Caixa 
Geral de Depósitos (CGD), um con-
trato para uma linha de financiamen-
to de 350 milhões de euros para a 
construção daquele que será o maior 
parque eólico da Europa. O parque, 
com 240 megawatts de potência, es-
tende-se pelos municípios de Melgaço, 
Monção, Paredes de Coura e Valença 
e estará totalmente operacional no 
final de 2008. Este parque vai produ-
zir o equivalente a 1,25 por cento da 
electricidade consumida no país, num 
valor de produção anual de 55 milhões 
de euros. 

Em Portugal são já significativas as aplicações das energias alternativas, em particular  
da solar passiva, da eólica e da fotovoltaica, na arquitectura e na produção vária  
de energia. Alguns exemplos.
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Entre as empresas portuguesas que 
apostam nas renováveis, a EDP distan-
cia-se na corrida, fazendo uma forte 
aposta na estratégia de crescimento 
internacional. Dadas as reduzidas opor-
tunidades de investimento interno na 
áreas das energias alternativas, a EDP 
Renováveis, que tem como meta ter 65 
por cento da produção de energia as-
sente nas renováveis (eólicas e hídricas) 
em 2015, voltou-se para os Estados Uni-
dos, mercado onde mais quer crescer 
na próxima década. Fez ali a aquisição 
da Horizon Wind Energy (detentora de 
vários parques eólicos e com 9 por cen-

to da quota de mercado nos EUA), sem 
descurar outros mercados de expansão, 
entre os quais a Espanha, a Irlanda, o 
Brasil, o México, a Grécia e a Europa 
de Leste, e estando atenta a oportuni-
dades de negócio na China e na Índia. 
Nesta estratégia de crescimento, a sua 
intenção de investimento estende-se 
igualmente às centrais de biomassa, ao 
solar e às eólicas off-shore. 

Criada em Dezembro de 2007, a EDP 
Renováveis conta com as sinergias refor-
çadas da Horizon e da Neo, sendo deten-
tora de ambas. A Horizon é a responsável 

pelas operações nos EUA, enquanto a 
Neo, com base em Madrid, é responsável 
pelas operações na UE e pela exploração 
de novos mercados. A Neo tem parques 
eólicos em Portugal, Espanha e França e 
novos projectos em desenvolvimento na 
Bélgica e na Polónia. Graças a esta estra-
tégia global, a EDP Renováveis ocupa o 
lugar de quarta eólica a nível mundial.

A Galp Power é a empresa do grupo 
Galp Energia cuja actividade está foca-
da no desenvolvimento da produção de 
electricidade a partir de energias renová-
veis, nomeadamente a eólica, e de cen-

Actualmente existe um número cada vez maior de empresas no mercado português 
das energias renováveis. Algumas destacam-se pela dimensão, pelo volume do 
investimento e pela estratégia de internacionalização. Quatro casos de forte 
investimento no sector.

EMPRESAS DO SECTOR  
NA GRELHA DE PARTIDA

Parque eólico de Cadafaz - EDP
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trais de ciclo combinado e cogeração. 
No âmbito desta estratégia, a petrolífe-
ra portuguesa estabeleceu uma parceria 
com a Petróleos da Venezuela, SA para 
o desenvolvimento de quatro parques 
eólicos com uma capacidade de 72 MW 
em três estados da Venezuela. 

Por outro lado, a Galp Energia lidera 
um dos consórcios – Ventinveste – que 
apresentou propostas ao concurso pú-
blico, lançado pelo governo em 2005, 
para a atribuição de capacidade de 
interconexão de energia eólica, para 
venda de electricidade através da rede 
nacional. Este consórcio é formado 
por cinco empresas, detendo a Galp 
Energia uma participação de 34 por 
cento. Os demais membros do consór-
cio são a Martifer (30 por cento), em-
presa portuguesa líder no sector das 
estruturas metálicas, a Enersis (33 por 
cento), empresa portuguesa de ener-
gias renováveis, a Repower Systems 
(um por cento), um dos produtores 
líderes mundiais de turbinas eólicas, 
e a Efacec (dois por cento), fabricante 
português de componentes eléctricos.

A Martifer, através da Martifer Re-
newables, aposta nas centrais híbridas, 
num conjunto de soluções que pas-
sa por aliar as eólicas às barragens, e 
tem na mira construir centrais termo-
eléctricas híbridas, que aproveitem os 
dois tipos de energia mas que podem 

Espanha, Polónia, Ucrânia, Austráçia, 
EUA, Itália e América do Sul, prepara-
se para superar uma oferta concorrente 
pelo comando da REpower, a terceira 
maior produtora de turbinas para gera-
dores eólicos. Na Grécia, quer ser líder 
no segmento do mercado fotovoltaico. 
Segundo projecções actuais, o mercado 
grego representará cerca de 700 MW, 
até 2020. De acordo com os objectivos 
do governo grego, a Grécia será uma po-
tência do Sudeste Europeu na área das 
energias renováveis nos próximos anos.

Criada há 11 anos, a Qimonda Portugal 
é a maior fábrica europeia de montagem 
e teste de produtos de memória e foi a 
maior exportadora nacional em 2007. A 
empresa trabalha com dezenas de mul-
tinacionais produtoras de aplicações di-
gitais e em estreita parceria com univer-
sidades, onde recruta os seus recursos 
humanos cada mais qualificados. Numa 
estratégia de diversificação de produtos, 
a Qimonda tem um novo projecto, no 
qual está a investir 70 milhões de euros. 
Trata-se de uma nova fábrica, a ser cria-
da em Vila do Conde, capaz de produzir 
30 milhões de células solares (fotovoltai-
cas) por ano, que iniciará a sua produção 
em 2009. A produção inicial destina-se 
integralmente à exportação. Numa se-
gunda fase, está previsto igualmente um 
investimento de mais 30 milhões de eu-
ros com o objectivo de aumentar a pro-
dução para 70 milhões unidades/ano. O 
projecto resulta de uma joint-venture da 
Qimonda AG (51 por cento) e do Cen-
troSolar Group (49 por cento). 

igualmente combinar a biomassa com 
o solar. Embora a empresa não tenha 
para já montantes de investimento 
nem projectos concretos nesta área, o 
certo é que este tipo de centrais, in-
viável em Portugal, é exportável para 
países terceiros, de grande exposição 
solar, como sejam o Médio Oriente, o 
Norte de África e os EUA. 

A Martifer, uma empresa de Oliveira de 
Frades quase desconhecida há alguns 
anos, que tem parques eólicos em ope-
ração na Alemanha e mini-hídricas na 
Roménia, assim como outros projectos 
em desenvolvimento em países como 

Barragem do Carrapatelo - EDP

Qimonda em Vila do Conde
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A Critical Software desenvolve soluções 
de engenharia informática que vende 
para os clientes mais diversos e está in-
timamente ligada à NASA, para quem 
forneceu software altamente inovador. 
A empresa tem o mercado do espaço 
no seu ADN, mas exporta as suas com-
petências para outros mercados e tem 
uma carteira de clientes de luxo como a 
ESA, Vodafone, Infineon, AgustaWes-
tland ou Chevron Texaco. 

A Critical nasceu em Coimbra, onde está 
sedeada, fruto da investigação dos três 

engenheiros informáticos que a fundaram 
e tem centros de engenharia em Lisboa e 
Porto e subsidiárias nos Estados Unidos, 
Reino Unido e Roménia. Desenvolve solu-
ções em duas grandes áreas de negócio: 
os Safety Critical Systems – orientados 
para os mercados da aeronáutica, espa-
ço, defesa e segurança do território, e as 
Entreprise Critical Solutions –, dirigidas 
para os sectores da indústria, telecomuni-
cações, banca, finanças e energia.

As soluções de engenharia da Critical 
Software são hoje reconhecidas porque 

asseguram cabalmente o suporte a sis-
temas críticos, fornecem ferramentas 
de software que protegem os indivídu-
os, monitorizam a segurança dos equi-
pamentos e garantem que a condução 
segura e eficiente de processos com-
plexos está salvaguardada.

Por um lado, estas múltiplas competên-
cias têm levado a empresa a competir 
nos mercados mais maduros, derruban-
do barreiras à entrada e consolidando a 
carteira de negócios através de um for-
te enfoque nos clientes. Por outro lado, 

Nem a conjuntura económica menos favorável trava a Critical Software. Desde a sua 
fundação, a empresa tem crescido 50 por cento ao ano e cerca de 70 por cento  
do seu volume de negócios resulta de exportações. Pela quarta vez consecutiva figura 
entre as 500 empresas europeias de mais rápido crescimento, num ranking publicado 
anualmente pela Business Week.

Critical Software

SOFTWARE CRITICO



Critical Software, SA
Campus do INETI no Lumiar Edifício M8
Estrada do Paço do Lumiar
1649-038 Lisboa
Tel.: +351 217 145 430
Fax: +351 217 145 432
rui.m.biscaia@criticalsoftware.com 

www.criticalsoftware.pt 

o sucesso da empresa reside na aposta 
na qualidade e inovação tecnológica 
como agentes na apresentação de van-
tagens competitivas nos sistemas de 
informação e negócio.

O sistema de qualidade da empresa 
é baseado em certificações interna-
cionais de referência, como o CMMI-
Level3, ISSO 9001:2000 Tick-IT, ISSO 
15504, NATO AQAP 150, AQAP 2120 
e EN9100, e representa um factor dis-
tintivo e uma vantagem competitiva. 
Este sistema assegura que todos os 
processos são desenvolvidos de forma 
a satisfazer as necessidades dos clien-
tes, podendo ser ajustados de acordo 
com os requisitos específicos e altos 
níveis de criticidade.

Outra vantagem competitiva presente 
a tempo inteiro na vida da empresa é 
a inovação. Nela, a Critical reinveste in-
tegralmente a riqueza que gera como 
política de estímulo ao crescimento, ao 
desenvolvimento pessoal e à investiga-
ção. Desta aposta surgem todos os anos 
novos projectos, muitos dos quais dão 
origem a produtos e soluções transpor-
tados depois para os mercados.

No futuro, a Critical espera continuar a 
crescer com base numa lógica de mass 
customization, dando seguimento à 
estratégia que tem vindo a seguir que 
passa pelo balancear do mix de produ-
tos e serviços. Do ponto de vista geo-
gráfico, a empresa assume a importân-
cia que a Europa, o Brasil e os PALOP 
têm, juntamente com os EUA e a Índia. 
Muitos destes mercados serão aborda-
dos através de uma estratégia de im-
plementação de subsidiárias e centros 
de desenvolvimento que facilitem a en-
trada e uma crescente interacção com 
as necessidades da empresa. A Critical 
Software espera, para 2008, continuar 
a afirmar-se com empresa de referência 
no sector de engenharia de software 
de valor acrescentado. 
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A quota de internacionalização atingida 
pelo grupo Mota Engil não tem para-
lelo em Portugal e a sua afirmação nos 
mercados externos não pára de crescer. 
O grupo está presente em 17 países e 
ultrapassou, em 2007, o volume de ne-
gócios global de 1,4 mil milhões de eu-
ros. Fundado em 2000, através da fusão 
da Mota & Companhia com a Engil, deu 
origem à maior construtora portuguesa. 
A construção, em simultâneo, de mais 
de 300 quilómetros de auto-estradas, as 
mais de 300 obras em dezena e meia de 
países e os 1.314 milhões de euros em 
carteira confirmam a liderança nacional 
no sector da construção. 

Contudo, a aposta de hoje vai muito 
para além da construção, embora esta 

ainda detenha a parte de leão com 80 
por cento daquele número. O ambien-
te e serviços, as concessões de trans-
portes e a indústria e energia ganham 
importância no seio do grupo e serão 
a pedra de toque dos próximos anos. 
Numa recente entrevista, o presidente 
do grupo, António Mota, ao abordar as 
projecções para os próximos anos, refe-
riu mesmo que “a construção passará 
dos actuais 80 por cento para cerca de 
60, com um crescimento muito signifi-
cativo da área do ambiente e da área 
das concessões”. 

Foi nos anos 40, nos países africanos, 
que a primeira experiência nos merca-
dos externos teve lugar. O pioneirismo 
nas técnicas de construção e a capaci-

dade de investimento em equipamen-
tos levaram a empresa a deixar marca 
nos mais variados países. Obras como 
a Torre Bentley em Miami, o aterro 
para a mineira de Yanacocha no Peru 
ou a auto-estrada de Berlim a Mosco-
vo constituem referências de qualidade 
reconhecida. Agora, a aposta clara vai, 
acima de todos, para os mercados da 
Europa Central, para a Irlanda, Ango-
la e Argélia, onde o grupo lidera um 
consórcio muito alargado com empre-
sas portuguesas para a construção de 
auto-estradas.

No domínio do ambiente, já se destaca 
a aposta na diversificação da oferta de 
serviços de gestão de sistemas de reco-
lha, separação e tratamento de resíduos 

Responsável pelos maiores projectos de engenharia e construção em Portugal,  
o grupo Mota Engil aposta cada vez mais em novas actividades e está no topo  
dos negócios internacionais. O reforço da internacionalização e a entrada em novos 
mercados são os grandes objectivos no curto prazo.

Mota Engil

NOVAS ÁREAS DE SUCESSO



Edifício Mota
Rua do Rego Lameiro, 38
4300-454 Porto
Tel.: 351 225 190 300
Fax: 351 225 191 261
antónio.cabral@mota-engil.pt 

www.mota-engil.pt 

sólidos e líquidos, sistemas de tratamen-
to e distribuição de água, tratamento 
de águas residuais e concepção e trata-
mento de espaços verdes. E também nos 
mercados externos foram dados passos 
decisivos com a criação, na Polónia, da 
Ekosrodowisko, que se dedica à gestão 
e prestação de serviços na área ambien-
tal, actividade que será concretizada 
através da participação no capital social 
de empresas já implantadas no mercado 
ou a constituir para fins específicos.

No domínio das concessões de auto-es-
tradas, pontes e ferrovias, o negócio do 
grupo vai de vento em popa. Destaque 
para a gestão de 600 quilómetros de 
vias rápidas em Portugal, das duas pon-
tes de Lisboa e do Metro de Sul do Tejo. 
Aqui, e numa primeira fase, o caminho 
para a internacionalização passa por 

três mercados: Espanha, Europa cen-
tral comunitária e América Latina, com 
foco no Brasil e no México. Para isso 
foi constituída a Ascendi, em parceria 
com o Banco Espírito Santo. O conheci-
mento comprovado da Mota Engil dos 
mercados da Polónia, Hungria e Repú-
blica Checa vai beneficiar a implanta-
ção da nova empresa naqueles países e 
a aposta no mercado espanhol e brasi-
leiro será potenciado pela presença do 
BES naqueles territórios. 

Resíduos Água Portos e Logística Multi-Serviços
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e Serviços

Indústria  
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ORGANIZAÇÃO DO GRUPO



Nem o crescimento a um ritmo considerável na última dezena de 
anos alterou o paradigma das exportações portuguesas para o 
Brasil. Os vinhos, o azeite e o bacalhau continuam a ser os produtos 
largamente maioritários nas nossas remessas para o mercado, 
um panorama que é urgente modificar. Cabe às empresas lutar 
pelo sucesso neste vasto espaço económico de enorme potencial, 
onde cerca de um quarto das compras no exterior, já são feitas no 
continente europeu. 

BRASIL
Um potencial a explorar
>POR CLEMENTINA GARRIDO, DIRECTORA-COORDENADORA DO CENTRO DE NEGÓCIOS NA AMÉRICA DO SUL
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Faz parte dos BRIC, os mercados que 
no início do século XXI melhores ex-
pectativas de crescimento evidenciam. 
Sendo um dos quatro grandes países 
emergentes (Brasil, China, Índia e Rús-
sia), é também o mais promissor de to-
dos para as nossas empresas.

Para nós o Brasil foi sempre um merca-
do pouco conhecido, de dimensão algo 
assustadora e cheio de inseguranças e 
riscos. O maior fluxo de negócios deu-se 
em finais da década de 90, vindo a pro-
gredir desde essa data a um ritmo de 9 
por cento em média ao ano. Mais do que 
os montantes envolvidos, o que exige a 
nossa atenção e nos surpreende é o nú-
mero e o tipo de produtos que compõem 
o quadro das nossas exportações.

Não sendo o Brasil o destino actual 
prioritário da emigração portuguesa, é 
digna de estudo a razão pela qual os 
principais produtos exportados sucessi-
vamente nos últimos dez anos ser os vi-
nhos, o azeite e o bacalhau – é mesmo 
o nosso principal mercado comprador 
destes dois últimos produtos. Suspeito 
que hoje em dia se come mais baca-
lhau no Brasil do que em Portugal. Mas 
é Portugal que exporta e isso é bom!

Porque é que empresas e marcas nacio-
nais de bens e serviços mais sofistica-

dos não estão tão bem representados 
nas trocas comerciais como aqueles 
outros dois grupos de produtos? Por 
que razão só agora empresas de novas 
tecnologias de informação começam ti-
midamente a aventurar-se no mercado 
brasileiro? Dada a dimensão e varieda-
de das necessidades evidentes, o que 
leva a uma representação tão modesta 
da nossa indústria?

Diversificar é preciso! 
Contudo, o Brasil importa da Europa 
cerca de 25 por cento do total das suas 
compras ao exterior e dessa parcela 
apenas uma ínfima parte provém de 
Portugal. E nenhum desses fornecedo-
res europeus tem menos problemas, 

menos ameaças e menos riscos do que 
as nossas congéneres. Pelo contrário, 
teoricamente a nossa capacidade para 
aceder ao mercado é marginalmente 
superior, por razões conhecidas.

Faz falta um programa continuado de 
formação para os executivos que nas 

empresas portuguesas tomam as deci-
sões de internacionalizar. Não é ao Es-
tado que competem estas decisões. Ao 
Estado compete, através das organiza-
ções representativas, no caso vertente 
a aicep Portugal Global, alertar e apoiar 
para o potencial do mercado que possa 
existir e facilitar a abordagem do mer-
cado para que se produza da forma 
mais suave e previsível. E no Brasil exis-
te um potencial enorme de mercado 
para as empresas portuguesas. 

Entre os BRIC, se a Rússia desperta inte-
resse e admiração, a Índia apela para o 
descobridor que ainda existe em todos 
nós e a China nos mantém expectantes 
e admirativos, o Brasil seduz pelo asso-
mo de grandeza, pela promessa, pela 
diversidade, pelo potencial de desen-
volvimento que mais do que nunca se 
desenha perante o mundo. Os outros 
três estão fisicamente longe, são para 
a nossa cultura verdadeiramente exó-
ticos e por essa razão mais difíceis de 
penetrar e de entender. E em nenhum 
se fala o nosso próprio idioma. 

A actual abastança do Brasil é um con-
vite irrecusável para o Portugal europeu 
do início do século XXI. Na Europa já 
nós estamos e com os pés bem assen-
tes: perto de 80 por cento das nossas 
exportações fazem-se com parceiros da 

“A actual abastança do Brasil 
é um convite irrecusável para 
o Portugal europeu do início 
do século XXI.”

Museu Paulista - S. Paulo



MERCADO

// Junho 08 // Portugalglobal36

União, evidenciando que as nossas em-
presas estão à altura e são capazes de 
satisfazer os mais exigentes comprado-
res dos países mais desenvolvidos. Mas 
convém diversificar, não ficar depen-
dentes de uma região que no conjunto 
funciona em ciclos empáticos, que po-
dem ser positivos ou negativos.

Não será para todos os tipos de empre-
sas nem para todo o género de bens e 
serviços nacionais, mas olhando para o 
que fazem os nossos concorrentes na 
Europa conclui-se que podemos fazer 
certamente tanto ou melhor. 

Falta no Brasil uma classe média, é ver-
dade. A burocracia e as redes fiscal e 
administrativa são complexas. Mas nem 
por isso os nossos concorrentes na Ale-
manha, em França, em Espanha deixam 
de pesquisar as oportunidades que dia 

a dia vão surgindo, conseguindo aqui e 
além negócios e projectos com eleva-
do grau de execução e viabilidade. As 
estatísticas são disso reveladoras. Nos 
últimos dez anos, a União Europeia no 
seu conjunto passou a vender mais ao 
Brasil do que antes os Estados Unidos 
ou a Argentina.

Na presente fase de desenvolvimento, o 
Brasil busca nos mercados mais sofisti-
cados os níveis e a qualidade dos pro-
dutos e serviços capazes de satisfazer 
as necessidades do crescimento de uma 
economia vigorosa e de uma classe mé-
dia numerosa que emerge dia a dia.

O apoio da aicep 
A unidade de negócios da aicep Portu-
gal Global em São Paulo encontra-se à 
disposição de todas as empresas portu-
guesas que queiram saber se o produto 

aicep Portugal Global 
São Paulo
Consulado Geral de Portugal 
Rua Canadá, 324 
01436-000 S.Paulo S.P - BRASIL 
Tel.: +55 11 3084 1830 
Fax: +55 11 3061 0595 
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt 

que fabricam ou o serviço que fornecem 
tem condições para ser vendido no mer-
cado brasileiro e qual a forma mais ade-
quada para o fazer. Far-se-á uma abor-
dagem da concorrência, dos volumes e 
preços envolvidos, das regras do merca-
do e da administração, das dificuldades 
e oportunidades subjacentes.

A decisão é da empresa, mas nós sua-
vizamos o acesso ao mercado. Contac-
te-nos. À empresa compete definir em 
primeiro lugar a forma como gostaria 
de estar presente, sendo claro que num 
país com a dimensão territorial do Brasil 
é imperioso escolher em primeiro lugar o 
território preferencial de acção. Acompa-
nhar de perto o negócio com a contrata-
ção de um representante local, é sempre 
a solução com melhores resultados a 
médio prazo. Porém, é muitas vezes uma 
solução mais dispendiosa, embora mais 
segura e rentável, e para obviar existem 
localmente formas de subcontratar e 
estabelecer parcerias pontuais, que são 
muito úteis para quem se encontra dis-
tante do outro lado do Atlântico. Aqui 
também podemos ajudar.

Depois, é necessário distinguir qual 
a diferença entre o seu produto e o 
dos concorrentes que já existem no 
mercado. Se o produto é inovador, 
estude com cuidado a perspectiva do 
seu desenvolvimento, estabeleça uma 
estratégia de abordagem a médio pra-
zo antes de se lançar no terreno. Faça 
as contas e estabeleça parâmetros de 
exequibilidade e rentabilidade. No Bra-
sil os números são relevantes. Pode 
ganhar-se muito, mas um mau plano 
de negócios é fatal para a própria exis-
tência da empresa.

Em 180 milhões de consumidores brasi-
leiros em 2008, mal seria se, no mínimo, 
um milhão de brasileiros não comprar 
português nos próximos dez anos. 

Congresso - Brasília
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O comércio entre os dois países apre-
senta um crescimento contínuo com 
ambas as quotas de mercado em linha 
ascendente, embora mais evidente no 
âmbito dos fornecimentos ao nosso 
país. Todos os nossos parceiros na UE 
demonstram, aliás, grande interesse no 
comércio com o Brasil, destacando-se 
a aposta mais sistemática e consisten-
te dos nossos agentes económicos na 
procura pelo mercado brasileiro.

Portugal mantém uma balança comer-
cial com o Brasil tradicionalmente defi-
citária, cujo saldo se tem vindo a agra-

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

Exportações 129.007 154.459 178.131 254.642 258.603 19,9%

Importações 660.607 857.529 984.355 1.232.969 1.374.651 20,3%

Saldo -531.600 -703.070 -806.224 -978.327 -1.116.048 -

Coeficiente
Cobert. (%)

19,5% 18,0% 18,1% 20,7% 18,8% -

Fonte:  INE – Instituto Nacional de Estatística 
Notas:  a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007;
             Valores declarados

O fortalecimento das relações comerciais entre Portugal e Brasil tem-se acentuado 
nos últimos anos. No período 2003/2007 o Brasil evoluiu de 23º para 16º cliente  
e de 11º para 8º fornecedor. 

EVOLUÇÃO POSITIVA

var nos últimos anos, pese embora o 
bom comportamento das exportações 
portuguesas para este mercado, que 
duplicou em valor em apenas quatro 
anos, registando uma média das taxas 

de crescimento anuais (2003/2007) de 
perto de 20 por cento.

As importações têm tido um compor-
tamento idêntico, muito embora os va-

Avenida Paulista - S. Paulo
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lores em causa sejam superiores, tam-
bém porque grande parte das compras 
ao Brasil diz respeito a matérias-primas 
necessárias às nossas indústrias. A mé-
dia das taxas de crescimento anuais das 
importações (2003-2007) foi de 20,3 
por cento, acompanhada de coeficien-
tes de cobertura muito baixos.

Os produtos agrícolas foram a principal 
exportação para o Brasil em 2007 com 
uma quota de 46 por cento, quando 
em 2003 a quota foi de 34 por cento, 
sendo que em valor o acréscimo foi de 
170,7 por cento. O azeite lidera este 
grupo com 73 por cento, seguido de 
peixes secos, tendo o Brasil sido o pri-
meiro mercado de exportação para es-
tes dois produtos que apresentaram o 
maior valor entre as várias exportações 
para aquele país.

As máquinas e aparelhos foram o se-
gundo grupo de produtos exportados 
em 2007, o que, relativamente a 2003, 
representou um acréscimo de 95 por 
cento em valor, embora em termos de 
quota não se tenha registado grande 
alteração entre a percentagem alcan-
çada em 2003 e em 2007. Neste con-
junto destacam-se os moldes, os apa-
relhos eléctricos e as máquinas a apa-
relhos mecânicos. Segue-se o grupo 
dos produtos alimentares, com grande 
destaque para os vinhos (cerca de 90 
por cento do total).

Quanto às importações portuguesas 
provenientes do Brasil, o aumento 
verificado nos últimos anos está rela-
cionado, em termos gerais, com dois 
factores fundamentais: a estratégia de 
reforço das exportações levada a cabo 
pelas empresas brasileiras e o forte au-
mento das importações portuguesas 
de combustíveis. Assim, em 2007, as 
importações do Brasil registam uma 
grande concentração de produtos 
como os combustíveis minerais, os pro-
dutos agrícolas e os metais comuns a 
representarem uma quota superior a 
74 por cento do total.

Investimento 
O Brasil continua a ser um importante 
destino do investimento directo de Por-
tugal no estrangeiro. Apesar de Portugal, 
no período em análise, variar entre o 6º 

Sectores onde os portugueses investiram:

Telecomunicações:
Portugal Telecom

Energia:
HLC (energias renováveis)
Energias do Brasil (EDP)

Plásticos e Moldes:
Iberolef
Simoldes
Logoplaste

Banca e Seguros:
Grupo Espírito Santo
Banif
Banco Privado Português
Banco Português de Negócios
Grupo Caixa Geral de Depósitos
(Em processo de abertura do Banco Financial)

Madeiras:
Tafisa – Sonae Indústria

Tecnologias de Informação:
Altitude Software
WeDo Consulting
Novabase 
PT Inovação
AiTech Brasil
Dedic (call centers)

Infra-estruturas Rodoviárias:
Brisa (em parceria com a CCR)

Turismo: 
Grupo Pestana
Grupo Vila Galé
Grupo Reta Atlântico
Grupos Solverde, D. Pedro, André Jordan  
e BPP (Projecto Aquiraz Golf & Beach Villas – o 
maior projecto turístico do Brasil)

Construção:
Liz Construções 
Ramos Catarino

Metalomecânica: 
Grupo Efacec
Frezite
A. Silva Matos

Cimentos: 
Cimpor (3ª cimenteira do Brasil)

Automóvel: 
Grupo SAG (empresa Unidas)
(renting e gestão de frotas)

Centros Comerciais:
Sonae Sierra

Salvador - Bahía
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Pontos fortes Pontos fracos

• Ambiente macro económico estável;

• Grande abertura ao comércio externo;

•  Elevado potencial de crescimento económico (5 a 7 por cento ao ano) na 
próxima década;

•  Perspectivas de duplicar o PIB per capita nos próximos 10 anos;

• País rico em matérias-primas, nomeadamente petróleo;

•  Grandes investimentos em projectos de infra-estruturas no programa PAC 
estão a criar condições de atracção do investimento estrangeiro mundial;

•  Crescente classe média com maior consumo de produtos manufacturados;

•  Aumento do número de famílias que viajará para a Europa e para Portugal;

•  Mais de 70 ligações semanais da TAP para diversos pontos do Brasil;

•  Abundância de recursos hídricos e naturais, florestais, minerais e agrícolas; 

•  Independência energética, por via da exploração de novas fontes petrolíferas;

•  Existência de mão-de-obra barata e abundante;

•  Natureza muito favorável aos investimentos no sector do turismo e de infra-
estruturas para o desenvolvimento.

• Falta de segurança, violência e crime;

•  Falta de formação da mão-de-obra 
especializada;

•  Escassa oferta de voos internos e de 
alguns intercontinentais;

•  Falta de planos de ordenamento 
territorial com consequências graves no 
sector turístico;

•  Licenciamentos discricionários por 
desacerto entre regulamentações federais 
e estaduais;

•  Debilidades ao nível da administração 
pública (lentidão, burocracia);

• Complexidade do sistema fiscal;

• Complexidade do sistema judiciário; 

• Sistema financeiro de difícil acesso.

Oportunidades Aconselha-se

•  O PAC, programa de 258 mil milhões de dólares que o governo destinou a 
infra-estruturas (construção e ampliação da rede de linhas de transmissão 
eléctrica, construção de grandes e pequenas centrais hidroeléctricas 
e termoeléctricas, construção e renovação rodoviária e ferroviária, 
implantação de unidades de energia eólica, construção de refinarias e 
exploração de petróleo, construção e ampliação da rede de abastecimento 
de água e saneamento, ampliação de portos e aeroportos, ampliação da 
rede de gasodutos, construção e ampliação das redes de metro, construção 
e reformas de plataformas petrolíferas e navios petroleiros);

•  A recente descoberta dos poços Tupi Sul e Carioca na Baía de Santos 
garantem que, provavelmente, o Brasil estará entre os dez principais 
produtores mundiais de petróleo no futuro. Actualmente é o 24º. 

•  A realização do Campeonato Mundial de Futebol em 2014 contém 
oportunidades nos sectores de construção e obras públicas e dos serviços e 
comunicações.

•  Selectividade nos negócios de exportação 
e nos investimentos;

•  Orientar sempre os negócios numa óptica 
de médio e Iongo prazos;

•  Apostar em parcerias locais com um 
parceiro credível, cuja credibilidade deve 
ser averiguada antecipadamente, por 
mais positivo que o cenário pareça ser;

•  Fazer forte investimento em 
aconselhamento jurídico prévio, 
considerando o labirinto legislativo e a 
complexidade jurídica.

ANÁLISE DO MERCADO

e o 4º lugar no ranking, o Brasil foi o pri-
meiro mercado de destino do investimen-
to português em 1997, 1998 e 2000.

Por outro lado, o investimento directo 
brasileiro em Portugal é bastante menos 
relevante em termos globais, apesar de 

ter vindo a recuperar a sua posição nos 
últimos três anos como país emissor de 
investimento directo, passando do 22º 
lugar em 2004 para 19º em 2007.

O interesse das empresas portugue-
sas em investir no Brasil começou em 
meados dos anos 90, quando se deu 
o início da abertura da economia bra-
sileira ao exterior e se iniciaram as pri-
vatizações de empresas públicas de te-
lecomunicações, águas e electricidade. 
Das mais de 600 empresas portuguesas 
que estão hoje no mercado brasileiro, 
cerca de 58 por cento fizeram-no no 
período de 1996 a 2001. Estas mais de 
600 empresas são responsáveis por cer-
ca de 100 mil postos de trabalho. 

Salvador - Bahía
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No passado, os políticos costumavam di-
zer que o Brasil tinha tudo para dar certo 
– uma frase que era o reconhecimento 
implícito de que, não obstante condições 
favoráveis, o país continuava a não pro-
gredir à medida dessa esperança.

Hoje, ao olharmos para os índices eco-
nómicos, embora inseridos numa con-
juntura mundial que está longe de mobi-
lizar optimismos, fica-se com a sensação 
de que a economia brasileira conseguiu 
garantir uma impressionante cumulação 
de sinais positivos que podem, por uma 
vez, ajudar a transformar o eterno país 
do futuro num ágil gigante do presente.

Com uma política macroeconómica que 
soube escapar às tentações do “desen-
volvimentismo” imediatista, porque pre-
ocupada em evitar o regresso dos fantas-
mas inflacionistas, o Brasil atravessa hoje 
um momento de saudável crescimento 
sustentado, susceptível de continuar a 
gerar o afluxo de capitais externos, como 
os ratings internacionais atestam.

Ao longo de mais de uma década, os 
operadores portugueses não deixaram 
de ser sensíveis às oportunidades que o 
Brasil proporcionou. Fizeram-no numa 
escala acima de muitas expectativas, 
quase sempre com um elevado grau de 

profissionalismo e com apostas secto-
riais que, na maioria dos casos, se pro-
varam correctas.

Porém, é óbvio que, no contexto geral 
da economia brasileira, a participação 
portuguesa continua a ter uma dimen-
são pouco mais do que correspondente 
à que o nosso próprio tecido empresa-
rial assume à escala global e, de certo 
modo, limitada por parte dele se ter 
deixado seduzir por mercados com 
maior e mais rápida rentabilidade.  

Interessante tem sido verificar que, a 
nível de pequenas e médias empresas, 

UM BRASIL DE OPORTUNIDADES
>POR FRANCISCO SEIXAS DA COSTA, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO BRASIL

©www.agenciabrasil.gov.br
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em alguns sectores tecnológicos de al-
guma sofisticação, começa a destacar-
se no Brasil uma actividade portuguesa 
mais agressiva, que responde, na práti-
ca, à sede de mercado que operadores 
nacionais desses novos sectores conse-
guem aqui satisfazer.

Um importante impacto deste esfor-
ço empresarial reside no facto dele 
ter sinalizado uma clara mudança do 
paradigma no tipo de presença portu-
guesa neste país. E isso teve, há que 
reconhecer, um reflexo interessante 
na imagem geral de modernidade de 
Portugal no imaginário brasileiro, com 
efeitos positivos em alguns domínios 
mais imateriais e com significado real 
noutros contextos das nossas relações 
bilaterais.

competitividade deste mercado, tam-
bém sectores de serviços, como a banca, 
estão a saber encontrar oportunidades e 
a conseguir colocar-se no Brasil a um ní-
vel compatível com o grau de eficiência 
que haviam atingido em Portugal.

Algum desapontamento há que ter, 
contudo, ao olharmos para os núme-
ros das exportações portuguesas para 
o Brasil – e quero, desde já, deixar bem 
claro que sou testemunha privilegiada 
do imenso esforço que o ICEP/AICEP 
fez neste domínio, nos últimos anos. 
As taxas anuais de crescimento das 
trocas chegam a ser impressionantes, 
mas apenas se lidas de forma isolada 
dos valores absolutos que traduzem. O 
que mais choca, porém, é a demasiado 
lenta mudança do leque de produtos 
exportados, a contínua fixação em pro-
dutos de escasso valor acrescentado, 
parte do quais corre o risco, aliás, de 
poder vir a sofrer uma inversão no seu 
actual crescimento no mercado brasi-
leiro, no caso de vir a registar-se uma 
súbita acção agressiva de alguns fortes 
competidores internacionais que actu-
am nesses sectores. 

Num país como o Brasil, com um te-
cido administrativo e burocrático pe-
culiar e muito diverso, com uma cul-
tura de comportamento de agentes 
económicos e oficiais frequentemente 
dependente de factores pouco trans-
parentes, controláveis e previsíveis, te-
mos também que ter a franqueza de 

dizer que nem tudo são rosas para os 
operadores estrangeiros. 

O Brasil é um país com uma cultura 
proteccionista muito firmada, onde 
alguns obstáculos pautais e não pau-
tais, agravados por limitações logísti-
cas e de infra-estruturas, acabam, por 
vezes, por esmagar margens de lucro 

“(..) a nível de pequenas e 
médias empresas, em alguns 
sectores tecnológicos de 
alguma sofisticação, começa 
a destacar-se no Brasil uma 
actividade portuguesa mais 
agressiva.”

“O Brasil é um país com 
uma cultura proteccionista 
muito firmada, onde alguns 
obstáculos pautais e não 
pautais, (...) acabam, por 
vezes, por esmagar margens 
de lucro e desmotivar 
operadores.”

Nos últimos anos, o turismo veio a 
acrescer outra vertente à presença 
portuguesa, quer pelos fluxos de vi-
sitantes sazonais, quer pelo apareci-
mento de empreendedores portugue-
ses que foram capazes de se impor, 
com uma qualidade que surpreendeu, 
na execução de projectos de valia, 
com resultados concretos no esforço 
de qualificação da oferta “sol e mar” 
em alguns Estados do Nordeste. A 
isto acresceu uma já significativa afir-
mação portuguesa na oferta hoteleira 
tradicional, sector onde o Brasil tem 
à sua frente um enorme potencial de 
crescimento.

Face mais evidente e destacada des-
ta imagem empresarial de Portugal, a 
TAP ofereceu a muitas regiões do Brasil 
verdadeiras “auto-estradas” para a sua 
abertura externa, contribuindo para 
saltos de desenvolvimento impossíveis 
de concretizar de outra forma. 

Com um realismo face à própria dimen-
são e às limitações derivadas da elevada 

e desmotivar operadores. Mas não é 
sem orgulho que nos é possível afirmar 
que, não obstante tais condicionalis-
mos, conseguimos já hoje superar uma 
agenda de contencioso económico-
comercial bilateral que se arrastava há 
anos e que se encontra praticamente 
“zerada”, como por aqui se diz.

Problemas de outra natureza ainda 
subsistem, em especial em investimen-
tos portugueses no sector da constru-
ção em zonas turísticas. Sem colocar 
em causa a imperatividade da defesa 
dos valores ambientais, do património 
e dos direitos das comunidades indí-
genas, torna-se muito importante que 
seja criado um quadro de segurança 
jurídica sólida para os investimentos, 
isento de surpresas, os quais não po-
dem continuar a ser vítimas de inopi-
nadas contradições entre instâncias 
decisórias, com atrasos na implemen-
tação dos empreendimentos, que, a 
prazo, podem desmotivar futuros flu-
xos de capital.

Porém, que fique muito claro: todas 
estas dificuldades são a face menor 
de um mundo de grandes oportuni-
dades que a economia brasileira hoje 
oferece aos nossos operadores econó-
micos, os quais podem sempre contar 
com o apoio e o acompanhamento 
dos serviços oficiais portugueses que 
actuam no Brasil.    

©www.agenciabrasil.gov.br
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TAXA DE CRESCIMENTO (%)
País 1971-80 2001-03 2004-07

Brasil 8,5 2,3 4,4

Índia 3,1 5,6 8,9

China 6,2 9,7 10,4

Fonte: IBGE e Banco Mundial.

Até ao mês de Maio deste ano, a eco-
nomia brasileira estava classificada, pelas 
agências de rating, no patamar BB+ no 
que respeita à capacidade de cumpri-
mento dos pagamentos relativos à sua 
dívida pública. Era um diagnóstico unâ-
nime nas agências, até que a Standard & 
Poors, uma das maiores do do mundo na 
Avaliação de Risco, elevou o rating de cré-
dito soberano de longo prazo em moe-
da estrangeira do Brasil para o patamar 
de ‘Grau de Investimento’, colocando a 
dívida brasileira na categoria com baixo 
risco de não cumprimento dos seus pa-
gamentos. Esta reclassificação da econo-
mia brasileira torna-a mais apelativa para 
a captação de investimento estrangeiro, 
bem como facilitará o recurso a grandes 
fundos internacionais que só investem 
em mercados que já conquistaram o pa-
tamar de economia estável.

A S&P fez uma análise bastante cuidado-
sa da economia brasileira, examinando as 
reacções da sociedade face ao período de 
crescimento que o Brasil atravessa, bem 
como o comportamento da inflação, a 
política fiscal, o funcionamento das ins-
tituições financeiras e, inclusivé, procurou 
medir o estado de espírito dos brasileiros. 
 
Esta classificação de “grau de investi-
mento” já era esperada há algum tempo 
e foi mesmo antecipada pelo mercado. 
Embora estejamos no nível mais baixo do 

VOLTA POR CIMA

novo rating, iniciamos uma caminhada 
que, se não houver sobressaltos, acabará 
por nos levar ao patamar mais elevado 
que é a classificação AAA. Parece-me 
evidente que a mudança que agora mo-
tivou a decisão da agência foi a recupera-
ção do crescimento brasileiro entre 2004 
e 2007, como se vê na tabela, onde se 
regista o crescimento do PIB real do Bra-
sil, Índia e China.

É de sublinhar o crescimento destes 
países no período 1971-80, quando a 
primeira crise do petróleo destruiu o 
equilíbrio interno e externo de todos 

os emergentes que dependiam forte-
mente da sua importação. Recordo, 
também, que o Brasil foi o primeiro de-
les a restabelecer o equilíbrio externo 
(1984), com uma imensa desvaloriza-
ção cambial e uma profunda recessão. 
A dívida brasileira só foi renegociada 
dez anos depois, em 1994, penalizan-
do o crescimento económico do país. 

Na realidade, o Brasil nunca deixou de 
melhorar as suas instituições, com a inte-
ligente superação do regime autoritário 
e a sua consolidação na Constituição de 
1988. Infelizmente, os brasileiros aban-
donaram o hábito de pensar a economia 
do país com uma visão de longo prazo, 
o que nos fez perder posições na corrida 
para o desenvolvimento nas últimas duas 
décadas do século passado. 

contatodelfimnetto@terra.com.br 

A recente reclassificação da economia brasileira, pela Standard & Poors, para  
o patamar de “grau de investimento” torna-a mais apelativa para a captação  
do investimento estrangeiro. António Delfim Netto, Professor da Universidade  
de S. Paulo e ex-Ministro da Fazenda, Agricultura e Planeamento brasileiro, fala-nos 
da importância desta reavaliação para o Brasil.
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A empresa Vinibrasil nasceu de uma 
parceria entre a portuguesa Dão Sul, 
produtora de vinhos em algumas das 
mais importantes regiões demarcadas 
do nosso país, e a brasileira Expand, 
distribuidora com muita experiência no 
mercado de vinhos do país irmão. Está 
situada no nordeste brasileiro, no Vale 
de S. Francisco, a 8 graus de latitude 
sul, e está a revolucionar os conceitos 
tradicionais de produção de vinho 
devido às características climatéricas 
da região onde se localiza. É daqui que 
nascem as marcas Rio Sol, Paralelo 8 
e Adega do Vale com vinhos tintos, 
brancos, rosés e espumantes.

O reconhecimento internacional já 
aconteceu e esta nova região já foi 
considerada como tal por revistas 
especializadas como a Wine Spectator 
ou por jornais conceituados como o 
New York Times. No final de 2006, a 
Vinibrasil recebeu o prémio FINEP de 
Inovação Tecnológica, em virtude do 
trabalho desenvolvido no Vale de São 
Francisco, por descobrir o potencial da 
região para produzir vinho de qualidade 
e por ser a primeira empresa brasileira 
a apresentar um produto distinto e 
inovador – o vinho espumante rosé.

Assente numa sólida base científico-
tecnológica, com parcerias com o 
Instituto Superior de Economia da 
Universidade Técnica de Lisboa, e 
num forte espírito empreendedor, a 
Vinibrasil contribuiu para a criação de 
um novo conceito de região produtora 
de vinhos – o Paralelo 8. A região do 
Vale de S. Francisco, caracterizada 
por um clima semi-árido, permite 

Produzir vinho de qualidade ao longo de todo o ano e a partir de qualquer casta  
é a grande revolução operada pela Dão Sul no mercado do Brasil. O projecto 
Vinibrasil, em parceria com a maior distribuidora de vinhos brasileira, fez do Vale  
de S. Francisco uma nova região vitivinícola à escala mundial.

Dão Sul

CASTAS PORTUGUESAS NO BRASIL

Dão Sul
Quinta das Sarzedas 

Apartado 28
3430-909 Carregal do Sal
Tel.: +351 232 960 140
Fax: +351 232 960 148
www.daosul.com 

geral@daosul.com 

produzir vinho ao longo de todo o 
ano, a partir de qualquer casta e 
sem perda de qualidade do produto 
final. Supera-se assim a dificuldade 
encontrada na época das vindimas 

nos climas temperados, tornando-
se possível organizar a produção em 
função das necessidades comerciais, 
bem como adequar a concepção dos 
produtos de acordo com as previsões 
das tendências do mercado a nível 
internacional. 

A introdução de castas portuguesas, 
como a touriga nacional ou o aragonês, 
em lotes de vinho que despertam a 
atenção não só pela qualidade, mas 
também pelo exotismo da região onde 
é produzido, permite aos consumidores 
brasileiros e de todo o mundo o 
contacto com as castas portuguesas.

A presença da Dão Sul no mercado 
brasileiro tem um grande alcance 
estratégico: além do sucesso na 
comercialização do vinho brasileiro, o 
conhecimento da dinâmica do mercado 
conseguido através da Vinibrasil tem 
facilitado a exportação dos vinhos 
da empresa portuguesa. O resultado 
desta aposta da Dão Sul é também 
a promoção da imagem do vinho 
brasileiro no mundo, a criação de uma 
nova região vitivinícola à escala mundial 
e, ainda, uma renovada promoção das 
castas e dos vinhos portugueses, tanto 
no Brasil como no mercado mundial. 
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A estratégia de internacionalização da 
cimenteira portuguesa passa, em boa 
parte, pelo sucesso no mercado brasilei-
ro. São seis fábricas de produção de ci-
mento, duas instalações de moagens de 
cimento e 30 centrais de betão espalha-
das por todo o território. Os dados envol-
vidos reflectem a importância da aposta 
e projectaram a empresa para o terceiro 
lugar no ranking das maiores cimenteiras 
brasileiras e o décimo a nível mundial.

Sendo o cimento o principal negócio da 
empresa, associá-lo ao nome do grupo 

A Cimpor Brasil tem hoje uma quota de dez por cento no mercado brasileiro  
do cimento, com vendas projectadas para 2008 de 4,5 milhões de toneladas,  
a que se juntam mais 250.000 toneladas exportadas para os países da zona.

Cimpor

TERCEIRA MAIOR CIMENTEIRA  
NO BRASIL

Companhia de 
Cimentos do Brasil
Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco E 8º andar
Jardim São Luiz – CEP 05805-000
São Paulo
Tel.: +55 11 3741 3581
Fax: +55 11 3741 3295
cfontes2@cimpor.com 

www.cimpor.com.br 

campanha de comunicação, com o 
objectivo de melhorar a qualidade de 
atendimento e de relacionamento com 
os clientes. Assim como a campanha 
que levou a marca Cimpor Cimento ao 
mercado, a empresa também passou a 
trabalhar com um novo slogan: Cimpor 
– Cimento para toda a vida. Este slogan 
destaca os três aspectos fundamentais na 
vida do produto: a sua qualidade (uma 
marca unificada e forte), a sua versatili-
dade (uma marca para todos os tipos de 
obra) e a sua durabilidade (uma marca 
que oferece um produto resistente).

respeito pelas características locais, 
nunca foram postos em causa.

Por isso, ao fim de onze anos no mer-
cado, o que começou com uma fábrica 
é hoje um grupo. A Cimpor entende 
que muitas coisas são necessárias para 
a construção de uma empresa vence-
dora: visão do negócio, tecnologia, 
equipamentos e capital, entre outras. 
Porém, nenhuma organização é cons-
truída sem as pessoas. E é contando 
com o seu capital humano que a com-
panhia pretende seguir nos próximos 
anos, avançando ainda mais no mer-
cado, mantendo-se entre os grandes e 
produzindo cada vez mais e melhor. 

A capacidade global de produção da 
Cimpor em território nacional e em 
todas as suas frentes de internaciona-
lização está próxima dos 28 milhões 
de toneladas/ano. A sua actividade es-
tende-se a onze países. As posições de 
grande destaque são inúmeras e, entre 
elas, avultam a liderança nos mercados 
de Portugal, Moçambique e Cabo Ver-
de e em países como Marrocos (Rabat) 
e Egipto (Alexandria), ocupando ainda 
a segunda e quinta posição na Tunísia 
e em Espanha, respectivamente. 

seria uma estratégia de fortalecimento 
da marca institucional e, foi convicção 
da empresa, consolidaria a imagem e o 
valor construído nestes 11 anos de Bra-
sil. Nasceu assim a Cimpor Cimento, 
fruto de um processo de unificação de 
todas as marcas regionais da empresa. 
A esta mudança juntou-se uma nova 

Toda a matriz da estratégia global de 
internacionalização da Cimpor foi le-
vada para o Brasil. Nela, os vectores 
fundamentais da sua performance eu-
ropeia, não apenas no que diz respei-
to a resultados próprios, mas também 
em benefício do país, como a questão 
do desenvolvimento sustentável e o 
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Até ao século XVIII as trocas comerciais 
entre os países tinham um volume muito 
pouco significativo. Os transportes eram 
difíceis, lentos, perigosos e caros. A es-
magadora maioria dos produtos era con-
sumida perto do local onde eram pro-
duzidos. Foi a evolução tecnológica dos 
transportes por via rodoviária, marítima, 
ferroviária e aérea que permitiu que as 
mercadorias se começassem a consumir 
longe do seu local de produção. 

Os descobrimentos portugueses e es-
panhóis do final do século XV marca-
ram a evolução do transporte marítimo 
e o consequente aumento das trocas 
comerciais entre continentes. Foi, no 

entanto, a partir do final do século 
XVIII, com o início da Revolução Indus-
trial, que se iniciou uma verdadeira in-
tegração dos mercados internacionais, 
através do processo de crescimento das 
trocas comerciais e do investimento es-
trangeiro. Este período ficou marcado 
por um rápido crescimento económico, 
principalmente do sector energético, 
em que a utilização do carvão, como 
fonte de produção de energia, desem-
penhou um papel decisivo para o de-
senvolvimento das indústrias do aço e 
dos têxteis. 

Esta revolução tecnológica teve lugar 
no Reino Unido, que rapidamente se 

tornou na grande potência mundial 
da época. Adam Smith, autor de “The 
Wealth of Nations”, publicado em 
1776, e desde sempre considerado 
como o pai da economia moderna e o 
mais importante teórico do liberalismo 
económico, tentou demonstrar que a 
divisão do trabalho, ou seja, a espe-
cialização era um factor determinante 
para a organização industrial da época 
e para fomentar o crescimento econó-
mico. É disso exemplo o novo modelo 
organizacional das linhas de montagem 
da indústria automóvel, desenvolvido 
por Henry Ford, na primeira metade do 
séc. XX, que ficou, por esse motivo, co-
nhecido como o Fordismo. 

A INTEGRAÇÃO DOS MERCADOS  
E A DESINTEGRAÇÃO DA PRODUÇÃO
>POR JOSÉ VITAL MORGADO
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A descoberta do motor a vapor permi-
tiu desenvolver o transporte marítimo e 
ferroviário no Reino Unido e nos Esta-
dos Unidos, baixando drasticamente o 
custo e o tempo de transporte. Por ou-
tro lado, a abertura do Canal do Suez, 
em 1869, encurtou ainda mais o tempo 
de transporte entre a Europa e a Ásia. 
E apesar deste processo de integração 
dos mercados ter sido afectado pelas 
duas guerras mundiais, de 1914-1918 
e de 1939-1945, e também pela Gran-
de Depressão de 1929 e do período 
de proteccionismo que se lhe seguiu, 
o processo de globalização voltou em 
força a partir dos anos 50. 

O desenvolvimento do transporte aéreo 
de passageiros e de carga, das tecnologias 
de informação e de comunicação, assim 
como a decisão política de criar o GATT 
para regular o comércio mundial e des-
mantelar as barreiras impostas às trocas 
comerciais entre países e o aparecimento 
das empresas multinacionais, contribuí-
ram de forma decisiva para a crescente 
integração dos mercados internacionais e 
também para uma convergência progres-
siva dos preços das mercadorias a nível 
global. Durante os últimos dois séculos, 
a teoria do comércio internacional foi 
dominada pela transacção de produtos 
completamente acabados. Foi a espec-
tacular evolução tecnológica, durante os 
anos 80 e 90, ao nível das tecnologias de 
informação e comunicação e do apareci-
mento e exponencial difusão da Internet 
e do correio electrónico, que tornou pos-
sível o início da fragmentação do proces-
so de produção de bens e serviços. 

Actualmente, uma crescente percenta-
gem do comércio internacional consiste 
na transacção de bens semi-manufactu-
rados e de componentes que são produ-
zidos em diferentes locais e que depois 
são enviados para serem montados num 
local único. Temos em Portugal o exem-
plo da Autoeuropa, em que muitos dos 
componentes são fabricados em Portu-
gal e outros no estrangeiro, como suce-
de com os motores do VW Eos, que são 
provenientes da Hungria e da Alemanha. 
A globalização provocou a entrada de 
dezenas de milhões de trabalhadores e 
consumidores na economia mundial. 
Poucos pensavam que países emergen-
tes, como a China e a Índia, pudessem 

num período tão curto de tempo passar 
de exportadores de produtos de mão-de-
obra intensiva e de pouco valor acrescen-
tado para exportadores de produtos de 
alta tecnologia. E poucos acreditavam 
que a fragmentação da produção pode-
ria atingir os níveis actuais e que as ca-
deias de abastecimento seriam globais, 

como acontece hoje na indústria auto-
móvel e informática, cujos componentes 
são produzidos em diferentes países e 
enviados para a empresa de montagem, 
onde se obtém o produto final. O Prof. 
Gene Grossman, da Princeton University, 
apelidou de trade in tasks este fenóme-

de um contacto personalizado e que po-
dem ser prestados remotamente através 
da Internet (ex.: call centers).

O processo de globalização tem trazido, 
nos últimos 20 anos, muitos benefícios 
mas também tem contribuído para o 
crescimento das desigualdades, tanto 
nas economias dos países ricos como 
nas economias emergentes. Multiplica-
ram-se as oportunidades de negócio, 
mas aumentou também a concorrência 
nos mercados externos e na atracção 
de IDE. Nunca uma percentagem tão 
elevada da população mundial esteve 
envolvida em negócios de exportação e 
de investimento estrangeiro. Mas o de-
semprego resultante dos processos de 
deslocalização da produção e de off-
shoring de serviços levantam proble-
mas sociais de difícil resolução. Entre 
as soluções apontadas por especialistas 
para atenuar estes efeitos, ressalta a 
necessidade de uma maior qualificação 
dos recursos humanos e a atracção de 
investimento estrangeiro que não sig-
nifique apenas a montagem de com-
ponentes, mas que inclua também o  
design e o desenvolvimento do pro-

no da fragmentação da produção e do 
crescente volume das trocas comerciais 
de produtos semi-manufacturados.  A 
proximidade geográfica deixou, portan-
to, de ser determinante. As cadeias de 
abastecimento (supply chains) tornaram-
se globais e as empresas fazem hoje o 
seu procurement em todo o mundo. O 
mesmo se passa ao nível dos serviços, 
nomeadamente os que não necessitam 

duto. São estes conceitos que o novo 
QREN – Quadro de Referência Estraté-
gico Nacional incorpora no sentido de 
melhorar a competitividade da econo-
mia portuguesa e que a aicep Portugal 
Global implementa através da dina-
mização de investimento estruturante 
e do apoio à internacionalização das 
empresas portuguesas, muito especial-
mente das PME. 

“Poucos pensavam que países 
emergentes, como a China e 
a Índia, pudessem num perío-
do tão curto de tempo passar 
de exportadores de produtos 
de mão-de-obra intensiva e 
de pouco valor acrescentado 
para exportadores de produ-
tos de alta tecnologia.”
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PARA ALÉM DOS NEGÓCIOS

Nova Iorque, com os seus oito milhões 
de habitantes, tornou-se num dos cen-
tros mais cosmopolitas do mundo tor-
nando-se difícil apresentar uma lista da 
moda, não só porque as moradas de 
todos os lugares que valem a pena visi-
tar pode ser infinita, mas porque o que 
está in e out muda muito rapidamente.

Ainda assim, é difícil sair de Nova Ior-
que e não se divertir, não ter a sen-
sação que escolheu os restaurantes 
e bares certos porque a atmosfera é 
sempre cosmopolita, as pessoas são 
educadas, simpáticas, extravagantes e 
muito divertidas.

Na sua próxima visita ao ‘centro do 
mundo’, sugerimos um passeio pelo 
famoso Central Park no coração da ci-
dade, cenário de muitos filmes e que 
na Primavera e no Verão é palco de di-
versos eventos e concertos gratuitos.

Um outro ponto de passagem obrigató-
rio é a Times Square (42 St. com a 7 Av.), 
onde está localizado o maior número de 
teatros de Nova Iorque, conhecida pelo 
grande movimento de pessoas e pelas 
famosas luzes dos cartazes publicitários, 
tornando este local único e emissor de 
uma energia incomparável.

Descendo a 5ª Avenida, já na 34 St., 
encontra-se o Empire State Building, o 
maior edifício da cidade de Manhattan 

que proporciona uma das vistas mais 
bonitas sobre a ilha.

Quanto aos museus, há muito por onde 
escolher, sendo imperdível o Metropoli-
tan Museum of Art (82 St. com a 5 Av.), 
ainda na 5 Avenida o Guggenheim Mu-
seum (5 Av. com a 89 St.), o The Frick 
Collection (5 Av. com a 70 St.), o MoMA 
- Museum of Modern Art (53 St. entre a 
5 Av. e a 6 Av.), o American Museum of 
Natural History (Central Park West com a 
79 St.), o Whitney Museum of American 
Art (945 Madison Av. com a 75 St.).

Em matéria de gastronomia, o adjectivo 
‘capital do mundo’ assenta na perfeição: 
dificilmente encontrará uma cidade onde 
pode encontrar no mesmo quarteirão um 
restaurante chinês, uma pizzaria, um res-
taurante indiano, um tailandês ou uma 
cervejaria alemã. Nova Iorque é o local 
perfeito para se conhecer as tendências 
gastronómicas do mundo. O ecletismo 
da cidade e a sua mistura de povos e cul-
turas fornecem inspiração que se reflecte 
na comida. Aconselhamos para a cozinha 
americana o 21Club (21 West 52 St.) ou 
o Balthazar no Soho (12 East 12 St.). Se 
preferir comida italiana sugerimos o Ba-
rolo (398 West Broadway com a Spring 
St.) ou então o Cipriani Dolci na famosa 
Grand Central (Park Av. com a 42 St.).

Se optar pela cozinha francesa tem o 
La Grenouville (3 East 52 St.), o Le Ber-

nardin (155 West 51 St.) ou o Le Cirque 
(151 East 58 St.). Para sabores orientais, 
os restaurantes chineses Mr.K’s (570 Lex 
Av. com a 45 St.) e Tse Yang (34 East 
com a 51 St.) ou então comida japo-
nesa: Nobu (105 Hudson St.) ou Megu 
Midtown (845 United Nations Pz.).

Se ainda tiver disponibilidade para umas 
compras, está na cidade certa. Não per-
ca uma ida ao Soho, onde as lojas mais 
conceituadas estão em fantásticos lofts, 
incluindo a sofisticada Prada, que ocu-
pa um espaço desenhado pelo holan-
dês Rem Koolhaas (o mesmo arquitecto 
da Casa da Musica no Porto), ou ainda 
a elitista Madison Avenue.

Relativamente a livrarias, em Manhat-
tan há muito por onde escolher e de 
grande qualidade, mas a número um 
será a Strand (Broadway com a 12 St.), 
uma instituição na cidade com mais de 
dois milhões de livros usados.

Para finalizar e se ainda sobrar uma noi-
te em Nova Iorque, não perca uma ida 
a um espectáculo no Lincoln Center ou 
nas dezenas de teatros da Broadway e 
assistir às melhores produções do mun-
do. Se não conseguir tempo para com-
prar os bilhetes, simplesmente ande na 
rua e sinta a ‘música’ da cidade... 

Rede aicep Portugal Global
Centro de Negócios da América do Norte

NEW YORK, NEW YORK!
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NOTÍCIAS

Os estabelecimentos hoteleiros nacio-
nais obtiveram receitas de 332,9 mi-
lhões de euros nos primeiros três meses 
deste ano, mais 11,6 por cento do que 
em igual período de 2007. O turismo 
registou 2,6 milhões de hóspedes e 
7,1 milhões de dormidas no primeiro 
trimestre de 2008, o que corresponde 
a acréscimos de 10,8 e 9,2 por cen-
to, respectivamente, face ao período 
homólogo do ano anterior, informou 
o Ministério da Economia e Inovação.  
Para estes resultados contribuíram 
principalmente as dormidas de estran-
geiros, que totalizaram em Março os 
2,1 milhões (mais 14 por cento do que 
no mesmo mês de 2007), tendo o mer-
cado espanhol sido o que teve a subi-
da mais significativa (120,3 por cento 
no número total), seguindo-se o Reino 
Unido e os Países Baixos. 

Portugal e Moçambique assinaram um 
memorando de entendimento onde 
acordaram a concessão de uma linha 
de crédito de 100 milhões de euros 
para aquele país africano. A linha de 
crédito destina-se ao financiamento da 
aquisição de bens e serviços de origem 
portuguesa, no âmbito de projectos in-
tegrados no programa de investimen-
tos públicos do governo moçambicano, 
nas áreas de infra-estruturas, energia, 
transportes e comunicações, bem como 
nos sectores da saúde, educação, e for-
mação de capital humano. 

A aicep Portugal Global acaba de lan-
çar um guia sobre o Sistema Fiscal 
Português destinado a investidores es-
trangeiros e já disponível para consulta 
no site da Agência. O documento apre-
senta uma breve panorâmica sobre os 
principais impostos portugueses com 
relevância directa para a actividade 
empresarial, nomeadamente o IRC, 
IRS, IVA, Imposto do Selo, IMI, IMT e 
Estatuto dos Benefícios Fiscais. Oportu-
namente serão disponibilizadas versões 
em inglês e castelhano. 

Sistema fiscal português

Linha de crédito  
de 100 milhões

A aicep Portugal Global vai ter uma 
representação permanente na Vene-
zuela, segundo anunciou o primeiro-

aicep em Caracas

No âmbito do plano de expansão em  
Portugal, a IKEA prepara-se para abrir  
uma nova loja, desta vez em Frielas 
(Loures), num investimento superior a 
70 milhões de euros e que irá criar 480 
postos de trabalho directos. A nova 
unidade, a terceira do grupo no nosso 
país, deverá abrir durante o primeiro 
trimestre de 2010. Segundo o Diário de 
Notícias, o grupo sueco prevê investir 
em Portugal, até 2015, cerca de 600 
milhões de euros. 

Ikea abre  
em Loures

Receitas crescem  
no turismo

As exportações portuguesas para Es-
panha cresceram 10,4 por cento no 
1º trimestre de 2008, tendo atingido 
um valor de 2.394 milhões de euros, o 
que representa 3,2 por cento do total 
das compras espanholas ao exterior. De 
acordo com o Ministério da Indústria, 
Turismo e Comércio espanhol, nesse tri-
mestre, as exportações globais do país 
cresceram 5,1 por cento e as importa-
ções 10,1 por cento, pelo que o défice 
da balança comercial espanhola aumen-
tou 20,2 por cento em relação ao perío-
do homólogo do ano anterior. 

Exportações para 
Espanha aumentam

ministro português durante a recente 
missão oficial e empresarial àquele 
país. “Teremos, a partir de agora, 
um membro permanente da aicep, 
porque passar de 17 milhões de 
euros (de negócios bilaterais) para a 
possibilidade de termos mais de 250 
milhões de euros (anuais), exige aqui 
alguém”, afirmou José Sócrates. A 
reabertura de uma delegação da aicep 
em Caracas ou a presença de um 
representante permanente era uma 
das reivindicações dos empresários 
portugueses na Venezuela, que viram, 
em 2001, fechar a delegação local. 



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 
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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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FEIRAS

A Exponor – Feira Internacional do Por-
to e a Única Temátika, empresa sedea-
da em Ponta Delgada que se dedica à 
organização e promoção de eventos, 
formalizaram uma parceria de âmbi-
to nacional destinada a criar sinergias 
empresariais entre o continente e o ar-
quipélago dos Açores, no domínio das 
feiras e congressos.

O protocolo de colaboração estende-se 
a todas as exposições sectoriais organi-
zadas pela Feira Internacional do Porto 
até ao final do ano e, além Atlântico, 
incide particularmente no projecto Te-
mátika 2008, da responsabilidade da 
Única. Esta iniciativa contempla a rea-
lização de 18 feiras e mais de 40 even-
tos-âncora associados (abrangendo as 
mais variadas áreas como o mercado 
imobiliário, a construção, a decoração, 
o jardim, o comércio, as novas tecnolo-
gias, o turismo, a lazer, o desporto, o 

automobilismo, o mundo náutico e a 
moda, entre outras), que decorrerão fa-
seadamente no único pavilhão multiu-
sos dos Açores, localizado em Vila Fran-
ca do Campo, na ilha de S. Miguel.

O acordo potencia o intercâmbio de 
know-how no domínio dos eventos 
– com vista a sedimentar a sua crescen-
te importância no desenvolvimento dos 
negócios e da economia – e, ao esti-
pular a disponibilização de espaço de 
exposição em condições e com preços 
vantajosos, promove uma ponte em-
presarial mais larga entre o continente 
e o arquipélago açoriano.

José Carlos Coutinho, director-geral da 
Exponor, e Fernando Rocha, sócio-ge-
rente da Única, alinham a uma só voz e 
consideram o acordo “estratégico para 
o desenvolvimento comercial do sector 
das feiras” em Portugal.

O evento Decorate Life dedicado a ar-
tigos de decoração para a casa e para 
ofertas que conjuga pela primeira vez 
as feiras Collectione e Tendence, vai 
abrir portas em Frankfurt de 4 a 8 de 
Julho.

Neste grande certame vão estar pre-
sentes sete empresas portuguesas. Na 
Tendence vão participar a Têxteis Íris, a 
Plan B e a Feitoria de Coruche, e na Col-
lectione participam a Almas d`Areosa, a 
Cerâmica da Borralheira, a Grestel e a 
Arcoimp.

Pela primeira vez a Tendence Autumn/
Winter vai realizar-se no princípio de 
Julho em simultâneo com a Collectione 

Preview Spring/Summer. As duas feiras 
fazem parte do novo evento Decorate 
Life que combina ainda o Young Living, 
o Outdoor Living e The Design Annu-
al. Esta combinação única de feiras e 
eventos traz uma extraordinária varie-
dade de artigos à Feira de Frankfurt.

A Collectione Preview Spring/Summer 
vai centrar-se no futuro, mostrando co-
lecções para a Primavera/Verão do ano 
seguinte. Desta forma, a feira vai con-
tinuar a dedicar-se aos compradores 
de grandes quantidades e das grandes 
superfícies comerciais e vai oferecer-
lhes uma ampla selecção de artigos de 
vidro, cerâmica, porcelana, cutelaria, 
prata e utensílios de metal.

EXPONOR E ÚNICA UNEM ESFORÇOS

DECORATE LIFE 2008

alberto.moreira@exponor.pt

www.exponor.pt

edda.mueller@messefrankfurt.com

www.decorate-life.messefrankfurt.com



FEIRAS  
EM PORTUGAL

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

CONSTRUNOR
Exposição Internacional de Máquinas  
e Materiais de Construção
Local: Braga
Data: 25 a 28 de Setembro
Organização: Parque de Exposições  
de Braga
peb@peb.pt
www.peb.pt
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FEIRAS

FEMOP
Feira de Máquinas e Equipamentos  
para a Construção Civil e Obras Públicas
Local: Batalha
Data: 25 a 28 de Setembro
Organização: Exposalão – Centro  
de Exposições
info@exposalao.pt
www.exposalao.pt

BRAGAHORECA
Salão de Hotelaria, Restauração  
e Similares
Local: Braga
Data: 1 de Outubro a 31 de Dezembro
Organização: Parque de Exposições  
de Braga
peb@peb.pt
www.peb.pt

INTERCASA
Salão Internacional de Mobiliário, 
Decoração e Iluminação
Local: FIL (Lisboa)
Data: 4 a 12 de Outubro
Organização: Associação Industrial 
Portuguesa
aip@aip.pt
www.aip.pt

FERRALIA
Salão de Acessórios e Equipamento 
Auxiliar para a Indústria da Madeira
Local: Exponor (Matosinhos)
Data: 8 a 11 de Outubro
Organização: Associação de Parques  
e Exposições do Norte (Exponor)
info@exponor.pt
www.exponor.pt

FIMAP
Feira Internacional de Máquinas para 
Trabalhar Madeiras
Local: Exponor (Matosinhos)
Data: 8 a 11 de Outubro
Organização: Associação de Parques  
e Exposições do Norte (Exponor)
info@exponor.pt
www.exponor.pt

FRANCHISE SHOW
Feira de Franchising da Região de Norte
Local: Porto
Data: 10 a 12 de Outubro
Organização: IIF – Instituto de Informação 
em Franchising
info@ife.pt
www.infofranchising.pt

SALÃO IMOBILIÁRIO
Salão Imobiliário de Lisboa
Local: FIL (Lisboa)
Data: 22 a 26 de Outubro
Organização: Associação Industrial 
Portuguesa
aip@aip.pt
www.aip.pt

FEIRAS  
NO ESTRANGEIRO

MONDIAL DE L`AUTOMOBILE
Salão Mundial do Automóvel
Local: Paris (França)
Data: 24 de Setembro a 12 de Outubro
Organização: AMC Promotion
info@amcpromotions.com
www.mondialautomobile.com

FIM
Feira Internacional de Marselha
Local: Marselha (França)
Data: 26 de Setembro a 6 de Outubro
Organização: SAFIM – Societé Anonyme 
Foire Int. Marseille
contact@safim.com
www.safim.com

FASHION COTERIE
Exposição de Moda para Senhora  
e Acessórios
Local: Nova Iorque (EUA)
Data: 29 de Setembro a 2 de Outubro
Organização: ENK Productions
enkshows@enkshows.com
www.enkshows.com

TECNARGILLA
Salão Internacional da Tecnologia  
e Maquinaria para a Indústria  
de Construção e Cerâmica
Local: Rimini (Itália)
Data: 30 de Setembro a 4 de Outubro
Organização: Rimini Fiera
riminifiera@riminifiera.it
www.riminifiera.it



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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Autores:  Richard Laermer  
e Mark Simmons

Editor: Lua de Papel

Ano: 2008

BOOKMARKS

O marketing tradicional morreu, viva 
o Punk Marketing, é esta a tese des-
te livro que vira do avesso um universo 
até aqui muito tranquilo. As empresas 
precisam de mudar radicalmente o 
modo como comunicam num univer-
so hiper-tecnológico e com audiências 
cada vez mais selectivas e interactivas. 
Enfim, precisam fidelizar clientes cada 
vez mais dispersos, consumidores que 
se tornaram eles próprios criadores de 
conteúdos. Os autores, Richard Laer-
mer (jornalista, autor de vários livros e o 
guru dos media e das relações públicas 
nos EUA) e Mark Simmons (é britânico 
e consultor de marketing, foi responsá-
vel pela publicidade da Coca-Cola na 
América Latina e pela imagem mundial 
da Sprite e tem hoje a sua própria em-
presa, a Anti-Corp), desafiam os mar-

keters a repensar as suas estratégias e a 
assumir riscos até aqui impensáveis na 
sua relação com vários tipos de media. 
Palavras novas como vlogs, blogs, wikis 
ou podcasts, após a leitura desta obra, 
irão certamente adquirir novos signifi-
cados para o leitor. Punk Marketing é 
um guia considerado como definitivo, 
com sabor a manifesto revolucionário, 
para os marketers da web 2.0., a se-
gunda geração de serviços na Internet 
que acentua a colaboração e partilha 
de informação, espaço privilegiado do 
marketing do futuro. 

Fred Krupp, Presidente do Environmen-
tal Defense Fund e a jornalista Miriam 
Horn, acabam de publicar, nos Estados 
Unidos, o livro Earth: The Sequel, uma 
reflexão de extrema actualidade, já que 
as previsões relativas às consequências 
do aquecimento global do planeta são 
preocupantes. Krupp, contudo, afirma 
que é possível encontrar soluções ade-
quadas ao problema do aquecimento 
global e que essa capacidade de reso-
lução pode acarretar um novo concei-
to de investimento, de indústria e de 
emprego no século XXI. A obra relata 
histórias de empresários que estão a 
desenvolver conceitos inovadores para 
combater as causas do aquecimen-
to global e das mudanças climáticas, 
reinventando a produção de energia 
e a forma como ela é utilizada actual-
mente. Exemplos: um empresário que 
climatiza o seu hotel aproveitando a 
energia das águas termais quentes; 
um engenheiro que “alimenta” algas 
com gases das centrais de carvão e as 
transforma depois em fuel; uma tribo 
de pescadores indíos americanos que 

EARTH - THE SEQUEL

PUNK MARKETING - JUNTA-TE À REVOLUÇÃO

está a produzir energia com as ondas 
do Oceano Pacífico.  
É certo que estes empresários norte-
americanos querem contribuir para 
salvar o planeta da catástrofe, mas 
também pretendem investir com realis-
mo nas oportunidades de negócio das 
energias renováveis, pelo que esperam 
contar com o apoio do governo fede-
ral para desenvolver os seus projectos 
inovadores. Para tornar estes projectos 
viáveis, o autor defende uma parceria 
entre os investidores e as empresas tec-
nológicas da área do ambiente e das 
energias renováveis. Trata-se de um 
livro optimista, que tenta conciliar a in-
vestigação científica, desde a nanotec-
nologia até aos aerogeradores eólicos, 
e o empreendedorismo, no sentido de 
se encontrarem soluções que evitem o 
pior para o planeta. 

Autores: Fred Krupp e Miriam Horn

Editor: W. W. Norton & Co.

Ano: 2008






