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Em vésperas da primeira visita oficial a 
Lisboa, o Presidente da Comunidade 
Autónoma da Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, concedeu-nos uma 
entrevista onde aborda o potencial de 
crescimento das relações económicas 
entre Portugal e a Extremadura. Nas 
últimas duas décadas temos assistido 
a um boom nas relações económicas 
entre Portugal e Espanha, tendo as re-
lações transfronteiriças dado um con-
tributo decisivo para uma maior inte-
gração económica entre os dois países. 
As quatro Comunidades Autónomas 
que fazem fronteira com Portugal re-
presentam um mercado de 14 milhões 
de consumidores, perto de 25 por cen-
to do PIB espanhol e cerca de 45 por 
cento das nossas vendas de mercado-
rias para Espanha. 
A Extremadura tem vindo a posicio-
nar-se como um destino cada vez 
mais importante para o investimento 
português em Espanha, tendo atraído 
nos últimos anos alguns investimentos 
importantes, como o da fábrica da BA 
Vidros. A ligação por comboio de alta 
velocidade entre Lisboa e Madrid, e 
consequente melhoria das acessibilida-
des, representará, para a Comunidade 
da Extremadura, uma melhoria signifi-
cativa na competitividade desta zona 
de Espanha para atrair novos investi-
mentos, nomeadamente portugueses.
O Presidente da Comunidade da Extre-

madura, ciente da importância que o 
crescimento das relações económicas 
tem para a sua região, vem a Lisboa 
para se encontrar com as autoridades 
portuguesas e com empresários para 
os sensibilizar das oportunidades de 
negócio nesta região de Espanha.

Nesta edição, apresentamos também 
o mercado da Áustria. Localizado no 
centro da Europa, o mercado austría-
co representa uma excelente oportu-
nidade para a expansão das empresas 
portuguesas naquela zona da Europa. 
Embora o crescimento económico es-
teja a abrandar em resultado da crise 
financeira, a posição privilegiada do 
mercado austríaco justifica uma análise 
cuidada de todo o seu potencial, uma 
vez que constitui uma plataforma para 
os mercados do centro e leste europeu.     

Por último, destaco o artigo de opinião 
de José Campos Rodrigues, da empresa 
AP2H2, sobre o hidrogénio como fonte 
de energia alternativa e renovável, numa 
altura em que a excessiva dependência 
dos combustíveis fósseis é questionada, 
nomeadamente pela previsibilidade da 
sua escassez no futuro, com evidentes 
consequências na satisfação das necessi-
dades energéticas nacionais e mundiais. 

JOSÉ VITAL MORGADO

Administrador Executivo da AICEP

EDITORIAL
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As relações institucionais e económicas entre Portugal e a Comunidade 
espanhola da Extremadura estão de boa saúde. Autoridades e empresários 
dos dois lados acreditam que o actual relacionamento económico tem um 
forte potencial de crescimento e afirmam-se confiantes no futuro, apesar 
da actual conjuntura económica desfavorável. A prová-lo está a visita que 
o Presidente da Junta da Extremadura fará a Lisboa nos próximos dias 
26 e 27 de Novembro, numa antecipação à inauguração, em breve, de 
uma delegação desta Comunidade em Lisboa. O objectivo é promover o 
incremento das relações económicas bilaterais.

PORTUGAL-EXTREMADURA

UMA RELAÇÃO  
COM FUTURO
>POR RUI PAULO ALMAS, DIRECTOR COORDENADOR DO CENTRO DE NEGÓCIOS DA AICEP EM ESPANHA
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Espanha é um mercado decisivo para o desenvolvimento 
sustentado da economia portuguesa. Apesar da grande 
interdependência que já se verifica entre as economias 
dos dois países, existe ainda um enorme potencial de 
crescimento e muitas oportunidades de negócios para 
explorar, quer ao nível das exportações, quer no que res-
peita ao investimento.

É neste âmbito que se realiza, nos próximos dias, a visita 
do Presidente da Junta da Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, a Portugal, estando prevista para breve a 
abertura de uma delegação desta instituição extremenha 
em Lisboa.

Esta visita surge também na sequência do encontro reali-
zado em Mérida, por ocasião da inauguração oficial da 
Representação conjunta AICEP/IAPMEI, em que estiveram 
presentes, entre outras personalidades, o Embaixador de 
Portugal em Espanha, o Presidente da AICEP e o Presidente 
do IAPMEI e, da parte espanhola, o Presidente e as duas 
Vice-Presidentes da Junta da Extremadura, entre outros ele-
mentos da área económica da Junta, e onde foi decidido 
criar-se condições para o reforço da colaboração entre esta 
Comunidade espanhola e a AICEP e o IAPMEI. 

Neste contexto, e por ocasião da visita a Portugal do Pre-
sidente da Junta da Extremadura, irá ser celebrado um 
protocolo de cooperação entre a Junta da Extremadura 
e a AICEP/IAPMEI, estando também prevista a realização 
de um encontro sobre oportunidades de negócios e de 
investimento na Extremadura destinado aos empresários 
portugueses.

Sublinhe-se que no âmbito do relacionamento bilateral en-
tre Portugal e Espanha, as quatro Comunidades espanholas 
transfronteiriças (Andaluzia, Castela e Leão, Galiza e Extre-
madura) assumem particular relevo. 

Por este motivo, a AICEP, conjuntamente com o IAPMEI, dis-
põe de Representações em Vigo (Galiza) e em Mérida (Ex-
tremadura), tendo esta última sido inaugurada oficialmente 
no passado mês de Setembro.

Os números expressam bem a relevância do relacionamento 
económico transfronteiriço, já que as trocas comerciais de 
Portugal com as Comunidades espanholas transfronteiriças 
da Andaluzia, Castela e Leão, Galiza e Extremadura repre-
sentaram, em 2007, cerca de 43,9 por cento das exporta-
ções portuguesas para Espanha e 31,8 por cento das impor-
tações espanholas com origem em Portugal. 

Por seu lado, o investimento directo português nestas qua-
tro regiões espanholas, em 2007, atingiu 15,4 milhões de 
euros e representou 3,6 por cento do total do investimento 
nacional em Espanha. Na Andaluzia, Castela e Leão, Galiza 
e Extremadura existem actualmente cera de 90 empresas 
espanholas com capitais portugueses, segundo a base de 
dados do Centro de Negócios da AICEP em Espanha.

Nesta edição, a revista Portugalglobal dá especial destaque 
à Comunidade da Extremadura, nomeadamente às suas po-
tencialidades e perspectivas de desenvolvimento económico 
e também ao tipo de relacionamento que mantém com a 
economia e as empresas portuguesas. 

aicep Portugal Global – Madrid 
Inversiones y Comercio de Portugal 

Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D 
28046 MADRID
Tel.: +34-91-761 72 00
Fax: +34-91-571 14 24
aicep.madrid@portugalglobal.pt 

Representação AICEP / IAPMEI  
de Mérida
C/Juan Pablo Forner 1 (bajo) 
06800 Mérida (Badajoz)
Tel: +34 924 003 662 
Fax: +34 924 003 660

aicep.merida@portugalglobal.pt  



Como caracteriza as actuais relações económicas entre 
a Extremadura e Portugal? 
A importância das relações comerciais entre Portugal e a 
Extremadura esteve, está e estará presente historicamente 
na nossa balança comercial, até porque o país vizinho é o 
nosso principal cliente e o destino da maior parte das nos-
sas transacções comerciais. A situação actual, apesar da cri-

>GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA, PRESIDENTE DA JUNTA DA EXTREMADURA

CONFIANÇA NAS 
RELAÇÕES BILATERAIS
Guillermo Fernández Vara, Presidente da Junta da Extremadura espanhola 
e entusiasta da autonomia extremenha, traça o perfil do relacionamento 
transfronteiriço entre Portugal e a sua Extremadura. Em entrevista à Portugalglobal, 
o político extremenho faz o ponto da situação das relações bilaterais e deixa uma 
visão para o futuro, claramente optimista face ao potencial das duas regiões.  Aos 
empresários portugueses, deixa uma mensagem:  a Extremadura  é uma região com 
condições estratégicas em tudo superiores às dos seus concorrentes.

se económica que atravessam os mercados mundiais, está 
consolidada e cerca de um terço das nossas exportações 
destina-se ao mercado luso. 

Quais são as perspectivas para o futuro?
As perspectivas são optimistas, já que, em alturas de crise 
económica, as empresas tendem a optar pelos mercados 
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mais próximos, como é o caso de Portugal e a Extremadura. 
A Junta tem presentes as actuais dificuldades de conjuntu-
ra, tendo definido políticas com o objectivo de potenciar 
as relações económicas bilaterais, através, nomeadamen-
te, da realização de missões empresariais de divulgação de 
oportunidades de negócio para empresas portuguesas de 
ambos os lados. Consideramos que há sempre um pretex-
to para a realização de iniciativas em matéria de comércio 
externo. As empresas da Extremadura deverão não só di-
versificar os riscos, mas também detectar oportunidades 
de negócio, transferir e importar novas ideias, tornando-se 
mais inovadoras e competitivas a nível regional, nacional 
e internacional. 

Qual a importância de Portugal para as empresas ex-
portadoras da Extremadura?
O empresário da Extremadura olha para Portugal como uma 
continuação do seu mercado natural, não o considerando 
distante, desconhecido ou difícil de abordar. A percepção 
que cada vez mais os empresários portugueses têm dos 
seus interlocutores comerciais espanhóis é a da existência 
de uma relação baseada na confiança mútua e no apoio 
das instituições de ambas as partes, dentro de um conceito 
europeu. Tendo em conta que Portugal é o nosso principal 
cliente, as empresas da Extremadura têm a obrigação de 
incluir Portugal nas suas estratégias comerciais. 

Que balanço faz deste interesse crescente das empre-
sas extremenhas pelo mercado português?
A Administração regional sempre defendeu este princípio 
de aproximação, o que levou a que um dos primeiros escri-
tórios da Junta da Extremadura no exterior seja aberto em 
Lisboa. Este escritório, assim como as duas entidades que 
nos representam nesse mercado, viram aumentar, nos últi-
mos oito anos, o volume de pedidos de informação, assim 
como o interesse das empresas da Extremadura na introdu-
ção dos seus produtos no mercado. Tem havido também 

um forte aumento do número de empresas extremenhas 
que querem participar em missões comerciais a Portugal.

O plano estratégico comercial para 2009 para o mercado 
português contempla a presença da Extremadura nas feiras 
portuguesas mais importantes, bem como a duplicação das 
missões comerciais a Portugal e o apoio a outras iniciativas 
destinadas a este mercado.

“As empresas da Extremadura deverão 
não só diversificar os riscos, mas também 
detectar oportunidades de negócio, transferir 
e importar novas ideias, tornando-se mais 
inovadoras e competitivas a nível regional, 
nacional e internacional.”

A abertura de uma delegação da Extremadura em Lis-
boa e a estreita relação com a Representação AICEP/
IAPMEI em Mérida são exemplos do interesse em au-
mentar a cooperação entre ambos os lados?
As relações de cooperação e intercâmbio entre a região da 
Extremadura e Portugal são essenciais para o desenvolvi-
mento económico e social destes territórios. Os objectivos 
atingidos, graças à realização de acções conjuntas, são um 
argumento suficientemente sólido para a intensificação da 
cooperação. Esperamos estreitar ainda mais os laços que 
nos unem com a assinatura conjunta de um protocolo de 
cooperação institucional entre Portugal e a Extremadura, 
com especial enfoque nas relações empresariais.

As próximas iniciativas a empreender visam fortalecer um 
tecido empresarial cada vez mais sólido. A densidade po-
pulacional e empresarial da nossa região será favorecida 
pelo desenvolvimento conjunto de acções num território 
sem delimitações fronteiriças, e que, ao ampliar o seu 
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campo de actuação, aumentará as oportunidades para to-
dos os empresários.

Que mensagem gostaria de transmitir ao empresário 
português interessado em estabelecer negócios na 
Extremadura? 
Existem factores que nos diferenciam dos nossos concorrentes, 
nomeadamente a abundância de solo industrial destinado à ins-
talação de projectos, a qualidade das infra-estruturas e a situa-
ção privilegiada da Extremadura. A acrescentar a estes factores, 
o empresário português pode contar com o apoio de um sócio 
financeiro com 20 anos de experiência – a Sociedad de Fomento 
Industrial de Extremadura, SOFIEX. E se acrescentarmos a este 
pacote de vantagens a qualidade de vida e a estabilidade social 
gerada a partir da assinatura da “Declaração de Diálogo Social” 
com os agentes socio-económicos locais, a Extremadura é, sem 
dúvida, uma região estratégica para as empresas.

E quanto a infra-estruturas industriais?
A Extremadura conta com os Parques de Desenvolvimento 
Norte e Sul da Extremadura, comercializados sob as marcas 
Expacionavalmoral e Expaciomérida, respectivamente. O Ex-
paciomérida, com mais de 207 hectares, colocará à venda no 
mercado 1.360.271 metros quadrados de lotes com superfí-
cies compreendidas entre 8.000 e 87.000 metros quadrados. 
O projecto vai desenvolver-se em cinco etapas, a primeira de-
las a partir de 2009 e que irá urbanizar 493.000 metros qua-
drados, com um custo estimado de 23,5 milhões de euros.

Por seu lado, o Expacionavalmoral tem uma dimensão de 
336 hectares e 2.124.616 metros quadrados de lotes à ven-
da, com superfícies compreendidas entre 10.000 e 130.000 

metros quadrados. O projecto, neste caso, irá desenvolver-se 
em quatro fases também com início no próximo ano. A pri-
meira fase implica um investimento de 52,3 milhões de eu-
ros, urbanizando 1.200.000 milhões de metros quadrados.

De referir ainda a Plataforma Logística do Sudoeste Euro-
peu, que irá colocar à disposição das empresas mais de 500 
hectares limítrofes com Portugal, destinados à logística e 
armazenamento, com transporte multimodal.

Que irá fazer a Junta da Extremadura para atrair os 
empresários portugueses?
A delegação da SOFIEX em Portugal tem vindo a desen-
volver uma acção tripartida: o desenvolvimento de acções 
de promoção em Portugal que apresentem a Extremadu-
ra como destino de investimento, através de jornadas e 
apresentações a empresários; a identificação e desenvol-
vimento de oportunidades de investimento actuando con-
juntamente com os empresários e, por último, a procura 
de parcerias no sentido de complementar o investimento 
que eventualmente se estabeleça na Extremadura. 

No âmbito da cooperação entre a Extremadura e Portu-
gal quais são as áreas que considera com mais potencial?
A cooperação deu os seus frutos em muitas áreas, desta-
cando-se as da saúde e do ensino da língua portuguesa. 
No entanto, o espírito desta cooperação pode estender-se a 
muitos outros campos, como a educação, a universidade, a 
cultura e a criação de estruturas de cooperação para a gestão 
conjunta de serviços comuns em zonas rurais. É importante 
sublinhar que cada lado da antiga fronteira deve pensar no 
outro quando pretende desenvolver projectos, ou seja, deve 
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analisar aqueles em que a cooperação os pode beneficiar e 

eliminar os eventuais impedimentos de carácter burocrático. 

Devemos também ter em conta que a cooperação transfron-

teiriça é também uma forma de construir a União Europeia. 

desenvolvimento rural. Por outro lado, o Gabinete de Iniciati-
vas Transfronteiriças continuará a ser uma das nossas apostas 
para o futuro, dado que a sua actividade dinamizadora e os 
bons resultados que obteve ao longo dos seus 15 anos de 
existência, demonstraram tratar-se de uma ferramenta essen-
cial para a cooperação transfronteiriça.

Que significado tem a escolha de Badajoz como centro 
do Secretariado Técnico Conjunto para os programas 
de Cooperação Transfronteiriça até 2013?
A escolha de Badajoz como sede deve-se não só ao facto de ser 
a cidade fronteiriça com maior relevância estratégica, tendo em 
conta a sua localização geográfica, mas é também uma forma 
de reconhecimento pelo trabalho que a Extremadura tem vindo 
a realizar visando incrementar as relações com Portugal. 

“Esperamos estreitar ainda mais os laços que 
nos unem com a assinatura conjunta de um 
protocolo de cooperação institucional entre 
Portugal e a Extremadura.”

Que projectos conjuntos gostaria que se desenvolves-
sem a curto e médio prazo?
Tendo em vista o futuro imediato, estamos a trabalhar na adap-
tação dos protocolos do Tratado de Valência assinado entre 
Portugal e Espanha e que tem como finalidade a cooperação 
transfronteiriça hispano-portuguesa em domínios como o das 
relações laborais, a mobilidade dos trabalhadores e os encon-
tros e iniciativas entre ambos os lados da fronteira, no sentido 
de se concretizarem projectos de cooperação transfronteiriça 
“de segunda geração”, mais tangíveis e destinados a melhorar 
concretamente as oportunidades e a qualidade de vida dos 
cidadãos. Está prevista, igualmente, para o próximo ano, a 
abertura de uma delegação em Lisboa, o que nos permitirá 
ter uma maior presença institucional, favorável ao intercâmbio 
profissional e a um maior conhecimento da Extremadura por 
parte de Portugal. Esperamos que o Centro Ibérico de Energias 
Renováveis de Badajoz, anunciado pelo Presidente do governo 
espanhol na passada cimeira bilateral que se realizou em Bra-
ga, se concretize num futuro próximo. 

Tem afirmado que gostaria que a nova redacção do 
Estatuto de Autonomia da Extremadura contasse com 
um capítulo diferenciado dedicado às relações com 
Portugal. Que importância atribui a essa “geração ibé-
rica” de empresários tendo em vista a configuração de 
um novo cenário geográfico na UE?
No Estatuto de Autonomia, redigido há 25 anos, já se falava 
das relações com Portugal quando ainda não havia concei-
tos como cooperação fronteiriça ou INTERREG. E se há um 
quarto de século fomos capazes de apontar nessa direcção, 
seria no mínimo insensato não integrar essa componente 
da vida quotidiana dos extremenhos, que é Portugal. Quan-
to mais Lisboa e Madrid trabalharem conjuntamente, mais 
atenção será conferida à região extremenha-alentejana, e 
mais benefícios podem ser retirados dessa relação.  

No ano passado realizou-se, em Portalegre, a primeira 
reunião sobre investigação entre a Extremadura e Por-
tugal. O que pensa deste relacionamento fronteiriço 
entre a Extremadura, o Alentejo e a Região Centro que 
aparentemente não tinham tradição em assuntos rela-
cionados com a investigação e a inovação tecnológica?
A investigação e a inovação são pilares básicos do desenvol-
vimento. Da reunião de Portalegre de 2007 nasceu um pro-
jecto ambicioso no sentido de se criar uma rede de centros 
de investigação científica e tecnológica entre a Extremadu-
ra, a Região Centro e o Alentejo no âmbito do Programa 
europeu de Cooperação Transfronteiriça 2007-2013. Tra-
ta-se fundamentalmente de estabelecer uma colaboração 
permanente, com a criação de grupos de trabalho mistos, 
intercâmbio de experiências e elaboração de projectos con-
juntos no âmbito de programas europeus.   

Quais são os projectos prioritários da Junta no âmbito 
dos programas Interreg?
Para além da mencionada rede de centros tecnológicos, exis-
tem duas áreas de desenvolvimento estratégico: a área do Al-
queva e o Parque do Tejo Internacional, aos quais se dedicará 
uma particular atenção com dois projectos de carácter estru-
turante. Estas duas zonas de indiscutível valor ecológico têm 
grandes possibilidades de desenvolvimento turístico, econó-
mico e ambiental, que iremos desenvolver de forma integrada 
e coordenada com outras entidades a nível central e local. 
Os restantes projectos prioritários, apresentados no âmbito 
do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Por-
tugal, são de natureza diversa, abrangendo campos como o 
sanitário, as energias renováveis, a informação geográfica e o 

Junta de Extremadura

Plaza del Rastro, s/n.  
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: +34 924 003 438 
Fax: +34 924 003 611

presidente@prs.juntaex.es 

www.juntaex.es 
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Quando há contactos institucionais ou empresariais entre 
cidadãos espanhóis e portugueses, habitualmente os por-
tugueses tentam falar castelhano – usando um discurso im-
provisado com forte interferência (fonética, sintáctica e lexi-
cal) da sua língua materna, designado por “portunhol” – e 
os espanhóis pouco esforço fazem, não porque não quei-
ram, mas “porque muitos, mesmo entre os extremenhos, 
perante a dificuldade ainda se sentem ridículos quando ten-
tam falar português”, realça Juan Manuel Arribas, havendo 
mesmo ocasiões em que se recorre à tradução simultânea 

A entrada de Espanha e de Portugal na União Europeia converteu a cooperação 
transfronteiriça, nos planos cultural, político e económico, numa das prioridades das 
suas autoridades locais, regionais e nacionais. Mais cooperação, maior intercâmbio 
e mais investimento, representam cada vez mais o estreitamente de relações entre o 
sector produtivo português e espanhol. Juan Manuel Arribas Loriga, Secretário-Geral 
da Confederação Regional Empresarial da Extremadura (CREEX), é uma das vozes do 
diálogo raiano, conhecendo por dentro os grandes desafios do desenvolvimento e das 
oportunidades de negócio da região Extremenho-Alentejana. 

NEGÓCIOS TRANSFRONTEIRIÇOS

para facilitar a comunicação entre as duas comunidades 
empresariais e linguísticas. Contudo, esta timidez, perante 
o português, começa a fazer parte do passado. 

Actualmente, dois terços dos alunos espanhóis da língua 
portuguesa encontram-se na Extremadura, região do país 
vizinho em que a língua lusa é estudada por quase dez mil 
pessoas, graças a uma aposta pública, por parte dos dois 
países, iniciada na década de 90. “Desde então o núme-
ro de alunos aumentou significativamente e as suas moti-
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vações diversificaram-se, sendo o português ensinado em 
todas as escolas de línguas, sendo o segundo idioma es-
trangeiro mais procurado, logo atrás do inglês”, refere o Se-
cretário-Geral da CREEX. De facto, o Gabinete de Iniciativas 
Transfronteiriças (GIT) da Junta da Extremadura, apoia com 
cerca de 185 mil euros a realização de 91 cursos de portu-
guês naquela região espanhola. A cooperação económica, 
tecnológica e académica, associada à geografia mundial 
da língua portuguesa, reforçam igualmente esta apetência 
pelo idioma de Camões.

A actual dinâmica dos negócios transfronteiriços, na re-
gião Extremenho-Alentejana, bem como a sua evolução 
e perspectivas de futuro no quadro das relações bilate-
rais, são o cerne deste balanço de Juan Manuel Arribas. 
Há boas razões para este responsável do CREEX estar op-

a decisão fosse tomada a nível municipal”, sugere o diri-
gente associativo. 

Numa região em que existem empresas portuguesas e espa-
nholas à procura de oportunidades de negócio, “o factor de 
proximidade surge como o principal atractivo das relações 
transfronteiriças, nomeadamente em matéria do fluxo de 
mão-de-obra, de relações comerciais e de captação de in-
vestimento em ambos os sentidos”. O investimento portu-
guês na Comunidade da Extremadura atingiu 613 mil euros 
em 2007, havendo ali 11 empresas espanholas com capitais 
portugueses, mas o seu número tende a crescer.

Segundo Juan Manuel Arribas, “neste intercâmbio de inves-
timento e de relação comercial, o factor de proximidade é, 
sem dúvida, uma valiosa mais-valia para o desenvolvimento 
e para os negócios conjuntos”. Porém, verifica-se que existe 
ainda uma fronteira mental entre Portugal e Espanha: “É co-
mum depararmo-nos com a convicção residual, e até mesmo 
com o receio, por parte de muitos portugueses, de que os 
espanhóis estão a ‘invadi-los’, mas quanto a nós, os extre-
menhos, confesso que gostaríamos de estar a ser ‘invadidos’ 
pelos portugueses em áreas como o turismo, o comércio e o 
investimento”, refere. E acrescenta: “Embora este receio seja 
de carácter subjectivo, constitui ainda uma barreira aos fluxos 
comerciais e de investimento inter-regionais”. 

Foi precisamente este factor de proximidade, assim como 
tudo o que ele representa em termos de vantagens econó-
micas para ambos os lados da raia, que “nos fez intensificar, 
ainda recentemente, as nossas relações institucionais com 
os governos português e espanhol, assim como com a Junta 
da Extremadura, no sentido de reforçar este valor acrescen-
tado em matéria de cooperação, investimento e comércio 
transfronteiriço, que é a proximidade, agilizando os procedi-
mentos e reforçando as infra-estruturas de comunicação”. 
Nas actuais negociações dos empresários extremenhos com 
o governo central, local e com a UE, encontra-se em cima 

“O factor de proximidade surge como 
o principal atractivo das relações 
transfronteiriças, nomeadamente em matéria 
do fluxo de mão-de-obra, de relações 
comerciais e de captação de investimento.” 

timista, dado o actual volume de negócios desta região 
da raia. Contudo, ele que tem sido um entusiástico pro-
motor das relações entre Portugal e a Extremadura, subli-
nha a “necessidade de se retirar peso à burocracia e de 
se simplificarem processos na região transfronteiriça”, de 
forma a agilizar os procedimentos administrativos que se 
reflectem no dinamismo económico e na atractividade do 
investimento. E dá um exemplo: muito recentemente um 
empresário extremenho que está a realizar uma promoção 
imobiliária no Alentejo, teve que fazer uma pequeníssima 
alteração ao projecto relativamente a um pormenor de cor, 
“mas foi forçado a aguardar que a respectiva alteração 
saísse no Diário da República, quando talvez bastasse que 
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da mesa tudo aquilo que facilite e torne mais ágeis as rela-
ções transfronteiriças entre empresas, como sejam o acesso 
rodoviário (via Campo Maior-Badajoz e a auto-estrada Ma-
drid-Lisboa, com passagem pela Extremadura) e o acesso 
ferroviário (comboio de alta velocidade, ou de velocidade 
elevada, tanto de passageiros como de mercadorias, tam-
bém com passagem pela Extremadura). 

Os contactos entre as associações empresariais, tanto de um 
como do outro lado da raia, que se intensificaram a partir do 
final dos anos 80, têm agora como objectivo a constituição de 
uma Federação dos Empresários, não só da Extremadura, mas 
que congregue tanto portugueses como espanhóis. “Trata-se 
de um projecto de cooperação entre as organizações empre-
sariais transfronteiriças que foram pioneiras nas novas relações 
no contexto da União Europeia, como sejam a Confederação 
das Organizações Empresariais de Badajoz e o NERPOR (Nú-
cleo Empresarial da Região de Portalegre), que actualmente 
estão a colocar os encontros empresariais, as feiras comerciais 
e as oportunidades de negócio na agenda comum”.  

O Gabinete de Iniciativa Transfronteiriça (GIT), da Junta da 
Extremadura, com a plataforma ÁGORA – o Debate Pe-
ninsular – herda, amplia e consubstancia igualmente este 
esforço iniciado por estas estruturas empresariais. “E nós, 
na CREEX e na COEBA - Confederação de organizações em-
presariais da província de Badajoz)”, sublinha o dirigente, 
“continuamos a ampliar e a consolidar os nossos contactos 
partindo do nível regional para um âmbito transfronteiriço 

bastante mais alargado e nesta medida iniciámos contactos 
de cooperação com a NERCAB (Associação Empresarial da 
Região de Castelo Branco) e com empresários de Évora e 
da Região Centro; enfim, fazemos tudo para que possamos 
integrar-nos num organismo de acção conjunta e reforçar 
a cooperação empresarial transfronteiriça, organizando e 
marcando presença em encontros, eventos e feiras reali-
zados de ambos os lados da raia”. É neste novo universo 

“Os contactos entre as associações empresariais, 
tanto de um como do outro lado da raia, que 
se intensificaram a partir do final dos anos 
80, têm agora como objectivo a constituição 
de uma Federação dos Empresários, não só 
da Extremadura, mas que congregue tanto 
portugueses como espanhóis.”

de relações transfronteiriças que os empresários do Norte 
Alentejano encaram como uma mais-valia o novo parque 
de exposições e feiras de Badajoz, perto da fronteira com 
Portugal, na zona do Caia. O projecto deste novo parque re-
sultou de uma candidatura conjunta, por parte de Badajoz e 
Portalegre, ao programa comunitário regional INTERREG III, 
na ordem dos 20 milhões de euros.                                          

Nas conversações de ambos os lados, mas com particular 
ênfase na iniciativa extremenha, tem sido feito um esforço 
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significativo no plano sindical e dos direitos de trabalho, de 
modo a haver um organismo que enquadre adequadamen-
te a acção empresarial e o fluxo de mão-de-obra que se 
estabelecem cada vez mais nos dois sentidos, fornecendo 
informação, assessoria jurídica e apoios vários. “A criação 
da Plataforma Logística do Sudoeste Ibérico, em Badajoz, 
que se estenderá posteriormente a Elvas, poderia integrar as 
funções deste organismo de assessoria”. Por outro lado, o 
Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça (2007-
2013), da União Europeia, que tem como principais áreas a 
dinamização da formação profissional e do emprego com 
o objectivo de criar, no longo prazo, um mercado laboral 
articulado que favoreça o movimento de trabalhadores en-
tre os dois lados da fronteira, “eliminando as barreiras na 
mobilidade transfronteiriça entre Espanha e Portugal, vem 
igualmente dar força a esta necessidade”.  

Com o apoio da Representação da aicep Portugal Global/IA-
PMEI em Mérida, a zona de influência do Alqueva foi visitada 
o ano passado por 30 empresários extremenhos interessados 
em investir em Portugal. A visita gerou fortes expectativas, 
dado que “a barragem e as suas envolventes representam 
enormes potencialidades, podendo vir a constituir uma re-

do o enorme potencial extremenho-alentejano. “Estamos 
convictos de que a crise e os desafios actuais abrirão novas 
perspectivas e regenerarão o tecido empresarial transfron-
teiriço, fortalecendo-o”, conclui. 

“Os negócios guiam-se pela rentabilidade do 
investimento e caso esta não seja de imediato 
perceptível, os negócios não avançam ou 
avançam lentamente”

ferência no turismo mundial, já que a região extremenha-
alentejana representa um pacote turístico integrado, de ca-
racterísticas únicas, com hotelaria diversificada, percursos 
naturais, culturais e históricos, desportos náuticos, campos 
de golfe, gastronomia regional, roteiros vitivinícolas, recursos 
de caça, visita a ganadarias e corridas de touros”, reconhece 
o entrevistado. “Contudo”, acrescenta, “embora esteja tudo 
por fazer no Alqueva, ainda ninguém, por parte dos priva-
dos, sejam eles portugueses ou extremenhos, concretizou 
prazos e estratégias de investimento, pois todos aguardam a 
iniciativa e a clarificação por parte da administração pública 
em matéria de restrições, nomeadamente ambientais, e de 
projectos infra-estruturantes, favoráveis ao desenvolvimento 
turístico-urbanístico”. Outro factor de impacto negativo – a 
crise imobiliária – “também não ajudou a concretizar projec-
tos”. Seja como for, “a indústria agro-alimentar extremenha 
já se está a posicionar na região”.  

Dito de outra forma: “Os negócios guiam-se pela rentabi-
lidade do investimento e caso esta não seja perceptível, os 
negócios não avançam ou avançam lentamente”, enfatiza. 
Primeiro, Portugal atravessou uma fase de dificuldades, 
“agora é a Espanha que a atravessa e sem uma platafor-
ma logística consolidada na região, gera-se uma prudente 
retracção do investimento e dos negócios”. Na sua óptica, 
uma federação de empresários que revitalize os negócios 
ao longo da fronteira, contribuirá certamente para relan-
çar a actividade económica transfronteiriça, revalorizan-

CREEX - Confederacion Regional 
Empresarial Extremeña 
 
C/ Castillo de Feria, s/n
06006 Badajoz
Tel.: +34 924 286 161
Fax: +34 924 286 253 
creex@creex.es 

www.creex.es 
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A nível das regiões transfronteiriças, a Extremadura repre-
sentou, no ano passado, 3,8 por cento do total das expor-
tações portuguesas para Espanha e vendas no valor de 343 
milhões de euros. No que se refere aos fornecedores da 
Extremadura, Portugal assume uma posição de destacada 
liderança, com 36,8 por cento do total, seguido da Alema-
nha (15,1 por cento), Itália (10,8 por cento) e China (9,4 por 
cento). Em 2007, o investimento da Extremadura em Por-
tugal atingiu 4,3 milhões de euros, ocupando a 7ª posição 
do investimento directo espanhol no nosso país em termos 
percentuais (0,5 por cento). 

De Janeiro a Maio deste ano, as vendas extremenhas a Por-
tugal alcançaram os 168,4 milhões de euros, uma subida 
de 23,2 por cento relativamente a 2007. Quanto às impor-
tações extremenhas provenientes de Portugal, cifraram-se, 
no mesmo período, em 191,9 milhões de euros, o que re-
presenta um crescimento de 47,6 por cento. Ao nível do 

As relações bilaterais entre Portugal e a Extremadura continuam em bom ritmo, não 
parecendo ser afectadas pela crise global dos mercados. Os números falam por si.

PORTUGAL-EXTREMADURA
RADIOGRAFIA BILATERAL

comércio externo global, Portugal foi o primeiro parceiro 
comercial da Extremadura, sendo simultaneamente o 1º 
fornecedor e o 1º cliente desta comunidade.

Entre os principais produtos comprados pela Extremadura a 
Portugal, em 2007, destacam-se: vasilhame e embalagens 
(23,3 por cento), siderúrgicos (17,1 por cento), alimentares 
diversos (7,7 por cento), combustíveis e lubrificantes (7,3 por 
cento) e semi-manufacturados de madeira e papel (6,1 por 
cento), que no conjunto representaram 61 por cento do total 
das vendas portuguesas a esta Comunidade espanhola. 

Os principais produtos vendidos pela Extremadura a Portu-
gal, no ano passado, foram: semi-manufacturados de ma-
deira e papel (15,4 por cento), siderúrgicos (9,9 por cento), 
vasilhame e embalagens (9,3 por cento), horto frutícolas 
frescos e congelados (8,1 por cento) e vinhos de mesa (5,1 
por cento), o que representa 48 por cento do total das ex-
portações extremenhas.

A presença empresarial portuguesa na Extremadura distri-
bui-se por diferentes sectores, merecendo destaque a banca 
(BES, CGD e BANIF), o sector alimentar (Nutrinveste, Nova-
delta e Valouro), a construção civil e materiais de construção 
(Somague e Blocotelha) e as embalagens de vidro (Barbosa 
& Almeida), tendo o Grupo EDP anunciado, recentemente, a 
aquisição da empresa Gás de Merida, uma companhia distri-
buidora de gás natural. Com uma facturação de 1,7 milhões 
de euros em 2007 e 100 quilómetros de rede, a Gás de Meri-
da fornece gás e electricidade a empresas e particulares. 

Refira-se que a balança comercial com Espanha é tradicio-
nalmente desfavorável a Portugal, mas nos últimos anos 
tem evoluído favoravelmente para o nosso país, reduzin-
do-se a taxa de cobertura de valores superiores a 300 por 
cento (2002) para 107 por cento (2007). No período de 
2002-2006 as importações espanholas de Portugal regista-
ram taxas de crescimento anuais superiores às exportações 
espanholas para o nosso país. Em 2007, as exportações es-
panholas para Portugal cresceram 3,9 por cento, enquanto 
as importações aumentaram 4,6 por cento. 

Fonte: “Notas económicas sobre as Comunidades Autónomas de Espanha 
– A Comunidade da Extremadura – Setembro 2008 (aicep Portugal Global)
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O programa de cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 
envolve cinco áreas de cooperação, respeitando as particulari-
dades dos territórios da maior fronteira interior da UE. São elas: 
Galiza/Norte de Portugal, Norte de Portugal/Castela e Leão, 
Centro/Castela e Leão, Alentejo/Centro/Extremadura e Alente-
jo/Algarve/Andaluzia. Globalmente estão abrangidas por este 
programa sete províncias espanholas e dez regiões portugue-
sas, do Minho ao Algarve, numa superfície total de quase 137 
mil quilómetros quadrados (o equivalente a 23,5 por cento do 
espaço ibérico) e cinco milhões de habitantes.

Com uma dotação financeira de 354 milhões de euros, dos 
quais 75,5 por cento são financiados pelo FEDER, o pro-
grama assenta em quatro eixos prioritários: cooperação 
e gestão conjunta para o fomento da competitividade e 
promoção de emprego; cooperação e gestão conjunta em 
ambiente, património e prevenção de riscos; cooperação e 
gestão conjunta em ordenamento do território e acessibili-
dades; e cooperação e gestão conjunta para a integração 
sócio-económica e institucional.

Além de promover o desenvolvimento das zonas fronteiri-
ças entre Portugal e Espanha, reforçando as relações econó-
micas e as redes de cooperação já existentes entre as cinco 
áreas referidas, este programa permitirá ainda aproveitar 
todo um trabalho já desenvolvido neste domínio desde 
1989, com a execução de projectos de infra-estruturas, aos 
quais se têm juntado outros sectores como o turismo, os 
serviços, o meio ambiente, a inovação tecnológica, a saúde, 
a educação e a cultura, entre outros.

No Norte, e no âmbito deste programa aprovado há cerca 
de um ano pela Comissão Europeia, foi já criado o Agrupa-
mento Europeu de Cooperação Territorial Galiza - Norte de 
Portugal (AECT). Com uma dotação financeira de 97 mi-
lhões de euros para quatro anos, o novo AECT – o terceiro 
com reconhecimento na UE e o primeiro da Península Ibérica 
– destina-se a apoiar projectos transfronteiriços no campo 
da inovação, transportes, investigação e meio ambiente.

COOPERAÇÃO E RELAÇÕES 
TRANSFRONTEIRIÇAS
A nova programação dos Fundos europeus para 2007-2013 veio mudar o papel da 
cooperação entre os Estados membros, dotando-a de maior autonomia ao consagrar a 
“Cooperação Territorial Europeia” numa das prioridades da União Europeia. O programa 
transfronteiriço Espanha - Portugal para este período visa reforçar a cooperação 
económica já existente e promover o desenvolvimento das zonas fronteiriças entre 
os dois países. A Galiza é o principal parceiro comercial de Portugal entre as regiões 
transfronteiriças, que incluem também a Andaluzia, a Extremadura e Castela e Leão.

O peso das regiões transfronteiriças
Sendo Espanha o nosso principal parceiro comercial, quer 
como cliente quer como fornecedor, detalhando por regiões 
verifica-se que, sem contar com a Catalunha (terceiro maior 
destino das nossas exportações para Espanha e primeiro 
enquanto fornecedor) e a Comunidade de Madrid (em se-
gundo lugar quer nas expedições, quer nas chegadas), as 
relações transfronteiriças luso-espanholas podem também 
ser medidas pelo peso que têm na balança comercial entre 
os dois países.

A Galiza surge à cabeça no ranking como cliente de Portu-
gal, sendo o terceiro no que respeita às importações por-
tuguesas de Espanha. Em 2007, exportámos para a Galiza 
produtos no valor de 2,08 mil milhões de euros e as im-
portações desta região espanhola cifraram-se em 2,32 mil 
milhões de euros. Em termos de peso no comércio externo 
português, a Galiza representa 5,7 por cento do total, de 
acordo com os dados do INE.
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À Galiza seguem-se a Andaluzia (cerca de 984 milhões de 
euros de exportações e de 1,36 mil milhões de euros de 
importações), Castela e Leão (com expedições de 558,8 
milhões de euros e chegadas de 933,2 milhões de euros) 
e, por fim, a Extremadura, província com um peso de 0,9 
por cento no global do comércio externo português e para 
onde Portugal exporta produtos no valor de cerca de 343 
milhões de euros. As chegadas com origem nesta província 
espanhola atingem 368 milhões de euros.

Globalmente, a Espanha absorve 27,7 por cento das exporta-
ções portuguesas, num valor total de 10,17 mil milhões de eu-
ros (dados de 2007), e 30,4 por cento enquanto fornecedor do 
nosso país. As trocas comerciais de Portugal com as Comunida-
des espanholas transfronteiriças da Andaluzia, Castela e Leão, 
Extremadura e Galiza representam actualmente cerca de 43,9 
por cento das exportações portuguesas para Espanha e 31,8 
por cento das importações espanholas de Portugal. 

Quanto ao investimento, e segundo dados publicados pelo 
Ministério da Industria, Turismo e Comércio de Espanha em 
Abril de 2008, o Investimento Directo de Portugal em Espa-
nha (IDPE), em 2007, atingiu 420 milhões de euros brutos 
e 326 milhões de euros em termos líquidos, sofrendo uma 
quebra face ao ano anterior (577 milhões de euros brutos 

e 380 milhões de euros líquidos), e passando de 5º maior 
investidor em 2006 para 13º no ano passado.

Os principais destinos do investimento português em Espanha 
foram a Comunidade de Madrid (223, 4 milhões de euros), a 
Catalunha (159,9 milhões de euros), o País Basco (16,6 milhões 
de euros) e a Galiza (13 milhões de euros). Ao nível das quatro 
regiões transfronteiriças, os principais destinos do IDPE foram 
a Galiza (3,1 por cento do total), a Andaluzia (0,4 por cento), 
Extremadura (0,1 por cento) e Castela e Leão (sem significado), 
ascendendo a 15,4 milhões de euros, ou seja, 3,6 por cento do 
total do investimento nacional em Espanha.

Quanto aos fluxos de investimento espanhol em Portugal e de 
acordo com a mesma fonte, em 2007 registou-se um montan-
te de 783 milhões de euros (valores brutos), quando no ano 
anterior tinha alcançado os 2,55 mil milhões de euros. 

Em 2007, Portugal foi o 14º destino do investimento espanhol 
no exterior, representando 0,9 por cento do total. Em 2006, 
Portugal ocupou a 5ª posição com uma quota de 4 por cento. 
As principais Comunidades Autónomas espanholas investido-
ras em Portugal foram a Catalunha, com 411,4 milhões de eu-
ros, seguida da Comunidade de Madrid, com 226 milhões de 
euros, e da Andaluzia que investiu 81 milhões de euros. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPANHA – PRINCIPAIS CLIENTES DE PORTUGAL (%) (2007)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPANHA – PRINCIPAIS FORNECEDORES DE PORTUGAL (%) (2007) 

 Fonte: ICEX (Espanha)

 Fonte: ICEX (Espanha)
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A BA Vidros produz muitos milhões de garrafas, frascos e boiões 
de vidro por ano. Em 2008, o volume de negócios global atingiu 
200 milhões de euros. Só no mercado espanhol a empresa 
facturou 138 milhões, o que corresponde a mais de 65 por cento 
das vendas totais. O mercado interno absorve cerca de 30 por 
cento da produção, sendo o restante exportado, em pequenos 
quantidades, para vários mercados fora da Península Ibérica.

VIDRADA NOS NEGÓCIOS

Para além de três fábricas em Portugal – às duas atrás referidas 
juntou-se há pouco tempo a Sotancro, em Venda Nova – e da 
fábrica da Extremadura, a BA Vidros tem, desde 1999, uma 
unidade em Leon, na província espanhola de Castela e Leão, 
e mais recentemente uma outra em Xinzo de Limia, na Galiza, 
num total de doze fornos, com 30 linhas de produção e que 
produzem quase duas mil toneladas de vidro por dia. A empresa 
emprega actualmente cerca de 1.500 trabalhadores. 

A BA Vidros é a maior fabricante portuguesa de embalagens para as indústrias de 
alimentação e bebidas. Só na unidade da Extremadura espanhola, a empresa produz 
300 toneladas de embalagem de vidro por dia. 

BA Vidros, SA
Av. Vasco da Gama, 8001
Apartado 3027 – Avintes
4431 Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 227 860 520
bavidros@bavidros.com 

www.bavidros.pt 

A decisão, em 1997, de construir um forno na Extremadura 
espanhola, na aldeia de Villafranca de Los Barros, foi decisiva 
para a afirmação da BA Vidros como segunda maior 
fornecedora ibérica de embalagens de vidro. Na altura em que 
o investimento foi decidido, a BA não tinha presença industrial 
em Espanha, apesar de para aí exportar cerca de 50 por cento da 
produção das fábricas de Avintes e Marinha Grande. A escolha 
da Extremadura teve como factores essenciais a proximidade 
de um cliente muito importante, a cervejeira Cruzcampo, e as 
condições oferecidas pelas autoridades daquela região, “um 
pacote de incentivos muito atractivo que facilitou a instalação”, 
segundo uma fonte da empresa.

Com a construção do forno de Villafranca de Los Barros, 
a empresa, além de aumentar as suas vendas no país 
vizinho, deu uma mensagem de compromisso ao mercado e 
melhorou o nível de serviço junto dos clientes aí localizados. 
Porque o vidro é um material de difícil transporte – o peso 
e o volume das embalagens dificultam as deslocações e 
aguentam, no máximo, mil quilómetros sem sofrer danos – 
os produtores têm muitas vantagens em estar próximo dos 
clientes. De acordo com a mesma fonte, “por estas razões, 
a Península Ibérica será sempre o nosso espaço natural”. 
Na Extremadura, as vantagens conseguidas através do bom 
relacionamento com as autoridades locais e o excelente nível 
da mão-de-obra contratada, leva a BA Vidros a considerar 
aquela região um bom exemplo de benchmark de captação 
e manutenção de investimento estrangeiro.

O modelo de negócio da BA assenta na produção de grandes 
séries de produto padronizado, tendo uma necessidade 
reduzida de se adaptar ao cliente. É uma indústria de capital 
intensivo, num processo de produção contínuo, destinado 
aos grandes volumes. Trabalha com muitas empresas ligadas 
à indústria das águas, sumos e cervejas. Entre os seus 
clientes mais emblemáticos contam-se a Sociedade Central 
de Cervejas, a Compal, a Sovena, a Nestlé e a Sogrape, 
assim como a generalidade das cervejeiras espanholas. 

mailto:bavidros@bavidros.com
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Em todo o território espanhol, a Delta Cafés tem uma 
quota de mercado de 4 por cento, o que equivale a quatro 
milhões de quilos de café por ano. Na vizinha Extremadura, 
o café torrado Camelo, a mais antiga marca do universo 
de empresas do Grupo Delta Cafés, é líder de mercado no 
segmento lar. Foi no aproveitamento da curta distância entre 
Campo Maior e a raia espanhola e na visão para o comércio 
transfronteiriço, controlado na altura pelas autoridades, 
que a família Nabeiro assentou a estratégia e fez do café o 
ex-libris daquela região raiana.

A RAIA DO CAFÉ
Desde os tempos do comércio “difícil” que o café da família Nabeiro passa a raia 
espanhola. Ainda hoje, o café torrado Camelo é líder de mercado na vizinha 
Extremadura.

pequena unidade na vila de Campo Maior. Desde os primeiros 
tempos, a empresa conquistou a confiança do mercado e, na 
Extremadura, “de cada cliente fazia um amigo que não só se 
mantinha fiel como recomendava a marca”, fazendo jus à 
filosofia de gestão de Rui Nabeiro e ajudando a criar, segundo 
as suas palavras, “uma marca de rosto humano”.

Nos anos 70, a estrutura comercial da Delta Cafés consolidou-
se de forma decisiva. Antecipou-se às exigências do mercado, 
desenvolveu novos produtos e apostou num serviço global 
de qualidade. Ao separar, em 1984, a actividade comercial 
da produção, fundou a fábrica Novadelta que, dez anos 
depois de entrar em funcionamento, recebeu a certificação 
com o sistema de qualidade ISO EN NP 29002, pela primeira 
vez entregue em Portugal a uma empresa do sector.

Delta Cafés
Avenida Calouste Gulbenkian
7370-025 Campo Maior
Tel.: +351 268 699 200
geral@delta-cafes.pt 

www.delta-cafes.pt 

Para o sucesso, o comendador Rui Nabeiro tem uma explicação 
prática: “nascemos na raia e tivemos a sorte do país, 
noutros tempos, ter muito café de Angola para escoar e nós 
transportámo-lo para os nossos vizinhos da Extremadura”. 
Desde aí, os extremenhos abriram os braços ao café que foi 
chegando de Campo Maior em quantidades cada vez mais 
significativas. Por isso, situa-se em Badajoz um dos pólos 
dinamizadores de maior envergadura na estratégia para o 
mercado vizinho: um grande centro de distribuição. Boa parte 
da produção da fábrica Novadelta é entregue nesta cidade 
da Extremadura, onde a afinada logística da empresa e os 
meios disponíveis na cidade fazem o resto. Segundo palavras 
do comendador, “estamos em Badajoz porque é o nosso 
espaço natural e onde há avião, comboio e auto-estradas para 
transportar o café e levar os nossos homens onde é necessário 
de forma rápida e confortável”.

Em 1961, Rui Nabeiro, conhecedor do mercado do café por 
tradição familiar – um tio fora pioneiro no comércio do café 
com Espanha e criara a marca Camelo – e empreendedor 
por natureza, criou a sua marca de cafés. Com duas bolas de 
torra de 30 quilos de capacidade, nasce a Delta Cafés, uma 

Em meados da década de oitenta o processo de internacio-
nalização da Delta Cafés ganhou o impulso definitivo e deixou 
de olhar para o mercado espanhol como único alvo para a 
expansão da marca. Fazem parte dos destinos da exportação 
da empresa o mercado francês, luxemburguês, belga, inglês, 
suíço, canadiano, coreano e de Andorra, embora o mercado 
espanhol continue a ser o espaço de eleição. Em todos os 
países onde está presente, a empresa dispõe de uma rede 
de agentes/distribuidores que representam e comercializam a 
marca. Em Portugal, a Delta Cafés é a líder com cerca de 36 
por cento do mercado. O Grupo Nabeiro/Delta Cafés conta 
com cerca de dois mil colaboradores. 
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A linha raiana, entre o Alentejo e a Extremadura, faz parte de 
uma das mais longas e estáveis fronteiras da Europa. Longe da 
crispação de outros tempos, a velha fronteira já não é apenas 
o limite simbólico de um país. Ela representa um espaço de 
encontros, influências, relações, trocas e até cumplicidades. 

Nas duas regiões fronteiriças, ‘saltar’ de um lado para 
o outro é um hábito e uma tentação. Por isso, o turismo 
transfronteiriço existe naturalmente. E, em termos globais, 
a atracção recíproca marca de maneira clara os números 
atingidos nas indústrias turísticas dos dois mercados 
vizinhos. Para o nosso país, a Espanha é um mercado 
estratégico prioritário: é o segundo em termos de número 
de hóspedes, o terceiro a nível de dormidas e o primeiro 
no excursionismo. Para Espanha, o mercado português é o 
sexto no ranking dos principais emissores de turistas.

Um recente protocolo, assinado entre a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

TURISMO RAIANO TENDE A CRESCER
Outrora de costas voltadas por atavismos históricos, o Alentejo e a vizinha 
Extremadura espanhola, à semelhança de outras regiões fronteiriças, têm vindo a 
ultrapassar barreiras físicas e psicológicas. O turismo é disso um bom exemplo.

(CCDRA) e a Junta da Extremadura, olha para o turismo como 
“um aspecto fundamental na concertação de sinergias entre 
as duas regiões, no âmbito do qual as acções de cooperação, 
podem ser decisivas para o progresso das populações, se 
delas resultar a vinda de visitantes de todo o mundo”.

Um dos pólos de grande atracção para visitantes vindos 
de longe será (já é) a barragem do Alqueva. O maior lago 
artificial da Europa tem 250 quilómetros no total, com 
83 quilómetros de comprimento e 1.160 quilómetros de 
margens. Foi em seu redor que municípios alentejanos e 
extremenhos se reuniram para um projecto estruturante, 
que espera aprovação final e que visa promover os espaços 
recreativos do Alqueva, criar infra-estruturas de apoio 
à actividade náutica, dinamizar o património natural e 
arquitectónico e promover, em conjunto, os dois lados da 
fronteira. Para Juan Arribas, secretário-geral da confederação 
de empresários da Extremadura, “articular o potencial 
turístico do Alqueva/Alentejo com o da Extremadura, para 
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ser vendido no mercado turístico global, permitiria juntar 
num pacote excepcional percursos naturais, culturais e 
históricos, o golfe, a gastronomia, a hotelaria, os roteiros 
vitivinícolas, as ganadarias e as corridas de touros”.

No terreno, as iniciativas inter-regionais multiplicam-se e 
algumas pelo seu alcance e significado merecem destaque. 
O projecto “Por Terras Raianas” é uma aliança estratégica 
de participação e desenvolvimento turístico-patrimonial que 
envolve 12 localidades históricas da raia luso-espanhola: 
Castelo de Vide, Marvão, Campo Maior, Estremoz, Elvas, 
Coria, Albuquerque, Olivenza, Valência de Alcântara, 
Barcarrota, Jerez de Los Caballeros e Almendralejo. O 
projecto visa criar um circuito turístico por terras raianas, 
irmanadas por características, recursos, interesses e, por 
vezes, necessidades comuns. 

O projecto IFERIAS, que junta os municípios de Moura, 
Estremoz e Zafra, tem como grande objectivo a realização 
de seminários temáticos e a divulgação das feiras ganadeiras 
e os leilões de gado, muito representativas das economias 
locais. Um outro projecto, em que os parceiros são a Câmara 
de Badajoz, Estremoz, Marvão e Alter do Chão, denominado 
REDHIS, pretende realizar obras de recuperação e valorização 
do património edificado, para dotar aqueles espaços 
transfronteiriços de maiores competências turísticas. Também 
os municípios de Reguengos de Monsaraz e de Almendralejo, 
assinaram um protocolo de cooperação com o objectivo 
de implementar infra-estruturas e acções de promoção no 

enoturismo destes concelhos. Relevo ainda para a estreita 
colaboração entre as edilidades de Évora e Mérida, no 
domínio da pintura e da fotografia, no âmbito do programa 
transfronteiriço Lusitânia para a cultura e o turismo.

Os turistas com deficiência motora, ou com mobilidade 
reduzida, vão também poder descobrir o Alentejo e a 
Extremadura. Através do Guia de Turismo Acessível, escrito em 
português, espanhol e inglês, o guia resulta de um projecto 
luso-espanhol, intitulado ”Rotas sem Barreiras”. Incide em 12 
concelhos alentejanos e em 19 da província de Badajoz. Outra 
grande iniciativa é o CLER (Rede Transfronteiriça de Museus 
e Espaços Expositivos Municipais), promovido conjuntamente 
pela Área de Desarrollo Local da Diputación de Badajoz e 
pela Associação de Municípios do Norte Alentejano. Tem 
como grandes objectivos a criação de grupos de defesa 
do património cultural e histórico, aumentar o atractivo 
das povoações, traçar rotas culturais conjuntas e reforçar 
as relações com os operadores económicos em matéria de 
turismo cultural e/ou rural.

Numa recente visita ao Alqueva, destinada a entregar o 
prémio “Puente de Alcântara” à valência hidroeléctrica da 
barragem, o próprio Rei de Espanha, perante a imagem 
esmagadora da grande albufeira, sintetizou o espírito de 
cooperação reinante na região fronteiriça: “as grandes 
possibilidades de desenvolvimento turístico que o Alqueva 
abre, devem ser o mote para uma reforçada e cada vez mais 
frutífera cooperação transfronteiriça”. 



No contexto das relações comerciais entre Portugal e a Co-
munidade da Extremadura, e tendo em conta que o merca-
do espanhol é considerado prioritário para Portugal, cabe 
destacar o importante incremento dos fluxos comerciais e 
o crescente mercado transfronteiriço. Tendo presente esta  
realidade, a Câmara Hispano Portuguesa tem uma Delega-
ção em Badajoz cujo objectivo é o apoio às entidades e em-
presas dos dois países com interesses neste mercado.

É cada vez maior o número de empresários, tanto de um 
como do outro lado da fronteira, a desenvolver as suas ac-
tividades no país vizinho, atraídos pelas crescentes opor-
tunidades de negócio que se lhes oferece a proximidade 
física e as vantagens do Mercado Único. No caso concreto 
da Extremadura, com aproximadamente 63 mil empresas e 
a abertura anual de cerca de duas mil empresas, oferece as 
condições ideais para um primeiro contacto do empresário 
português com o mercado espanhol, aproveitando a proxi-
midade geográfica. 

E como prova, temos o exemplo da implantação nesta Comu-
nidade das principais entidades bancárias portuguesas, como 
é o caso do Banco Espírito Santo e do Banco Caixa Geral do 
grupo Caixa Geral de Depósitos e de importantes empresas 
como a Blocotelha, em Badajoz, fabricante de coberturas para 
edifícios e telhados, e da BA Vidros, fabricante de garrafas de 
vidro, na localidade de Villafranca de los Barros.  

Por outro lado, há já alguns anos que Portugal tem vindo a 
converter-se no principal destino de numerosos investimen-
tos espanhóis relacionados com projectos agro-alimentares. 
De facto, nos últimos cinco anos multiplicaram-se os inves-
timentos em olivais, que mereceram particular atenção das 
empresas da Extremadura.

Notável é também o número de turistas desta Comunidade 
que visitam regularmente as praias portuguesas de Setúbal, 
Comporta e Tróia, notando-se um aumento dos que esco-
lhem esta última zona de veraneio, não só para passar um dia 
na praia, mas também como destino de férias de verão. 

Esta região de Portugal representa para a Extremadura um 
mercado importante, uma vez que os portos de Lisboa e Sines 
são os que se apresentam mais próximos desta Comunidade.

A Junta da Extremadura desempenhou um importante papel 
neste campo, animando os empresários desta Comunidade a 
alargar as suas iniciativas empresariais em Portugal. Também é 
justo destacar o apoio que o governo da Extremadura está a 
desenvolver no sentido de fomentar o ensino da Língua Portu-

RELAÇÕES SÓLIDAS
>POR CAROLINA FERREIRA, CÂMARA HISPANO PORTUGUESA

guesa através da Escola Oficial de Idiomas, sendo muito eleva-
do o número de alunos que acedem às aulas.

Somos da opinião que as relações entre Portugal e a Extre-
madura se irão consolidar ao longo dos próximos anos e de 
que a abertura de empresas, tanto de um como de outro 
lado da fronteira, é já imparável. 

Cámara Hispano Portuguesa  
de Comercio e Industria en España
Zurbano 67 - 5ºB
28010 Madrid - Espanha
Tel.: +34 914 422 300          
Fax: +34 914 422 290

carolina.ferreira@chp.es 

www.chp.es 
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Vinte anos depois da primeira aborda-
gem ao mercado espanhol, o sucesso da 
internacionalização da Renova está aí e 
recomenda-se. O volume de negócios da 
empresa atingiu, no último ano, cerca de 
130 milhões de euros. Nos anos mais re-
centes, e de forma sistemática, entre 40 a 
50 por cento das vendas foram realizadas 
fora de Portugal, sendo Espanha, França, 
Bélgica e Angola os mercados externos 
onde a Renova está mais presente.

No seu sector, em todos os segmentos 
de produtos descartáveis de papel para 
consumo doméstico, a Renova continua 
a ser a marca líder no nosso país. No mer-
cado ibérico, a empresa é a campeã no 
segmento dos guardanapos, tendo asse-
gurado uma posição de mercado nalguns 
aspectos superior aos concorrentes direc-
tos, multinacionais de origem americana. 
Na França e na Bélgica, mercados muito 
maduros e conquistados numa etapa 
mais recente – entre 2002 e 2005 – a Re-
nova apostou num produto totalmente 

inovador, o papel com micro-gotículas 
suavizantes, o que lhe assegurou uma 
posição de mercado que tem contado 
com a adesão das principais referências 
da distribuição francesa.

Na cena internacional, um dos factores 
decisivos para a implantação da Renova 
tem sido o papel higiénico preto e a li-
nha de produtos associada (designada 
Renova Black). A empresa faz do apro-
veitamento do grande sucesso e visibili-

dade desta autêntica estrela da compa-
nhia, o cartão de visita para dinamizar 
as exportações e obter maiores volumes 
de negócio com outros produtos ino-
vadores, nem sempre tão fáceis de co-
municar, como por exemplo a gama de 
produtos ecológicos Renovagreen. Com 
efeito, o Renova Black conseguiu obter 
mais de cinco centenas de registos de 
imprensa, alguns dos quais em meios de 
comunicação à partida pouco talhados 
para publicitarem papel higiénico como 

Quase a completar 70 anos de existência, a Renova exporta os seus produtos 
descartáveis de papel para dezenas de mercados. Só na última década o volume de 
negócios da empresa cresceu mais de 60 por cento.

RENOVA
VOCAÇÃO GLOBAL
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Renova
Fábrica de Papel 
do Almonda, SA

2354-001 Zibreira
Torres Novas
Tel.: +351 249 830 200
Well-being.world@renova.pt 

www.renova.pt 

sendo um item trendy (New York Times 
ou Wallpaper, por exemplo). Mesmo 
mercados tão distantes como o Japão, a 
Austrália ou a Coreia do Sul têm propor-
cionado novas oportunidades de expan-
são internacional a reboque do grande 
sucesso do Renova Black.

Para os responsáveis da empresa, a ino-
vação e a persistência têm sido os mo-
tores que permitem à Renova continuar 
a entrar em novos mercados. Papéis 
‘locionados’, com características melho-
radas de suavidade e absorção, soluções 
anti-bacterianas, papéis perfumados e 
coloridos, papéis testados dermatologi-
camente e o papel higiénico preto são o 
vértice mais visível da aposta da empresa 
na inovação, que também se projecta no 
cuidado e actualidade das embalagens e 
na comunicação da marca.

Antes da internacionalização industrial 
– um passo cada vez mais provável no 
horizonte do desenvolvimento da empre-
sa – a Renova consegue divulgar a sua 
marca pelo mundo, distribuindo os seus 
produtos em mais de 40 mercados, na sua 
maioria países da OCDE, mas também em 
mercados emergentes de grande impor-
tância estratégica como a Rússia, o Sudo-
este Europeu, Angola e Norte de África.

A Renova está instalada em Torres Novas, 
com duas unidades de produção e conta 
com cerca de 600 colaboradores fixos.

O volume de negócios consolidado da 
NG atingirá este ano os 40 milhões 
de euros e a sua estratégia passa pela 
Coldkit Ibérica, o centro nevrálgico de 
toda a actividade industrial e de I&D do 
grupo. Apesar de contar com mais três 
fábricas – em Espanha, França e Brasil 
–, é ela a força motriz do conjunto de 
empresas. É ali que são concebidos os 
produtos mais competitivos, fruto da 
qualidade e da inovação. É também da 
unidade de Nelas que sai quase toda 
a produção, cerca de metade da qual 
é vendida nos mercados externos. No-
meadamente, é daí que saem as câma-
ras frigoríficas modulares para o sector 
Horeca, as divisórias modulares para 
salas limpas (indústria farmacêutica) e 
as portas isotérmicas para a indústria 
agro-alimentar, logística alimentar e 
supermercados.
 
Foram os quadros nacionais da Coldkit 
que também desenvolveram a Matrix, 
uma inovadora câmara frigorífica co-
mercial modular e uma nova gama de 
portas frigoríficas. 

A Matrix está no topo das vendas em 
doze países, surpreendeu o mercado 
pelo design e conquistou-o pelas ele-
vadas prestações e preço competitivo. 
Desde que foi lançada, há quatro anos, 
a sua produção não pára de crescer e 
de angariar clientes: cerca de 6.000 
unidades serão fabricadas em 2008. 
No plano internacional, a Matrix tem 
sido escolhida pelos mais prestigiados 

A Coldkit Ibérica é uma empresa industrial situada em 
Nelas, detida a 100 por cento pela ‘holding’ nacional 
NG - Negócios e Gestão SGPS, com uma facturação de 
22 milhões de euros no mercado interno e exportando 
mais de 50 por cento da sua produção para cerca de 15 
países em todo o mundo.

COLDKIT
TECNOLOGIA NACIONAL 
DE SUCESSO

clientes estrangeiros. Assim aconteceu 
para as áreas de restauração do Ter-
minal 4 do aeroporto de Madrid, para 
equipar a Cidade Financeira do Banco 
Santander também em Madrid, vários 
hotéis das cadeias Sheraton, Mélia e 
Wimbledon e, no mercado interno, as 
cozinhas do Casino de Lisboa e, proxi-
mamente, o luxuoso futuro complexo 
hoteleiro Colombo’s em Porto Santo.

A Coldkit foi também seleccionada 
para equipar a cadeia McDonalds na 
Austrália, e os seus produtos industriais 
estão em todas as principais cadeias 
de supermercados, tanto em Portugal 
como no Brasil.

Com uma gama de produtos muito exi-
gente, a Coldkit é um importante cons-
trutor de salas limpas para a indústria 
farmacêutica e de I&D. Foi o caso da 
ampliação da fábrica da Labesfal/Fresi-
nius e no passado recente a Antral Ci-
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pan, em Portugal, ou, no mercado es-
panhol, onde a empresa participou na 
construção de um importante centro de 
I&D em Saragoça, exemplos entre mais 
de 120 instalações em toda a Península 
Ibérica em torno da afirmação de uma 
nova marca do grupo, a Purever Tech.

Para reforçar a sua posição no mercado 
ibérico, o grupo, com o apoio do seu 
accionista maioritário (Joaquim Viei-
ra Coimbra) investiu, em 2007, numa 
moderna fábrica em Cuenca (Espanha), 
com uma linha de produção em contí-
nuo de painéis isotérmicos. Uma fábri-
ca que representou um investimento de 
12 milhões de euros e que possui uma 
capacidade de 1,5 milhões de metros 
quadrados de painéis ao ano. Para Luís 
Coelho Borges, Administrador-Delega-
do da Coldkit e do grupo, foi “um dos 
passos mais importantes que demos 
porque veio reforçar a nossa posição 
competitiva e permitiu deixar para a 
fábrica de Nelas da Coldkit, a fabrica-
ção de produtos de maior tecnologia 
e valor acrescentado”. Com a Coldkit 
Espanha e com esta nova unidade, as 
vendas no competitivo mercado espa-
nhol deverão, já em 2008, superar os 
15 milhões de euros.  

No Brasil, o grupo possui também uma 
importante participação industrial na 
MBP-Isoblock, o número dois do mer-
cado brasileiro, facturando 20 milhões 
de euros e encontrando-se em plena 
expansão industrial com a construção 

de uma nova unidade fabril em Campo 
Grande (Mato Grosso do Sul), com 20 
mil metros quadrados de área coberta.

Com uma estratégia de afirmação de 
marca e de produtos industriais nacio-
nais, a Coldkit acredita que pode conti-
nuar a crescer nos mercados internacio-
nais, em particular no Europeu. “Temos 
uma estratégia clara e seguimos um 
Plano Estratégico que apresentámos 
em 2005 aos accionistas, quando a NG 
comprou e estruturou o grupo como ele 
é hoje”, afirma o administrador da Col-
dkit que acrescenta: “trabalhamos para 
provar que é viável existirem indústrias 
nacionais competitivas, com tecnologia 
própria e com ambição de serem re-
conhecidas internacionalmente e que 
esse caminho compensa. Ou seja, cria 
postos de trabalho, riqueza para o país 
e remuneração para os accionistas, que 
acreditaram no projecto”. 
 
Além de ambicionar vir a liderar o mer-
cado ibérico, onde já é um destacado 
número dois, no futuro, a empresa 
está a crescer a olhos vistos em Fran-
ça e no Reino Unido, onde duplicou 
vendas em 2007. Acima de tudo, quer 
também, na opinião de Luís Coelho 
Borges, “afirmar a marca Coldkit como 
uma referência entre as cinco principais 
empresas europeias no seu sector de 
actividade” sem esquecer que, neste 
momento, a empresa está ainda en-
volvida em processos de transferência 
de tecnologia industrial na Índia e em 

Marrocos, contando, nestes dois mer-
cados, com bons parceiros locais. 

“Vamos igualmente aumentar, já em 
2009, os nossos investimentos em I&D 
para alargar a nossa gama de produtos e 
não descartamos comprar outra empresa 
industrial em Portugal, que encaixe bem 
na nossa oferta comercial internacional”, 
acrescenta o responsável da empresa.

Para diversificar a sua internacionali-
zação e preparar a entrada em novos 
mercados a Coldkit também conta com 
o apoio da AICEP e de apoios do QREN. 
“Nota-se um maior dinamismo e apoio 
às empresas e isso é de salientar”, 
acrescenta Luís Coelho Borges.

A Coldkit considera ter feito o seu ‘tra-
balho de casa’ e encara o futuro com 
optimismo. Em 2008, apesar da crise, 
as exportações vão crescer 15 por cento 
para Espanha e 50 por cento para o Reino 
Unido. Esta boa performance vai permitir, 
já em 2008, um aumento global de ven-
das de 25 por cento e uma forte melhoria 
na rentabilidade da empresa.

Coldkit Ibérica 

Lugar do Poço Forrado 
Zona Industrial de Nelas 
Apartado 7 3520-909 Nelas 
Tel.: +351 232 941 280 
comercial.portugal@coldkit.com 

www.coldkit.pt 
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As características inovadoras desta ferra-
menta de busca, cuja apresentação de-
correu no CCB, no final de Outubro, e 
que vem reforçar o desempenho da aicep 
Global Parques como parceira nacional 
de referência no apoio às estratégias de 
localização, foram enfatizadas por Basílio 
Horta, presidente da Comissão Executiva 
da aicep Portugal Global, e por Francisco 
Nunes e Sá, presidente da Comissão Exe-
cutiva da aicep Global Parques. 

A necessidade de haver um produto 
de referência focado na necessidade 
de identificar soluções de localização 
empresarial no país, consignadas para 
uso industrial, sejam estas parques in-
dustriais com lotes disponíveis ou zo-

O SEU INVESTIMENTO  
NO LOCAL CERTO

O Global Find surge da necessidade de oferecer soluções e serviços globais de 
localização empresarial, com acesso via internet, tendo por base o reconhecimento 
das áreas disponíveis no território nacional. Um factor de sucesso e competitividade à 
distância de um ‘clique’.

nas não infra-estruturadas, integradas 
em Planos Directores Municipais, para 
construção de raiz, foi percepcionada 
pela aicep Global Parques, que desen-
volveu o Global Find. Este novo produ-
to/serviço insere-se, pois, na diversifi-
cação do seu portfolio, que a partir de 
agora disponibiliza o Global Find, servi-
ço integrado de localização, e o Global 
Force, serviço que apoia a concepção 
e a gestão de localizações empresariais 
nas suas diversas vertentes.

Trata-se de uma ferramenta de base 
web, permanentemente actualizada, as-
sente numa plataforma de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), que presta 
serviços a potenciais investidores, identi-

ficando alternativas de localização com 
base em critérios reconhecidos (distân-
cias a acessibilidades e pólos estratégi-
cos, classificação urbanística, envolvente 
demográfica e económica, valores de 
mercado, entre outros), previamente 
definidos e seleccionados pelo potencial 
investidor, e que permite ao utilizador 
registado a livre procura em mapas por 
navegação directa e a pesquisa de locais 
de interesse industrial à sua medida.  

Na realidade, cada actividade – e por-
tanto cada projecto – possui necessi-
dades específicas, a que o Global Find 
procura responder da forma mais com-
pleta possível. Essas necessidades po-
dem exigir, como factor determinante, 
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num caso a área a ocupar, noutro as 
acessibilidades (rodoviárias, ferroviárias, 
portuárias ou aeroportuárias), noutro 
ainda a proximidade de determinados 
mercados, noutro uma utilidade essen-
cial para a actividade (água, gás, elec-
tricidade) ou ainda a disponibilidade e 
a qualificação dos recursos humanos. 
Sendo as variáveis, em termos de ne-
cessidades específicas do investimento, 
as mais diversas, estas são naturalmen-
te contempladas na busca de localiza-
ção proporcionada pelo Global Find. 

A necessidade de ir ao encontro dos re-
quisitos dos investidores foi realçada pelo 
presidente da AICEP: “A introdução, 
numa plataforma que forme mercado, 
de mecanismos identificadores de loca-
lização empresarial – em lote de Zona 
PDM ou Parque empresarial – capazes 
de gerar comparabilidade e dar destaque 
às características de cada oferta, será um 
importante instrumento de qualificação 
e de divulgação nacional e internacional 
dos espaços de localização empresarial 
potencialmente disponíveis”.

Além da sua utilidade específica, o novo 
produto/serviço potencia necessariamen-
te os objectivos estratégicos da Global 
Parques, como sejam o contribuir para 
o ordenamento do território, para a pre-
servação ambiental, para a consolidação 
de infra-estruturas adequadas e de qua-
lidade, assim como para a eficiência co-

lectiva, conseguida através da partilha de 
infra-estruturas e de prestadores de uti-
lities, de modo a reforçar a colaboração 
intra-empresarial e a potenciar a eficiên-
cia do investimento público e a compe-
titividade do território nacional. A finali-
dade é colocar o país no mapa mundial 
da oferta de localização de acolhimento 
empresarial de excelência.   

Na ocasião, foi sublinhado por Basílio 
Horta que “um retorno mais rápido do 
investimento público e privado, e a prá-
tica de preços de serviços logísticos e de 
fornecimento de utilidades competiti-
vos, podem ser concretizados se o orde-
namento da oferta de solo industrial e 
logístico puder ser antecipado e for ca-
paz de gerar as sinergias inerentes a uma 
utilização conjunta das infra-estruturas e 
dos serviços por elas prestados”.

A aicep Global Parques integra o univer-
so da aicep Portugal Global – Agência 
para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, sendo empresa/parceira na-
cional de referência no apoio a estraté-
gias de localização de áreas empresariais. 
Nesta medida, o Global Find, ferramenta 
de localização disponibilizada em portu-
guês, espanhol, inglês e, proximamente, 
em mandarim, permite localizar espaços 
infra-estruturados ou não, portos e ter-
minais portuários, aeroportos, platafor-
mas logísticas, acções de procurement 
personalizadas, localização de empresas 

de actividade industrial e logística, assim 
como outros recursos de interesse para 
os investidores. 

Num nível avançado, o cliente pode ace-
der a informação vária, como seja a tipo-
logia de espaço, localização Nut III, área 
disponível, infra-estruturas, existência de 
redes (água, gás, electricidade, sanea-
mento, fibra óptica),  actividades econó-
micas, centros empresariais e de saber, 
demografia e níveis de ensino, assim 
como relatórios diversos em PDF (lote, 
zona PDM, comparativo, parque, região) 
com informação fundamental para a op-
timização da localização física do inves-
timento. Este serviço disponibiliza igual-
mente apoio de consultoria, realizado 
por especialistas da aicep Global Parques, 
caso o cliente opte por esta solução.

O Global Find envolve os principais 
agentes detentores de informação a ní-
vel nacional, na área da sua prestação 
de serviço, o que lhe confere uma vasta 
abrangência de dados. São eles: Direc-
ção-Geral do Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), 
Instituto Nacional de Estatística (INE), 
câmaras municipais, associações empre-
sariais, entidades gestoras de parques e 
empresas fornecedoras de utilities. 

globalparques@globalparques.pt

globalfind@globalparques.pt
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ÁUSTRIA

Geograficamente distante de Portugal, a Áustria surge bem no 
centro da Europa, próximo dos países de Leste e Sudeste europeus, 
com quem mantém relações privilegiadas. Economia robusta 
– cresceu 3,1 por cento em 2007 –, a Áustria é um mercado com 
oportunidades que os empresários portugueses não devem 
desperdiçar. Sobretudo se tivermos em atenção que o mercado 
austríaco pode também ser a plataforma para a realização de 
negócios e investimentos nos países vizinhos.

PLATAFORMA PARA LESTE  
E SUDESTE EUROPEUS
>POR ANA ISABEL DOUGLAS, DIRECTORA DO ESCRITÓRIO DA AICEP NA ÁUSTRIA 
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“Com uma economia 
robusta, a Áustria não 
perdeu atractividade e tem 
um potencial de negócios 
que os agentes económicos 
portugueses não deveriam 
ignorar.”

Até à última década do século XX, a 
Áustria surgia no mapa geopolítico 
como a fronteira da Europa Ocidental 
com o então Leste Europeu e Portugal 
como a fronteira da Europa a Ociden-
te. No início do séc. XXI a posição de 
Portugal mantém-se, mas a Áustria, 
ao contrário, e graças ao alargamento, 
encontra-se agora bem no centro da 
Europa e a um passo dos novos mem-
bros da UE, seus vizinhos e com quem 
mantém relações privilegiadas.

Com uma economia robusta – o cres-
cimento real do PIB foi de 3,1 por cen-
to em 2007 e, apesar da actual crise 
económico-financeira, deverá atingir 
1,9 por cento em 2008 (até Outubro 
o prognóstico era de 2,1 por cento) –, 
a Áustria não perdeu atractividade e 
tem um potencial de negócios que os 
agentes económicos portugueses não 
deveriam ignorar. 

Quando se fala de áreas “onde é pos-
sível fazer crescer as exportações” – e 
tendo em vista que alguns dos princi-
pais clientes de Portugal, os chamados 
mercados prioritários, registam que-
bras nas expedições –, vale a pena ar-
riscar um olhar estratégico para a Áus-
tria como alternativa possível, já que 
é um dos países mais ricos da Europa, 

Os investidores austríacos não se deixaram impressionar 
pela crise financeira mundial e o investimento da Áustria 
no estrangeiro atingiu, nos primeiros seis meses de 2008, 
o montante de 9,3 mil milhões de euros, ou seja, mais 
do que o valor normalmente investido num ano inteiro. 
O desinvestimento no mesmo período foi inferior a 
800 milhões e os lucros reinvestidos – em estimativa 
provisória – chegaram a 2,6 mil milhões de euros. A estes 
valores junta-se ainda o de investimentos particulares 
em propriedade/imóveis no estrangeiro (100 milhões 
de euros) e das chamadas Special Purpose Entities 
– holdings estrangeiras sem actividade económica na 
Áustria –, no total de 200 milhões de euros.

O principal país destino do investimento austríaco 
foi, no primeiro semestre de 2008, a Alemanha (2,1 
mil milhões de euros), o que não é de admirar já que 
se trata do maior parceiro económico da Áustria, 
absorvendo 29,07 por cento das suas exportações. 
Seguem-se os investimentos na Ucrânia, Rússia, Croácia, 

República Checa e Roménia – os mercados emergentes 
mais promissores em termos de crescimento no espaço 
económico do Centro e Leste da Europa. Com um 
volume global da ordem de 500 milhões de euros, a 
Áustria investiu ainda em Chipre, Itália e Hungria. Os 
sectores predominantes foram o financeiro, imobiliário, 
energia e indústria alimentar.

O investimento directo estrangeiro (IDE) na Áustria, 
no período em análise, foi muito significativo em 
termos absolutos, atingindo 6 mil milhões de euros, 
dos quais 2,9 mil milhões foram lucros reinvestidos. 
O IDE na Áustria é proveniente de poucos países e 
assenta sobretudo no reinvestimento de lucros em 
participações já existentes, estabilizando assim a 
distribuição regional. Como investidores tradicionais 
surgem a Itália, os Países Baixos e a Alemanha. A Suíça 
e o Reino Unido são igualmente fortes investidores 
neste país. De referir um desinvestimento de 1,7 mil 
milhões de euros com origem nos Estados Unidos.

Áustria investe

com enorme qualidade de vida, forte 
poder de compra e a um passo dos no-
vos membros da União Europeia, que 
são mercados emergentes com eleva-
dos índices de crescimento. 

A Áustria não é apenas um mercado 
interessante per se, pelas razões já assi-
naladas, como também é um excelente 
ponto de partida para negócios e in-

vestimentos nos mercados emergentes 
circunvizinhos, não só os da UE, mas 
também alguns aspirantes a membro da 
União como a Croácia, Sérvia e Montene-
gro, Macedónia, Albânia e Turquia. Com 
todos eles a Áustria tem um excelente re-
lacionamento económico, forte presença 
e know-how, encontrando-se entre os 
maiores países investidores na região do 
Centro, Leste e Sudeste da Europa.

Ao profundo conhecimento que impera 
na Áustria sobre os mercados vizinhos 
não é alheio o trabalho de investigação 
e análise macro e micro económica leva-
do a cabo por diversas Instituições sede-
adas na Áustria, como o WIIW (Instituto 
de Estudos Económicos Internacionais 
de Viena) ou o WIFO (Instituto Austríaco 
de Investigação Económica), para além 
dos departamentos de investigação e 
M&A dos principais bancos, que muito 
têm contribuído para a sensibilização 
dos investidores nacionais e internacio-
nais para as oportunidades que se abri-
ram e abrem ainda nestes mercados.  

Inúmeras empresas e grupos interna-
cionais têm estabelecido neste país os  
“quartéis generais” para gerir as suas 
operações nos países da Europa Cen-
tral e Oriental apontando como crité-
rios de selecção o nível profissional, a 
competitividade, a qualidade de vida 
que a Áustria oferece aos quadros ges-
tores, com elevados padrões educacio-
nais e culturais, o nível de segurança e 
a excelente infra-estrutura.

No centro da Europa
Viena, a capital austríaca, é a terceira 
cidade que tem sede permanente da 
ONU, abrangendo, entre outros de-
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partamentos, a UNIDO e a entidade de 
controlo da energia atómica IAEA. É 
também a sede de outras organizações 
multilaterais e internacionais como a 
OPEC e a OSCE (Organização para a 
Cooperação e Segurança na Europa) 
– esta última veio de Estocolmo para 
Viena em 1986 por dois anos e acabou 
por ficar em regime permanente. Não 
será difícil perceber porquê.

Nestas organizações multinacionais e 
nas representações diplomáticas estran-
geiras trabalham mais de 4.000 pessoas 
de vários países, com uma diversidade 
de culturas, e que com as suas famílias 
aqui residentes muito contribuem para 
a faceta cosmopolita e multicultural da 
cidade de Viena. 

O povo austríaco é cordial, respeitador, 
bem-educado e bastante tradicionalista, 
falando das gerações mais antigas. A 
juventude é moderna, dinâmica, aber-
ta, curiosa, criativa e interessada. Desde 
muito cedo os jovens começam a tra-
balhar para financiar as férias e lazer, 
normalmente têm como exemplo os 
pais que trabalham e, por conseguinte, 
cresceram no mundo do trabalho, que 
ajuda a formar a consciência profissio-
nal. A oferta cultural é enorme e está 
integrada no sistema educacional, pelo 
que a juventude desde muito cedo toma 
conhecimento e participa com interesse 
nas manifestações culturais.

Por outro lado, em termos de investi-
mento directo da Áustria no estrangei-
ro, as mais representativas empresas  
austríacas dominam o panorama a Cen-
tro e Leste, quer no âmbito dos serviços 
(bancos, seguradoras, imobiliária), do co-
mércio (principais cadeias de distribuição 
alimentar, de mobiliário, do-it-yourself, 

A aposta nos mercados do Centro e 
Leste europeus continua a fazer parte 
das estratégias operacionais dos agen-
tes económicos da Áustria: num inqué-
rito levado a cabo pela consultora A.T. 
Kearney e pela Universidade de Econo-
mia de Viena, 97 por cento dos direc-
tores de grandes empresas austríacas 
confirmam que o alargamento da UE 
trouxe resultados muito positivos, e 
70 por cento consideram o Leste cla-
ramente como a zona de crescimento 
sustentado número um.

Tanto a banca como o sector de seguros, 
considerados como “pontas de lança” 
na abordagem dos mercados, vêem no 
Leste da Europa um enorme potencial 
de crescimento que, segundo as estatís-
ticas, se pode comparar ao crescimento 
do mercado chinês, mas numa dimen-
são muito mais adaptada às capacida-
des de resposta das empresas locais e, 
além disso, num ambiente europeu.  

Em 2007-2008 o crescimento médio 
desta zona ronda os 5,5 por cento, ape-
nas um pouco inferior ao valor médio 
de 6,2 por cento atingido em 2006, o 
mais alto registado nos últimos anos. 
Até agora o crescimento económico da 
região desenvolveu-se com uma menor 
pressão inflacionista do que a esperada. 

Efectivamente, tem sido o intercâmbio 
comercial com os mercados emergentes 

“O mercado austríaco pode 
e deve ser encarado também 
como plataforma para a 
realização de negócios e 
investimentos nos países do 
Centro e Leste da Europa”.

automóvel, entre outras), quer na des-
locação de inúmeras linhas de produção 
para aquele lado da Europa (têxteis, cal-
çado, materiais de construção, etc.), não 
esquecendo as grandes empresas aus-
tríacas de construção que logo no início 
dos anos 90, com a abertura das fron-
teiras, praticamente “reconstruíram” as 
principais cidades vizinhas.

Investir a Leste
A Áustria é o maior investidor na Bul-
gária, Eslovénia, Croácia, Montenegro 
e Bósnia Herzegovina, e´o segundo in-
vestidor na Roménia e o terceiro maior 
investidor na Hungria, Eslováquia, Repú-
blica Checa, Albânia, Ucrânia e Sérvia.  

©Austrian National Tourist Office - Wiesennhofer
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da Europa Central e Oriental que tem 
sustentado o crescimento constante 
das exportações austríacas, fazendo da 
Áustria um dos países que mais apro-
veitou do alargamento da UE e possi-
bilitando-lhe índices de crescimento 
económico superiores à média da UE, 
com um posicionamento respeitável no 
seio da UE27 (ver quadro 1).

A importância da Áustria como parcei-
ro neste espaço económico da Europa 
Central é indiscutível e tem sido conti-
nuamente comprovada. O escritório da 
AICEP em Viena, que iniciou as suas ac-
tividades ainda no tempo do antigo Fun-
do de Fomento de Exportação, trabalha 
nestes mercados há mais de 30 anos 
– no início era responsável pela maioria 
dos países situados entre a Áustria e a 
Rússia. Hoje em dia, face à evolução da 
geografia económico-política europeia 
que justifica a presença da Agência nos 
diversos mercados, o escritório de Vie-

POSICIONAMENTO DA ÁUSTRIA NA UE-27 COMPARAÇÃO COM OS TOP 3
PIB per capita (Euros) PIB Crescimento real (%) Dívida Pública (%) Desemprego

2007 (€) 2007 (%) 2007 (%)

Luxemburgo (1°) 75.200 Eslováquia (1°) 10,4 Finlândia (1°) 5,3 P. Baixos (1°) 3,2

Irlanda (2°) 42.700 Letónia (2°) 10,3 Dinamarca (2°) 4,4 Dinamarca (2°) 3,7

Dinamarca (3°) 41.700 Lituânia (3°) 8,8 Suécia (3°) 3,5 Chipre (3°) 3,9

UE27 24.800 UE27 2,9 UE27 -0,9 UE27 7,1

Austria (8°) 32.600 Austria (18°) 3,1 Austria (15°) -0,5 Austria (5°) 4,4

Fonte: EUROSTAT, STATISTIK AUSTRIA. (08/08/2008).

Com o intuito de manter a atractividade do país como 
localização económica de excelência e de assegurar 
postos de trabalho, a Áustria adoptou com entusiasmo 
o programa de modernização da economia previsto 
no Tratado de Lisboa, com o que pretende atingir, até 
2010, o nível dos líderes mundiais – EUA, Israel, Japão 
e Suíça. O objectivo do governo tem sido aumentar 
o investimento em investigação e desenvolvimento 
dos actuais 2,63 por cento do PIB para 3 por cento em 
2010. No primeiro semestre de 2008 já houve um in-
cremento de 8,1 por cento para um total de 7,5 mil 
milhões de euros.

Neste domínio, a Áustria encontra-se em 13° lugar na 
escala mundial, muito acima da média europeia, se-
guindo uma política que visa aumentar o potencial do 
mercado para produtos inovadores, nomeadamente 
o processamento electrónico nos serviços de saúde 
(eHealth), têxteis de protecção, construção com baixo 

teor de consumo energético, reciclagem, produtos de 
base biológica e energias renováveis.

Existem na Áustria inúmeras pequenas e médias em-
presas destes sectores, com as quais as empresas por-
tuguesas terão, certamente, boas possibilidades de 
cooperação. A lista de soluções com procura mundial é 
vasta e vai da biometria e produtos biotecnológicos à 
informática, incluindo um largo espectro de inovações 
electrónicas, novos materiais, energias renováveis ou 
sistemas inovadores de reciclagem de resíduos e trata-
mento de lixo.

O escritório da AICEP em Viena está preparado para 
dar resposta a pedidos de empresas portuguesas nes-
te e noutros sectores, dispondo de uma sala multiusos 
para utilização dos empresários que se desloquem à 
Áustria e necessitem de fazer apresentações a poten-
ciais parceiros e/ou compradores locais. 

Aposta na inovação

©Austrian National Tourist Office - Niederstrasser
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na, pela proximidade e dimensão, cobre 
ainda a Eslováquia e a Eslovénia. 

Representativos são os grupos e empre-
sas portuguesas que reconheceram as 
vantagens e optaram pela Áustria para 
gerir os seus negócios nesta área geográ-
fica, com maior ou menor representação 
e volume de negócios. O primeiro foi o 
grupo Amorim que, em finais da década 
de 60, a partir de Viena, fornecia rolhas à 
indústria vitivinícola da zona, bem como 
outros produtos em cortiça para a cons-
trução. Bastante mais tarde, mas com 
enorme eficiência, veio o grupo Portucel 
Soporcel, que controla, a partir da central 
de Viena, 13 mercados da Europa Central 
e Oriental e a Suíça; depois a Logoplas-
te, com uma produção Hole-in-the-Wall 
na Áustria e na República Checa; e, mais 
recentemente, veio a Efacec que abriu es-
critório na capital austríaca para controlar 
a sua presença nos mercados vizinhos.

No Outono de 2003 e na perspectiva do alargamento da UE a estes países, 
os Presidentes da Câmara de Viena, os governadores das Províncias da Baixa 
Áustria e Burgenland, bem como representantes municipais da região e 
cidades da Morávia do Sul, oeste da Eslováquia e da Hungria reuniram-se 
e apresentaram o projecto CENTROPE (http://centrope.info/baernew), uma 
região europeia constituída por distritos/províncias de quatro países: Áustria 
(Províncias Federais de Viena, Baixa Áustria e Burgenland) Eslováquia (com 
as regiões de Bratislava, Morávia do Sul e Trnava), Hungria (Györ - Moson - 
Sopron) e República Checa (Brno, Boémia e Morávia do Sul). Esta zona cobre 
13 regiões e abrange uma população de cerca de oito milhões de habitantes. 
O projecto, financiado pela Europa, prevê cooperações essencialmente em 
quatro vertentes: Economia (inovação, investigação e desenvolvimento), 
Estrutura (infra-estruturas, trânsito, planeamento territorial, meio ambiente), 
Social (mercado de trabalho, qualificação e emprego) e Identidade (cultura, 
criatividade, lazer, desportos e turismo). 

Como espaço económico, a CENTROPE promove-se pela estabilidade política 
e legal, taxas de crescimento acima da média europeia, e pelas excelentes 
possibilidades de educação e formação, com mais de 40 universidades e 
institutos equivalentes, grande capacidade de produção, uma política fiscal 
atractiva para as empresas e, em parte, custos de mão-de-obra competitivos. 
Os sectores que acusam uma preferência por esta região são a biotecnologia, 
automóvel e as TIC, surgindo parques industriais e tecnológicos, clusters e 
outras formas de cooperação.

Devido à sua posição geopolítica e às circunstâncias históricas – que, se  
fizeram o país perder a hegemonia sobre o território do antigo Império 
Austro-Húngaro, não minimizaram de nenhuma maneira o seu prestígio e 
“autoridade” tácita –, a Áustria, e nomeadamente Viena, retoma abertamente 
a posição de centro desta nova região e plataforma para os grupos e empresas 
internacionais, que desta cidade controlam todos os seus negócios nos 
mercados circunvizinhos, aproveitando das vantagens acima referidas. 

A Áustria no centro da Europa

aicep Portugal Global 
Viena

Handelsdelegation

Opernring 1 / Stiege R/ 2 OG
A 1010 WIEN
Áustria
Tel.: +43 1 585 44 50/9
Fax: +43 1 585 44 45 
aicep.vienna@portugalglobal.pt 

São exemplos que vale a pena seguir e a 
AICEP em Viena disponibiliza o apoio e 
acompanhamento necessários na aborda-
gem do mercado e identificação de par-
ceiros e oportunidades de negócios. 

©Austrian National Tourist Office - Popp
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A nível do comércio internacional, a Áus-
tria ocupa uma posição relativamente ele-
vada no ranking mundial, quer como ex-
portador (23º lugar em 2006), quer como 
importador (21º lugar em 2006), sendo, 
no seio da UE25, o 9º maior exportador 
e o 8º maior importador. No período 
de 2003-2007, é de registar que tanto 
as exportações como as importações  
austríacas cresceram a uma taxa média 
de 16,3 por cento ao ano, acentuando o 
importante papel que o comércio exter-
no tem tido no crescimento da economia 
austríaca. Refira-se que em 2006, pela 
primeira vez, ultrapassou a barreira dos 
100 mil milhões de euros, mais que dupli-
cando o seu valor em relação a 1995.

A UE27 é o principal parceiro comercial 
da Áustria, sendo responsável pelo for-
necimento de cerca de 79 por cento das 
suas importações e pela aquisição de cer-
ca de 73 por cento das suas vendas ao ex-
terior, em 2007. A Alemanha é de longe 
o principal parceiro comercial de Áustria. 
Fora da UE, os EUA e a Suíça surgem na 
3ª e 4ª posições, respectivamente, como 
clientes dos produtos e bens austríacos.

Comércio com Portugal 
O mercado austríaco tem uma importân-
cia intermédia para a economia portugue-

RELAÇÕES ECONÓMICAS 
PORTUGAL – ÁUSTRIA

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL

(103 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Evol.a %
Jan/Jun

2007
Jan/Jun
2008p

Var. % 08/07 

Expedições 170.241 173.386 171.320 181.753 195.355 3,6 102.250 103.701 1,4

Chegadas 331.994 375.435 328.030 342.152 508.742 13,4 213.331 165.712 -22,3

Saldo -161.753 -202.049 -156.710 -160.400 -313.386 -- -111.081 -62.011 --

Coef. Cobertura (%) 51,3 46,2 52,2 53,1 38,4 -- 47,9 62,6 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística     Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003 – 2007     P - Resultados preliminares.

A Áustria tem um peso intermédio no comércio externo português e o saldo da 
balança comercial é deficitário para Portugal. No entanto, no primeiro semestre deste 
ano verificou-se um aumento nas exportações portuguesas para o mercado austríaco, 
acompanhado de uma ligeira redução das importações, atenuando uma evolução 
tradicionalmente desfavorável ao nosso país.

sa, tanto como cliente (22ª posição em 
2007), como fornecedor (18ª posição em 
2007). Entre 2003-2007, a sua posição 
como cliente regrediu sete lugares, man-
tendo-se estável enquanto fornecedor. 

Neste período, a balança comercial bi-
lateral foi continuamente desfavorável 
a Portugal, tendo, em consequência do 
diferencial de dinâmicas de crescimento 
– 3,6 por cento ao ano em média para 
as expedições, e 13,4 por cento para as 
chegadas –, a taxa de cobertura das che-
gadas pelas expedições baixado de 51,3 
por cento em 2003, para 38,4 por cento 
em 2007, do que resultou um aumento 
substancial do défice comercial.

No entanto, e em relação a período ho-
mólogo de 2007, no primeiro semestre 
de 2008 as expedições cresceram 1,4 
por cento, enquanto as chegadas caí-
ram 22,3 por cento, resultando daí uma 
melhoria da taxa de cobertura de 47,9 
por cento para 62,6 por cento, bem 
como uma diminuição do saldo negati-
vo da balança comercial, atenuando-se 
assim significativamente a evolução des-
favorável anteriormente registada.

No que se refere aos produtos exporta-
dos para este mercado, verifica-se um 

grau de concentração relativamente 
elevado, uma vez que mais de 52 por 
cento do valor expedido, em 2007, res-
peita a apenas dois grupos de produ-
tos – máquinas e aparelhos, com 27,2 
por cento do total, e vestuário com 
24,9 por cento. Dos restantes grupos 
de produtos, destacam-se ainda, em 
2007, os metais comuns (8,5 por cento 
do total expedido), os veículos e outro 
material de transporte (7,1 por cento) e 
os plásticos e borracha (6,4 por cento).

Todavia, no seu conjunto, a estrutura 
expedidora é, por grandes agrupamen-
tos, relativamente equilibrada, partici-
pando no valor global expedido os bens 
de capital com cerca de 35,6 por cento, 
os produtos intermédios com 31,1 por 
cento e os bens de consumo com 33,2 
por cento. Há que realçar, todavia, que a 
participação dos bens de capital no total 
expedido subiu de 22,6 por cento em 
2003, para 35,6 por cento em 2007, ga-
rantindo, assim, o aumento da represen-
tatividade dos produtos de maior valor 
acrescentado no total expedido.

De acordo com os dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas expor-
tadoras para a Áustria caiu de 807 em 
2000 para 717 em 2006 (último ano 
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disponível), traduzindo provavelmente 
o aumento da concorrência no merca-
do para os bens de amplo consumo.

Em relação às importações portuguesas 
da Áustria, 61,3 por cento são relativas a 
dois grupos de produtos – veículos e ou-
tro material de transporte com 39,5 por 
cento do total e máquinas e aparelhos 
com 21,8 por cento –, mas em termos 
de valor acrescentado a estrutura expedi-
dora austríaca é mais rica do que a nossa, 
uma vez que cerca de 63 por cento do 
valor expedido é constituído por bens de 
capital (dados de 2007). Dos restantes 
grupos de produtos, destacam-se, ainda, 
em 2007, os produtos químicos (7,7 por 
cento do total das chegadas), os metais 
comuns (6,6 por cento) os plásticos e 
borracha (5,6 por cento) e as matérias 
têxteis (5 por cento).

Deve-se, no entanto, realçar que tan-
to as expedições como as chegadas 
mostram padrões de negócios relati-
vamente estáveis entre os dois países. 
Segundo os dados do INE, verifica-se 
uma certa estabilização do número de 
empresas portuguesas que adquirem 
produtos no mercado austríaco – 1.300 
empresas em 2000, 1.308 em 2006.

Investimento 
Enquanto país emissor de IDE, a Áustria 
tem perdido alguma importância para 
Portugal, tendo a sua posição no ranking 
de investidores caído do 23º lugar em 
2003, para o 27º lugar em 2007. Como 
receptor de IDPE, a posição austríaca 
testemunha um interesse relativamente 
estável dos operadores económicos por-
tugueses por aquele mercado, traduzi-
do numa ligeira melhoria no ranking de 
receptores do 32º lugar em 2003, para 
o 31º lugar em 2007.

Contudo, em termos absolutos, no perío-
do de 2003-2007, o investimento bruto 
português na Áustria atingiu 143,911 mi-
lhões de euros e, tomando em considera-
ção o desinvestimento efectuado no mon-
tante de 371,745 milhões de euros, regista 
mesmo um investimento líquido negativo 
de menos 227,834 milhões de euros, o 
que significa que, na realidade, Portugal 
não conseguiu manter intacta a sua posi-
ção na Áustria no período em causa.

Pontos fortes Pontos fracos

•  A Áustria tem uma economia saudável 
com crescimentos acima da média da 
União Europeia;

•  A Áustria tem uma posição geopolítica 
excelente, no centro e sudeste da Europa;

•  A Áustria tem posições de topo nos 
rankings mundiais relativamente a 
critérios como: produtividade e qualidade, 
formação, investigação e desenvolvimento, 
infra-estruturas, acessibilidades, segurança 
social, estabilidade financeira, política fiscal 
e qualidade de vida.

•  A distância entre Portugal e 
a Áustria, tanto geográfica, 
como de visibilidade;

•  Desconhecimento da oferta 
portuguesa por parte dos 
consumidores.

Oportunidades Ameaças

•  Devido à posição geopolítica, a Áustria é 
uma plataforma excelente para negócios 
com os países do centro e sudeste da 
Europa; 

•  Devido ao grande número de holdings 
internacionais, a Áustria é a localização 
ideal para realizar negócios com grandes 
empresas na área da subcontratação;

•  Há algumas boas empresas portuguesas 
nos sectores de alta tecnologia como as 
TIC, Biotecnologia, etc., em que é possível 
a criação de parcerias com empresas 
austríacas.

•  Em todos os sectores básicos, 
os países do leste e sudeste da 
Europa, Turquia e do Sudeste 
Asiático, oferecem preços mais 
competitivos.

ANÁLISE SWOT DO MERCADO

Em contrapartida, no período em 
análise, o investimento bruto austrí-
aco em Portugal ascendeu a 292,472 
milhões de euros e, tomando em con-
sideração o desinvestimento efectua-
do no montante de 105,712 milhões 

de euros, regista um investimento 
líquido positivo de 186,760 milhões 
de euros, o que significa que, contra-
riamente a Portugal, a Áustria melho-
rou a sua posição no nosso país no 
período em causa. 

©Austrian National Tourist Office - Pigneter
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As relações diplomáticas entre Portugal 
e a Áustria têm antecedentes históricos 
seculares e sempre foram caracteriza-
das pela amizade e o respeito mútuo. 
Efectivamente, apesar da distância geo- 
gráfica, Portugal enquanto potência 
marítima e a Áustria como principal 
componente do Sacro Império Romano 
Germânico, desempenharam um papel 
de grande relevo na formação da iden-
tidade europeia. 

Os laços das duas Nações foram particu-
larmente estreitos no século XVI pois os 
nossos reis D. Manuel I e o seu filho D. 
João III casaram com D. Leonor e D. Ca-
tarina, irmãs do Imperador Carlos V. Mais 
tarde, no século XVIII, o Marquês de Pom-
bal esteve em missão diplomática em Vie-
na – de 1745 a 1749 – tendo-se casado 
com Leonor de Daun, pertencente a uma 
família da aristocracia austríaca. 

Após a 1ª Guerra Mundial, o último 
Imperador austríaco, Carlos I, esteve 
exilado na Madeira, onde faleceu em 
1922, ainda hoje sepultado na Igreja 
de Nossa Senhora do Monte.

Refira-se ainda o acolhimento por Portu-
gal, após a 2ª Guerra Mundial, de cer-
ca de 4.000 a 5.000 crianças austríacas 
muito jovens, ao abrigo de uma inicia-
tiva da Caritas. Essa iniciativa permitiu 
estabelecer laços emocionais que ainda 
hoje constituem um elo de ligação entre 
Portugal e a Áustria. Por esse motivo foi 
criada, em 1967, a Sociedade Austro-
Portuguesa, associação de amizade que 
através de iniciativas diversas mantém 
vivas as relações entre os dois países.

Na actualidade, Portugal e a Áustria 
mantêm relações bilaterais multiface-
tadas e fortes, conforme testemunha-
do pelos acordos bilaterais em vigor e 
pelos fluxos comerciais e turísticos. No 

AS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 
PORTUGAL – ÁUSTRIA 
>POR JOAQUIM RAFAEL CAIMOTO DUARTE, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NA ÁUSTRIA 

quadro das visitas institucionais refi-
ram-se as deslocações do Primeiro-mi-
nistro à Áustria em Fevereiro de 2003 
e em Junho de 2007, bem como as 
visitas a Portugal do Presidente Federal 
austríaco em Novembro de 2004 e do 
Chanceler Federal em Junho de 2002.

No quadro da UE, Portugal e Áustria 
têm revelado uma excelente coordena-
ção, reflexo da semelhante dimensão 
demográfica e geográfica dos dois pa-
íses e da ausência de contenciosos ao 
nível bilateral.

Refira-se, por fim, que a representação 
de Portugal em Viena desempenha 
funções como Embaixada bilateral e 
também como Missão multilateral. 
Viena é uma das sedes de organiza-
ções das Nações Unidas – nomeada-
mente da AIEA, do CTBTO, da UNODC 
e da UNIDO – constituindo um fórum 
de discussão de diversos temas, desde 
o nuclear até ao desenvolvimento. Vie-
na é igualmente anfitriã de outras or-
ganizações nas áreas da defesa, ener-
gia, petróleo, finanças e de algumas 
vertentes dos Direitos do Homem. 
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O grupo Portucel Soporcel é uma das 
maiores empresas que contribui mais fa-
voravelmente para a balança comercial de 
Portugal, tendo, em 2007, exportado perto 
de mil milhões de euros, o que representa 
cerca de 3 por cento das exportações na-
cionais. As vendas do grupo destinaram-se 
a 82 países dos cinco continentes, abran-
gendo, só na Europa, 37 mercados.

No negócio Papel, as vendas da Portucel 
Soporcel na Europa – uma região estra-
tégica para o grupo e que é responsável 
por mais de 80 por cento das suas ven-
das de papel fino de impressão e escrita 
– são asseguradas por oito subsidiárias 
comerciais, incluindo uma na Áustria.  

Foi num contexto de crescente interna-
cionalização, tendo em vista a cober-
tura geográfica comercial dos países 
da Europa Central e do Leste Europeu, 
que o grupo Portucel Soporcel decidiu 
abrir, em Setembro de 2001, uma sub-
sidiária para fins comerciais na Áustria. 

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL
INTERNACIONALIZAÇÃO  
PASSA PELA ÁUSTRIA
Inicialmente destinado aos mercados da Áustria e da Suíça, a focalização geográfica da 
subsidiária comercial do grupo Portucel Soporcel em Viena foi sendo progressivamente 
alargada a um vasto leque de países do Centro e Leste da Europa. Em 2007, o volume de 
negócios nestes mercados ascendeu a cerca de 31 milhões de euros.

Com a intensificação deste processo, a 
área de responsabilidade deste escri-
tório foi alargada a um vasto leque de 
países que representam, hoje em dia, 
mais de 20 mercados, nomeadamente, 
Áustria, Suíça, Polónia, Hungria, Repú-
blica Checa, Eslováquia, Eslovénia, Cro-
ácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Ma-
cedónia, Albânia, Roménia, Bulgária, 
Moldávia, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, 
Geórgia, Arménia e outras repúblicas 
da antiga CEI.

A principal missão da subsidiária na 
Áustria consiste na venda de papéis fi-
nos de impressão e escrita “uncoated 
woodfree” do grupo (papéis de escri-
tório e papéis para a indústria), que 
envolvem as marcas de maior reco-
nhecimento por parte dos seus clientes 
europeus (Navigator, Pioneer, Inacopia, 
Discovery, Explorer e Target, no seg-
mento de papéis de escritório, e Sopor-
set, Inaset, Pioneer, Explorer e Target 
nos papéis para a indústria gráfica).

Ainda que com uma importância relativa 
no contexto das vendas globais do grupo 
Portucel Soporcel – o volume de negócios 
nesta área geográfica foi da ordem dos 31 
milhões de euros em 2007, ou seja, me-
nos de 5 por cento das vendas de papel 
na Europa – existe, de acordo com a área 
comercial da empresa, um “potencial de 
crescimento bastante grande das vendas 
nesta área nos próximos anos, apresen-
tando perspectivas muito interessantes 
que justificam o crescente investimento 
em recursos humanos nessa subsidiária”.

Por outro lado, o investimento de 550 
milhões de euros do grupo Portucel So-
porcel, em Setúbal, numa nova fábrica 
de papel que aumentará a sua capa-
cidade de produção em 50 por cento 
para 1,5 milhões de toneladas por ano, 
irá permitir “uma abordagem completa-
mente diferente aos mercados do Cen-
tro e Leste europeus, que se traduzirá 
num ambicioso plano de vendas com 
taxas de crescimento de dois dígitos em 
toda essa região, ao longo dos próximos 
anos”, revelou a mesma fonte acrescen-
tando ser “previsível que, neste contex-
to e numa perspectiva optimista, o volu-
me de negócios do escritório de Viena 
possa vir a dobrar a sua importância no 
espaço de cinco anos”. 

Soporcel Austria, 
GmbH
Fleschgasse 32
1130 Wien – Áustria
Tel.: +43 1 879 6878
sales-au@portucelsoporcel.com 

www.portucelsoporcel.com 
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Empresas 
portuguesas  
em destaque  
no mercado

Coficab

Coindu

Trailer Lite

Cupriberica

Pinhais

Soporcel

Amorim

Granorte

Indústria Têxtil do Ave

Marigold

Pecoris

Salvador Caetano

Selenis

Soc. Irmãos Miranda

Calco

Camilo Pinto

Corksribas

Efacec

F. Ramada

Fabrilcar

Fiação e Tecid. Oliveira

J. Moreira

J. Gomes & Irmão

Logoplaste

M.A. Silva

Manuel Joaquim Orvalho

Pro-MCS

Área: 83.871 km2

População: 8,2 milhões habitantes

População activa: 4 milhões (48,8%)

Densidade populacional: 99 hab./km2 

Designação oficial: República da Áustria

Forma de Estado: República Federal

Chefe de Estado: Heinz Fischer

Chanceler Federal: Alfred Gusenbauer* 
* Em 28 de Setembro 2008 realizaram-
se as últimas eleições encontrando-se 
a Áustria de momento em fase de 
formação de um novo governo. Devido 
aos resultados das eleições presume-se 
que esta fase irá durar pelo menos até ao 
fim de 2008. Até ao juramento do novo 
governo continua em funções o actual 
executivo, uma coligação do Partido 
Socialista com o Parido Popular (Cristão-
Democrata/Conservador) sob o Chanceler 
Alfred Gusenbauer.

Data da actual Constituição: A base 
legal da República da Áustria decorre 
da Constituição de 1920, da alteração 
de 1929, do Tratado de Viena de 1955 
e da Lei Constitucional de Neutralidade 
Permanente de 1955.

Principais Partidos Políticos: Partido 
Social Democrata (SPÖ); Partido Popular 
(ÖVP); Partido Liberal (FPÖ); Aliança para o 
Futuro da Áustria (BZÖ), Os Verdes.

Capital: Viena (1,6 milhões de habitantes) 
(2003)

Outras cidades importantes: Graz; Linz; 
Salzburg; Innsbruck.

Religião: A maioria da população é 
cristã: 72% é católica romana e 5% é 
protestante.

Língua: Alemão

Unidade monetária: Euro (EUR. 1 EUR = 
1,37 USD (média de 2007).

Ranking em negócios: Risco político AA 
(AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco de estrutura económica AA 

Ranking em negócios: Índice 8,23 (10 = 
máximo)

Ranking geral 15 (entre 82 países)

(EIU – 17 de Outubro de 2008)

Risco de crédito: 1 (1 = risco menor; 7 = 
risco maior) 

(COSEC – Junho 2008 - http://cgf.cosec.pt)

Grau da abertura e dimensão relativa do 
mercado (2007): 

Exp.+ Imp. (bens e serviços) / PIB = 109,8%

Imp. (bens e serviços) / PIB = 51,4%

Imp. (bens) / Imp. Mundial (bens) = 1,3% 
(2006)

Fontes:  The Europa World Yearbook 2005 
The Economist Intelligence Unit 
(EIU) - Outubro 2008 
WTO – World Trade Organization 
COSEC
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É a Economia do H2 uma miragem, 
uma utopia/fantasia, ou o H2 é efec-
tivamente um novo vector energético 
estratégico, necessário (e viável) para 
viabilizar um novo paradigma energé-
tico, ambientalmente sustentável? O 
problema que temos de solucionar é 
muito simples de formular: como sa-
tisfazer as necessidades em energia da 
sociedade global, face à realidade de se 
estarem a esgotar as reservas de com-
bustíveis fósseis? Como assegurar que 
esse objectivo seja realizado sem pôr 
em causa os equilíbrios ambientais, que 
se alterados poderão conduzir a situa-
ções de ruptura de ecossistemas cujas 
consequências são imprevisíveis? Será 

que face a esta perspectiva de escas-
sez de hidrocarbonetos há condições 
futuras para satisfazer as necessidades 
energéticas mundiais?

A resposta é que as energias renováveis 
(ER), por si sós, têm condições para as-
segurar a satisfação das necessidades 
energéticas da sociedade global, já que 
100 km2 de energia solar (fotovoltaico 
ou térmico solar de alta temperatura) 
permitem satisfazer as necessidades em 
energia eléctrica da população portu-
guesa; e 60.000 km2 de energia solar 
(menos de um por cento do deserto do 
Sara) permitem produzir a energia eléc-
trica necessária para satisfazer as neces-

sidades da população mundial, ao nível 
de consumo per capita de Portugal.

Porém, a energia de fontes renováveis é 
intermitente e aleatória, tendo que ser 
armazenada para ser utilizada quando 
temos necessidade dela. Por outro lado 
é necessário um vector energético com 
portabilidade, nomeadamente para a 
mobilidade. O hidrogénio é o princi-
pal candidato, hoje, ao desempenho 
dessas duas funções: armazenamento 
e portabilidade, viabilizando um novo 
modelo energético baseado na utiliza-
ção intensiva de energias renováveis, já 
que é o combustível com maior poder 
energético por unidade de peso (um 

ECONOMIA DO HIDROGÉNIO
O CAMINHO PERCORRIDO 
E OS NOVOS DESAFIOS
>POR JOSÉ CAMPOS RODRIGUES, PRESIDENTE DA AP2H2



OPINIÃO

Portugalglobal // Novembro 08 // 39

kg de H2 equivale a 400 kg de baterias 
de chumbo); e é inesgotável, enquanto 
houver água e ER para o produzir.

Desde 2003 que a UE tem vindo a cons-
truir as bases de uma estratégia para a 
Economia do H2, tendo como referên-
cia a relevância deste vector num novo 
basket energético. Este trabalho, envol-
vendo a participação dos principais paí-
ses e empresas, traduziu-se na criação 
de uma European Hydrogen & Fuel Cell 
Technology Platform, na elaboração 
duma Strategic Research Agenda e na 
adopção de um Implementation Plan 
publicado em 2007, que operacionaliza 
os objectivos visados. O ano de 2020 é 
o ano de referência para que haja no 
terreno uma massa crítica que permita 
o desenvolvimento auto sustentado da 
Economia do Hidrogénio. A UE prevê 
investir 7,4 mil milhões de euros em IDT 
até 2015. As acções previstas abrangem 
a investigação, mas sobretudo a de-
monstração, tendo em vista a validação 
das soluções tecnológicas que se têm 
desenvolvido, e testar a sua fiabilidade.

Portugal e a Economia  
do Hidrogénio
A abordagem à Economia do Hidrogé-
nio em Portugal decorre de um con-

junto de iniciativas dispersas, sem que 
haja uma continuidade ou uma linha 
estratégica definida e agregadora dos 
potenciais interessados. Refiram-se 
três iniciativas com maior expressão, 
em torno das quais se vai construin-
do a visão sobre a contribuição do 
H2 para a economia e para o modelo 
energético português: a participação 
dos STCP no projecto CUTE, com dois 
autocarros em demonstração num 
percurso urbano no Porto; o projecto 
EDEN, onde participaram várias empre-
sas e entidades do SCTN; e o projecto 
de demonstração LUCIS, da iniciativa 
do INEGI, visando o teste da aplicação 
das Pilhas de Combustível em nichos 
de mercado. O projecto EDEN foi a ini-
ciativa mais estruturada, com uma par-
ticipação mais alargada e com maior 
significado para o desenvolvimento da 
Economia do Hidrogénio em Portugal. 
Foi um projecto com um investimento 
de 4,5 milhões de euros, envolvendo 
empresas (EDP, EDM, EFACEC, SRE, Vi-
dropol) e entidades do SCTN (IST, INE-
GI, INETI, AREAM). No contexto em-
presarial merece menção a criação da 
SRE - Soluções Racionais de Energia, 
SA, única empresa ibérica a desenvol-
ver e produzir pilhas de combustível 
de tecnologia PEM. A empresa está 
vocacionada para aplicações portáteis, 

UPS e unidades de back-up até aos 
200W de potência.

O facto é que a Economia do H2 ainda 
não entrou nas agendas nacionais, quer 
em termos políticos, quer nas estraté-
gias dos principais grupos empresariais. 
Face a esta realidade poderemos consi-
derar que enquanto solução energética 
e à medida que as tecnologias forem 
ficando disponíveis, não duvidemos que 
o H2 irá contribuindo para a satisfação 
das necessidades energéticas nacio-
nais, acompanhando a evolução que irá 
acontecendo à nossa volta. Estaremos a 
falar de vultuosos investimentos que se 
irão realizar num prazo temporal relati-
vamente curto em termos históricos.

Mas, a manter-se esta posição passiva, 
estaremos a deixar passar ao lado uma 
oportunidade de contribuição signifi-
cativa do tecido económico nacional 
nesse programa de investimentos no 
país e no mundo, em actividades de 
elevado valor acrescentado e de gran-
de potencial económico. Os custos 
dessa distracção ser-nos-ão cobrados 
mais tarde, quando em piores condi-
ções quisermos construir um cluster 
do Hidrogénio, importando tecnologia 
e investimento externo que nos apoie 
nesse objectivo. Será que não se sou-
beram tirar as lições do eólico?

Este quadro não é inevitável. A alternati-
va é fazer o trabalho de casa em primei-
ro lugar, consolidando e dando corpo às 
competências científicas e tecnológicas 
entretanto criadas, de forma a que estas 
ganhem a massa crítica que nos permi-
ta falar de uma nova especialização na-
cional. A contribuição e participação no 
esforço comunitário nesta área irá certa-
mente ser decisiva para essa consolida-
ção. À semelhança do que se passa na 
Europa, dinamizemos a plataforma tec-
nológica nacional para o H2 e estabele-
çamos o nosso road-map. Teremos assim 
a nossa Agenda. E poderemos definir um 
plano de acção visando dinamizar inicia-
tivas com enquadramento empresarial 
de criação de riqueza com elevado valor 
acrescentado associado à emergência da 
economia do H2. O cluster ir-se-á cons-
truindo à medida que este segmento de 
actividade for ganhando expressão eco-
nómica. Portugal merece. Pilha de hidrogénio recarregável
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PARA ALÉM DOS NEGÓCIOS

Milão é a capital económica e financei-
ra da Itália, sendo Roma a capital admi-
nistrativa e política. Quando comparada 
com Roma, Milão é tida como uma cida-
de triste, com poucas atracções. Contu-
do, é uma cidade que surpreende o visi-
tante. Primeiro, porque é a grande capital 
da moda: as suas ruas são famosas em 
todo o mundo e de todo o mundo che-
gam os turistas mais abonados à procura 
das grandes griffes, de Armani a Valenti-
no, de Versace a D&G, no “Quadrilátero 
da moda” – a Via Montenapoleone, a 
Via della Spiga, a Via Sant’Andrea e a Via 
Manzoni. Estas ruas representam uma 
verdadeira tentação para o sexo femini-
no, sendo possível, nas semanas da moda 
de Milão, encontrar nos locais de tendên-
cia, as modelos mais belas do mundo. 

Para além da moda e do design, Milão 
é também uma cidade de arte. Na Piaz-
za Duomo, no centro da cidade, está a 
célebre catedral gótica Duomo e, ao seu 
lado, a Galleria Vittorio Emanuele, “a 
sala dos milaneses”. No centro da Gal-
leria uma curiosidade: os turistas devem 
procurar no chão a imagem de um touro 
e pisá-lo, para que a sua buona fortu-
na seja assegurada. Adjacente à Galle-

MILÃO, CAPITAL DA MODA

ria está a Piazza della Scala (o Scala é o 
maior teatro lírico do mundo). A Basílica 
Românica Lombarda de Sant’Ambrogio 
é o segundo grande monumento de Mi-
lão, sendo também de visitar a Basílica de 
Sant’Eustorgio (seculo IV), com a mara-
vilhosa Cappella Portinari, de arte renas-
centista, e um cemitério paleocristã, bem 
como a extraordinária igreja San Mauri-
zio, situada no central Corso Magenta, 
inteiramente pintada a fresco. Finalmen-
te, a mais visitada é a igreja de Santa Ma-
ria delle Grazie, onde se pode admirar, 
no antigo refeitório, a Última Ceia de  
Leonardo da Vinci. Para visitar esta igreja 
é necessário marcar (+39 02 89421146 
ou on-line www.cenacolovinciano.org).

No que se refere a Museus, destaca-se 
a Pinacoteca di Brera, um dos princi-
pais museus Italianos de arte do Renas-
cimento (com obras de Michelangelo, 
Raffaello, Mantegna, Caravaggio, Ti-
ziano, entre outros), mas são igualmen-
te importantes o Museu Poldi Pezzoli, 
a Pinacoteca Ambrosiana, o Museu do 
Castello Sforzesco (com a Pietà Ronda-
nini de Michelangelo), o Museu da Sca-
la, o Museu “delle Scienze e delle Tec-
niche” e a Galleria d’Arte Moderna.

Para os amantes dos livros, aconselha-se 
a livraria Rizzoli, na Galleria Vittorio Ema-
nuele, e a livraria Feltrinelli, na Praça do 
Duomo. Na Feltrinelli existe também um 
departamento de discos e vídeos. 

Em Milão existem centenas de restau-
rantes de qualidade, Italianos e étnicos, 
recomendando-se a consulta ao Guia 
Gambero Rosso, o equivalente italia-
no ao Guia Michelin. Depois de jantar 
é possível passar uma noite agradável 
simplesmente passeando na zona da 
Antiga Milão (Alzaia del Naviglio Gran-
de), ao lado do rio Ticino, ou na cen-
tralíssima Via Brera, onde se pode, por 
exemplo, consultar uma cartomante, 
que, naturalmente a troco de poucos 
euros, dirá que o futuro será fantástico.

Mais tarde, se ainda houver energia, pode-
se acabar a noite ouvindo música num dos 
muitos locais próprios como o Alcatraz (V. 
Valtellina 21), o Blue Note (Jazz - V. Borsie-
ri 37), o Scimmie (Jazz – Via A. Sforza 49) 
e o Hollywood (Corso Como).

REDE AICEP PORTUGAL GLOBAL
Centro de Negócios de Itália
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NOTÍCIAS

A aicep Portugal Global esteve presente 
no Portugal Tecnológico 2008 com um 
stand de 108 metros quadrados, onde 
estiveram igualmente representadas as 

Portugal Tecnológico na FIL

AICEP lança guia prático Fórum Missão 
Exportar

Um conjunto de 68 vinhos portugueses 
foi premiado no Concurso Internacio-
nal de Vinhos Mundus Vini 2008, que 
decorreu na Alemanha. Participaram 
no concurso 5.300 vinhos de 41 paí-
ses, entre os quais Portugal que levou à 
prova um total de 287 vinhos.
Entre os vinhos tranquilos premiados 
encontram-se 34 vinhos do Alentejo, 
quatro da Estremadura e quatro do 
Douro. Refira-se que a importação ale-
mã de vinhos portugueses cresceu 18,6 
por cento em valor e 15,9 por cento 
em volume, entre Setembro de 2007 e 
Agosto de 2008.

Com o objectivo de facilitar a consul-
ta de informação sistematizada sobre 
os apoios a que as empresas podem 
recorrer para a concretização dos seus 
projectos de internacionalização, a ai-
cep Portugal Global acaba de lançar 
um Guia Prático de Apoios Financeiros 
à Internacionalização.
O documento, de natureza eminente-
mente prática, é composto por diversas 
“fichas de produto” correspondentes 
aos incentivos e apoios disponíveis, 
como por exemplo os Sistemas de In-
centivos no âmbito do QREN, as Linhas 
de Crédito criadas para vários merca-
dos fora da União Europeia, os bene-
fícios fiscais à internacionalização e os 
apoios no âmbito do capital de risco.
O novo Guia estará disponível para con-
sulta no site da Agência (www.portu-
galglobal.pt), com actualização regular, 

e será distribuído à comunidade empre-
sarial em acções da AICEP como o “ABC 
Mercados” e “Como Vender Em”.

O Governo anunciou a criação de três novas linhas de crédito bonificado, no valor 
global de 1,4 mil milhões de euros, destinadas ao reforço dos capitais permanentes 
das empresas exportadoras. Este pacote financeiro, a que as empresas se poderão 
candidatar junto da banca a partir de Dezembro, será disponibilizado de “forma 
mais flexível” do que nas linhas anteriores, segundo fonte oficial, para melhor 
ajudar as empresas na actual conjuntura económica.

Crédito para PME

Dotar as empresas portuguesas de  
ferramentas que permitam iniciar ou 
alargar as suas capacidades de expor-
tação e internacionalização é o grande 
objectivo do Fórum Missão Exportar, 
que se realiza em Dezembro, no Cen-
tro de Congressos de Lisboa, pelo ter-
ceiro ano consecutivo. Promovido pela 
AIP-Confederação Empresarial e pelo 
Banco Espírito Santo, com o apoio da 
COSEC, o Fórum contou nas edições 
anteriores com a participação de mais 
de três mil empresas. China, Líbia, Ar-
gélia, Marrocos, Venezuela, Angola, 
Brasil, Emirados Árabes Unidos, Índia e 
Rússia serão alguns dos mercados em 
análise nos diversos workshops.

suas duas participadas: aicep Capital 
Global e aicep Global Parques. A exposi-
ção decorreu na FIL, em Lisboa, entre 18 
e 23 de Novembro, ocupando uma área 
global de 20 mil metros quadrados.
Numa clara evolução na forma como se 
encara a realização de grandes eventos 
de índole tecnológica em Portugal, estive-
ram presentes, no mesmo espaço, todos 
os grandes intervenientes neste mercado, 
das start-ups à Administração Pública, 
que apresentaram as melhores soluções 
em áreas tão distintas como Saúde, Edu-
cação, Transportes e Comunicação, Am-
biente, Turismo, Mobilidade, e-Govern-
ment, Inovação, Segurança, entre outras.

Vinhos portugueses 
premiados 



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
C   Aberta, com eventual exigência 

de carta de crédito irrevogável.
M/L   Aberta, com garantia bancária, 

soberana ou outra considerada 
adequada.

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, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas
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M/L   Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
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. 

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.

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
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.

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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Tailândia 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  Não definida.

Taiwan
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Tanzânia
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia*
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

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.
Chipre
Coreia do Sul
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
EUA
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hong-Kong
Irlanda
Islândia
Itália
Japão
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
São Marino
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
Vaticano

Arábia Saudita
Barein
Botswana
Brunei
Chile
China
EAUa

Estónia
Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
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
Cabo Verde
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
Camarões
Camboja
Comores 
Djibouti
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Honduras
Iemen
Irão
Jamaica
Kiribati
Líbia
Madagáscar
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
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
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

Na ISH, a mais importante feira mun-
dial de loiças sanitárias, energia, tec-
nologia de ar condicionado e energias 
renováveis, a indústria vai mostrar em 
Frankfurt como dois recursos naturais 
tão valiosos como a água e a energia 
podem ser utilizados com sustenta-
bilidade e de forma a poupar custos. 
Duas perguntas serão respondidas na 
feira: como é que se pode fazer che-
gar água potável a toda a população 
mundial? E como poderemos reduzir o 
consumo de energia para aquecimen-
to e ar condicionado?

Segundo Michael Peters, administrador 
da Messe Frankfurt, “a ISH oferece as 
respostas para estes problemas, embo-
ra este tipo de desafio varie bastante 
consoante o país ou a região em ques-
tão. Na nossa feira, os fabricantes pre-
sentes têm boas soluções. O que nos 
interessa realçar é que a ISH apresen-
ta a maior variedade de soluções sus-
tentáveis para preservar tanto a água 
como a energia”.

Do programa da ISH constará um certa-
me paralelo, o ‘Bathroom Experience’, 
onde cerca de 700 expositores mostra-
rão soluções sustentáveis e de design 
para a casa-de-banho sob o mote ‘Wa-
ter is Life’. O maior showroom destaca 
os mais recentes desenvolvimentos em 
design, juntamente com a tecnologia 
mais avançada talhada para as actuais 
exigências do mundo moderno. Afinal, 
a casa-de-banho exige qualidade de 
vida e bem-estar, o que significa que 
tem um contributo directo na qualidade 
de vida das pessoas. Ainda na feira, a 
indústria de saneamento mostrará, por 
exemplo, como o consumo da água im-
própria pode tornar-se em água potável 
e como materiais de fácil manutenção 
nas casas-de-banho podem reduzir a 
quantidade de agentes desinfectantes 
utilizados para as limpezas. O assunto 
da conservação de recursos também 
vai ser abordado em profundidade no 
programa complementar durante a ISH 
2009, que inclui eventos informativos e 
actividades paralelas. Cerca de dez em-
presas portuguesas estarão presentes 
neste segmento.

ALEMANHA: ISH 2009

No campo da energia, serviços de cons-
trução e tecnologia de ar condiciona-
do, a indústria apresenta tecnologias 
de construção amigas do ambiente, 
soluções sustentáveis que combinam 
ainda com a eficiência energética. Ain-
da neste campo, as energias renováveis 
têm desempenhado um papel impor-
tante, corroborado pela ampla varieda-
de de artigos e serviços em exposição 
na ISH, que vai desde a conversão solar 
em energia térmica, painéis fotovoltai-
cos, biomassa, telhas caloríferas até a 
sistemas de ar condicionado auxiliados 
por energia solar.

Local: Frankfurt (Alemanha)
Data: 10 a 14 de Março de 2009
Organização: Messe Frankfurt

www.ish.messefrankfurt.com

susanne.eschbach@messefrankfurt.com
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FEIRAS

FEIRAS 
INTERNACIONAIS

MILANO MODA DONNA
Mostra de Moda Feminina
Local: Milão (Itália)
Data: 24 de Fevereiro a 3  
de Março de 2009
Organização: Camera Nazionale  
della Moda Italiana
cameramoda@cameramoda.it
www.cameramoda.com

CLIMATIZACIÓN
Salão Internacional do Ar Condicionado, 
Ventilação e Calafetação
Local: Madrid (Espanha)
Data: 24 a 27 de Fevereiro de 2009
Organização: Ifema – Feria de Madrid
iberpiel@ifema.es
www.ifema.es

INTERNATIONAL CONFEX
Exposição Internacional de Serviços  
para Organizadores de Conferências
Local: Londres (Reino Unido)
Data: 24 a 26 de Fevereiro de 2009
Organização: CMP Information Ltd.
www.international-confex.com

EUROBOIS
Feira Internacional de Máquinas para 
Trabalhar Madeira e Artigos de Madeira
Local: Lyon (França)
Data: 25 a 28 de Fevereiro de 2009
Organização: Sepelcom
batiment@sepelcom.com
www.sepelcom.com

SIEL
Salão Internacional  
da Indústria Eléctrica e Electrónica
Local: Tunis (Tunísia)
Data: 25 a 28 de Fevereiro de 2009
Organização: Sogefoires – Societé 
Generale d`Organisation Foires
info@sogefoires.com.tn
www.sogefoires.com.tn

TRAVEL
Exposição Internacional de Turismo
Local: Budapeste (Hungria)
Data: 26 de Fevereiro a 1  
de Março de 2009
Organisação: Hungexpo Company Limited 
for Fairs and Publicy
info@hungexpo.hu
www.hungexpo.hu

BATIBOUW
Salão Internacional da Construção, 
Decoração e Renovação
Local: Bruxelas (Bélgica)
Data: 26 e 27 de Fevereiro de 2009
Organização: FISA
info@secondplace.be
www.secondplace.be

DAD
Exposição Internacional  
de Decoração de Interiores e Design
Local: São Paulo (Brasil)
Data: 2 a 5 de Março de 2009
Organização: Laço
www.laco.com.br

TECHTEXTIL 2009 

Como parte integrante do Ano inter-
nacional das Fibras Naturais, a Messe 
Frankfurt organiza um congresso de fi-
bras naturais durante a Techtextil 2009, 
Feira de Têxteis Técnicos e Não Tecidos. 
Os objectivos do congresso, que decor-
re nos dias 17 e 18 de Junho de 2009, 
são aproximar as fibras naturais das 
aplicações técnicas e chamar a aten-
ção para os benefícios oferecidos pe-
las fibras naturais. Para além disso, um 
dos temas centrais do congresso será 
a funcionalidade das fibras naturais e 
os últimos desenvolvimentos em apli-
cações inovadoras em campos como 
a mobilidade e a construção, em par-
ticular a arquitectura e construção de 
edifícios. Apesar das fibras naturais já 

desempenharem um papel importante 
na indústria têxtil, a sua quota-parte no 
segmento dos têxteis técnicos ainda é 
muito reduzida e é neste assunto que 
o Congresso das Fibras Naturais deve-
rá gerar novos esforços. A combinação 
de fibras naturais e têxteis técnicos 
vai criar novas perspectivas para este 
mercado. Cerca de cinco dezenas de 
convites foram enviados a criadores e 
empresas portuguesas do sector.

Local: Frankfurt (Alemanha)
Data: 16 a 18 de Junho de 2009
Organização: Messe Frankfurt

www.techtextil.messefrankfurt.com

antje.schwickart@messefrankfurt.com



REDE 
EXTERNA 
DA AICEP

Centro de Negócios

Escritórios

Representações

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA  
/ Pequim

COREIA DO SUL / Seul

DINAMARCA / Copenhaga

S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Nova Iorque

Copenhaga

Berlim

Haia

Bruxelas

Dublin

Londres

Paris

Milão

Vigo

Barcelona

Praia

Rabat

São Paulo

Santiago do Chile
Buenos Aires

Argel
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Madrid

Mérida

BRASIL / São Paulo

BÉLGICA / Bruxelas

ÁUSTRIA / Viena

ARGENTINA / Buenos Aires

ARGÉLIA / Argel

ANGOLA / Luanda

ALEMANHA / Berlim

CABO VERDE / Praia

CANADÁ / Toronto

CHILE / Santiago do Chile

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA 
/ Xangai



EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
/ Dubai

ESPANHA / Madrid

ESPANHA / Barcelona

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

/ Nova Iorque

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

/ S. Francisco

FINLÂNDIA / Helsínquia

FRANÇA / Paris

HOLANDA / Haia

HUNGRIA / Budapeste 

ÍNDIA, REPÚBLICA DA / Nova Deli

IRLANDA / Dublin

ISRAEL / Telavive

ITÁLIA / Milão

JAPÃO / Tóquio

MACAU / Macau  

MARROCOS / Rabat

MÉXICO / Cidade do México

MOÇAMBIQUE / Maputo

NORUEGA / Oslo

POLÓNIA / Varsóvia

REINO UNIDO / Londres

REPÚBLICA CHECA / Praga 

ROMÉNIA / Bucareste

RÚSSIA / Moscovo 

SINGAPURA / Singapura

SUÉCIA / Estocolmo

SUÍÇA / Zurique

TUNÍSIA / Tunes

TURQUIA / Ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

Oslo Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

Ancara

Telavive

Dubai

Pequim

Nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura
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ESPANHA / Mérida

ESPANHA / Vigo

Atenas

GRÉCIA/ Atenas



Mais um número da Revista editada 
pelo ISCTE, que tem como director Má-
rio Murteira, como sempre com artigos 
abrangentes e de grande rigor científico 
sobre a economia global e as comple-
xidades da gestão. De destacar, entre 
outros: “O Flagelo das armas ligeiras” 
(José Manuel Rolo), “Parcerias públi-
co-privadas em Angola” (Paula Osório 
e Luís Todo Bom), “O desempenho so-
cial das instituições de microfinanças 
em Moçambique” (José Ferreira Dias e 

José Augusto Tomo Psico), “O cálculo 
do custo do capital nas decisões de in-
vestimento em actos reais: Uma análise 
empírica” (César Bastos e António Mar-
tins) e “Portugal nas transições”, de 
Mário Murteira.  
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Autores:  Vários

Editor: ISCTE Business School

Ano: nº2/2008

BOOKMARKS

Era uma vez um elefante-diploma-
ta, nascido no sudoeste da Índia, que 
viajou do seu país natal até Viena de 
Áustria. Chamava-se Salomão e foi ob-
jecto do marketing político de D. João 
III, que o ofereceu como prenda ao seu 
sobrinho Maximiliano, Rei da Boémia e 
da Hungria e príncipe coroado do Sacro 
Império Romano-Germânico. Quando 
nasceu, este paquiderme indiano esta-
va longe de saber que desempenharia 
o “papel de protagonista principal de 
um importante evento da política in-
ternacional da Europa renascentista de 
meados do século XVI”, enfatizam os 
autores desta obra surpreendente so-
bre a História portuguesa. 
A Europa, na época da bizarra operação 
diplomática, preocupava-se não com mi-
tos medievais, mas com realidades natu-
rais que já então alimentavam o seu co-
nhecimento do mundo, o qual se encon-
trava a caminho da sua actual dimensão 
planetária, uma mudança de paradigma 
em que a descobertas portuguesas de-
sempenharam um papel fundamental. 
A propósito do elefante Salomão, são 
também relatadas no livro histórias de 
outros dois paquidermes diplomatas 
do tempo de D. Manuel I, que nas suas 
andanças maravilharam a Europa – um 
elefante branco, chamado Annone, 

SALOMÃO – O ELEFANTE DIPLOMATA

ECONOMIA GLOBAL E GESTÃO
GLOBAL ECONOMICS AND MANAGEMENT REVIEW

enviado ao Papa Leão X, e um rinoce-
ronte, o Ganda, que não chegaria vivo 
a Roma. “Exóticos e inocentes”, como 
notam Jorge Nascimento Rodrigues e 
Tessaleno Devezas, estes “três bichos 
pontuaram a extraordinária e rápida 
ascensão de Portugal como primeira 
potência comercial globalizadora”, um 
período que já foi analisado em duas 
obras anteriores dos autores, também 
publicadas pela mesma editora: Portu-
gal – O pioneiro da Globalização (2007) 
e 1509 – A Batalaha que Mudou o Do-
mínio do Comércio Global (2008), esta 
já recenseada nesta revista.  
A título de curiosidade, rematam os au-
tores na introdução: “Após os eventos 
deste trio Annone-Ganda-Salomão, es-
palhou-se pela Europa uma espécie de 
‘elefantomania’ (ou melhor, uma “pa-
quidermomania”) em muitos aspectos 
semelhante à ‘dinossauriomania’ dos 
dias actuais”. Um pequeno grande li-
vro, de leitura obrigatória.

Autores:  Jorge Nascimento 
Rodrigues e Tessaleno 
Devezas

Editor: CENTROATLANTICO.PT

Ano: 2008








