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O aumento da esperança de vida do ser 
humano verificado nas últimas décadas 
vai perdurar pelo século XXI e terá im-
pacto profundo nos cuidados de saúde 
a que pode aceder e no âmbito das do-
enças a que não está imune. 

A percepção da importância das ques-
tões da saúde pelas pessoas confere a 
este sector grande relevância económica, 
social e política. Daí o importante cres-
cimento da saúde nas políticas públicas. 
O esforço público neste domínio, dentro 
de um quadro de maior exigência, rigor e 
qualidade, continuará a aumentar. 

Do lado da oferta, tem-se assistido a 
desenvolvimentos importantes no âm-
bito das matérias-primas, componentes, 
medicamentos, meios de diagnóstico 
e todo um conjunto de serviços para 
a melhoria da saúde das pessoas. Esta 
oferta é acompanhada por um esforço 
apreciável de investigação, desenvolvi-
mento e inovação no sector, num con-
texto de rápida evolução da tecnologia 
e com vocação internacional.

Procurando potenciar estas competên-
cias, e com a iniciativa de empresas, 
instituições do Sistema Científico e Tec-
nológico, organizações públicas e uma 
representação do Governo português, 
foi criado recentemente o Health Clus-
ter Portugal – Pólo de Competitividade 
da Saúde. Concretiza a aposta estraté-
gica na criação de um cluster econó-
mico e inter-institucional nos domínios 
da saúde, indústria farmacêutica e dos 
dispositivos médicos, com recurso ao 

significativo potencial científico, tecno-
lógico e empresarial do país.

O desenvolvimento do sector da saú-
de conta ainda com entidades privadas 
(caso da Fundação Champalimaud), no 
apoio a investigação de ponta e para 
desenvolver e patrocinar novos padrões 
de conhecimento. 

Estão disponíveis fundos comunitários no 
âmbito do QREN, sendo privilegiados pro-
jectos de desenvolvimento do Potencial 
Humano, dos Factores de Competitivida-
de e Estratégias de Eficiência Colectiva. 

O dinamismo do sector é uma realida-
de. Na esfera pública, com o objectivo 
de conter o crescimento das despesas 
com a saúde e aumentar os ganhos de 
eficiência e qualidade, são promovidas 
parcerias público-privadas.

Culminando o esforço de investigação 
e desenvolvimento, existem em Por-
tugal bons exemplos de organizações 
que se afirmam e destacam, demons-
trando a capacidade dos portugueses 
competirem no mercado mundial.

JOSÉ ABREU AGUIAR
Administrador Executivo da aicep Portugal Global

“A percepção da importância 
das questões da saúde 
pelas pessoas confere a este 
sector grande relevância 
económica, social e política. “
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Investigação, inovação e competitividade são palavras-chave num 
cluster que se quer afirmar internacionalmente. Empresas, institutos 
de investigação e entidades públicas e privadas unem esforços para 
tornar Portugal mais competitivo neste sector, visando o aumento 
do volume de negócios e das exportações, mas também a melhoria 
da prestação de cuidados de saúde. No sector privado, o negócio da 
saúde regista um forte crescimento em Portugal, com a abertura de 
novas unidades hospitalares e o crescente aumento dos seguros de 
saúde na população portuguesa.

SAÚDE
UM SECTOR EM EXPANSÃO
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SAÚDE PRIVADA EM ALTA
Em 2009, a oferta dos hospitais privados chegará às cinco mil camas. Em Portugal, 
a saúde privada tornou-se atractiva para o investimento, que aposta em força no 
aumento dos seguros de saúde, que já são subscritos por cerca de dois milhões de 
portugueses, e quer fazer mais urgências, que só em 2006, somaram 750 mil (10 por 
cento mais que em 2005), em paralelo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em 
2008, a tendência é de crescimento na prestação das clínicas privadas, que em 2007 
facturaram 690 milhões de euros.

A saúde privada, em Portugal, está a 
ter um crescimento que alguns analis-
tas já caracterizam como exponencial. 
A facturação das clínicas privadas em 
Portugal cresceu 8 por cento em 2007, 
ascendendo a cerca de 690 milhões de 
euros, mais 51 milhões que em 2006. 
Estes números significam até que pon-
to o sector da saúde, maioritariamen-
te público, é objecto de interesse e de 
intenção de investimento por parte 
dos privados. Segundo um estudo da 
consultora espanhola DBK sobre saúde 
privada, entre 2000 e 2005, as clínicas 
privadas em Portugal cresceram em 
média 14 por cento ao ano, tendo a 
facturação passado de 314 para 610 
milhões de euros respectivamente, em-
bora com desaceleração de ritmo em 

2005 (apenas 9 por cento), agora em 
franca recuperação.

Um dos factores deste rápido crescimen-
to, que se verifica principalmente nos 
centros urbanos e suburbanos, reside na 
insatisfação dos utentes de serviços de 
saúde relativamente à oferta pública, o 
que fez disparar, em anos recentes, não 
só os seguros de saúde mas também 
os cuidados e as unidades hospitalares 
privados. Neste universo em expansão 
rápida, gestores de empresas de saúde 
privada defendem metas a atingir como 
alternativa ao SNS, calculando alguns 
que 50 por cento do sector deveria ser 
detido por privados dentro de uma dé-
cada. O Estado prevê transferir apenas 
20 por cento até 2014. Seja como for, 

os especialistas reconhecem que actual-
mente o sector privado, só por si, está 
longe de substituir o serviço público 
(SNS), pois na realidade apenas uma fai-
xa mínima da população tem capacida-
de financeira para ser tratada, sobretudo 
em situações de saúde particularmente 
graves, no sector privado.

Esta debatida contradição entre saúde 
pública (com a criação de hospitais e 
oferta directa de serviços de saúde, 
universal, portanto, extensível a to-
dos os cidadãos, por parte do Estado), 
como é o caso do Serviço Nacional de 
Saúde (que o Índice Europeu do Consu-
midor de Serviços de Saúde coloca em 
19º lugar entre 29 países da Europa), 
e saúde privada (desenvolvimento do 
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mercado da saúde numa óptica de efi-
ciência económica, de maximização da 
rentabilidade, mas com menor abran-
gência no leque de utentes), tem vin-
do a evoluir para um modelo funcional 
de complementaridade. Nesta medida, 
tem sido ponderada a possibilidade de 
o Estado atingir os mesmos objectivos 
sociais, característicos do universo eu-
ropeu, tendo como parceiro o cluster 
da saúde privada e as suas várias va-
lências. Contudo, o debate em torno 
do modelo de complementaridade, ou 
outro, como o da alternativa da liber-
dade de escolha entre saúde pública e 
saúde privada, está longe de encerrar, e 
irá certamente determinar o desenvol-
vimento e actuação do sector privado.  

Segundo previsões da Associação Por-
tuguesa de Seguros (APS), mesmo que 
não haja uma alteração significativa 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
muito embora este enfrente desafios 
de ordem vária (entre outros, o aumen-
to da idade média das populações, o 
impacto financeiro decorrente do de-
senvolvimento tecnológico na área da 
saúde e as restrições orçamentais do 
Estado) a tendência será de aliviar as 
responsabilidades garantidas pelos sis-
temas públicos, sem contudo deixar os 

cidadãos desprotegidos. Na óptica da 
APS, esta mudança estratégica só será 
possível se as responsabilidades tradi-
cionais do Estado em matéria de saú-
de pública, for transferida, ainda que 
parcialmente, para a iniciativa privada. 
Num contexto em que os governos se 
debatem com os custos crescentes dos 
cuidados de saúde, as parcerias públi-

co-privado, em matéria de prestação 
de cuidados de saúde e construção e 
gestão de hospitais públicos, são apon-
tadas como novas formas de controlar 
custos e melhorar serviços. 

Mas para fazer face ao crescimento 
público e privado do sector da saúde, 
assim como à qualidade dos serviços 
prestados, há um ponto em que todos 
parecem estar de acordo: torna-se ne-
cessário formar mais médicos e enfer-

meiros, em ritmo superior ao verificado 
até aqui, afirmam os especialistas, que 
prevêem que a curto prazo Portugal se 
pode vir a debater com a falta de clíni-
cos. Na realidade, existem actualmente 
cerca de 33 mil médicos inscritos na 
respectiva Ordem. Destes, 24 mil exer-
cem no SNS, não necessariamente em 
regime de exclusividade, sendo que 
muitos transitam para a saúde privada. 
Seja como for, e a título de exemplo, só 
o Hospital dos Lusíadas, da HPP (Grupo 
CGD), conta com cerca de 200 médicos 
e 90 enfermeiros, o que multiplicado 
por outras unidades privadas do mes-
mo tipo, que estão previstas para breve 
(assim como as necessidades do próprio 
SNS), equivale a um aumento muito sig-
nificativo, e incontornável, de médicos, 
enfermeiros e técnicos paramédicos.
  
A propósito da procura de soluções, o 
Presidente da República frisou, recente-
mente, que ninguém deve ser excluído 
deste direito fundamental por questões 
financeiras, sublinhando que a oferta 
dos dois sectores (público e privado) 
podem e devem funcionar em paralelo, 
mas, sublinhou, “é preciso que ambos 
coloquem o doente no centro das suas 
preocupações, para satisfazer o direito 
básico à saúde”. 

“... há um ponto em que 
todos estão de acordo:  
torna-se necessário formar 
mais médicos e enfermeiros, 
em ritmo superior ao 
verificado até aqui...”
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São já vários os players privados que in-
vestem no mercado de saúde. As pre-
visões para 2008 apontam para uma 
continuação da tendência de cresci-
mento no volume de negócios, tanto 
no mercado de clínicas privadas, como 
no de seguros de saúde. Em 2004, este 
mercado representava apenas cerca de 
5 por cento da capacidade de interna-
mento no país. Em 2007, já operavam 
em Portugal 40 clínicas privadas, sem 
acordos de seguros de saúde, que tota-
lizavam mais de 2.200 camas para inter-
namentos, a que se somavam mais  900 
camas pertencentes a clínicas privadas 
com acordos e a centros públicos  geri-
dos por entidades privadas. Em termos 
de estrutura de oferta, o mercado das 
clínicas privadas concentra-se, até ago-
ra, em torno dos cinco primeiros opera-
dores – José de Mello Saúde, HPP, Gru-
po Português de Saúde, Grupo Espírito 
Santo e Clisa (Clínica de Santo António, 
Clisa-Reboleira e Clisa-Sacavém), que 
totalizam uma quota de mercado de 
cerca de 80 por cento.  

Os cuidados de saúde privados abarcam 
um leque de serviços muito diferenciado, 
que vai dos cuidados de saúde primários 
até aos cuidados continuados e domici-
liários, passando pelas consultas e pela 

A Espírito Santo Saúde (ESS) dispo-
nibiliza uma oferta global que assegu-
ra a continuidade de cuidados e que 
responde às necessidades de saúde ao 
longo da vida dos utentes, como seja 
uma rede integrada de prestação de 
cuidados de saúde que incorpora uni-
dades hospitalares, clínicas ambulató-
rias e hospitais residenciais, uma oferta 
residencial (população sénior) e ainda 
parcerias com o sector público e outras 
instituições. Só o Hospital da Luz, o pri-
meiro de vários segundo previsões do 

PRIVADOS INVESTEM EM FORÇA
NOS CUIDADOS DE SAÚDE

OS PLAYERS DE PESO

hospitalização. A entrada e participação 
em força dos privados na área dos cuida-
dos de saúde, provocou mudanças signi- 
ficativas e benéficas, como sejam uma 
maior actividade e procura de eficiência 
do sector público, em termos de gestão 

e prestação de serviços e, claro, também 
um aumento da resposta do próprio sec-
tor privado, que tem multiplicado, num 
clima bastante competitivo, os investi-
mentos, assim como a quantidade e a 
qualidade dos cuidados prestados.

Visita às instalações durante a inauguração do Hospital da Luz

©Ruben Alves / Instituto de Medicina Molecular
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Grupo, com cerca de 250 camas, re-
presenta um investimento de 100 mi-
lhões de euros e tem uma facturação 
prevista, para 2008, de 170 milhões de 
euros. Com a recente inauguração do 
Hospital da Luz, o país passa a contar 
com o melhor e mais moderno hospi-
tal de Portugal. Segundo responsáveis 
da ESS, a Espanha e a Europa não são 
os seus destinos prioritários, mas sim 
a África subsariana. No âmbito da sua 
internacionalização, a ESS vai construir 
um hospital em Luanda (Angola), em 
parceria com a Escom, com uma acen-
tuada valência materno-infantil. 

A José de Mello Saúde, constituída 
em 1998, é a holding do Grupo José de 
Mello para a área da saúde, que no en-
tanto já se encontrava na prestação priva-
da desde 1945, com o Hospital CUF, uma 

Verdadeiramente inovador é o conceito de negócio da 
Casa da Saúde, que assenta numa definição de “loja do 
cidadão da saúde”, concentrando no mesmo espaço 
uma diversidade de prestadores de cuidados de saúde 
e das actividades que apoiam a actividade médica, com 
excepção da cirurgia com internamento. São 25 “shop-
pings” de saúde, numa filosofia de centros comerciais, 
mas neste caso contemplando as áreas da assistência 
médica e do bem-estar, oferecendo um conjunto muito 
diversificado de serviços. O investimento estimado é de 
1.239 milhões de euros, que a Sanusquali – empresa cria-
da para o projecto – prevê aplicar na rede nacional até 
2012. O investimento tem origem numa parceria entre o 
Grupo H Win, a Casa da Saúde de Guimarães, o Hospital 
Internacional do Algarve e a Gereservi.  

As 25 Casas da Saúde vão ser construídas, segundo as 
previsões da empresa, pelos 18 distritos do país e os 
acordos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) são a 
primeira garantia de que haverá clientes, pelo menos, 
nas zonas mais desabitadas e sem grande poder de 
compra, podendo os utentes beneficiar dos serviços 
pagando apenas a respectiva taxa moderadora.

O projecto Casa da Saúde encontra-se já registado 
no Green Guide for Health Care, o primeiro guia de 
“edifícios verdes” e uma nova ferramenta na cons-
trução e gestão de equipamentos de saúde. Será ain-
da candidato ao certificação ambiental tipo EMAS 
(Environmental Management and Audit Scheme) ou 
ISO 14000. 

referência nos cuidados hospitalares em 
Portugal. Actualmente a José de Mello 
Saúde detém a maioria ou a totalidade 
do capital de organizações com posições 
de liderança na área da saúde em Portu-
gal e conta com uma parceria estratégica, 
a Associação Nacional de Farmácias, sua 
accionista. Na área de prestação de cui-
dados de saúde, a José de Mello Saúde 
conta com mais de mil camas, distribuí-

Casa da Saúde: um projecto inovador

das pelos hospitais Amadora Sintra, CUF 
Infante Santo e CUF Descobertas. 

As suas áreas de actividade estendem-se 
aos hospitais e clínicas CUF, aos hospitais 
públicos, residências e crescimento inter-
nacional, tendo celebrado recentemente 
uma parceria para o mercado ibérico com 
o Grupo Hospitalario Quirón, no qual  
adquiriu uma participação de 35 por cen-

Hospital da Luz - ESS

Clínica CUF, Torres Vedras - José de Mello Saúde
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to, primeiro passo para a criação de um 
grupo ibérico de referência na prestação 
privada de cuidados de saúde, com ampla 
cobertura territorial nas principais cidades 
dos dois países. No mercado interno, a 
José de Mello Saúde comprou ao Grupo 
Português de Saúde a Clínica Unimed de 
Cascais, com o objectivo de investir 23 
milhões de euros para criar a Clínica CUF 
Cascais. Esta nova unidade de saúde, já 
em actividade, tem sete pisos, serviço de 
atendimento permanente, 40 gabinetes 
de consulta, três salas de bloco operató-
rio e outros serviços médicos. 

O Grupo Português de Saúde (GP-
Saúde) foi constituído em 2004 e 
resultou do reposicionamento e re-
estruturação estratégica da empresa 
anteriormente denominada Gália, per-
tencente ao Grupo SLN – Sociedade 
Lusa de Negócios. É um operador inte-
grado que actua no mercado nacional 
de saúde e que focaliza a sua actuação 
em três segmentos fortemente relacio-
nados: cuidados hospitalares, cuidados 
ambulatórios e gestão de redes e ser-
viços de saúde, tendo como meta ser 
o líder em Portugal e um operador de 
referência na Península Ibérica e nos  
países de expressão portuguesa, as-
sente numa rede própria de unidades 
prestadoras de cuidados de saúde. Re-
gista elevados níveis de performance 
económico-financeira, tendo obtido, 
em 2006, lucros de aproximadamente 
90 milhões de euros contra cerca de 
86,9 milhões de euros em 2005. E cer-
ca de 115 milhões em 2007. Este resul-
tado foi alcançado através de um cres-
cimento orgânico das suas unidades 
de saúde, principalmente das unidades 
hospitalares, a par da aquisição selecti-
va de unidades de saúde especializadas 
e diferençadas em sectores específicos. 
O grupo vai alargar a rede de clínicas 
privadas Unimed e, nos próximos seis 
anos, prevê abrir mais de uma dezena 
de unidades, especialmente nas capi-
tais de distrito. O projecto vai implicar 
um investimento mínimo de 80 mi-
lhões de euros.

A HPP – Hospitais Privados de Portu-
gal é uma empresa especialmente voca-
cionada para a gestão de unidades hospi-
talares, na óptica de um sistema de saúde 
privado, com implantação e cobertura a 

nível nacional. É expressão do investimen-
to do Grupo Caixa Geral de Depósitos no 
sector da saúde, que pretende criar uma 
oferta complementar alternativa e con-
correncial nesta área. Surge em 1998 e é 
detida a 75 por cento pela Caixa Seguros 
(Grupo CGD) e a 25 por cento pela USP 
Hospitales, tendo cerca de 40 unidades 
de saúde em Portugal e Espanha. Em Por-
tugal, detém seis hospitais (Hospital dos 

Clérigos, da Boavista, da Misericórdia de 
Sangalhos, dos Lusíadas, São Gonçalo de 
Lagos e Santa Maria de Faro) e o Hospital 
de Cascais, em regime de parceria públi-
co-privada. Em Espanha, o grupo conta 
com 13 hospitais, 10 centros ambulatórios 
e 12 policlínicas. O volume de negócios 
em 2004 foi de 45,2 milhões de euros, 
cobrindo áreas de actividade tão diversas 
como internamento, consultas, cirurgias, 

Futuro Hospital de Cascais - HPP
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Estão actualmente abrangidos por contratos de seguro 
de Saúde Privado cerca de dois milhões de portugue-
ses, o que inclui coberturas associadas a cartões de cré-
dito e outros produtos equiparáveis, segundo dados 
da Associação Portuguesa de Seguros. Uma coisa é cer-
ta: mais seguros atraem mais investimentos privados 
na saúde, que por sua vez atraem mais seguros. 

A oferta no sector de seguros de saúde apresenta, tal 
como o mercado de clínicas privadas, uma forte concen-
tração, sendo que a quota das cinco maiores companhias 
seguradoras – Fidelidade Mundial, Ocidental, Império 
Bonança, Victoria e Allianz – aumentou para 74 por cen-
to, em 2007. O crescente aumento de seguros de saúde 
na população portuguesa e, portanto, da facturação por 
franquia neste segmento de mercado, atingiu os 440 mi-
lhões de euros em 2007, um acréscimo de 7,8 por cento 
em relação ao ano anterior, prevendo-se que o ritmo anu-
al de crescimento se situe em torno dos 10 por cento.

O estudo da consultora DBK refere que a actividade das 
clínicas privadas portuguesas registou um forte cresci-
mento desde finais dos anos 90, devido, justamente, à 

crescente implantação de seguros de saúde e ao desen-
volvimento do segmento de clientes privados. Neste sen-
tido, as receitas decorrentes de acordos com seguradoras 
e mutualidades reforçaram a fracção sobre o total do 
sector em Portugal, tendo representado, em 2005, uma 
fatia de 44 por cento do valor do mercado.

Uma das consequências deste crescimento do sector 
de seguros reside na facto de, por esta via, se recorrer 
cada vez mais a prestadores de saúde do sector priva-
do, o que implica uma quebra na procura de serviços 
de saúde pública e uma decorrente poupança do SNS.

Mas nem tudo são rosas para as companhias de seguros 
e para os consumidores. Muito embora o segmento saú-
de cresça mais que os seguros em geral, as seguradoras 
sentem-se pressionadas por um aperto de margens pro-
vocado pelo diferencial do que pagam e do que recebem, 
assim como pela inovação tecnológica na saúde, como 
seja a aquisição de equipamentos sofisticados. Doentes e 
seguradoras pagarão certamente mais, estando “conde-
nados” a financiar novas tecnologias e a evolução tecno-
lógica do sector da saúde. 

Seguros dinamizam saúde privada 

análises, fisioterapia, entre outros. Prevê 
obter, em 2008, ano em que abre duas 
novas unidades – o Hospital dos Lusíadas, 
em Lisboa e o Hospital da Boavista, no 
Porto – um volume de negócios entre 65 
e 70 milhões de euros. A nova unidade 
da cidade invicta representa um investi-
mento global de 57,5 milhões de euros e 
vai dar destaque às áreas da ortopedia e 
traumatologia.

O Grupo Trofa Saúde e parceiros, no 
âmbito da sua estratégia para liderar o 
mercado da saúde privada no Norte do 
país, vão investir 150 milhões de euros 
até 2010 em estabelecimentos priva-
dos de saúde, incluindo a construção 
de quatro novos hospitais, para criar 
alternativas ao Serviço Nacional de 
Saúde. O Grupo Trofa Saúde regista os 
melhores índices de rentabilidade no 
mercado da saúde privada e já recebeu 
a primeira certificação de gestão de 
qualidade do país. 

A sua estratégia de internacionalização 
tem como prioridades os países africa-
nos de língua oficial portuguesa (PA-
LOP) e o leste europeu.

Para além do Hospital da Trofa, inte-
gram o Grupo Trofa Saúde: o Hospital 
Particular de Lisboa, a Clínica Nossa Se-
nhora das Dores, na Trofa, a Clínica da 
Maia, a Clínica de Paços de Ferreira e 
o Hospital Privado de Alfena. Estão em 
construção os estabelecimentos hospita-
lares de Albufeira e Braga, cuja abertura 
está prevista para 2009, e os de Alfena 

(Valongo) e Vila Real. Estes dois últimos 
deverão começar a funcionar em 2010. 
Depois da recente aquisição do Hospital 
Particular de Lisboa, o grupo empresarial 
coloca em funcionamento o seu hospital 
de Matosinhos. Em projecto tem o Hos-
pital de Dia de Famalicão e o Hospital 
Privado de Guimarães (em parceria com 
a Casa de Saúde de Guimarães). 

Futuro Hospital Privado de Braga - Grupo Trofa Saúde
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XHMS  
Excelência no centro  
dos cuidados médicos

Reunindo mais de três dezenas de em-
presas e entidades da região que ope-
ram na área da saúde e da tecnologia, 
o XHMS – Centro de Excelência em 
HealthCare & Medical Solutions visa 
potenciar a internacionalização e o for-
talecimento das empresas portuguesas 
na investigação, desenvolvimento e 
introdução no mercado de novas solu-
ções, produtos e serviços no domínio 
dos cuidados médicos. Este consórcio 
envolve instituições de I&DT (Investiga-
ção e Desenvolvimento Tecnológico) e 
de transferência de tecnologia, empre-
sas, entidades utilizadoras e entidades 
de desenvolvimento local e regional.

O XHMS reúne inicialmente apenas 
empresas de Coimbra, mas pretende 
expandir-se a outras desta e de ou-

CONSÓRCIOS NA SAÚDE
tras regiões e é o único projecto, nesta 
área da saúde, que se candidatou ao 
programa de centros de competência 
da Agência da Inovação, tendo sido 
financiado com um milhão de euros 
ao abrigo do Programa Operacional da 
Sociedade do Conhecimento. A bio-
tecnologia, a genética ou a nanotecno-
logia são alguns dos domínios da saúde 
e tecnologia em que a rede opera.

O consórcio aprovou já sete projectos 
que se repartem por, entre outras áreas, 
a melhoria da qualidade de vida de pes-
soas idosas ou com limitações motoras 
e a monitorização ambiental através de 
redes de sensores sem fios, possibilitan-
do, nomeadamente, a gestão inteligente 
das condições dos edifícios no que toca 
à temperatura e à iluminação ou a de-
tecção de fugas de oxigénio e gases de 
anestesia em blocos operatórios.

O Instituto Pedro Nunes, a Universidade 
(UC) e a Câmara de Coimbra, a Admi-

nistração Regional de Saúde do Centro, 
o Instituto Português de Oncologia de 
Coimbra, a Associação para Investigação 
Biomédica e Inovação em Luz e Imagem 
(AIBILI), as empresas Critical Software, 
Bluepharma e Crioestaminal, o Centro 
Hospitalar de Coimbra, os Hospitais da 
Universidade, o Centro de Inovação em 
Tecnologia – Biocant e o Centro Tecnoló-
gico da Cerâmica e do Vidro são alguns 
dos parceiros do XHMS.

Health Cluster  
Portugal
Saúde à escala mundial

O primeiro pólo de competitividade e 
tecnologia nacional – o Health Cluster 
Portugal (HCP) – foi recém-formalizado, 
no Porto, por setenta instituições de na-
tureza pública e privada, entre as quais 
se encontram entidades tão diversas 
como empresas e hospitais, universi-
dades e institutos de investigação. São 
parcerias e projectos inovadores que se 
destinam a potenciar o desenvolvimen-
to, o valor acrescentado e as exporta-
ções do sector. Algumas das institui-
ções, como a Fundação Champallimaud 
e o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, 
ambos da área de investigação, ou 
o Grupo José de Mello e os Hospitais 
Privados de Portugal (HPP), na área de 
prestação de cuidados, são alguns dos 
pesos pesados que constituem o HCP. 

O presidente do HCP, Luís Portela, da 
farmacêutica Bial (com vários laborató-
rios e fabricante de dispositivos médicos) 
considera que não teria avançado com a 
iniciativa pioneira de juntar os mais im-
portantes players do sector se, na prática, 
este pólo de competitividade não consti-
tuísse uma ponte eficaz entre a investiga-
ção, o desenvolvimento de produto, a in-
dústria e o investimento. Dentro de cinco 
anos, o projecto promete um aumento 
do volume de negócios entre os 200 e os 
500 milhões de euros e um significativo 
aumento do emprego qualificado. 
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O Health Cluster Portugal foi constituído 
no início de Abril deste ano, por iniciati-
va de cerca de 70 entidades, representa-
tivas do mundo empresarial e da comu-
nidade científica, com responsabilidades 
e provas dadas nas respectivas áreas de 
actuação. Objectivo comum: “Valorizar 
o conhecimento em ciências da saúde 
e criar novos produtos e novos serviços 
competitivos à escala global”, realça Luís 
Portela. E dá como exemplos benéficos 
desta parceria “a cooperação entre con-
correntes; a abertura das universidades à 
envolvente partilhando o mesmo concei-
to de inovação; ou a adopção de mode-
los de competitividade baseados no co-
nhecimento e na qualificação dos recur-
sos humanos”. Esta dinâmica, sublinha, 
“revela-se como um bom indicador e so-
bretudo como um sinal de alteração dos 
paradigmas a que estivemos de alguma 

forma amarrados nos últimos tempos e 
que a realidade dos dias de hoje impõe 
que sejam rompidos”. O núcleo funda-
dor enunciou apostas estratégicas, cuja 
materialização, enfatiza o presidente 
da HCP, “passará por mais saúde, mais 
emprego (qualificado), mais volume de 
negócios, mais exportações e mais de-
senvolvimento económico e social, dan-
do deste modo força ao fenómeno da 
‘clusterização’, ou criação de pólos de 
competitividade, que actualmente se ve-
rifica no mundo inteiro”. 

Tendo como objectivo a valorização do 
conhecimento e da tecnologia nacionais 
no âmbito do mercado global, o Conhe-
cimento, a Inovação e a Competitividade 
são palavras-chave do HCP. Contudo, o 
principal desafio que se coloca ao clus-
ter, que se assume como “uma platafor-

ma facilitadora”, é o de incentivar o diá-
logo entre os seus associados, de “modo 
a desenvolver projectos conjuntos e 
a induzir, apoiar e promover também 
boas práticas de gestão da propriedade 
intelectual e de transferência de tecnolo-
gia”. Mas, no entender de Luís Portela, 
este desafio, num sector que se encontra 
completamente globalizado, “só pode 
ser abordado no âmbito de um relacio-
namento muito profissional, em que te-
remos de beneficiar dos serviços e das 
competências dos melhores”. Algumas 
empresas portuguesas, “entre as quais 
se contam membros do HCP, têm já uma 
experiência considerável neste domínio, 
e são estas que procuraremos usar como 
modelo”. 

O cluster está apostado numa imagem 
de inequívoca qualidade e notoriedade, 

“TEMOS QUE MUDAR DE PARADIGMAS”

Luís Portela é o presidente do recém-criado Health Cluster Portugal (HCP), uma 
associação de empresas que detêm actualmente um volume de negócios superior 
a mil milhões de euros. Médico, investigador e o rosto da maior farmacêutica 
portuguesa, a Bial, tem um reconhecido perfil de homem de ciência e de 
empreendedor de sucesso.



DESTAQUE

Portugalglobal // Julho 08 // 13

Luís Portela, presidente do Grupo Bial, a maior farmacêutica 
portuguesa, nasceu em 1951, no Porto, cidade em que se 
licenciou em Medicina. A marca e a empresa Bial foram 
fundadas pelo avô de Luís Portela há quase um século. 
Desde então a organização cresceu, afirmou-se no 
mercado, resistiu à erosão da concorrência e à entrada 
das multinacionais no sector, promovendo a renovação 
de equipamentos e a mecanização do fabrico, instalando 
laboratórios e lançando-se na investigação de ponta. 

que reforce a marca Portugal nos mer-
cados globais associados à saúde. Para 
o seu presidente, este vector é funda-
mental: “O HCP poderá ter um papel 
potenciador de sinergias, agilizando, 
articulando e dando coerência a uma 
estratégia nacional de promoção e di-
vulgação dos nossos produtos, serviços, 
competências e conhecimento nesta 
área”. Nesta medida, o networking é, 
para ele, um conceito indissociável da 
‘clusterização’ e do estabelecimento de 
parcerias internacionais. Os primeiros 
contactos e contratos já foram feitos 
com o Medicon Valley Alliance e com o 
Lyonbiopôle. “Pretendemos participar 
activamente, de forma gradual e susten-
tada, numa alargada rede internacional 
de parcerias”, acrescenta.

A promoção do estreitamento de laços 
entre a universidade, a investigação e a 

indústria – “numa base muito pragmá-
tica” – é fundamental na actuação do 
HCP, pelo que este procura valorizar o 
conhecimento e a obtenção de siner-
gias para as diferentes partes envolvi-
das. Para o empresário da BIAL trata-se 
de “criar condições para que as empre-
sas desafiem a criatividade dos cerca de 
dois mil doutorados que trabalham nos 
nossos associados, criando novos hábi-
tos de diálogo e de trabalho conjunto, 
que levem à obtenção de novos produ-
tos e de novos serviços competitivos a 
nível internacional”. 

Neste sentido, o HCP pretende de-
sempenhar um papel potenciador na 
indústria farmacêutica e no desenvol-
vimento de novos medicamentos, em 
parceria com associados deste pólo e 
outras instituições relevantes para este 
fim. Na visão de Luís Portela, “a indús-

tria farmacêutica tem nas instituições 
de investigação um enorme potencial 
que, se colocado ao seu serviço, poderá 
proporcionar novas soluções terapêuti-
cas, com grandes vantagens para os 
respectivos players e, sobretudo, para 
as populações”.

Embora se verifiquem actualmente ten-
sões no debate em torno das relações 
entre saúde privada e saúde pública, Luís 
Portela parte do princípio “de que todos 
podem ser úteis a todos”, tanto mais que 
o HCP conta entre os seus associados 
prestadores de cuidados de saúde “quer 
do sector público quer do sector priva-
do”. E acrescenta: “No HCP incentiva-se 
o melhor relacionamento entre estas duas 
realidades, bem como entre todos os 
associados, numa óptica de somar e/ou 
multiplicar conhecimento e mais-valias 
entre todos. É esta a nossa aposta”. 

Aos 27 anos, Luís Portela teve de assumir a presidência 
dos Laboratórios Bial, tendo internacionalizado o grupo 
e apostado na investigação científica. Para distinguir 
a inovação, a qualidade e a relevância científica, cria, 
em 1984, o prestigiado Prémio Bial de Medicina. Em 
1996 abre uma das mais modernas unidades da indús-
tria farmacêutica nacional, com um centro de I&D, 
 sendo o grupo farmacêutico português que mais investe 
em investigação, conhecimento e desenvolvimento  
na sua área. Em 1994 criou, juntamente com o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 
a Fundação Bial, que promove o “Aquém e Além do 
Cérebro” e atribui um dos maiores prémios europeus 
na área da medicina. 

Hoje a Bial tem uma facturação anual de cerca de 
150 milhões de euros, prevendo investir 250 milhões 
de euros na actual década. Luís Portela persegue um 
sonho: fazer da Bial uma empresa farmacêutica de 
referência internacional e contribuir para que o sector 
ganhe peso, visibilidade e reconhecimento global. 
Como um sonho não vem só, pretende lançar, em 2009, 
no mercado internacional, o primeiro medicamento – 
um antiepiléptico – de raiz e de patente portuguesas. 
Para tornar o sonho realidade, a farmacêutica 
portuguesa assinou recentemente um contrato de 
licenciamento exclusivo com a farmacêutica norte-
americana Sepracor (pelo que a Bial recebeu 75 
milhões de dólares como pagamento inicial), para o 
desenvolvimento e comercialização do medicamento 
nos EUA e no Canadá. 

O rosto da Bial
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O cluster da saúde envolve um ele-
vado número de sectores que vão da 
indústria química à farmacêutica e à 
biotecnologia, aos equipamentos e 
dispositivos médicos, além dos serviços 
associados, formando uma constelação 
complexa que se relaciona ainda com 
outras áreas como as da embalagem e 
tecnologias de informação. 

Os sectores farmacêutico, da biotecno-
logia, dos equipamentos e dispositivos 
médicos são aqueles onde a premên-
cia da internacionalização mais se faz 
sentir, nomeadamente pela dimensão 
limitativa do mercado nacional, mas 

também pelas capacidades qualitativas 
e quantitativas que evidenciam.

O sector farmacêutico português, pela 
sua estrutura e experiência na expor-
tação e internacionalização é, neste 
cluster, um sector âncora. Algumas das 

empresas do sector farmacêutico na-
cional já se internacionalizaram e têm 
unidades de investigação ao nível das 
melhores empresas do mundo. 

A nível de posicionamento global, a 
indústria farmacêutica portuguesa tem 
vindo a ocupar posições estratégicas a 
nível comercial e de investimento, em 
países como Angola, Argentina, Brasil, 
Cabo Verde, Espanha, Marrocos, Mo-
çambique, Peru, entre outros.

O sector da biotecnologia é um dos 
de maior actividade de investigação e 
inovação em Portugal, tendo sido for-

A internacionalização e a inovação da indústria farmacêutica e da biotecnologia 
portuguesas são condições fundamentais para o crescimento de um sector que não 
deve ficar limitado ao mercado nacional. As exportações do sector farmacêutico 
aumentaram nos últimos anos, apesar das mudanças verificadas a nível empresarial 
no mercado interno e internacional, num processo de globalização onde as grandes 
multinacionais marcam pontos.

EXPORTAÇÕES AUMENTAM  
NUM SECTOR EM MUDANÇA

“O sector farmacêutico 
português, pela sua estrutura 
e experiência na exportação 
e internacionalização é, 
neste cluster, um sector 
âncora.”

©Hovione
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se estende desde a descoberta de novos 
produtos, tecnologias e processos até à 
sua utilização, passando pelo seu desen-
volvimento, comercialização e logística.

Seguindo uma tendência global, o sec-
tor farmacêutico português sofreu os 

temente apoiado nos últimos 15 anos, 
com uma preocupação do Governo em 
criar recursos humanos qualificados 
para responder às necessidades impos-
tas pela competitiva indústria do sec-
tor. Para as empresas de biotecnologia, 
a internacionalização é fundamental 
para o seu desenvolvimento e cresci-
mento, sendo indispensável a procura 
de parceiros para o desenvolvimento 
de projectos, dado tratar-se de uma 
área tecnológica de investigação inten-
siva e com investimentos elevados.

Na área dos dispositivos médicos – que 
abrange cerca de 400 mil produtos e 
equipamentos médico-hospitalares –  
tem-se registado um desenvolvimento 
significativo ao nível das tecnologias 
implantadas e da inovação em termos 
de produtos, resultado de parcerias 
com o sistema científico e tecnológico 
nacional, onde se realçam as potencia-
lidades decorrentes do envolvimento 
com empresas da área da biotecnolo-
gia dos novos materiais.

No que respeita aos serviços ligados à 
saúde, concretamente ao nível farma-
cêutico e do material hospitalar, são es-
pecialmente relevantes a transferência 
de tecnologia, fornecimento de fábri-
cas e produtos chave-na-mão, ensaios 
clínicos, I&D sob contrato e outros ser-
viços de desenvolvimento de produto. 
Destacam-se ainda o procurement e 
manutenção de equipamento hospita-
lar e laboratorial; serviços informáticos 
aplicados à medicina – redes neuronais 
artificiais; serviços médicos na Internet; 
gestão hospitalar e logística/distribui-
ção de medicamentos e dispositivos. 
Exemplo do desenvolvimento desta 
área é o fornecimento de fábricas cha-
ve-na-mão na Índia, Brasil, Finlândia, 
Espanha, Egipto e Irão, entre outros.

Indústria farmacêutica  
e biotecnologia
A área da Saúde e Biotecnologia carac-
teriza-se, a nível global, pela sua elevada 
intensidade tecnológica e mão-de-obra 
altamente diferenciada e qualificada e 
por ser dominada por empresas mul-
tinacionais muito competitivas. É, em 
simultâneo, um sector densamente re-
gulamentado, regulamentação essa que 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM PORTUGAL
Nº companhias (2007) 138

Nº companhias com instalação industrial (2007) 22

Empregados (2007) 10.532

Exportações (2006) 358 milhões de euros

Facturação (2006) 3.200 milhões de euros

Fonte: APIFARMA,  Junho 2007

efeitos de um movimento de fusões e 
aquisições, bem como da deslocaliza-
ção das unidades produtivas para paí-
ses com baixo custo de mão-de-obra, 
tendo-se verificado uma diminuição 
acentuada do número das unidades 
produtivas (menos 14,29 por cento en-
tre 2001-2004), reflexo da concentra-
ção das principais multinacionais.

O mercado interno é o principal destino 
da produção de medicamentos fabri-
cados em Portugal, verificando-se, ao 

“O sector da biotecnologia é 
um dos de maior actividade 
de investigação e inovação 
em Portugal.”

©Hovione
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mesmo tempo, um considerável aumen-
to na quota de mercado detida pelas 
empresas de base nacional, que avan-
çaram com o seu processo de produção 
a um nível superior ao potencial de co-
mercialização no país, visando o desen-
volvimento da exportação dos produtos 
produzidos e dos serviços prestados.

O investimento no sector passou de 
39,6 milhões de euros em 2001 para 
58,5 milhões de euros em 2005, evolu-
ção que foi acompanhada pelo volume 
de produção (113,9 milhões de unida-
des em 2001 para 161,9 milhões de 
unidades em 2005).

A biotecnologia é um sector inovador 
que baseia a sua actividade na criação 
de conhecimento científico, apresentan-
do necessariamente ciclos de desenvol-
vimento e investimento longos, que se 
traduzem frequentemente em intervalos 
de vários anos entre o investimento ini-
cial e a obtenção de proveitos. Trata-se, 
porém, de uma área onde existe uma 
perspectiva de retorno elevado do ponto 
de vista financeiro, que já provou poder 
trazer um elemento inovador de crucial 
importância a um grande número de in-
dústrias (médico-farmacêutica, alimentar, 
ambiental, química, etc.) e que demons-
trou poder constituir um foco de grande 
dinamismo socio-económico a nível de 
regiões ou mesmo países.

Nos últimos anos, o sector ganhou im-
pulso com o aparecimento de novas em-
presas, a maioria das quais entre 2002 e 
2006, e o clima favorável ao empreen-
dedorismo tem feito surgir algumas mi-
cro-empresas, spin offs de equipas de in-
vestigação universitárias ou institutos de 
I&D. Contudo, este crescimento continua 
a ser manifestamente insuficiente face 
às potencialidades, ao nível de recursos 
humanos e conhecimento científico exis-
tentes em Portugal, onde a ciência que 
se produz neste sector é quantitativa e 
qualitativamente forte para sustentar o 
seu próprio crescimento.

Por outro lado, o alargamento da União 
Europeia, bem como a emergência dos 
países asiáticos, com especial relevo 
para a Índia e a China, constituem 
grandes desafios ao sector português 
da biotecnologia, na medida em que 

ANÁLISE DO SECTOR FARMACÊUTICO 

Pontos fortes Pontos fracos

•  A capacidade de fornecer soluções  
integradas;

•  O elevado potencial de crescimento das 
exportações;

•  Níveis de qualidade elevados;
•  A elevada capacidade competitiva (quali-

dade, produtividade, qualificação do pes-
soal, inovação e investimento em I&D);

•  O património de conhecimento profun-
do, específico e no terreno, dos merca-
dos internacionais (ex.: PALOP, doenças 
tropicais).

•  A pequena dimensão do mercado 
nacional;

•  Os custos de contexto;
•  A implementação e manutenção 

de politicas activas de internacio-
nalização e apoio à exportação a 
médio prazo;

•  A falta de visão estratégica a prazo.

Vantagens Ameaças

•  A localização geográfica;
•  A língua portuguesa, falada por milhões 

de pessoas em todo o mundo;
•  A herança cultural que aproxima o país 

de muitos dos seus vizinhos europeus;
•  A proximidade com o Magrebe árabe;
•  A economia portuguesa que faz parte 

do crescente mercado único europeu.

•  Concorrência de países como a Ín-
dia e a China;

•  A capacidade financeira dos gran-
des concorrentes americanos e 
europeus.

obrigam o mundo industrializado, e so-
bretudo países como Portugal, a assen-
tar a sua competitividade na qualifica-
ção e especialização dos seus recursos 
humanos, assim como na identificação 
de potenciais nichos de mercado. 

A actividade internacional da biotecno-
logia portuguesa é de difícil quantifica-
ção, dadas as características do sector, 
mas importa reter que, até Junho de 
2007, as empresas e os institutos nacio-
nais tinham em execução cerca de 250 

contratos/parcerias/protocolos interna-
cionais, estando em negociação várias 
dezenas de outros, segundo elementos 
recolhidos pela aicep no âmbito do 
Projecto Pharma Portugal. É ainda de 
salientar que, nessa data, tinham sido 
concedidas cerca de 120 patentes in-
ternacionais a entidades portuguesas, 
estando em apreciação outras 50.

Em Portugal, existem cerca de uma 
centena de empresas de biotecnologia 
e instituições de I&D nacionais. A maio-

©Ruben Alves / Instituto de Medicina Molecular
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ria destas empresas é de pequena di-
mensão e está localizada sobretudo em 
Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto e Braga. 
As instituições de I&D empregam mais 
de quatro mil investigadores, abran-
gendo diversas áreas de investigação, 
e mantêm colaborações com reputadas 
entidades estrangeiras.

Exportações aumentaram
A balança comercial das várias áreas 
que integram o cluster da saúde, em-
bora deficitária para Portugal, registou 
crescimentos das exportações em 2005 
e 2006, respectivamente, de mais 15 
por cento e mais 9,2 por cento. Igual-
mente, o peso da fileira nas exporta-
ções globais portuguesas aumentou, 
passando de 2,79 por cento em 2004 
para 3,1 por cento em 2006. Nesse 
ano, as exportações da fileira ultrapas-
saram os mil milhões de euros, contra 
3,47 mil milhões de importações. 

No sector farmacêutico, as exporta-
ções cresceram 15,4 por cento entre 
2005-2006 e destinaram-se a mais de 
110 países. Os dez maiores clientes das 
exportações portuguesas de medica-
mentos são a Alemanha, Reino Unido, 
Angola, França, Espanha, Bélgica, Di-
namarca e Holanda, EUA e Itália, que 
representam cerca de 80 por cento do 
total exportado. Paralelamente regis-
ta-se um crescimento das importações 
de medicamentos, o que origina uma 
balança comercial deficitária para Por-
tugal. Os principais países fornecedo-
res de produtos farmacêuticos para o 
mercado português são, por ordem de 
importância, a Alemanha, França, Rei-
no Unido, Suiça, Irlanda e Espanha.

De notar, porém, que a diversidade do 
cluster da saúde, nomeadamente na 
área dos dispositivos médicos onde vá-
rios produtos surgem estatisticamente 
integrados noutros sectores e também 
porque muitos dos serviços de saúde 
não são contabilizados em termos de 
exportação, dificulta a agregação cor-
recta dos valores.

Entre 2005 e 2007, a fileira da saúde 
esteve envolvida em dois projectos des-
tinados a promover o aumento das ex-
portações e a internacionalização das 
empresas portuguesas farmacêuticas 

ANÁLISE DO SECTOR DA BIOTECNOLOGIA

Pontos fortes Pontos fracos

•  I&D de qualidade reconhecida inter-
nacionalmente;

•  Massa crítica de investigadores nas 
unidades de I&D e nas empresas;

•  Redução do tradicional gap tecnoló-
gico;

•  Elevada capacidade de networking 
ao nível das empresas e dos centros 
de I&D;

•  Utilização corrente do inglês como 
língua de trabalho.

•  Fraco espírito empreendedor, nomea-
damente na área científica;

•  Fraca tradição de capital de risco no país;
•  Tendência para as especializações (dou-

toramentos e mestrados) se afastarem 
das preocupações com o “mercado”;

•  Elevado risco associado aos investi-
mentos no sector;

•  Elevados custos de “entrada” no sector;
•  Desequilíbrio entre a capacidade cien-

tífico-tecnológica e a componente 
empresarial;

•  Preponderância de uma orientação 
técnico-científica em detrimento de 
uma cultura empresarial.

Oportunidades Ameaças

•  Novas oportunidades de negócio de-
correntes da I&D desenvolvida;

•  Novas oportunidades de negócio de-
correntes do networking; 

•  Novas oportunidades de negócio de-
correntes da cooperação com os mais 
recentes países membros da UE;

•  Serviços de I&D e mão-de-obra alta-
mente qualificada e a custos compe-
titivos;

•  Alargamento do mercado europeu 
por via dos países de adesão.

•  Concorrência a nível global das gran-
des empresas;  

•  Custos de contexto;
•  Ambiente pouco propício à fixação de 

IDE estruturante;
•  Ambiente pouco favorável à fixação 

dos RH altamente qualificados.

“A balança comercial do 
sector, embora deficitária 
para Portugal, registou 
crescimento das exportações 
em 2005 e 2006.”

e de biotecnologia, desenvolvidos em 
parceria pela aicep Portugal Global, a 
Apifarma, a APBio e o Infarmed. No 
âmbito dos projectos PharmaPortugal, 
para o sector farmacêutico, e LifeScien-
ces & Biotechnology, para a biotecno-
logia, foi desenvolvido um conjunto 
de acções em mercados considerados 
prioritários para o sector, procurando 
uma diversificação dos países de des-
tino das exportações do sector e tam-
bém o aproveitamento de nichos de 
mercado. Simultaneamente, procurou-
se construir e divulgar uma imagem 
para o sector para potenciar as acções 
de promoção externa, valorizando a 
oferta e contribuindo para a criação 
e melhoria da imagem do país nesta 
área de competência. Foi igualmente 
dada prioridade à cooperação empre-
sarial e à exploração de sinergias entre 
empresas nacionais e internacionais de 
sectores afins para facilitar o acesso e a 
presença em mercados. ©Ruben Alves / Instituto de Medicina Molecular
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Agenda de Lisboa

A INOVAÇÃO COMO FACTOR  
DE COMPETITIVIDADE 
>POR PAULO PINHEIRO*

  1 http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Documentos

  2 Fonte: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NS-06-006/EN/KS-NS-06-006-EN.PDF)

  3 “The many faces of Innovation”, OHE Consulting, February 2005

  4 SIEBERT,C, DG Entreprise&Industry, European Voice Conference, 26.01.06

  5 in COM(2007)241 final, 15.05.2007

  6 HIGGINS, Arthur J., “Pharmaceutical Innovation: a New R&D Strategy in the EU”, Portugal, November 19th, 2007.

A Agenda de Lisboa ou Estratégia de 
Lisboa, aprovada em 2000 pelo Con-
selho Europeu, sintetizou na palavra 
Inovação a aposta estratégica da Eco-
nomia Europeia. Os Estados membros 
da UE constataram que só um investi-
mento significativo em Investigação & 
Desenvolvimento (I&D) poderia relan-
çar a economia europeia sem destruir 
o Modelo Social Europeu. Um compro-
misso semelhante foi assumido pelo 
Governo português, estabelecendo o 
Programa do Governo (2005/2009) 
que é necessário “convocar o País para 
a inovação”1 . Os resultados da imple-
mentação da Estratégia de Lisboa são 
ainda insatisfatórios. Na União Euro-
peia, o I&D em percentagem do PIB foi, 
em 2003, de 1,92 por cento, ou seja, 
substancialmente inferior aos valores, 
para o mesmo ano, verificados nos 
Estados Unidos (2,59 por cento) e no 
Japão (3,15 por cento)2. 

No âmbito da Saúde, a inovação assume 
um papel singular3: “Health & Lisbon 
are inextricably linked”4 . A inovação na 
indústria farmacêutica é a chave para a 
descoberta de novos fármacos e, nesse 
sentido, para o contributo para mais 
saúde e melhor qualidade de vida dos 
cidadãos. Na Europa, a situação do sec-
tor farmacêutico é insatisfatória. Como 
afirmou a Comissão Europeia, “tendo 
já ocupado uma posição de liderança 
mundial na investigação farmacêutica, 

a Europa está actualmente atrasada no 
investimento em investigação”5. Para 
os Estados europeus recuperarem a 
sua posição no I&D a nível mundial, é 
imprescindível que (i) estabeleçam um 
quadro jurídico e regulatório previsível 
e desburocratizado e (ii) adoptem me-
didas que asseguram uma adequada 
recompensa pela inovação, ou seja que 
ofereçam uma protecção efectiva das 
patentes de invenção. A relação entre 
a existência de um ambiente norma-
tivo e regulatório adequado e eficaz 
e a atracção de investimento é incon-
troversa. Os países que propiciam um 
elevado grau de protecção de patentes 
e outros direitos de propriedade inte-
lectual atraem investimento em I&D. 

A necessidade de protecção efectiva 
das patentes é crucial para a indústria 
farmacêutica. “Without patent pro-
tection, there would be no incentive 
for companies to invest in the very 
costly and risky process of developing 
new medicines. Let us not forget that 
of every 10,000 molecules tested, 
perhaps only one will be approved by 
the regulatory authorities and make it 
to the market. Even then, only 3 out of 
10 drugs on the market generate reve-
nues that exceed average I&D costs”6.

Em Portugal, o sector do medicamento 
e a indústria farmacêutica são de “in-
teresse estratégico”, como decorre da 

Resolução do Conselho de Ministros 
nº 75/2001, de 8 de Junho. A transfor-
mação desse interesse estratégico em 
investimento efectivo em I&D depende 
de políticas públicas de incentivo, cla-
ro, mas também, como se referiu, da 
previsibilidade e da eficácia do sistema 
regulatório, normativo e judicial em 
Portugal. É uma aposta a que urge dar 
efectiva prioridade. 

*  SÓCIO COORDENADOR DA ÁREA  
DE DIREITO DA SAÚDE  
VIEIRA DE ALMEIDA & ASSOCIADOS –  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

pp@vda.pt
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Cancro, neurociências e visão são as três áreas de investigação da 
Fundação Champalimaud. Nascida da vontade, expressa em testamento, 
do empresário António Champalimaud, a Fundação presidida por 
Leonor Beleza irá também promover o gosto pela ciência em Portugal 
e desenvolver formação pós-graduada naquelas áreas. Em entrevista, 
a antiga ministra da Saúde fala-nos sobre os projectos em curso, 
nomeadamente do novo Centro de Investigação que vai nascer  
na zona ribeirinha de Pedrouços.

Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud 

UMA FUNDAÇÃO COM VISÃO
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Qual a missão da Fundação a que preside e quais os 
seus principais projectos?
A Fundação Champalimaud tem por missão, tal como de-
terminado pelo seu fundador, apoiar a pesquisa científica na 
área da medicina, bem como projectar, edificar e colocar em 
funcionamento um centro de investigação nas áreas do can-
cro e das neurociências, onde se faça investigação básica e 
clínica, num ambiente de intensa colaboração dos cientistas 
e dos clínicos. Destaco ainda a atribuição anual do Prémio 
António Champalimaud de Visão, agora na segunda edição, 
que distingue alternadamente investigação e combate no 
terreno à cegueira, e tem o valor de um milhão de euros. Em 
ambos os casos, os protagonistas são sobretudo cientistas. 

De que forma se irão articular, não apenas entre si, 
mas também com a comunidade científica, por um 
lado, e com os cidadãos em geral, por outro?
A valorização pelos cidadãos da ciência, e em particular dos 
jovens, é uma preocupação permanente. Os cidadãos de-
vem ser informados em termos compreensíveis sobre o que 
andam a fazer os cientistas e deve haver locais de comuni-
cação entre uns e outros. Nos jovens, deve ser despertado 
o interesse para a ciência, o que já estamos a fazer com o 
projecto do Champimóvel (ver caixa). 

Que colaborações e/ou parcerias foram, ou irão ser, 
promovidas com entidades/empresas/universidades 
estrangeiras?
De tipo muito variado, a Fundação tem colaboração e parce-
rias com centros científicos e outras entidades estrangeiras e 
os seus cientistas mantêm relações próximas com inúmeras 
entidades, nomeadamente as de que provêm. É de mencio-

Com o objectivo de incentivar os 
mais jovens para a ciência, a Funda-
ção Champalimaud desenvolveu um 
simulador que vai percorrer o país 
para mostrar que a ciência, além de 
divertida, é vital para a sociedade. 
O objectivo é ir a todas as escolas 
do país, o que “vai levar muito tem-
po”, revela a presidente da Funda-
ção Champalimaud, que não afasta 
a hipótese de pôr na estrada um 
segundo camião “se conseguir ar-
ranjar patrocinadores suficientes”. 
Trata-se de um projecto com custos 
muito elevados, cerca de um milhão 
de euros, mas que a Fundação pre-
vê que seja auto sustentável. 
O Champimóvel comporta 20 crianças 
de cada vez e permite, sem sair do 
lugar, fazer uma “viagem” de quase 
meia hora por assuntos como o ADN, 

Fomentar o gosto pela ciência

as células estaminais, a terapia ge-
nética ou a nanotecnologia. A visita 
é guiada pelo Champi, um boneco 
criado pela Fundação que mostra os 
caminhos seguidos pelos impulsos 

nervosos dentro do nosso corpo. Este 
simulador é o primeiro do género 
que reúne um filme tridimensional, 
a interactividade e o movimento. Os 
“viajantes” colocam uns óculos para 
verem o filme sair do ecrã, cintos de 
segurança porque a agitação é muita 
e têm ainda um joystick para usarem 
quando lhes for pedido. O filme tem 
versões em português, francês (o ori-
ginal foi feito por belgas francófonos) 
e inglês e, mais recentemente, foi 
efectuada uma versão em espanhol 
para que o Champimóvel possa ir 
também a escolas da zona fronteiriça. 
O Champimóvel está há cerca de dois 
meses na estrada, mas o projecto le-
vou dois anos a preparar, tendo a rea-
lização do filme sido acompanhada 
de perto por Leonor Beleza e por um 
cientista da Fundação. 

nar, em particular, o Centro Champalimaud de Translação 
(C-TRACER), instalado no L. V. Prasad Eye Institute, em Hyde-
rabab, na Índia, onde se avança com a aplicação de células 
estaminais adultas no tratamento de doenças dos olhos.

E com as nacionais, nomeadamente com a Fundação 
Gulbenkian?
Com a Fundação Gulbenkian, temos tido intensa colaboração 
desde o início, utilizando o facto de partilharmos a natureza 
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institucional e o desejo de optimizar recursos, que julgo estar 
presente nos dois lados. O ponto mais intenso de colaboração é 
um programa na área das neurociências, que inclui a presença 
no Instituto Gulbenkian da Ciência de grupos Champalimaud 
de investigação, até que os possamos ter no nosso centro de in-
vestigação. Também já há um programa de doutoramento co-
mum à Fundação Gulbenkian e à Fundação Champlimaud. Irá 
também ser iniciado um programa de doutoramento só para 
médicos – o outro de que já falamos pode ter médicos ou não 
–, também da Gulbenkian. Nós associámo-nos a este programa 
dizendo que assumiríamos os encargos relacionados com on-
cologistas que fossem seleccionados, o que veio a acontecer. 

Tem referido que pretende trazer para a Fundação 
reputados investigadores e cientistas estrangeiros. 
De que forma é feita essa abordagem e quais os 
investigadores que se encontram já a trabalhar na 
Fundação e em que áreas?
Há um grande número de reputados investigadores e cientis-
tas, incluindo muitos estrangeiros, que são membros do nosso 
Conselho Científico ou do júri do prémio ou que de outra for-
ma nos ajudam. Quando se trata de investigadores Champali-
maud, a abordagem é feita através de concursos publicitados 
internacionalmente e a escolha cabe apenas a reputados cien-
tistas, até agora, no âmbito do programa a funcionar no IGC, 
ao Conselho Consultivo do próprio IGC. Estão a trabalhar, ou a 
iniciar o trabalho, no programa de neurociências Zach Mainen, 
Rui Costa, Marta Moita, Joe Patton, Susana Lima, todos prove-
nientes de universidades e laboratórios americanos.

De que forma será concretizada a investigação na 
área do cancro? 
A investigação clínica na área do cancro será concretizada 
em ambiente clínico, no novo centro de investigação, que 
conterá uma área de prestação de cuidados de saúde. Aí 
trabalharão médicos e outros profissionais de saúde com 
formação científica e em colaboração com investigadores 
de ciência básica. Posso dizer, desde já, que visamos cobrir, 
em parte, o sério défice de investigação clínica em Portugal 
e na Europa e – numa instituição em que de facto se investi-
ga – melhorar a prestação de cuidados em oncologia. 

Além da investigação no cancro, como foram 
escolhidas as outras áreas de trabalho da Fundação?
A escolha das neurociências resulta sobretudo de dois fac-
tores. Por um lado, assenta na correlação detectada entre 
o burden of disease suportado em Portugal no âmbito das 
doenças neurológicas – em particular neurodegenarativas 
– e no âmbito das doenças psiquiátricas, tudo medido em 
DALLYs (disease adjusted life years), e o nível de investimen-
to em todo o mundo na respectiva investigação. Por outro, 
resulta da consciência do momento crucial, a nível científi-

co, em que esta área do saber se encontra, com potenciais 
enormes benefícios para muitíssimas pessoas.

A visão oferece um interesse que nos é particularmente 
caro. O nosso fundador sofreu muito, no fim da sua vida, de 
problemas de visão. Devemos-lhe a homenagem de nos de-
dicarmos a esses problemas, sempre dramáticos para todos 
os atingidos, e de proporções hoje inaceitáveis no mundo 
em desenvolvimento. É à visão que o prémio com o nome 
do fundador é dedicado, o C-TRACER investiga sobre visão, 
como sobre visão é parte do programa de neurociências. 

A “internacionalização” da Fundação terá começado 
na Índia com a abertura do centro de investigação 
C-Tracer. Pode falar-nos deste Centro?
O Instituto Prasad é um hospital com uma rede de institui-
ções de investigação e que, nesta área da visão, faz coisas 
extraordinárias, nomeadamente a investigação translacio-
nal pura. Já era característica do Prasad um elevado nível 
científico em ambiente de grande desenvolvimento de in-
vestigação translacional, empurrado saudavelmente pela 
magnitude dos problemas de visão na área em que se in-
sere. A variados títulos, tem o maior interesse para nós a 
colaboração estabelecida, que também permite no futuro a 
utilização de tecnologias nos PALOP.

Como surgiu essa colaboração com um Instituto de 
investigação indiano?
Nós temos, desde o início, a percepção de que ninguém faz 
ciência isolado e que devemos perceber como funciona este 
sector. Visitámos vários centros de investigação no mundo e, 
no primeiro desses périplos, aos EUA, um responsável do NIH 
(National Institutes of Health), – um conjunto de institutos de 
investigação, – disse-nos que se estávamos interessados em 
olhos, deveríamos ir à Índia conhecer uma instituição criada por 
um cientista indiano, Gullapalli Rao, que já tinha trabalhado 
nos Estados Unidos. Do contacto com este cientista resultou 
não só o acordo que deu origem ao nosso centro de investiga-
ção na Índia, mas também a criação de uma rede que nos levou 

“A valorização pelos cidadãos da ciência, e 
em particular dos jovens, é uma preocupação 
permanente.”
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de volta aos EUA. O Dr. Rao não só é um dos membros do júri 
do prémio de Visão, como também nos indicou algumas das 
personalidades que hoje integram este júri. O Instituto Prasad é 
uma instituição sem fins lucrativos que basicamente vive de pa-
gamentos feitos por aqueles que podem pagar os tratamentos, 
beneficiando os outros que o não podem fazer, mas prestando 
a todos serviços de altíssima qualidade. A Índia tem médicos 
e investigadores de elevadíssima qualidade, muito interessada 
em trabalhar e avançar na investigação científica.

E em relação aos PALOP, de que forma é que se irá 
repercutir a investigação feita na Índia?  
É uma ambição que nós temos. A ideia que desenvolvemos é 
que o apuramento dos transplantes realizáveis a partir de célu-
las estaminais adultas permita a utilização de kits relativamente 
simples que possam ser utilizados em locais com menos meios 
técnicos. Por outro lado, o Prasad está pronto a ajudar na forma-
ção de equipas que possam actuar nos PALOP. Os indianos têm 
uma grande capacidade de treinar equipas para tratar olhos e 
para fazer cirurgias menos complexas em condições menos fa-
voráveis. Neste caso, a nossa prioridade são os PALOP. Estamos 
ainda a estudar várias hipóteses de actuação nestes países.

Há ainda outro país de expressão portuguesa com o qual 
queremos incrementar o relacionamento, que é o Brasil. O 
antigo presidente Fernando Henriques Cardoso honra-nos 
muito por estar no nosso Conselho de Curadores, mas que-
remos ir mais longe na cooperação com o Brasil. Este ano 
vamos fazer uma sessão de divulgação do prémio Visão em 
S. Paulo, para tentar captar um maior número de candida-
turas provenientes do Brasil.

O vencedor do Prémio António Champalimaud de 
Visão 2007 também vem da Índia…
A Aravind é a maior e mais produtiva unidade de tratamento 
de doenças de visão do mundo e está sedeada em Madurai. 
Tem características paralelas ao Prasad, já que também tem 
hospitais, e tem um sistema de gestão absolutamente fabu-
loso que lhe permite tratar muitíssima mais gente do que 
o habitual noutras unidades hospitalares. Além disso, tem 
ainda uma vertente de manufactura de uma série de produ-
tos oftalmológicos, com custos muitíssimos mais baixos do 
que se fossem adquiridos no mercado internacional. 

Em relação ao prémio de Visão 2008, o vencedor será co-
nhecido em Setembro. Este ano, o prémio é um “científico 
puro” e traduz o reconhecimento de avanços científicos de-
senvolvidos nesta área de investigação. 

Uma das rotinas que estamos a criar no âmbito do prémio é que 
o vencedor tenha a oportunidade de fazer uma apresentação 
na maior conferência mundial de investigação em oftalmolo-

gia e ciências da visão, a ARVO, que anualmente realiza uma 
enorme reunião na Florida para os seus 14 mil sócios, dos quais 
metade não são norte-americanos. A Fundação tem um acor-
do com a ARVO neste sentido, sendo um excelente meio para 
divulgar o prémio, o qual nos tem aberto muitas portas, já que 
não há nenhum com esta envergadura nesta área da visão.

Pode adiantar-nos quanto será investido na 
investigação das três áreas de saúde a que a 
Fundação se dedica (cancro, neurociências e visão)?
É difícil ser muito preciso. Investimos uma percentagem cui-
dadosamente calculada do nosso património inicial (através 
de uma spending rule definida) e tudo o que obtenhamos 
através de prestação de cuidados, de investigação ou de 
ensaios clínicos. E faremos apelo à recolha de meios por 
outras vias, quer por financiamento externo à investigação, 
quer através da sensibilização do público.  

A Fundação pretende igualmente promover a formação 
de novos investigadores em Portugal. Pode adiantar-nos 
quais os projectos que preconiza para esta área?
A formação de novos cientistas é uma preocupação per-
manente. Haverá formação pós-graduada, a exemplo da 
colaboração que hoje temos com a Gulbenkian no referido 
programa de doutoramento em neurociências. O desper-
tar das novas gerações para a necessidade e a nobreza de 
carreiras científicas também é uma das nossas apostas. Nes-
te momento, percorre as escolas do país o Champimóvel, 
um camião que transporta uma espécie de grande cápsula 
onde é exibido um filme didáctico a três dimensões sobre o 
corpo humano, as doenças e a investigação de ponta. 

A Fundação Champalimaud é um dos membros do 
novo Health Cluster Portugal que visa tornar o país 
competitivo a nível internacional na área da saúde. 
Como vê a participação da Fundação neste projecto?
Em primeiro lugar, com naturalidade, já que actuamos na 
investigação e na saúde. Depois com entusiasmo. Dadas as 
pessoas e entidades envolvidas e a condução do processo, 
estou certa das virtualidades em termos de desenvolvimen-
to da capacidade nacional e da visibilidade, produtividade e 
importância de todo o sector.

O que representa uma Fundação desta envergadura 
para Portugal?
Nós queremos que a Fundação seja um factor de prestígio 
para Portugal. É uma Fundação portuguesa, embora este-
jamos a fazer alguma investigação lá fora. Valorizar e pres-
tigiar o nosso país é para nós essencial, como o era para o 
nosso fundador. António Champalimaud era um patriota e 
foi em Portugal que ele quis fazer uma fundação. 

Como encarou a escolha de António Champalimaud 
para presidir à nova Fundação?
É uma enorme distinção. Sinto orgulho em ter sido escolhi-
da, foi muito especial para mim. Foi um gesto de confiança 
numa pessoa que não era da família dele, que nunca traba-
lhou com ele e que o viu apenas uma vez na vida. 

“A investigação clínica na área do cancro será 
concretizada no novo centro de investigação, 
que conterá uma área de prestação de 
cuidados de saúde.”
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UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR  
AO NÍVEL DOS MELHORES DO MUNDO

O novo Centro Champalimaud inova no campo da quase ine-
xistente investigação clínica na Europa ao apostar na chama-
da investigação de translação, que alia a investigação básica 
– a que é feita pelos cientistas – à investigação biomédica 
– feita pelos médicos que tratam os doentes –, criando-se 
uma interligação entre estes protagonistas que permita de-
senvolver projectos de excelência com aplicação clínica (pre-
venção, diagnóstico e tratamento) nas áreas em estudo. 

O centro terá uma valência hospitalar, localizada junto ao 
edifício onde se encontram os cientistas (o novo centro pode 
acolher até 300 investigadores), precisamente para promover 
essa ligação da investigação às necessidades dos doentes, por 
sua vez detectadas pelos médicos que os acompanham. “Pre-
cisamos que os investigadores básicos sintam que o peso da 
doença e das necessidades de saúde das pessoas são a razão 
mais forte pela qual a sua investigação também é necessária”, 
reforça a antiga ministra da Saúde, acrescentando ser “por 

isso que naquele prédio vão estar laboratórios e serviços de 
assistência às pessoas, cientistas com a formação mais variada 
e médicos que fazem clínica, e que se entrecruzem”. 

A própria arquitectura do edifício foi concebida com esse 
mesmo objectivo. “Acredito que se desde o princípio ficar 
claro que é para isso que esta instituição largamente existe, 
que poderemos harmoniosamente ter uns e outros a falar 
entre eles e ter os doentes que nos procuram a compreen-
derem que ali há investigação, o que enriquece a prestação 
de cuidados. Neste caso, estamos a falar de uma área – o 
cancro – onde a detecção precoce da doença e o tratamen-
to imediato são absolutamente cruciais”, defende a presi-
dente da Fundação Champalimaud.

O Centro Champalimaud, composto por três edifícios e um 
anfiteatro ao ar livre, ficará implantado num terreno de 60 
mil metros quadrados na zona ribeirinha de Pedrouços, per-

Projecto inovador em Portugal e na Europa, o Centro de Investigação da Fundação 
Champalimaud – um complexo de três edifícios na zona ribeirinha de Pedrouços 
– será equipado com as mais modernas tecnologias e fará investigação médica e 
biomédica prioritariamente na área de oncologia, mas também nas neurociências. 
A data de abertura do Centro está marcada para 5 de Outubro em 2010, numa 
associação às comemorações do centenário da implantação da república em Portugal. 
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to do local de onde partiram os descobridores portugueses 
há mais de 500 anos. Também aqui a Índia é uma referência, 
não só pelo simbolismo ligado à viagem de Vasco da Gama, 
mas também porque o autor do projecto arquitectónico é 
Charles Correa, um indiano com origens goesas. De novo, a 
ligação à Índia surgiu por acaso – foi numa visita ao MIT em 
Cambridge, Massachusetts, que Leonor Beleza ‘descobriu’ 
a sua obra, num novo edifício para investigação “completa-
mente feito com pedra portuguesa” –, mas o arquitecto é 
“muito conhecido e apreciado em Portugal, sendo membro 
honorário da Ordem dos Arquitectos e doutor honoris cau-
sa pela Universidade Técnica de Lisboa”. 

“Charles Correa tem uma ligação a Portugal, o que para 
nós tem um interesse especial. Este edifício vai ficar no local 

de onde nós partimos para as descobertas e ele é indiano, 
ou seja, nasceu no país de destino da viagem de Vasco da 
Gama. Deste conceito nasceu uma ideia que fomos cons-
truindo em conjunto: dali partiam os portugueses à procura 
do desconhecido, numa época em que a ambição de Por-
tugal era enorme. De alguma maneira, é o que nós quere-
mos produzir em ciência naquele edifício – a ciência é para 
descobrir o que não se conhece e nós queremos que dali os 
nossos cientistas partam à descoberta de novos mundos”, 
conclui a presidente da Fundação Champalimaud. 

O novo centro de investigação disporá ainda das infra-es-
truturas necessárias ao ensino pós-graduado e a programas 
de mestrado e de doutoramento no campo da biomedicina. 
Abrirá em Outubro de 2010. 

Leonor Beleza assumiu a presidên-
cia da Fundação Champalimaud em 
2004, por escolha testamentária do 
empresário, mas ficou conhecida so-
bretudo pelo seu percurso político e 
pela sua actuação nos vários cargos 
públicos que ocupou, nomeadamente 
o de ministra da Saúde num dos Go-
vernos liderados por Cavaco Silva. Foi 
o próprio Cavaco Silva que a convidou 
recentemente para integrar o Conse-
lho de Estado – um convite que Leo-
nor Beleza disse aceitar “com muita 
honra” – na sequência da renúncia da 
Manuela Ferreira Leite à sua qualida-
de de membro deste órgão consultivo 
do Presidente da República. Leonor 
Beleza é licenciada (com altíssimas 
notas!) em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, na 
qual também trabalhou como assis-
tente. Militante no PSD desde 1974, 
foi secretária de Estado da Presidên-
cia (1982-1983), secretária de Estado 
da Segurança Social (1983-1985) e 
ministra da Saúde entre 1985 e 1990. 
De 1991 a 1994 e entre 2002 e 2005 
ocupou o cargo de vice-presidente da 
Assembleia da República. Com uma 
fortuna calculada em mais de dois mil 
milhões de euros, António Champali-
maud doou, em testamento, 500 mi-
lhões de euros à Fundação Anna de 
Sommer Champalimaud e Dr. Carlos 
Montez Champalimaud (os seus pais), 
designando Leonor Beleza para presi-
dente da nova instituição. 

A Senhora da Saúde
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A aicep Capital Global tem actual-
mente em análise uma carteira de 
cerca de 60 contactos com diferentes 
promotores e empreendedores, com 
vista ao possível estabelecimento de 

parcerias para investimentos planea- 
dos, em fase de arranque ou em con-
cretização. Em estudo estão ainda 
cerca de 20 projectos de investimento 
em várias áreas de actividade – bio-

combustíveis, biotecnologia, saúde, 
tecnologias de informação, produção 
e comercialização de mobiliário, com-
ponentes para a indústria automóvel, 
entre outras – que poderão represen-

Actualmente vocacionada para apoiar a internacionalização das 
empresas, designadamente das PME, a aicep Capital Global tem em 
estudo cerca de 20 projectos de investimento de diversos sectores 
de actividade, que envolvem um montante global de investimento 
estimado de 270 milhões de euros e uma potencial intervenção do 
capital de risco superior a 30 milhões. O grupo Visabeira é uma das 
parcerias de sucesso da capital de risco detida pela aicep Portugal Global.

AICEP CAPITAL GLOBAL
APOIAR O INVESTIMENTO  
DAS EMPRESAS 
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tar um investimento global na ordem 
dos 270 milhões de euros e um po-
tencial de investimento de capital de 
risco, via aicep Capital e Fundos por 
si geridos, superior a 30 milhões de 
euros. Só nos primeiros quatro meses 
deste ano, e no âmbito da dinamiza-
ção da área de mercado, a aicep Capi-
tal Global contabilizou 36 novos con-
tactos relativos a projectos de interna-
cionalização, dos quais 14 passaram à 
fase de projecto em estudo.

Áreas de Intervenção
Integralmente detida pela aicep Portugal 
Global, a aicep Capital Global gere cinco 
fundos de capital de risco, num total de 
116 milhões de euros sob gestão. A so-
ciedade actua ao nível dos investimen-
tos financeiros em empresas nacionais 
cuja actividade compreenda uma rele-
vante dimensão de internacionalização 
– já em curso ou em desenvolvimento 
potencial –, designadamente por via da 
exportação de bens e serviços e/ou da 
concretização de operações de inves-
timento directo no exterior. Considera 
igualmente as oportunidades de inves-
timento que, centradas na componen-
te de criação de valor, correspondam a 

“A aicep Capital Global 
privilegia os projectos 
associados a estratégias  
de internacionalização (...), 
concretamente,  
os investimentos de expansão,  
de reestruturação empresarial 
e em operações de 
concentração empresarial, 
como as fusões e aquisições.”

projectos considerados estruturantes, 
bem como aquelas que correspondam a 
projectos intensivos em inovação tecno-
lógica e conhecimento, promovidos por 
KI-SME (Knowledge Intensive SME), em 
sectores ‘emergentes’ ou ‘tradicionais’.
No âmbito da sua actuação, a aicep 
Capital Global privilegia os projectos as-

sociados a estratégias de internacionali-
zação ou cujo mercado alvo seja o mer-
cado global, concretamente, os investi-
mentos de expansão, de reestruturação 
empresarial e em operações de concen-
tração empresarial, como as fusões e 
aquisições. Igualmente, está disponível 
para apoiar investimentos de leveraged 

buy out (MBO ou MBI) e investimentos 
start up (nas fases de second stage), 
nomeadamente em PME intensivas em 
conhecimento e dedicadas ao desen-
volvimento de novas tecnologias.

No que respeita ao modelo de interven-
ção nas empresas, a aicep Capital Glo-
bal defende uma participação tempo-
rária e, preferencialmente, minoritária 
– através de um dos Fundos de Capital 
de Risco (FCR) por si geridos – no capi-
tal social da empresa, via subscrição de 
um aumento de capital ou aquisição de 
participação, concorrendo para o cres-
cimento, consolidação e valorização da 
empresa. Em função das necessidades 
específicas de cada projecto ou empre-
sa, poderá o seu investimento estrutu-
rar-se como uma operação combina-
da, nomeadamente de subscrição de 
capital e prestação de suprimentos ou 
subscrição de obrigações. A participa-
ção da aicep Capital Global ou dos FCR 
poderá assumir um prazo entre três a 
sete anos, findo o qual procurará de-
sinvestir nas melhores condições e no 
sentido da obtenção de uma mais valia, 
a qual dependerá em grande medida 
do sucesso da empresa.



INVESTIMENTO INTERNACIONAL

Portugalglobal // Julho 08 // 27

Vantagens  
para os promotores
São várias as vantagens do recurso, pe-
los promotores dos projectos, ao capital 
de risco, concretamente aos fundos dis-
ponibilizados pela aicep Capital Global. 
Além da possibilidade de obtenção de 
financiamentos por prazos longos, as 
empresas beneficiam de apoio ao nível 
da gestão, facilidades de contactos e si-
nergias de rede internacional, nomea- 
damente pela integração no universo 
aicep Portugal Global. A parceria com 
a aicep Capital Global confere também 
maior credibilidade ao projecto e um 
aumento da notoriedade dos promo-
tores e pode potenciar as condições 
associadas ao custo de funding pelo 
reconhecimento, pela banca, do rigor 
que lhe está associado.

Pelo seu lado, os promotores dos pro-
jectos devem estar receptivos para uma 
pareceria accionista e numa lógica do 
capital de risco, apresentar capacida-
de para a concretização do projecto e 
defender a sustentabilidade económica 
do projecto, nomeadamente ao nível 
do mercado, do produto/serviço e dos 
custos associados.

Criada em 1988, então sob outra de-
signação e estrutura societária, a aicep 
Capital Global detém uma experiência 
acumulada na área do capital de risco, 
em grande parte resultante das dife-
rentes parcerias que desenvolveu ao 
longo dos anos. De referir algumas das 
empresas apoiadas nos seus projectos 
de internacionalização, como a Vista 
Alegre, a Efacec Internacional, a Molin, 
a SIAF, a Maconde, a João de Deus & 
Filhos, a Vicaima, a Djebel (grupo Pes-
tana) e a Logopaste. A sua actuação 
estende-se também a projectos de in-
vestimento directo estrangeiro ou de 
parceria internacional, entre os quais se 
destacam os investimentos da brasileira 
Cofap, da Magnetti Marelli, da Finzi e 
da Sfir, de Itália, da Mahle (Alemanha), 
da Clovis Matton e da Hidrobages (Bél-
gica) e da Nemoto (Japão). 

Os investimentos da aicep Capital Glo-
bal nas empresas contribuíram para a 
obtenção (em 2006) de um volume de 
negócios agregado de cerca de 2,196 

mil milhões de euros, dos quais 587 
milhões de euros obtidos nos mercados 
externos e um volume de emprego de 
3.992 trabalhadores.

Nos Fundos de Capital de Risco geridos 
pela aicep Capital Global participam en-
tidades como a aicep Portugal Global, 
a Direcção Geral do Tesouro e Finanças, 
a Fundação Luso-Americana, o grupo 
BCP, a Caixa Geral de Depósitos, o gru-
po Santander, o grupo BES, o BPI e o 
grupo Crédito Agrícola. Os investimen-
tos realizados totalizam 80,27 milhões 
de euros, para uma liquidez disponível 
de 62,86 milhões de euros.

Parceria de sucesso  
com a Visabeira

A Visabeira é um dos exemplos de uma 
parceria de sucesso com o capital de 
risco, concretamente com a aicep ca-
pital Global, que detém uma participa-
ção de 6 por cento no capital do grupo 
de Viseu. 

Criado em 1980, o grupo Visabeira ini-
ciou-se no sector das telecomunicações 
onde rapidamente se tornou líder nacio-
nal. Ao crescimento do grupo está asso-
ciada a diversificação do negócio, sendo 
actualmente composto por mais de cinco 
dezenas de empresas, estruturadas em 
cinco sub-holdings – telecomunicações 
e construção, indústria, turismo, imobili-
ário e serviços –, assumindo um carácter 
multinacional e pluridisciplinar. 

A crescente presença da Visabeira no 
mercado e a sua postura empreende-
dora, que se revela na diversificação 
das suas actividades, projectando-as 
internacionalmente, foram os motores 
da participação da aicep Capital Global 
(através dos seus Fundos de Capital de 
Risco) na holding do grupo em 2005. 
Sobre esta participação, fonte do gru-
po beirão considera que os parceiros de 
capital de risco, e em concreto a aicep 
Capital Global, “contribuem através do 
exercício de funções do seu represen-
tante no grupo propondo negócios, par-
cerias, exercendo uma actividade de fis-
calização e de coordenação de acordo 

com as melhores práticas internacionais. 
A presença da aicep Capital é também 
relevante por  fornecer uma alternativa 
às fontes de financiamento, permitindo 
diversificá-las e aumentando também a 
sua  maturidade”, acrescenta.

A estratégia do grupo para os próxi-
mos tempos passa, segundo a fonte da 
empresa, pela concentração de todas 
as actividades na área das infra-estru-
turas, tecnologias e serviços, “no sen-
tido de subir na cadeia de valor e ofe-
recer serviços na qualidade de integra-
dor de sistemas”. A energia é uma das 
novas áreas onde a Visabeira pretende 
evoluir, nomeadamente na produção 
de energias renováveis (biodiesel e 

eólicas) e produção agro-industrial de 
óleos vegetais, designadamente em 
Moçambique.

Actualmente com produtos e serviços 
em mais de quatro dezenas de países 
espalhados pelo mundo, o grupo man-
tém uma destacada presença em Mo-
çambique, Angola, Espanha, França, 
Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Mar-
rocos e Martinica.
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Consolidar negócios  
no exterior
No âmbito do seu processo de interna-
cionalização, destaca-se a forte presen-
ça na África Austral, nomeadamente 
em Moçambique, onde se encontra em 
diversos sectores, desde a liderança nas 
telecomunicações e infra-estruturas 
(rede fixas, móvel e TV cabo) à com-
ponente industrial e a uma importan-
te presença no turismo, além da nova 
aposta nas energias renováveis.

Já em Angola, refere a mesma fonte, “o 
nível de envolvimento do grupo nos ne-
gócios tem sido exponencial”. Angola, 
enquanto mercado aberto e em franco 
desenvolvimento, tem tido, nos últimos 
anos, “um desempenho fulgurante em 
termos de crescimento económico, sen-
do hoje uma aposta das empresas com 
uma visão global”. Exemplo disso é o 
contrato de investimento entre o Banco 
Europeu de Investimento e a TV Cabo 
Angola (detida em 50 por cento pela 
Visabeira Telecomunicações Energia e 
Infra-Estruturas, SGPS, e em 50 por cen-
to pela Angola Telecom) destinado ao fi-
nanciamento da construção de uma rede 
de telecomunicações de banda larga, em 
formato digital, para o fornecimento de 
conteúdos e serviços multimédia.  

Por outro lado, a Visabeira Angola 
continua a apostar na reabilitação das 
infra-estruturas do país, ao nível das 
telecomunicações e da electricidade, 

aicep Capital Global
Avenida da Liberdade, 258, 5º 
1250-149 Lisboa
Tel.: +351 217 802 080
Fax: +351 217 950 027
capitalglobal@capitalglobal.pt 

www.capitalglobal.pt 

Grupo Visabeira
Repeses
3504-511 Viseu
Tel.: +351 232 483 000 

www.grupovisabeira.pt 

“A energia é uma das 
novas áreas onde a 
Visabeira pretende evoluir, 
nomeadamente na produção 
de energias renováveis 
(biodiesel e eólicas) e 
produção agro-industrial de 
óleos vegetais.” 

“actividades fulcrais para o desenvolvi-
mento do país”, bem como na reabili-
tação da actividade industrial, contan-

do já com quatro unidades industriais 
(exploração florestal, transformação e 
tratamento de madeiras; produção de 
mobiliário de cozinha; produção de 
tubos PVC e polietileno; exploração 
de inertes e produção de artefactos 
de cimento). A TV Cabo Angola, além 
da cobertura de  Luanda, chegará bre-
vemente a Benguela e ao Huambo, e, 
ainda no domínio das telecomunica-
ções, a Comatel (Visabeira Telecomu-
nicações Energia e Infra-Estruturas, 
SGPS) “vem garantindo a perfeita 
operacionalidade da rede nacional, ao 
mesmo tempo que assegura o planea-
mento, construção e manutenção na 
área da electricidade”. 

Ainda em Angola, salientam-se a Vi-
saconstrói – uma empresa que actua 
na área da construção civil, tendo uma 
presença privilegiada em Luanda, Lunda 

Norte, Huíla e Huambo –, e mais recen-
temente a entrada em funcionamento 
da MOB Luanda, dedicada ao fabrico 
de cozinhas premium com design. O tu-
rismo e o imobiliário são também umas 
das grandes apostas do grupo para os 
próximos anos no mercado angolano, 
“com a exploração de um hotel  em 
Benguela  (Hotel Praia Morena) e o iní-
cio da construção de mais dois hotéis em 
Luanda e Lubango, vocacionados essen-
cialmente para o turismo de negócios, 
assim como o investimento na constru-
ção de edifícios e complexos residen-
ciais”, acrescentou a mesma fonte.

Com um volume de negócios de quase 
343 milhões de euros em 2007, dos quais 
24 por cento respeitam aos investimentos 
nos mercados externos, o grupo Visabei-
ra emprega 3.973 colaboradores. 
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Desde o ano de 1983, data do início 
da fabricação de esquentadores, que o 
percurso da Vulcano, actual Bosch Ter-
motecnologia, foi recheado de suces-
sos. O ano passado, o volume de ne-
gócios da empresa ultrapassou os 230 
milhões de euros e foi atingido o nú-
mero de 15 milhões de esquentadores 
e um milhão de caldeiras produzidas. 
Para além de ser o maior fabricante eu-
ropeu, com uma quota superior a 40 
por cento, é o terceiro fabricante mun-
dial. Da unidade fabril de Aveiro, onde 
se situa o centro de competências do 
grupo Bosch ao nível das soluções de 
água quente, saem todos os dias 5.200 

esquentadores e 800 caldeiras, sendo 
cerca de 90 por cento desta produção 
destinada à exportação.

Nos mercados externos ter o produto 
adequado ao perfil dos consumidores 
tem sido a estratégia vitoriosa da Bosch 
Termotecnologia. Para um mercado de 
grande potencial, como os EUA, para 
onde a empresa já vende 60.000 esquen-
tadores, foi desenvolvido um esquenta-
dor com uma capacidade de produção 
instantânea de água quente, superior 
aos modelos específicos para o mercado 
europeu, “porque os norte-americanos 
tomam um duche mais prolongado do 
que na Europa e existe simultaneidade 
na utilização da água pelas famílias”, se-
gundo os responsáveis.

Considerada também a unidade de ne-
gócios do grupo Bosch na área da água 
quente, deu agora um passo em fren-
te com o início da produção de painéis 
solares. Foram investidos 2,5 milhões 
de euros numa nova linha produtiva. A 
capacidade instalada é de 150 mil colec-
tores por ano, que estará em plena utili-
zação entre 2009 e 2010, altura em que 
o volume de negócios deverá atingir os 
35 milhões de euros e que tem o merca-
do dos países do Sul da Europa na mira, 
respondendo ao crescimento acentuado 
do uso destes equipamentos.

Na vida da então Vulcano, o ano de 
1994 marcou um significativo momen-
to de viragem: a empresa desenvolveu 
o primeiro esquentador inteligente, o 
qual incorporava um sistema de ignição 

automática, alimentada a pilhas. Esta 
inovação marcou uma etapa na indús-
tria e reforçou as posições da Vulcano 
no mercado nacional e internacional. 
Nos anos seguintes, outras inovações 
surpreenderam o mercado como o 
mais pequeno hidrogerador do mundo 
(ignição automática alimentada pelo 
caudal de água) ou uma nova dimen-
são de esquentadores a gás, reduzindo 
em 27 por cento o tamanho padrão. 
Desde finais dos anos 90 que a Vulca-
no mereceu a distinção de Centro de 
Competência Internacional do grupo 
Bosch para a água quente. Para além 
de aparelhos completos, a empresa 

Fabricar esquentadores com funções inovadoras e de qualidade 
superior, levou a Vulcano ao sucesso internacional, a liderar o 
mercado europeu e a exportar para mais de 50 países. Agora chama-
se Bosch Termotecnologia, é uma importante filial do Grupo Bosch e 
começou a estender a sua actividade à produção de painéis solares.

BOSCH CONSOLIDA  
SUCESSO DA VULCANO
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Bosch 
Termotecnologia, SA
Av. Infante D. Henrique D. Henrique – Lotes 
2E e 3E
1800-220 Lisboa
Tel.: +351 218 500 300
Fax: +351 218 500 031
www.vulcano.pt 

info.vulcano@pt.bosch.com 

A ICEL lidera o mercado nacional da 
cutelaria com 35 por cento de quota 
e vende cerca de 70 por cento da sua 
produção para os mercados externos. 
No ano de 2007, a exportação rondou 
os seis milhões de euros em mercados 
tão importantes como a Espanha, 
Holanda, Suécia, EUA, Grécia, Canadá, 
México e Rússia. Deu certo a estratégia 

de expansão da empresa: olhar sempre 
para o binómio mercado/produto, de 
forma a poder oferecer o produto certo 
em cada mercado, indo ao encontro 
das necessidades dos clientes. Segundo 
fonte da empresa, uma vez alcançada 
a confiança do cliente, as propostas 
da ICEL são aceites porque toda a 
produção é orientada para aspectos 

A ICEL é uma PME de raiz familiar, com 
uma liderança sólida no mercado nacional 
da cutelaria e crescente implantação nos 
grandes mercados mundiais. A qualidade, a 
inovação e a forte presença no exterior são 
os principais factores de sucesso.

CORTAR COM SUCESSO

vende tecnologia de processo e com-
ponentes a unidades fabris licenciadas 
em países como a China, Turquia, Ar-
gélia, Egipto e Marrocos. 

Em Portugal, o grupo Bosch atingiu, 
em 2007, um volume de facturação de 
cerca de 820 milhões de euros e conta 
cerca de 1.200 colaboradores. Nas seis 
empresas detidas a 100 por cento pelo 
grupo alemão, incluindo a Bosch Ter-
motecnologia, a Bosch emprega cerca 
de 3.800 colaboradores. 
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Principais etapas na 
vida da empresa

1945 –  Fundação da empresa (pequena 
oficina)

1950 –  Criação de logótipo e registo da 
marca

1960 –  Criação da sociedade com sede 
em Ribafria

1966 –  Mudança de instalações para a 
Benedita

1968 –  Alteração do logótipo para a 
imagem actual

1973 –  Efectuam-se as primeiras 
exportações

1989 –  Implementação do primeiro 
sistema informático de Gestão 
Integrada

1990 –  Ampliação e melhoria das 
instalações de carácter social e 
administrativo

1993 –  1ª Atribuição do prémio PME 
Prestígio

1994 –  Menção Honrosa do Centro 
Português de Design

1995 –  Certificação do produto pela 
National Sanitary Foundation 
nos Estados Unidos

1997 –  Aumento do capital social de 
300.000 mil euros para 1,55 
milhões de euros e passagem a 
sociedade anónima

1998 –  Certificação do Sistema 
da Qualidade, segundo os 
requisitos da norma ISO 9002, 
pela Associação Portuguesa de 
Certificação

1999 –  Prémio de Design de Produto 
de Centro Português de Design

2000 – Prémio PME Prestígio
2001 – Prémio PME Prestígio
2003 –  Certificação do Sistema da 

Qualidade pela Norma ISO 9001 
e Ambiente pela ISO 14001

ICEL – Indústria  
de Cutelarias  
da Estremadura, SA
Avenida da Igreja
Apartado 7
2476-901 Benedita
Tel.: +351 262 925 030
Fax: +351 262 925 031
info@icel.pt 

www.icel.pt 

tão fundamentais como a qualidade, o 
design e a ergonomia.

A gama de produtos é extensa e inclui 
facas, cutelos, espátulas e acessórios 
dirigidos aos segmentos doméstico e 
profissional. Desde a sua fundação, a 
empresa fez da qualidade final do produto 
a sua orientação principal, tendo obtido, 
em 1998, a certificação pela NP EN ISO 
9002:1995, depois de formalizar o know-
how existente na organização através do 
Sistema de Gestão da Qualidade. Todas 
as lâminas são fabricadas com aço inox 
da melhor qualidade e os materiais 
utilizados nos cabos obedecem a todas as 
normas de segurança alimentar. Porém, 
uma visão mais ampla da qualidade e 
a necessidade de a melhorar de forma 
sustentada, resultou na implementação 
do Sistema Integrado de Qualidade 
e Ambiente, certificado em 2003 
pelas respectivas normas: NP EN ISSO 
9001:2000 e NP EN ISO 14001:1999. 
Ficava assim salvaguardado, no seio da 
empresa, o equilíbrio entre as condições 
de segurança no trabalho, a qualidade do 
produto e a interacção do homem e da 
tecnologia com o ambiente.

Foi o contacto com os mais diversos 
mercados que permitiu à ICEL criar 

na empresa uma filosofia própria de 
design. Depois de trabalhar com os mais 
conceituados designers portugueses, a 
empresa criou o seu próprio gabinete 
para a concepção e desenvolvimento 
de produtos. Ali trabalha-se em estreita 
colaboração com a produção o que já 
permitiu à empresa ser distinguida 
com o prémio de design de produto 
1998/99, pela criação da linha Absolute 
Steel. Também anteriormente, em 
1994, a empresa tinha recebido uma 
menção honrosa do Instituto Português 
de Design.

Aumentar cada vez mais o prestígio 
da marca ICEL, ganhando o desafio 
da competitividade à escala global é 
a grande meta do futuro. A empresa 
quer impor os seus produtos, não 
apenas em mercados que procuram boa 
qualidade, mas também naqueles onde 
a componente design é valorizada. A 
ICEL está preparada para o choque da 
alteração dos padrões de consumo e para 
a necessidade da constante investigação 
ao nível dos materiais e da qualidade 
dos produtos, obrigatória face ao curto 
ciclo de vida dos produtos. Outra grande 
aposta será a eliminação gradual da mão-
de-obra intensiva através da inovação 
tecnológica. 





ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA
“The market we can believe in”
>POR LUÍS MOURA, DIRECTOR-COORDENADOR DO CENTRO DE NEGÓCIOS DA AMÉRICA DO NORTE

Apesar da actual conjuntura económica, a revista Portugalglobal  
considerou oportuna uma abordagem aos mercados que constituem a 
NAFTA: EUA, Canadá e México. Porque apesar da crise do sub-prime, os 
Estados Unidos continuam a registar índices económicos positivos graças ao 
livre funcionamento do mercado. A capacidade de regeneração desta grande 
economia não pára de surpreender e a fronteira entre o cenário de crise 
e as grandes oportunidades é ténue, nomeadamente, para investimentos 
empresariais de longo prazo.
Destacam-se ainda, neste dossier, o Canadá e o México, onde a estabilidade  
e o crescimento económicos abrem oportunidades às empresas portuguesas.
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Todos sabemos que os Estados Unidos 
não estão a passar pelos seus melhores 
dias. A actual crise nos mercados imo-
biliário e financeiro, associada ao au-
mento do preço do petróleo, matérias-
primas e bens alimentares está a ter 
consequencias na economia real nor-
te-americana. No entanto, no primeiro 
trimestre deste ano, não se registaram 
aumentos significativos ou generaliza-
dos de salários, tanto as encomendas 
colocadas à indústria americana como 
a produtividade da economia cresce-
ram a taxas superiores às esperadas, e 
os lucros gerados pelas empresas ame-
ricanas foram superiores aos das con-
géneres europeias, não obstante a boa 
performance da indústria alemã. 

A verdade é que a história da América 
tem mostrado que aqui, ao contrário 
de outros países, funciona o mercado. 
As crises são temporárias e persistem 
até as curvas da procura e da oferta se 

Entretanto, os nossos concorrentes euro-
peus, com quem partilhamos o mesmo 
euro sobrevalorizado face ao dólar, não 
podendo permitir-se desistir da maior 
economia mundial e do maior consu-

midor de produtos importados, estão a 
aproveitar este contexto aparentemente 
mais desfavorável para reestruturar e re-
forçar as suas presenças neste mercado. 
Somos regularmente confrontados com 
notícias de empresas europeias (indi-
viduais ou agrupamentos) que optam 
por abrir escritórios de representação 
nos EUA aproveitando os vantajosos 
preços do imobiliário, por comprar em-

presas americanas aproveitando o forte 
poder aquisitivo do euro ou por refor-
çar as campanhas de promoção dos 
seus produtos junto dos profissionais e 
consumidores americanos a preços de 
saldo graças à actual taxa de câmbio. 
Uma boa gestão do actual período pode 
transformar “crise” em “oportunidade” 
e determinar o sucesso no futuro. 

O mercado norte-americano, embora 
aberto, está saturado de produtos de 
todas as proveniências. É um mercado 
exigente, muito competitivo e por ve-

interceptarem e encontrarem um novo 
equilíbrio. Ao contrário de mercados 
onde são necessários acordos bilate-
rais e contextos políticos e comerciais 
favoráveis para que o negócio se reali-
ze, aqui o mercado é o actor principal 
e ‘ser competitivo’ a regra indispen-
sável. A capacidade de regeneração e 
de ‘reinvenção’ desta economia nun-
ca parou de nos surpreender – é algo 
endógeno, que ela própria gera por 
necessidade de sobrevivência. Por isso 
julgamos que tudo se resume a uma 
questão de tempo.

aicep Portugal Global 
Nova Iorque
Portuguese Trade and Investment Office 
590 Fifth Avenue, 4th. Floor 
NEW YORK NY 10036-4702 
U.S.A.
Tel.: +1 646 723 02 00 / +1 646 723 02 99
Fax: +1 212 575 47 37

aicep.newyork@portugalglobal.pt 
tourism@portugal.org 

certos (diferenciados na qualidade, 
preço, tecnologia incorporada, design 
ou marca), modelos de negócio con-
cebidos numa lógica deste mercado e 
com investimentos promocionais conti-
nuados e persistentes é possível deixar-
mos de ser o 56º parceiro comercial da 
maior economia do Mundo (dados do 
World Trade Atlas). Não obstante ciclos 
mais ou menos favoráveis, o quinto 
comprador mundial de produtos por-
tugueses e o primeiro extra-comunitá-
rio deve ser de facto um mercado es-
tratégico e prioritário. Se não o é para 
nós será seguramente para os nossos 
concorrentes.

A aicep Portugal Global tem um Centro 
de Negócios em Nova Iorque no qual se 
enquadram os Escritórios em São Fran-
cisco, Toronto e Cidade do México. Não 
hesite em contactar-nos para todo o 
apoio que necessite nestes mercados! 

“Uma boa gestão do actual 
período pode transformar 
‘crise’ em ‘oportunidade’ 
e determinar o sucesso no 
futuro.”

zes de difícil penetração e desenvolvi-
mento, que em geral premeia aborda-
gens continuadas fruto de estratégias 
de longo prazo. Pensamos que existem 
oportunidades em quase todos os sec-
tores, desde os mais tradicionais aos 
mais inovadores e com forte compo-
nente tecnológica. Com os produtos 
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A Califórnia é uma das alavancas fun-
damentais da máquina económica nor-
te-americana tendo contribuído, em 
2007, para a formação de 13 por cento 
do PIB dos EUA (caso a Califórnia fosse 
um país independente e a sua econo-
mia fosse considerada como tal, esta-
ria actualmente colocada entre as dez 
maiores a nível mundial). Actualmente 
regista o sétimo rendimento per capita 
mais elevado (41,571 dólares) de entre 
os Estados da União norte-americana, 
sendo apenas ultrapassada pelo Con-
necticut, Nova Jersey, Massachusetts, 
Nova Iorque, Maryland e Wyoming. O 
Estado assegura 20 por cento da cria-
ção de emprego nos EUA em sectores 

de alta tecnologia e tem vindo a revelar 
uma grande dinâmica em termos de re-
gisto de novas patentes, chamando a si 
a responsabilidade de 25 por cento do 
total nacional.
 
A Califórnia possui a maior concen-
tração de actividades económicas e 
empresariais, baseadas na inovação, 
na criatividade, no conhecimento e 
na tecnologia, acolhendo também as 
áreas metropolitanas mais dinâmicas 
do país e geradoras de riqueza (com 
particular destaque para as tecnologias 
de ponta e para os serviços). Algumas 
zonas do Estado californiano registam 
taxas muito elevadas de crescimento, 
em virtude de um constante esforço de 
inovação e de aperfeiçoamento asse-

gurado pelas empresas nas suas áreas 
de especialização: Sillicon Valley e S. 
Diego, nas tecnologias de informação 
e biotecnologia; os Grandes Vales Cen-
trais, na agricultura; Hollywood, com a 
indústria cinematográfica; e os vales de 
Napa e de Sonoma, na indústria vitiviní-
cola. O Estado californiano é ainda um 
pólo académico de referência a nível 
mundial ao reunir cerca de 250 institui-
ções de ensino superior, entre as quais 
se encontram duas das mais prestigia-
das universidades a nível internacional 
(Berkeley e Stanford), pelo que é dota-
da de um dos mais valiosos tecidos em-
presariais e de uma força de trabalho 
altamente qualificada e dinâmica.

A aicep Portugal Global segue atenta-
mente as principais oportunidades de in-
vestimento e de negócio na Califórnia e 
que abrangem um diversificado leque de 
actividades económicas e empresariais, 
com destaque para os seguintes secto-
res: tecnologias de informação, biotecno- 
logia e energias renováveis. 

CALIFÓRNIA  
O EL DORADO DOS EUA
>POR MARIA JOÃO BONIFÁCIO, DIRECTORA DO ESCRITÓRIO DE S. FRANCISCO

aicep Portugal Global 
S. Francisco
Portuguese Trade and Investment Office 
88 Kearny Street, Suite 1770 
SAN FRANCISCO CA 94108 
U.S.A
Tel.: +1 415 391 7080 
Fax: +1 415 391 7147  

aicep.s.francisco@portugalglobal.pt 

Exemplos de empresas 
portuguesas nos EUA

Banca:
Millenium BCP
BES
CGD
Finantia
Santander Totta
Banif
BPI

Construção:
Mota Engil
Soares da Costa

Energias Renováveis:
EDP
Martifer

Farmaceutica:
Hovione

Indústria Transformadora:
Efacec
Amorim Industrial
Logoplaste

Infraestruturas:
Brisa

Materiais de Construção:
Amorim Flooring
Cifial
Valsan
CM Ceramics

Mobiliário:
Tema
DeLaEspada

Produtos Alimentares:
Sogrape
Grupo Symington
Sovena

Roupa de Criança:
Petit Patapon

Papo d’Anjo

Tecnologias de Informação:
Outsystems
Chipidea
Critical Software
Ydreams

Têxteis-Lar:
Habidecor

Turismo:
TAP
SATA
Abreu
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Os Estados Unidos são a maior economia 
do mundo, com o PIB mais elevado a nível 
mundial. No contexto internacional o seu 
papel é incontornável: maior importador 
mundial, segundo maior exportador e 
maior emissor e receptor de IDE.

Mesmo no actual momento de cresci-
mento mais lento, a economia prima 
pela diversidade e o país, à excepção do 
petróleo, continua auto-suficiente em 
termos de matérias-primas. Os serviços 
são a matriz da economia com real- 
ce para a distribuição, transportes, fi-
nanças e cuidados de saúde. Sendo um 
mercado aberto há, no entanto, várias 
fragilidades, como o défice, o saldo da 

balança de transacções correntes e a 
taxa de endividamento das famílias.

No que respeita ao relacionamento com 
Portugal, os EUA são o 5º maior cliente 
dos nossos produtos (e o primeiro fora  

da UE), com uma quota de mercado 
em ascensão entre 2003 e 2006 (5,7 e 
6,2 por cento), seguida de uma quebra 

em 2007 (4,8 por cento). Como forne-
cedor registam-se oscilações, sendo a 
quota de 2007 inferior à registada em 
2003 (baixou de 8º para 11º).

Ao analisarmos o período 2003/2007, 
temos uma taxa média anual de cres-
cimento das exportações portuguesas 
de 4 por cento, enquanto a relativa 
às importações foi de 7,3 por cento. 
Em 2007 o valor das exportações para 
o mercado registou um decréscimo 
de 15,3 por cento relativamente ao 
ano anterior, tendo atingido cerca de 
1.784 milhões de euros, uma situação 
que se mantém durante 1º trimestre 
de 2008.

PORTUGAL-EUA
ABRANDAMENTO NAS EXPORTAÇÕES 

Portugal é apenas o 56º fornecedor dos Estados Unidos. É urgente alargar o leque 
de produtos com presença relevante no mercado como é o caso da cortiça, dos cabos 
sintéticos e de algumas máquinas e aparelhos.

“Em 2007, os EUA ocuparam 
o 7º lugar como destino 
do investimento directo 
português no exterior.”
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Também em 2007, o montante das im-
portações foi de aproximadamente 947 
milhões de euros, o que representou um 
acréscimo significativo de 21,3 por cento 
face ao ano anterior, tendência que se 
acentua no 1º trimestre de 2008.

Ao longo dos últimos dez anos a estru-
tura das exportações portuguesas para 
os EUA tem vindo a sofrer alterações 
substanciais. Nos anos 90, as nossas 
principais vendas foram, em termos de 
valor e por ordem decrescente, o cal-
çado, roupa de cama, cortiça, moldes, 
tecidos e vinhos. Em 2007, as principais 
exportações foram os combustíveis, as 
máquinas e aparelhos eléctricos e me-
cânicos e as matérias têxteis, respon-
sáveis, no seu conjunto, por cerca de 
62 por cento do total exportado por 
Portugal. Seguem-se as máquinas e 
aparelhos, onde se destacam os circui-
tos integrados e micro conjuntos elec-
trónicos, aparelhos emissores, câmaras 
de televisão e vídeo, transformadores 
eléctricos, conversores, caixas de fundi-
ção e moldes. Este conjunto de produ-
tos regista uma queda desde 2003.

Nas matérias têxteis assinala-se uma 
tendência de decréscimo das exporta-
ções desde 2006/2007. Embora sejam 
os produtos que apresentam maior 
valor exportado, as roupas de cama, 
mesa e toucador ou cozinha regista-
ram uma quebra de 22,6 por cento 
nesse período.

Dos restantes produtos, merecem re-
ferência a madeira e a cortiça, com 
as obras de cortiça natural a serem o 
4º produto mais exportado em 2007, 
seguindo-se o papel e cartão, vinhos, 
pneumáticos, partes e acessórios de 
automóveis, minérios de tungsténio, 
ladrilhos e placas para pavimentos. O 
vestuário e o calçado registaram, no 

(103 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Var.a 2007
Jan/Mar

2008 Jan/
Mar     Var.b

Exportações 1.599.921 1.746.467 1.653.048 2.105.266 1.784.055 4,0% 309.476 270.452 -12,6%

Importações 789.874 1.058.081 1.068.659 780.797 946.968 7,3% 169.047 219.109 29,6%

Saldo 810.048 688.386 584.388 1.324.469 837.087 -- 140.429 51.344 --

Coef. Cobertura (%) 202,6% 165,1% 154,7% 269,6% 188,4% -- 183,1% 183,1% --

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL

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

mesmo período, as maiores quebras 
nas exportações para o mercado.

A quota de Portugal, como fornecedor 
dos EUA, é pouco expressiva: 56º for-
necedor, com 0,16 por cento de quota 
de mercado em 2007. Há, no entanto, 
produtos que merecem destaque. Para 
além da cortiça, o nosso país posicio-
na-se como principal fornecedor de 
formas para a confecção de chapéus 

(69 por cento de quota de mercado), 
de minérios de tungsténio e de tripas. 
Portugal é ainda o 3º fornecedor de 
máquinas e aparelhos para brochuras 
e encadernação (11 por cento) e o 4º 
fornecedor de cabos de filamentos sin-
téticos (7,8 por cento).

Em relação às importações, há uma 
grande concentração em quatro gru-
pos de produtos: máquinas e apa-
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relhos, produtos agrícolas, produtos 
químicos e veículos e outro material 
de transporte. No total representaram 
62 por cento do valor importado em 
2007. Juntando a este grupo os metais 
comuns e os combustíveis minerais, o 
conjunto representou cerca de 80 por 
cento do total importado. Destaque 
também para a importação de soja que 
regista um acréscimo de 136 por cento, 
sendo o 2º produto com valor mais ele-
vado nas importações em 2007.

Fazendo uma breve análise sobre os 
fluxos de IDE entre ambos os países, os 
dados do Bando de Portugal permitem 
concluir que o investimento directo ame-
ricano em Portugal, embora com oscila-
ções, é significativo, ocupando em 2007 
o 9º lugar no ranking dos investidores 
estrangeiros no nosso país, o que repre-
senta 2,6 por cento do total de IDE.

Enquanto destino de investimento di-
recto português no exterior (IDPE), os 
EUA ocupam o 7º lugar em 2007, cor-
respondendo a 3,4 por cento do total 
do IDPE, lugar já ocupado em 2004, 
embora com uma quota inferior.

De uma maneira geral, o investimento 
dos EUA em Portugal tem abrandado e 
houve mesmo um certo desinvestimen-
to, que foi de vulto em 2003 e 2005, 
tendo sido o sector automóvel o mais 
atingido por esta realidade. No ano de 
2007 o total de investimento america-
no foi de 772,8 milhões de euros. Os 
EUA mantêm uma presença forte nas 
telecomunicações, software e tecnolo-
gias de informação.

Ao nível dos sectores de actividade 
do investimento directo português no 
mercado, destaca-se o sector financei-
ro (todos os grandes bancos marcam 
presença no mercado), o comércio por 
grosso e a retalho, a indústria transfor-
madora e as actividades imobiliárias. 
Para os moldes e os componentes au-
tomóveis, não obstante a crise por que 
passa a indústria automóvel americana, 
projectos como o da parceria com o 
MIT e o trabalho que está a ser desen-
volvido para o sector dos componentes, 
indiciam a existência de nichos onde o 
know-how das empresas nacionais po-
derá usufruir de oportunidades. 

Pontos fortes Pontos fracos

• Mercado estratégico de longo prazo. 

• Maior mercado mundial.

•  Maior consumidor de produtos importados.

•  Consumidor aberto e predisposto a 
produtos de todas as proveniências.

•  Economia de mercado que premeia a 
competitividade do produto. 

• Grande comunidade portuguesa.

•  Contexto actual menos 
favorável com retracções no 
consumo interno.

•  Incerteza sobre a evolução da 
economia no curto e médio 
prazos.

Oportunidades Ameaças

•  A procura norte-americana concentra-
se em produtos industriais, bens de 
consumo, bens de equipamentos e 
produtos agrícolas, representando estes 
sectores as principais oportunidades para 
as empresas portuguesas.

•  Existem oportunidades claras para as 
empresas portuguesas que apostem na 
qualidade e que gozem de prestígio junto 
dos médios/grandes retalhistas.

•  Para os têxteis-lar, apostando num produto 
com inovação, qualidade e design.

•  Os moldes portugueses têm bastante 
notoriedade no mercado e são reconhecidos 
como um produto de qualidade.

•  Para a fileira moda (vestuário, têxteis e 
calçado), os EUA constituem um mercado 
promissor, sendo de explorar nichos do 
segmento médio/alto, onde a relação 
preço/qualidade predomina.

•  Os têxteis técnicos, um produto com 
um forte componente de inovação e 
qualidade, também apresentam bastante 
potencial no mercado.

•  Nos materiais de construção, produtos 
como o cimento, madeiras para 
construção, armações de aço e produtos 
betuminosos têm grande procura, bem 
como os revestimentos e pavimentos em 
pedra natural, cerâmica e cortiça. 

•   O sector dos vinhos, dada a boa relação 
qualidade/preço deste produto, tem 
crescido no mercado.

•  Aquisição de espaços de representação 
individual ou colectiva no mercado 
aproveitando os preços mais vantajosos do 
imobiliário.

•  Contratação de campanhas, assessorias e 
estudos a preço reduzido, graças à actual 
taxa de câmbio.

• Aquisição de empresas americanas.

•  Portugal não desfruta ainda 
da imagem de país fornecedor 
de produtos de qualidade no 
mercado, especialmente junto 
do consumidor, com excepção 
de situações pontuais como seja 
o Vinho do Porto. A maioria dos 
consumidores desconhece, por 
exemplo, que Portugal sendo o 
maior produtor mundial de cortiça 
é também o principal fornecedor 
dos EUA deste produto.

•  As principais dificuldades que 
o mercado dos EUA apresenta 
para as empresas portuguesas 
que pretendem exportar são as 
seguintes:

–  Elevada concorrência por 
parte de países com mão-de-
obra barata;

–  Elevada concorrência por 
parte de países europeus 
nossos concorrentes que estão 
a aproveitar o actual contexto 
para reestruturar e reforçar a 
sua presença no mercado;

–  Aumento da qualidade dos 
produtos nossos concorrentes;

–  Globalização e livre circulação 
de mercadorias;

–  Acordos comerciais que 
beneficiam terceiros países.

ANÁLISE SWOT DO MERCADO
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A relação de Portugal com os Estados 
Unidos da América inscreve-se na ver-
tente atlântica e marítima que consti-
tui um dos pilares da política externa 
portuguesa. Consensualmente, é-lhe 
conferida uma dimensão de natureza 
estratégica. Fundamenta-se ela, natu-
ralmente, numa partilha de princípios e 
valores comuns e desenvolve-se em di-
versos planos – do bilateral aos espaços 
mais amplos onde confluem interesses 
globais e colectivos, de que a União 
Europeia e a NATO constituem os mais 
relevantes pontos de referência, pas-
sando ainda pelo estabelecimento de 
acções de cooperação trilateral em áre-
as como a África, onde a convergência 
de interesses e a capacidade de mate-
rialização a tornem possível.

Esta realidade esteve bem presente 
durante a III Presidência Portuguesa da 
União Europeia, onde a agenda transa-
tlântica ocupou um espaço de relevo, 
designadamente através de uma per-
manente consulta e articulação a res-
peito dos desafios globais e dos temas 
mais candentes da vida internacional. 
Merece ainda realce, neste contexto, 
a preparação e realização da primeira 
reunião formal do Conselho Económi-
co Transatlântico, um novo instrumento 
operacional ao serviço da facilitação e 
promoção dos fluxos de comércio e in-
vestimento entre a União Europeia e os 
Estados Unidos da América, que aposta 
numa maior integração, não se conten-
tando com o facto do espaço transa-
tlântico constituir, no seu conjunto, o 

PORTUGAL-EUA
UM ESPAÇO DE OPORTUNIDADES
>POR JOÃO DE VALLERA, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA



MERCADO

Portugalglobal // Julho 08 // 41

maior – e ainda em expansão – bloco 
comercial e financeiro do mundo. 

O segundo semestre de 2007 proporcio-
nou o ensejo para uma projecção acres-
cida de Portugal nos Estados Unidos da 
América, que nos permitiu alargar hori-
zontes e intensificar contactos em dife-
rentes sectores dos seus meios políticos, 
económicos, culturais e académicos. 
Entre eles assumiu particular relevo, no 
âmbito económico, a colaboração es-
treita com a US Chamber of Commerce 
e o European-American Business Coun-
cil, que queremos aprofundar.

Uma intensificação significativa da re-
lação económica bilateral teve lugar no 
quadro do extraordinário incremento 
que, nos últimos anos, se verificou no 
espaço económico transatlântico. De-
pois da União Europeia, os Estados Uni-
dos da América constituem o principal 
mercado de destino das exportações 
portuguesas. Digno de nota é também 
o facto da sua estrutura ter mudado 
significativamente, combinando a ven-
da de bens tradicionais com produtos 
que, naqueles como em outros secto-
res, cada vez mais incorporam novas 
tecnologias e inovação.

A depreciação do dólar, os desafios da 
globalização e as oportunidades ofe-
recidas pelo mercado norte-americano 
contribuíram também para que os EUA 
fossem inseridos na rota da internaciona-
lização da economia portuguesa. Deciso-
res de empresas nacionais optaram por 

“A depreciação do dólar, os 
desafios da globalização e 
as oportunidades oferecidas 
pelo mercado norte-
americano contribuíram 
também para que os EUA 
fossem inseridos na rota 
da internacionalização da 
economia portuguesa.”

entrar no mercado dos Estados Unidos 
da América e projectar-se para além das 
áreas tradicionais, fazendo investimentos, 
ganhando contratos ou recebendo pré-
mios, em termos impensáveis há pouco 
tempo ainda. Estamos a falar de impor-
tantes intervenções nas energias reno-
váveis, nos equipamentos eléctricos, nas 
infra-estruturas rodoviárias ou no sector 
vitivinícola, onde a vinhos portugueses 
são conferidas as mais altas classificações 
por prestigiadas revistas do sector.

Cabe sublinhar que para a dinamização 
do nosso relacionamento económico e 
cultural muito têm contribuído as nu-
merosas Comunidades de portugueses 
e de luso-descendentes que ao resi-
dir, estudar e trabalhar nos EUA, vêm 
cimentando de forma consistente os 
vínculos entre os dois países. Os acor-
dos de cooperação recentemente cele-
brados com prestigiadas universidades 
americanas abrem novos capítulos de 
relacionamento nos decisivos sectores 

da formação académica, da investiga-
ção científica e tecnológica e do apro-
veitamento dos seus resultados pelo 
aparelho produtivo.

No capítulo da projecção da imagem, 
da história, da língua e da cultura por-
tuguesas nos EUA merecem destaque 
exposições realizadas nos últimos me-
ses em Washington, como a denomi-
nada Encompassing the Globe, em 
museus da Smithsonian Institution, ou 
a retrospectiva de Paula Rego, no Na-
tional Museum of Women in the Arts; 
o continuado investimento feito nos 
núcleos de língua e cultura portugue-
sa existentes em diversas universidades 
americanas; as diversas e empenhadas 
iniciativas promovidas pela Fundação 
Luso-Americana, a que se juntam no-
vas acções de Fundações como a Ca-
louste Gulbenkian.

Contemplando o vasto e evolutivo es-
paço de oportunidades que se oferece 
para a aproximação entre os dois países, 
o muito que há ainda a fazer, sentimo-
nos tentados a apelar às sociedades civis 
portuguesa e americana para que con-
tinuem a descobrir e a explorar os múl-
tiplos caminhos que conduzam à sua 
concretização. A amizade e aliança entre 
os nossos países e povos permanecerão 
uma constante; mas de tal movimen-
to dependerá em muito, num mundo 
globalizado em que a concorrência se 
intensificará a todos os níveis da activi-
dade humana, a qualidade e densidade 
do nosso relacionamento futuro. 
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do ponto de vista social, registando índices 
gerais de qualidade de vida e de desenvol-
vimento humano dos mais elevados.

Em termos de PIB nominal, o Canadá 
é actualmente a 9a maior economia 
do mundo, tendo o Produto alcança-

do cerca de 1,4 mil milhões de dólares 
em 2007 (aproximadamente 2,6 por 
cento do Produto Mundial). Conside-
rando o PIB ajustado à paridade do 
poder de compra o Canadá situa-se 
na 13a posição (1,2 mil milhões de 
dólares em 2007).

O Canadá é o segundo maior país do 
Mundo e uma das economias mais pu-
jantes. Com uma população relativamen-
te pequena, tendo em conta a dimensão  
geográfica – apenas 33 milhões de habi-
tantes –, o Canadá é um dos países mais 
desenvolvidos, quer economicamente quer 

Nem a crise que o mercado de empréstimos sub-prime americano atravessa trava 
o gigante canadiano. O crescimento, embora mais moderado, irá manter-se, o que 
atesta a solidez da nona economia do mundo, com quem Portugal consegue uma 
balança comercial estruturalmente favorável.

CANADÁ
UMA APOSTA SEGURA
>POR RAUL TRAVADO, DIRECTOR DO ESCRITÓRIO EM TORONTO 
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EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL
(103 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Var.% a 

Exportações 166.604 177.909 140.817 153.887 144.335 -2,7%

Importações 185.892 107.934 104.773 91.548 114.521 -8,1%

Saldo -19.288 69.976 36.044 62.339 29.814 --

Coeficiente
Cobert. (%)

89,6% 164,8% 134,4% 168,1% 126,0% --

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

serviços do Canadá, a NAFTA representa 
aproximadamente 60 por cento.

Os principais produtos exportados pelo 
Canadá são bens e materiais industriais 
(22,5 por cento), maquinaria e equi-
pamentos (20,2 por cento), produtos 
energéticos (19,8 por cento), produtos 
da indústria automóvel (16,7 por cento) 
e produtos agrícolas e da pesca (7,4 por 
cento). As importações concentram-se 
em maquinaria e equipamentos (28,1 
por cento), bens e materiais industriais 
(20,5 por cento), produtos da indústria 
automóvel (19,3 por cento), bens de 
consumo (13,2 por cento) e produtos 
energéticos (8,8 por cento).

Conjuntura actual
A actual conjuntura é menos favorável 
que nos anos anteriores, mas ainda as-

sim a economia canadiana mantém-se 
bastante sólida e espera-se que o cres-
cimento continue, embora a um ritmo 
mais moderado. O PIB registou um 
crescimento real de 2,7 por cento em 
2007, mas as projecções actuais para 
2008 apontam para um aumento de 
apenas 1,2 por cento. 

A crise que se verifica actualmente nos 
EUA (muito ligada ao crash do mercado 
de empréstimos sub-prime) tem natural-
mente repercussões no Canadá, nomea-
damente pelo impacto nas importações 
de bens canadianos. Por outro lado, o 
abrandamento geral das exportações, 
em função da significativa apreciação 
do dólar canadiano, o elevado preço dos 
combustíveis e a crise da indústria auto-
móvel estão também a contribuir para o 
arrefecimento da economia. 

Partilhando com os EUA a maior fron-
teira terrestre entre dois países, a eco-
nomia canadiana é estruturalmente 
ligada e interdependente da economia 
norte-americana. Estes dois países são 
os dois maiores parceiros comerciais 
do mundo em termos do volume agre-
gado de exportações e importações 
mútuas. O Acordo NAFTA (North Ame-
rican Free Trade Agreement) celebrado 
em 1994 entre o Canadá, os EUA e o 
México, é outro grande factor de en-
quadramento da economia canadiana. 
Para além deste, existem ainda Acor-
dos de Comércio Livre com o Chile, 
Costa Rica, Peru, Israel, EFTA e muito 
recentemente com a Colômbia.

É hoje um dado assente que este acor-
do tem sido um factor determinante no 
desenvolvimento económico dos três paí-
ses e o espaço NAFTA é actualmente um 
grande mercado livre com 443 milhões 
de habitantes, um PIB agregado superior 
a 16 mil milhões de dólares (aproxima-
damente 30 por cento do PIB mundial). 
Mais de 80 por cento das exportações  
canadianas são dirigidas para os EUA e 
México e estes dois parceiros dão, por sua 
vez, origem a cerca de 58 por cento das 
importações. No tocante ao comércio de 
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A inflação mantém-se baixa e contro-
lada em torno dos 2 por cento, acom-
panhada por taxas de juro também 
bastante baixas. Actualmente a taxa 
de referência do Banco do Canadá 
é de 3,25 por cento. O desemprego 
é igualmente baixo (cerca de 6 por 
cento), mas espera-se que aumente li-
geiramente em virtude da quebra nas 
exportações e do fecho de algumas fá-
bricas da indústria automóvel. 

Pelo lado positivo, o dólar canadiano 
forte está a fomentar o investimen-
to em capital fixo e espera-se que se 
mantenha a relativa paridade face à 
moeda americana. Ao nível das contas 
nacionais a situação é também positi-
va. O governo tem um orçamento ex-
cedentário e a dívida pública continua 
a diminuir (é a mais baixa entre os paí-
ses do G8). 

A balança comercial bilateral é estru-
turalmente favorável a Portugal e re-
gistou, em 2007, um saldo de quase 
30 milhões de euros a nosso favor. 
Portugal foi o 64o cliente do Canadá, 
com uma quota de 0,04 por cento do 
total exportado. Relativamente às im-
portações, fomos o 52o fornecedor, 
com uma quota de cerca de um por 
cento. As importações de produtos 
portugueses têm mantido um cresci-
mento assinalável, apenas com uma 
ligeira quebra em 2007. Os principais 
produtos importados foram vinhos, 
veículos automóveis (partes e acessó-
rios), combustíveis e óleos minerais, 
maquinaria, cortiça, têxteis e calçado. 
As exportações do Canadá para Por-
tugal são relativamente pequenas e 
concentram-se num número menor de 
produtos, principalmente maquinaria, 
produtos agrícolas (soja e legumes se-
cos) e pescado. 

ANÁLISE SWOT DO MERCADO

Pontos fortes Pontos fracos

•  Portugal é reconhecido como um país 
“Europeu”, estável e fabricante de 
produtos de qualidade;

•  Flexibilidade de produção e capacidade 
de resposta a pequenas encomendas;

•  Custos de produção competitivos 
quando comparados com outros países 
europeus;

•  Boa capacidade de oferta de bens em 
que o Canadá é dependente do exterior 
(vinhos, têxteis, confecções, calçado, 
cortiça, cerâmicas e outros);

•  Parceiro preferencial para abordagens 
joint-venture a mercados terceiros 
como o Brasil e outros de expressão 
portuguesa.

•  Limitado conhecimento geral 
sobre Portugal;

•  Custos de produção elevados 
quando comparados com países 
como o Brasil, México, Índia, 
Paquistão e China; 

•  Preços pouco competitivos em 
certas categorias de produtos, nos 
segmentos de volume;

•  Poucas marcas conhecidas 
internacionalmente e 
praticamente nenhumas no 
mercado canadiano; 

•  Muito pouco investimento 
promocional.

Oportunidades Ameaças

•  O Canadá tem uma economia forte, 
um mercado grande e aberto a 
produtos importados;

•  Dólar canadiano em alta, favorecendo 
as importações;

•  Dependente das importações de vários 
produtos que Portugal exporta;

•  Apetência por produtos europeus, 
nos segmentos mais sofisticados do 
mercado;

•  Alguma saturação de bens made 
in China, retalhistas querem poder 
oferecer artigos de outras origens;

•  Existência de uma larga comunidade de 
luso-canadianos;

•  Reconhecimento do trade da 
qualidade dos artigos manufacturados 
portugueses (calçado, têxteis-lar, 
confecção, etc.).

•  Arrefecimento da economia 
canadiana e retracção do 
consumo;

•  Taxas aduaneiras menos 
favoráveis do que as que afectam 
concorrentes directos em certos 
produtos;

•  Acordos de comércio livre com 
outros países (Israel, por exemplo, 
concorre com os nossos têxteis-lar); 

•  Monopólios provinciais de vinhos 
a aumentarem o cost of business 
(análises, maior investimento 
promocional, marketing interno);

•  Concorrência dos países asiáticos;
•  Forte regulamentação do 

mercado.
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O México, país de grande dimensão e em franco desenvolvimento, também membro 
da NAFTA, oferece oportunidades às empresas portuguesas nos mais diversos sectores, 
quer para exportação quer no investimento. A banca e o turismo são alguns dos 
sectores de aposta.

MÉXICO
UM GRANDE MERCADO  
PARA EXPLORAR
>  POR RUI GOMES, DIRECTOR DO ESCRITÓRIO NA CIDADE DO MÉXICO
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O México é um mercado que se reveste 
de grande interesse para as empresas 
portuguesas. Segundo o Fundo Mone-
tário Internacional, é a 15ª economia 
mundial, com um PIB de 893,4 mil mi-
lhões de dólares. É também um país es-
tável e em crescimento: 3,3 por cento 
de crescimento real do PIB em 2007, 
classificação BBB+ de Fitch Ratings e 
128 b.p. (pontos-base) no Índice EMBI+ 
de J.P. Morgan. Esta estabilidade criou 
condições para que, em 2007, o investi-
mento estrangeiro ultrapassasse os 22,8 
mil milhões de dólares, 45 por cento do 
qual foi proveniente da União Europeia.

O país vive um momento crucial de de-
senvolvimento. Apesar das dificuldades 
económicas do seu principal parceiro 
comercial, os EUA, com evidentes impli-
cações na economia mexicana, o Méxi-
co tem criado políticas em contra-ciclo 
para gerar emprego e desenvolvimento 

económico, aproveitando as receitas 
adicionais obtidas pelo elevado preço 
do petróleo. Um forte trabalho de enge-
nharia financeira, nomeadamente atra-
vés de Parcerias Público-Privadas (PPP), 
permitirá investimentos em infra-estru-
turas, até 2012, de aproximadamente 
70 mil milhões de dólares, distribuídos 
entre estradas, portos, aeroportos e ou-
tros projectos. Também a energia apre-
senta oportunidades, já que se espera 
a modernização do sector (está neste 
momento a decorrer uma discussão 
aberta sobre a reforma petrolífera) e 
investimentos importantes, designada-
mente nas energias renováveis (grandes 
projectos hídricos e eólicos).

Por outro lado, o México conta com 
uma população muito jovem (a idade 
média é de 24 anos) com mais de cem 
milhões de habitantes e estratos sociais 
com grande poder de compra e gos-

tos requintados. Espera-se a integração 
desta jovem população no mercado de 
trabalho, nos próximos anos, fortale-
cendo a capacidade produtiva do país.

Desde 1994, ano em que se formali-
zou o tratado de livre comércio com a 
América do Norte – a NAFTA, o México 
tem vindo a subscrever tratados de li-
vre comércio e associações comerciais 
com diversos parceiros, entre eles, a 
União Europeia. Estes acordos facilitam 
a relação comercial com o México, já 
que contemplam uma isenção de im-
postos à importação para a maioria dos 
produtos originários da Europa. A sua 
rede de 42 parceiros comerciais prefe-
renciais permitiu equilibrar a sua balan-
ça comercial, cronicamente deficitária, 
em mais de 555 mil milhões de dólares 
(importações de 283,2 mil milhões de 
dólares contra exportações de 272 mil 
milhões de dólares).

A dimensão do país – 20 vezes supe-
rior à superfície de Portugal, com 31 
Estados e um Distrito Federal –, as suas 
especificidades (distância, logística 
complexa, etc.) e o desconhecimento 
mútuo, não torna o México apetecível 
para todas as empresas exportadoras 
portuguesas. Mas muitas poderão ti-
rar partido deste grande mercado que, 
não obstante a desvalorização sofrida 
pelo dólar face ao euro, se tem revela-
do cada vez mais importante para a ex-
portação portuguesa. De notar que, de 
2004 para 2007, as exportações por-
tuguesas para este mercado cresceram 
mais de 30 por cento, cifrando-se, no 
final desse ano, em 325,5 milhões de 
dólares, segundo o World Trade Atlas. 
No primeiro trimestre de 2008, regis-
tou-se um aumento significativo do 
valor das exportações, ultrapassando já 
os 110 milhões de dólares.

Oportunidades para
as empresas portuguesas
Existem muitas oportunidades para as 
empresas portuguesas neste mercado. 
Os produtos que merecem particular 
destaque, pelas suas características, 
são os de elevada integração tecno-
lógica como os componentes para 
automóveis e moldes para plásticos, 
máquinas, ferramentas e acessórios (a 
presença de 11 empresas portuguesas 

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

Exportações 58.482 71.072 86.252 139.320 120.486 22,7%

Importações 128.624 158.466 256.206 261.236 225.516 18,3%

Saldo -70.142 -87.394 -169.954 -121.915 -105.031 --

Coeficiente
Cobert. (%)

45,5% 44,9% 33,7% 53,3% 53,4% --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007     Valores declarados
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ANÁLISE SWOT DO MERCADO

Pontos fortes Pontos fracos

•  Estabilidade macroeconómica do país e 
credibilidade internacional;

•  Pirâmide etária favorável ao 
desenvolvimento do país e aumento do 
consumo interno;

•  Modernização de infra-estruturas em 
curso;

•  Acordos comerciais com 42 países 
(entre eles, a UE);

•  Localização geográfica favorável 
(proximidade aos EUA);

•  Sectores motor da economia, 
competitivos a nível mundial: automóvel, 
eléctrico e electrónico, entre outros.

• Desequilíbrio social;
• Elevada carga burocrática;
•  Logística interna complexa  

e dispendiosa.

Oportunidades Ameaças

•  Dimensão do mercado interno e 
acesso a outros mercados via acordos 
comerciais; 

•  Procura de bens de alta componente 
tecnológica e produtos de alto valor 
agregado;

•  Grandes investimentos em infra-
estruturas abrem possibilidades de 
investimento às empresas portuguesas;

•  Reconhecimento da qualidade dos 
produtos portugueses.

•  Perda de competitividade devido à 
valorização do euro face ao dólar;

•  Distancia cria dificuldades 
ao follow up dos assuntos 
comerciais;

•  Dependência económica dos EUA 
poderá provocar diminuição no 
ritmo de crescimento económico;

•  Concorrência asiática para 
produtos de baixo valor 
agregado.

na feira Plastimagen, em Abril de 2008, 
demonstra o potencial deste sector). Há 
também oportunidades para as tecno- 
logias de informação, informática e 
serviços de valor agregado, dado que 
o México é, além de consumidor, um 
grande fabricante de produtos elec-
trónicos. Um mercado pouco explora-
do é o de produtos e acessórios para 
a indústria farmacêutica (um mercado 
estimado de nove mil milhões de dó-
lares) e biotecnologia, aproveitando as 
carências em nichos específicos.

Destacam-se os bons resultados verifi-
cados nos segmentos das confecções e 
têxteis-lar, havendo a necessidade de, 
urgentemente, se implantarem mar-
cas no mercado. Salientamos também 
oportunidades para outros produtos da 
fileira casa, como as cerâmicas e porce-
lanas, os vidros e cristais, as cutelarias e 
os materiais de construção em geral.

Quanto aos serviços, o reduzido número 
de entidades bancárias a operar no mer-
cado, a sua elevada rentabilidade actual 
e o seu atraso em termos de tecnologia, 
abrem oportunidades para os bancos 
portugueses. Seria muito importante 
para as empresas portuguesas contar 
com os serviços da banca portuguesa 
localmente.

Por outro lado, o turismo é um dos 
sectores mais importantes da econo-
mia mexicana. Por ano, visitam o país 
mais de 21,4 milhões de turistas. O 
turismo representa aproximadamen-
te 8 por cento do PIB e gera mais de 
dois milhões de empregos associados. 
É um sector em franco crescimento e 
com potencialidades para as empresas 
portuguesas (da construção à explora-
ção de unidades turísticas, dos mate-
riais para acabamentos aos mobiliário e 
outros produtos da fileira casa para os 
novos empreendimentos). 

aicep Portugal Global 
– Cidade do México 

Calle Alpes, 1370 
Colonia Lomas de Chapultepec, Delegation 
Miguel Hidalgo 
11000 México, D.F.
Tel.: +52 5555 407 750 
Fax: +52 5555 207 893 

aicep.mexico@portugalglobal.pt 
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A Logoplaste já está a produzir embala-
gens para óleos e azeites no mercado dos 
Estados Unidos. Trata-se de uma opera-
ção baseada no conceito de outsourcing 
e realizada em conjunto com a Sovena, 
uma grande empresa do grupo Nutrin-
veste situada no estado de Nova Iorque, 
cujo volume de negócios anual atinge os 
cinco milhões de dólares. Segundo fonte 
da empresa, o potencial de crescimento 
no mercado é enorme. 

Para além desta operação, a Logoplas-
te está muito activa na identificação de 
oportunidades de crescimento, todas elas 
para a produção local. Para a empresa 
são oportunidades que encaixam no seu 
perfil estratégico e que passam pela mon-
tagem de novas operações, pela tomada 
de posições verticalizadas e por aquisi-
ções de concorrentes locais com perfil es-
tratégico idêntico. A linha de orientação 
não mudou para o mercado dos EUA e o 

grande objectivo manteve-se: ganho rá-
pido de dimensão e de reconhecimento 
como player local. 

Ainda na América do Norte merece 
destaque uma segunda operação, em 
Otava, no Canadá. Aqui, trata-se da 
produção de embalagens de leite para a 
maior distribuidora de produtos lácteos 
canadianos e atinge a facturação anual 
de cinco milhões de dólares canadianos.

Desde a sua fundação, a Logoplaste 
disseminou a sua presença em 12 paí-
ses, com um total de 51 fábricas. O 
conceito de outsourcing, criado a partir 
de uma ideia do fundador da empresa, 
assenta na estratégia de criar unidades 
de produção de embalagens dentro 
das fábricas dos clientes. Actualmen-
te a Logoplaste é a líder destacada na 
produção e comercialização de em-
balagens em Portugal, terceira a nível 

europeu, segunda no Brasil e quinta a 
nível mundial. Cerca de 75 por cento 
da sua facturação provém dos diversos 
mercados onde a empresa foi instalan-
do as suas unidades de produção.

A Logoplaste define como objectivo 
central da sua actividade alcançar uma 
facturação superior a mil milhões de 
euros em 2015, devendo crescer, anu-
almente, pelo menos 15 por cento, o 
que tem sido possível concretizar. 

EMBALAGENS PORTUGUESAS 
“MADE IN USA”
A estratégia de internacionalização da Logoplaste passa também pela afirmação no 
grande mercado dos EUA. As perspectivas são de crescimento rápido face às muitas 
oportunidades detectadas. A ideia de criar unidades Logoplaste dentro das fábricas 
dos clientes começa a dar frutos do outro lado Atlântico.

Logoplaste, 
Consultores Técnicos SA
Logoplaste, Consultores Técnicos SA
Estrada da Malveira, 900
2750-834 Cascais
Tel.: +351 214 858 500
Fax: +351 214 858 502

secretariado@logoplaste.com 

www.logoplaste.com
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É na venda directa e por catálogo que 
a Papo d`Anjo assenta a sua estratégia 
para o mercado dos Estados Unidos, 
onde a empresa garante 90 por cento 
do valor total da exportação e a quase 
totalidade do volume de negócios es-
perado para este ano: 7,5 milhões de 
euros. O negócio da empresa, inalte-

PAPO D`ANJO CONQUISTA MERCADO 
COM CATÁLOGO
Entregar os melhores tecidos do mundo a costureiras tradicionais para produzir 
roupa de criança de grande qualidade é a alma do negócio da Papo d`Anjo. A 
internacionalização e o sucesso da empresa passam pelo mercado dos Estados Unidos.

Papo d’Anjo
Travessa da Trindade, 16 – 5º C/D
1200-469 Lisboa
Tel.: +351 213 246 300
Fax: +351 213 773 015

fbeck@papodanjo.com 

www.papodanjo.com 

rado desde a sua fundação, em 1995, 
consiste na concepção de design e 
confecção de roupa para criança, de 
qualidade e de cariz tradicional, com 
inspiração europeia, utilizando os “me-
lhores tecidos do mundo” e fabricado, 
na sua grande maioria, manualmente 
por costureiras portuguesas. 

Logo no ano da fundação, a Papo 
d`Anjo estreou-se no mercado ameri-
cano a vender para várias lojas multi-
marca e dois anos depois apresentou o 
trunk show, um conceito inovador no 
sector das confecções, que consiste na 
apresentação dos produtos em casa de 
vendedoras, na sua maioria de estratos 
elevados da sociedade americana. São 

famílias que querem os filhos e os netos 
vestidos com roupa exclusiva e “sem 
olhar ao preço, o que nos coloca num 
nicho de mercado muito especial, com 
clientes com nomes muito sonantes da 
alta sociedade americana mas que, de 
certa forma, limita um pouco o nosso 
crescimento porque não temos acesso 

às grandes massas”, diz Frederico de 
Beck, CEO da Papo d’Anjo. A empresa 
tem três directoras no mercado, que co-
ordenam 89 vendedoras em diferentes 
cidades dos EUA e que garantem a rea-
lização de 178 trunk show por ano.

Em 2006, a empresa avançou no merca-
do com um segundo meio de venda: o 
Direct Mailing do Catálogo e a Internet. 
Na opinião de Frederico de Beck “este 
canal é crítico para que exista um ‘amor 
à primeira vista’. A imagem, a constru-
ção do catálogo e o posicionamento 
do produto em cada página é, por isso, 
o mais importante factor crítico de su-
cesso. Por outro lado, a facilidade do 
processo de compra, tanto via telefone 

como via Internet – canal cada vez mais 
preferido dos nossos clientes – é crucial 
para conseguirmos reter compradores”. 

Segundo este responsável, este meio de 
compra tem uma grande tradição nos 
EUA (existem cerca de 12.000 catálogos 
para todo o tipo de produtos), sendo 
um meio de venda muito concorrencial 
e dinâmico. O primeiro catálogo envia-
do para o mercado americano com a 
colecção do Verão de 2006 teve uma 
tiragem de 85.000 exemplares, tendo 
crescido para os 400.000 exemplares na 
edição mais recente, sendo complemen-
tado com um novo site na Internet que 
permite divulgar os produtos de manei-
ra mais eficaz. Outro meio de promoção 
é a presença em feiras da especialidade, 
que possibilita à Papo d`Anjo manter 
uma relação forte com os compradores.

No futuro a empresa quer ampliar o 
sucesso da venda via catálogo/Internet 
para o “resto” do mercado americano, 
através do envio de dois milhões de 
catálogos em 2010, apostar neste mo-
delo de negócio na Europa, realizar no 
próximo ano 200 eventos trunk show 
e iniciar a promoção deste conceito na 
Europa. A apresentação de alguns pro-
dutos para adultos também está nos 
planos da empresa, “para que toda 
a família possa vestir Papo d`Anjo”, 
acrescenta Frederico de Beck. 



A importância da marca Portugal no es-
trangeiro como factor crítico de suces-
so da entrada das empresas nacionais 
nesses mercados tem sido amplamente 
debatida e considerada crítica. Os su-
cessivos Governos através das agências 
de investimento e promoção têm inves-
tido milhões de euros em campanhas 
institucionais. O mercado americano, 
pela sua relevância, tem sido um dos 
principais alvos desse esforço.

A dimensão dos Estados Unidos, a li-
mitação dos recursos e a inexistência 
de uma forte identidade comercial 
tem limitado o desenvolvimento da 
marca Portugal. Actualmente, Portu-
gal continua a ser um país desconhe-
cido para a maioria dos americanos e 
para, uma minoria, um país turístico 
– “Beautiful country with nice wea-
ther and great food”.

No entanto, a dificuldade de entrada e 
de sucesso das empresas portuguesas 
no mercado americano não está rela-
cionada com a inexistência da marca 
Portugal. Embora uma marca forte fa-
cilite a entrada e sucesso, a sua impor-

tância como factor crítico é minimizada 
por três aspectos.

Em primeiro lugar, a diversidade étnica e 
cultural e a existência de uma cultura pró-
empreendorismo, em particular nas Cos-
tas Este e Oeste, contribuem em muito 
para minimizar a importância da marca. 
A combinação destes factores gera uma 
aptidão natural dos americanos para a 
aceitação de novas ofertas com propostas 
de valor diferenciadoras e competitivas.

Adicionalmente, a marca não é um 
factor crítico na decisão de compra 
no segmento business-to-business. E 
mesmo no segmento business-to-con-
sumer, no qual tem maior importância, 
características específicas do mercado 
americano, tais como a concentração 
de vendas em canais específicos (ex.: 
Wal-Mart Stores) ou em zonas geográ-
ficas (ex.: grande região metropolitana 
de Nova Iorque), propiciam respectiva-
mente estratégias push ou de nicho que 
minimizam a importância da marca.

Finalmente, o enquadramento legal, 
a orientação para a criação de valor 

para accionistas e os modelos de go-
vernance em vigor nos Estados Uni-
dos viabilizam estratégias de entrada 
de empresas estrangeiras através de 
aquisições, fusões e joint-ventures. 
Através destas estratégias, as em-
presas nacionais podem rapidamente 
ganhar notoriedade, ultrapassando a 
inexistência da marca através do port-
folio de competências e produtos/ser-
viços, e acesso a decisores-chave e 
canais de distribuição já estabelecidos 
pela empresa alvo ou parceiro.
 
A inexistência da marca Portugal nos Es-
tados Unidos não tem sido uma barreira 
à entrada e sucesso das nossas empre-
sas no mercado. As principais barreiras 
têm sido o desconhecimento do merca-
do, dos seus segmentos e players, a fal-
ta de estratégias de entrada ambiciosas 
com propostas de valor competitivas, 
que vão para além das tradicionais ex-
tensões ao mercado étnico e, sobretu-
do, a dificuldade em assumir riscos de 
negócio fora da zona de conforto se-
guindo a velha máxima dos americanos 
– “You learn more from your mistakes 
than from your successes”. 

MERCADO - OPINIÃO
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NO BRAND… SO WHAT!?
>POR HUGO CANELAS DA BOSTON CONSULTING GROUP, NOVA IORQUE

®?



A oferta de Sines – um porto de águas 
profundas gerido pela APS (Administra-
ção do Porto de Sines) que oferece um 
conjunto de terminais portuários, como 
o Terminal XXI ou o Terminal Multipur-
pose, e serviços facilitadores do proces-
so de instalação de empresas prestados 
pela aicep Global Parques – é, neste 
contexto de globalização dos fluxos de 
mercadorias, fortemente competitiva e 
um activo importante para Portugal no 
contexto internacional.

No que diz respeito ao tempo e custos de 
transporte, Portugal – e Sines, em parti-
cular –, está integrado na Trans-European 
Transport Network, oferecendo vanta-
gens competitivas que derivam do facto 
de ser uma porta de entrada na Europa. 

A oferta de Sines não se esgota, porém, 
nas características físicas do seu porto 
e nos serviços de instalação de empre-
sas. Enquanto localização vocacionada 

ZILS GLOBAL PARQUES
VOCAÇÃO ATLÂNTICA

A ZILS é uma localização empresarial nacional, com clara vocação 
atlântica, onde a proximidade ao único porto de águas profundas 
do lado ocidental da Península Ibérica e a disponibilidade de mais de 
dois mil hectares de área a tornam num sítio de excelência. 

para atrair IDE e investimento nacional 
de natureza estruturante, deve consi-
derar também elementos de contexto 
como a qualificação do território, onde 
as questões ambientais e socio-econó-
micas têm especial relevo, assim como 
a qualificação dos recursos humanos. 
Neste domínio é de referir a Escola Tec-
nológica do Litoral Alentejano (ETLA), 
sedeada no Edifício de Negócios da ZILS 
(Zona Industrial e Logística de Sines), 
que procura responder às necessidades 
de recursos humanos qualificados que 
as empresas da região apresentam. 

Globalmente, Sines reúne hoje condições 
de vida ímpares e o esforço de qualifica-
ção do território que tem vindo a ser de-
senvolvido deve prosseguir no futuro, as-
sumindo-se a aicep Global Parques como 
um parceiro activo nesse domínio. 

Os projectos em curso em Sines geram 
emprego, mas trazem também novas 

Zils Global Parques
Edifício Zils - Apartado 168
7520-902 Sines
Tel.: +351 269 630 700
Fax: +351 269 630 710

zils@globalparques.pt 

www.globalparques.pt 

oportunidades para a criação de em-
presas. Os contratos firmados com a 
Artenius, com a GALP Power – Central 
de Ciclo Combinado, a reserva de espa-
ço assinada com a NGC – National Gás 
Company da Rússia, assim como os pro-
jectos de biocombustíveis que já estão em 
marcha, sem esquecer os anúncios de ex-
pansão da refinaria da GALP e do local da 
REPSOL, e da ZALSines (projecto da aicep 
Global Parques e da APS incluído no Pro-
grama Portugal Logístico) são um desafio 
à capacidade de resposta da ZILS.

Foi percepcionando este contexto – in-
tegrador das economias das diferentes 
regiões do globo, mas simultaneamente 
‘desintegrador’ das funções de oferta e 
procura das mesmas – que Portugal tem 
vindo a desenvolver uma estratégia de 
afirmação do território português como 
porta de entrada, e de saída, de fluxos 
de mercadorias da Europa – e em parti-
cular do mercado ibérico – procurando 
fazer da sua localização atlântica uma 
vantagem competitiva. E tem-no feito 
agindo no quadro do ordenamento e da 
qualificação da oferta logística; e pro-
movendo produtos/serviços logísticos 
que se posicionam no mercado global 
como soluções eficientes para abastecer 
o mercado europeu. 

AICEP GLOBAL PARQUES
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PARA ALÉM DOS NEGÓCIOS

No horizonte surgem guindastes que 
atestam ainda, volvidos 18 anos desde 
a reunificação, todo o esforço de re-
novação de uma cidade em contínua 
transformação.

Naquela que é a maior cidade alemã, 
há que planear o tempo disponível já 
que cada bairro poderá facilmente 
consumir horas ou mesmo dias em ac-
tividades tão dispares como a visita a 
museus, o passear nas ruas a apreciar 
a fabulosa arquitectura ou relaxar nas 
inúmeras esplanadas que despontam 
com a chegada da Primavera.

Para os interessados em actividades 
culturais a oferta da cidade está, sem 
qualquer margem de dúvida, ao nível 
das grandes cidades mundiais, com a 
vantagem de, face aos antecedentes 
históricos, quase tudo existir a duplicar.

Começando pela música temos a fa-
mosa Filarmónica de Berlim (www.
Berliner-philharmoniker.de), que reside 
num complexo arquitectónico deveras 
original, mas com condições acústicas 
praticamente perfeitas. A Konzerthaus 
(www.konzerthaus.de), hospedada num 
edifício de um dos grandes arquitectos 
da cidade – Karl Friedrich Schinckel –, a 

Staatsoper (www.staatsoper-berlin.de), 
situada na magnífica Unter den Linden 
(avenida que principia nas Portas de 
Brandemburgo), e a Deutsche Oper Ber-
lin (www.deutscheoperberlin.de) são al-
guns exemplos da alargada escolha que 
Berlim oferece.

Para os apreciadores de arte, a desig-
nada “Museumsinsel” oferece, numa 
área relativamente pequena, um con-
junto de museus dos quais destacamos 
o Pergamonmuseum, o Altes Museum 
e a Altes Nationalgalerie (abertos até às 
22 horas às quintas-feiras). Outros mu-
seus a explorar são o Neue Nationalga-
lerie (edifício desenhado por Mies van 
der Rohe), a Gemäldegalerie e o Museu 
Käte Kollwitz.

Para uma vista soberba sobre a cidade 
aconselha-se uma reserva no restaurante 
do Reichstag (evita a espera numa fila in-
terminável de turistas) ou a subida à Torre 
de televisão em Alexanderplatz.

Outros pontos de interesse dispersos 
na cidade são uma visita ao Hackescher 
Höfe, uma passagem pelo Sony Cen-
ter, em Potsdamer Plaza, e a leitura nos 
painéis de rua sobre a história do famo-
so “Checkpoint Charlie”.

A oferta em matéria de restaurantes 
e bares é também bastante alargada. 
Para uma bebida num ambiente calmo 
e sem muitos turistas recomenda-se o 
Kohlhaas & Company Café im Litera-
turhaus. Num ambiente mais animado 
o Newton bar, no Gendarmenmarkt, 
ou o bar Solar que proporciona, no 16º 
andar, uma belíssima vista de Berlim.

A lista de restaurantes a considerar inclui 
nomes como Lutter & Wegner, Borchar-
dt, Café Einstein, Adnan, Margaux ou a 
área de Savigny Platz onde a escolha é 
infindável e o ambiente excepcional.

Para os “compraholics” recomenda-se 
uma visita aos armazéns KaDeWe ou 
um passeio pelas Kurfürstendamm ou 
Friedrichstraße onde pululam lojas de 
marcas de topo.

A história, diversidade e dimensão 
de Berlim tornam impossível conhe-
cer completamente tudo aquilo que 
a cidade proporciona. Talvez aí resida 
o mistério que envolve esta cidade, 
destino crescente de povos de todo o 
Mundo. 

Rede aicep Portugal Global
Centro de Negócios da Alemanha

DESCOBRIR BERLIM
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NOTÍCIAS

A Merck Serono vai investir, este ano, um 
milhão de euros no apoio à investigação 
em Portugal, nomeadamente no estu-
do de problemas concretos da realidade 
nacional. O objectivo é ter dados reais e 
específicos sobre Portugal, que sirvam de 
base para a tomada de decisões na área 
das políticas de saúde. No primeiro se-
mestre de 2008, a Merck Serono apoiou a 
investigação nas áreas da esclerose múlti-
pla e das doenças da tiróide. No segundo 
semestre, a empresa pretende concentrar 
os esforços em investigação nas áreas on-
cológica, dermatológica, da infertilidade 
e metabolismo e crescimento. A Merck 
Serono é uma das divisões da Merck SA 
responsável pelos medicamentos de pres-
crição médica obrigatória. A Merck é a 
subsidiária da alemã Merck KGaA e está 
em Portugal desde 1934. 

A operacionalização, pela Caixa Geral 
de Depósitos, de uma linha de crédito 
concessional para a China poderá con-
tribuir para o aumento das exportações 
portuguesas para aquele mercado, 
designadamente em sectores menos 
tradicionais. Com um montante dis-
ponível até 300 milhões de euros, esta 
linha de crédito tem definidos como 
sectores prioritários os equipamentos 
e serviços associados para hospitais, 
escolas, tratamento de água e resídu-
os, energias renováveis, ambiente em 
geral e processamento de produtos 
agrícolas. Fica também aberta a possi-
bilidade de projectos noutras áreas de 
comum interesse. 
Para já, dois projectos deverão ser bre-
vemente aprovados pelas autoridades 
chinesas, respeitantes a equipamentos 
para um hospital na Província de Anhui, 
e para laboratórios (mecânica, materiais 
e química) da Universidade de Kaifeng.
Dado tratar-se de uma linha de crédito 
concessional, os projectos a apresentar 

A Linha de Crédito para Angola, des-
tinada a apoiar exportações portugue-
sas de bens de equipamento e serviços 
para aquele país, acaba de ser reforça-
da, situando-se agora em 500 milhões 
de euros. Esta Linha, aberta em 2004 
no âmbito da Convenção Portugal-An-
gola assinada pelos dois Governos e 
gerida pela COSEC, encontrava-se es-
gotada, motivo que levou agora a um 
segundo reforço do montante inicial 

(100 milhões de euros). Construção e 
Obras Públicas, Equipamentos e Servi-
ços de Telecomunicações, Construção 
Naval e Tecnologias de Informação têm 
sido os sectores mais apoiados. 

Mais informações em: 

www.cosec.pt 

ou através do e-mail :

international@cosec.pt

Linha de crédito ajuda exportações para a China

Reforçada linha de crédito para Angola Merck investe  
um milhão  
em investigação

terão prazos de retorno do investimen-
to superiores a 10 anos (12 no caso de 
energia), o que significa que a esmaga-
dora maioria estará associada a infra-es-
truturas públicas e/ou sociais. O Estado 
português, através da CGD, garante um 
nível de concessionalidade mínimo de 35 
por cento, sendo a taxa de juro definida 
para os próximos cinco anos de 3,274 
por cento. Está também definido um 
período de carência de reembolso do ca-

pital até Janeiro de 2031. Cada projecto 
deverá ter um conteúdo nacional míni-
mo de 40 por cento. O prazo de inclu-
são de projectos termina em Novembro 
de 2009, sendo as autoridades chinesas 
responsáveis pela selecção de projectos 
a apresentar no âmbito desta linha. Re-
fira-se que pelas autoridades chinesas, 
esta linha de crédito, acordada entre os 
dois países em Novembro de 2007, é 
operacionalizada pelo EximBank. 



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 restrições.

M/L  Em princípio aberta sem restrições. 
A eventual exigência de garantia 
bancária, para clientes privados, 
será decidida casuisticamente.

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 

COSEC
No âmbito de apólices individuais  
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caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
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.

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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Tunísia*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Turquia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia 
C   Carta de crédito irrevogável. 

Extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

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

Uganda
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Uruguai
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Não definida.

Venezuela
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base restritiva. Clientes 
privados: fora de cobertura.

M/L   Caso a caso, numa base 
restritiva.

Zâmbia
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

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

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

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

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

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 



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
Peru
Roménia
Rússia
Tailândia
Tunísia

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

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

Albânia
Angola
Ant. e Barbuda
Arménia
Bangladesh
Belize
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
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sri Lanka
Suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

Afeganistão
Argentina
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

Portugal vai estar mais uma vez bem 
representado na Feira Internacional 
de Maputo. Prevê-se a participação de 
33 empresas nacionais, sendo dez do 
sector de bens de equipamentos, sete 
da alimentação e bebidas, seis dos 
serviços, três da restauração, três das 
tecnologias de informação e também 
três da construção e obras públicas. A 
aicep Portugal Global vai estar presen-
te com um pavilhão institucional com 
uma área de 860 metros quadrados. 

Segundo os organizadores, esperam-
se cerca de 450 expositores para uma 
área total de exposição de 14.000 m2. 
Nos últimos três anos, mais de 40.000 
visitantes por edição marcaram pre-
sença no certame.

Data: 1 a 7 de Setembro
Local: Maputo (Moçambique)
Organização: Sogex
j.mabote@teledata.mz 

A MIF é a grande iniciativa multisecto-
rial de promoção e captação de inves-
timento que se realiza na região admi-
nistrativa especial chinesa de Macau, 
sendo organizada pelo Instituto de 
Comércio e do Investimento de Macau 
(IPIM), e co-organizado pelas principais 
associações empresariais de Macau.
Prevê-se a participação de 20 empresas 
portuguesas apoiadas pela aicep Portugal 
Global, que terá no evento um pavilhão 
institucional com 220 metros quadrados. 
Serão dois os clusters representados: o 
dos produtos e serviços de hotelaria e o 
das tecnologias de informação.
Será através de um suporte tecnológi-
co de grande impacto audiovisual que 
a promoção da presença das empresas 
presentes e da imagem Marca Portugal 
será feita durante o certame, suportado 

por uma campanha de marketing que 
promoverá o potencial dos sectores em 
destaque.
Durante o evento, serão realizadas di-
versas acções paralelas (sessões de net-
working, business matching, seminário 
de apresentação de casos de sucesso das 
empresas nacionais presentes, organiza-
ção de um buyers corner), com destaque 
para a organização de um dia designado 
por “Portugal em Foco”, que pretende 
ser uma acção de imagem e visibilidade 
nacional que diferencie a participação 
portuguesa no calendário geral da feira.

Data: 23 a 26 de Outubro
Local: Macau (China)
Organização: Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau 
(IPIM)

FACIM 2008

13ª MIF – MACAU INTERNATIONAL TRADE 
AND INVESTMENT FAIR

www.mif.com.mo

A Yarn Expo Autumn, feira dedicada a 
fios e fibras para têxteis, vai decorrer de 
21 a 23 de Outubro em Xangai. O cer-
tame apresenta fibras e fios da China e 
de todo o mundo, incluindo variedades 
de fibras naturais e fabricadas.
Enquanto primeiro segmento na cadeia 
de produção, a indústria de fios e fibras 

necessita de um evento especializado e 
a Yarn Expo oferece o local ideal para os 
produtores de fios e fibras encontrarem 
directamente os fabricantes de têxteis. 
Em 2007 a Yarn Expo atraiu 3.700 visi-
tantes de 59 países. Para a edição des-
te ano estão inscritas provisoriamente 
quatro empresas portuguesas.

Data: 21 a 23 de Outubro
Local: Xangai (China)
Organização: Centro Internacional de 
Convenções de Xangai
Juliana.gittler@hongkong.messefrank-
furt.com

www.yarn-expo.com

YARN EXPO AUTUMN 2008

©2008 Messe Frankfurt (HK) Ltd.



FEIRAS  
EM PORTUGAL

VIDA NATURA
Feira de Caravanismo, Desporto e Lazer
Local: Porto
Data: 28 de Novembro a 1 de Dezembro
Organização: Associação de Parques e 
Exposições do Norte
info@exponor.pt
www.exponor.pt

AVISAN
Exposição de Aves e Animais de 
Companhia
Local: Santarém
Data: 28 de Novembro a 1 de Dezembro
Organização: CNEMA – Centro Nacional 
de Exposições
geral@cnema.pt
www.cnema.pt

STOCKMARKET 11
Certame multidisciplinar de calçado, 
cerâmica, vidros, decoração, iluminação 
e design
Local: Porto
Data: 5 a 7 de Dezembro
info@exponor.pt
www.exponor.pt

INFOFORUM
Feira de Estudante
Local: Lisboa
Data: 10 a 14 de Dezembro
Organização: Associação Industrial 
Portuguesa
aip@aip.pt
www.aip.pt

BTL
Bolsa de Turismo de Lisboa
Local: Lisboa
Data: 21 a 25 de Janeiro
Organização: Associação Industrial 
Portuguesa
aip@aip.pt
www.aip.pt

EXPOEVENTOS
Feira dos Eventos e do Turismo de 
Negócios
Local: Lisboa
Data: 21 a 31 de Janeiro
Organização: Publihappening
publihap@vianw.pt
www.publihappening.pt
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FEIRAS

SISAB
Salão Internacional do Vinho, Pescado e 
do Agro-Alimentar
Local: Lisboa
Data: 16 a 18 de Fevereiro
Organização: Mundiventos – Organização 
de Congressos e Convenções, Lda.
mundiventos@mundoportugues.org

EXPORT HOME
Mobiliário, Decoração e Artigos de Casa 
para Exportação
Local: Porto
Data: 3 a 7 de Março
Organização: Associação de Parques e 
Exposições do Norte
info@exponor.pt
www.exponor.pt

SALÃO IMOBILIÁRIO
Salão Imobiliário de Lisboa
Local: 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)
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Nas organizações, temos que lidar dia-
riamente com emoções e processos de  
negociação. As emoções acompanham-
nos e estão necessariamente presentes 
num processo negocial, nos jogos da 
diplomacia, nas relações de equipa ou 
numa tomada de decisão. Hoje, mais do 
que nunca, as emoções não ficam à por-
ta das organizações, não só porque na 
realidade não podem ficar, mas porque 
são, de acordo com os especialistas em 
negociação, poderosos factores de acor-
do e satisfação quando adequadamen-
te utilizadas. Actualmente a paleta das 
emoções, tanto as construtivas como as 
negativas, faz parte da vida das organi-
zações e dos seus colaboradores e inter-
locutores e, portanto, dos respectivos 
processos relacionais e negociais. Uma 
reacção emocional, quando inadequada, 

pode deitar a perder um acordo mútuo. 
Para que estes processos de acordo de-
corram da melhor maneira, os autores, 
ambos directores do Projecto Negocial 
de Harvard, identificam cinco emoções 
chave: o Apreço (valorização do interlo-
cutor), a Filiação (ligação emocional), a 
Autonomia (controlo da situação), o Es-
tatuto (a validade do ponto de vista do 
outro) e o Papel (envolvimento do outro 
no processo). Uma obra bem documen-
tada e prática, fundamental em situa-
ções negociais, sejam elas quais forem. 
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BOOKMARKS

Nesta viagem à volta do mundo global, 
o autor mostra como o domínio mun-
dial dos Estados Unidos tem vindo a ser 
substituído por uma nova conjuntura 
geopolítica em que a União Europeia e a 
China têm vindo a assumir progressiva-
mente uma posição relevante. O autor 
defende que nesta disputa de influên-
cia, o Segundo Mundo (second world), 
que é representado por regiões como a 
Europa de Leste, a Ásia Central, a Amé-
rica Latina, o Médio Oriente e o Sueste 
Asiático, poderá deter uma influência 
determinante pelo seu alinhamento 
com uma das três superpotências: EUA, 
União Europeia e a China. Parag Khan-
na analisa a evolução geopolítica atra-
vés da história recente de algumas eco-
nomias emergentes de países como o 
Azerbaijão, o Usbequistão, a Colômbia, 
a Líbia, o Vietname e a Malásia, cujos 
recursos naturais podem ter um peso 
crescente na economia globalizada. 
Contudo, segundo esta análise, nes-
te novo mapa geopolítico, os Estados 
Unidos correm um sério risco de perde-
rem influência a nível mundial se não 
renovarem a sua política externa e não 

THE SECOND WORLD

COMO USAR AS EMOÇÕES PARA NEGOCIAR

redefinirem o seu papel no mundo. O  
Publishers Weekly refere que este livro 
oferece um estudo inovador da geopo-
lítica multipolar do séc. XXI, dominada 
pelos três pesos pesados do Primeiro 
Mundo (first world), representados por 
centros de decisão e de negócios como  
Washington, Bruxelas e Pequim. 
Parag Khanna nasceu na Índia e foi edu-
cado nos Emirados Árabes Unidos, nos 
Estados Unidos e na Alemanha. Licen-
ciou-se na School of Foreign Service na 
Georgetown University, em Washington 
e tirou o seu Ph.D. na London School of 
Economics. Actualmente, dirige a Glo-
bal Governance Initiative no American 
Strategy Program. Trabalhou como pro-
fessor, colaborou com publicações eco-
nómicas de referência, como o “New 
York Times” e o “Financial Times”, e foi 
assessor principal, em 2007, no US Spe-
cial Operations Command. 
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