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As tecnologias de informação e co-
municação (TIC) exercem um papel 
cada vez mais relevante na admi-
nistração pública, nas instituições, 
nas empresas e na vida dos portu-
gueses, contribuindo decisivamen-
te para a modernização do país. 

Foi a pensar na importância deste 
sector que a Portugalglobal desta-
ca nesta edição os benefícios que 
as TIC trazem para a vida dos ci-
dadãos, traçando também uma ra-
diografia dos respectivos desafios 
pela voz de Rui Melo, presidente da 
ANETIE, e um retrato de cinco em-
presas que estiveram presentes no 
Portugal Tecnológico 2008, dando 
visibilidade às suas soluções. 

Foca igualmente o papel dos Pólos 
de Competitividade, importante 
instrumento de incentivo à criação 
de redes de inovação, apostados 
em promover o aumento da com-
petitividade das empresas com a 
criação de clusters nacionais de 
projecção internacional, em vários 
sectores de actividade. 

Realçando a importância da lide-
rança empresarial, temos uma en-
trevista a Zeinal Bava, o CEO da 
Portugal Telecom e o mais jovem 
líder à frente de um operador histó-
rico, que promoveu uma profunda 
mudança na estrutura da organiza-
ção e deslocou o centro de gravida-
de da tecnologia para o cliente.

A mais antiga aliança do mundo, a 
de Portugal com o Reino Unido, é 
aqui destacada pela solidez histórica 
das suas boas relações, sendo o país 
de sua majestade um forte investi-
dor e emissor turístico tendo como 
destino Portugal, mas também um 
mercado consistente para os produ-
tos e serviços portugueses. 

Para encerrar o ano, César das Ne-
ves, especialista em pensamento, 
desenvolvimento e ética económi-
cos, faz o balanço de 2008, com 
um olhar sereno sobre 2009. 

Boas Festas!

ANA DE CARVALHO
Directora da Portugalglobal
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As novas tecnologias fazem cada vez mais parte do quotidiano das 
instituições, empresas e cidadãos. Proporcionam facilidades para o dia-
a-dia pessoal e profissional, colocam-nos em contacto, à distância de 
um ‘clique’ e em tempo real, com o mundo e com o conhecimento 
global. Nas empresas, optimizam a gestão, aumentam a produtividade, 
flexibilizam a produção e são decisivas para assegurar a qualidade 
e a fiabilidade do produto final. Graças a elas, as instituições, 
organizações e mercados nacionais e internacionais interagem, adoptam 
comportamentos inovadores e definem estratégias de mudança. As novas 
tecnologias, de base científica, estão a configurar o mundo de amanhã.

NOVAS TECNOLOGIAS 
MOSTRAM O FUTURO
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A actual realidade mundializada, que se 
desenvolve num contexto de constante 
progresso tecnológico, nomeadamente 
por força das tecnologias de informa-
ção e comunicação (TIC) chegou para 
ficar. Hoje, quando se concebe o futu-
ro, a sua imagem é a de uma sociedade 
global marcada pelo desenvolvimento 
social e económico e pela democratiza-
ção do acesso às novas tecnologias, as-
sim como no progresso e nas mais-va-
lias que elas proporcionam e permitem 
partilhar. As novas tecnologias estão a 
revolucionar toda a vida social, desde a 
produção ao consumo, das relações in-
terpessoais e profissionais até aos tem-
pos livres. O seu impacto económico, 
social e cultural está a ser tão importan-
te, como foram, na sua época, a electri-
cidade, o telégrafo ou o telefone. 

Portugal encontra-se perante o desafio 
de ser cada vez mais competitivo no 
universo de uma economia cada vez 
mais global. As novas tecnologias e a 
sua utilização transversal na sociedade 
portuguesa são, pois, um imperativo 
para o seu desenvolvimento tendo por 
base a aquisição de mais competências 
de base tecnológica e comunicacional, 
mais informação indutora de inovação 
e qualidade, maior produtividade e ca-
pacidade de afirmação nos mercados. 

Embora na sociedade portuguesa pouco 
mais de 50 por cento dos lares tenham 
computador e dos que o possuem nem 
todos estão ligados à banda larga, Por-
tugal tem uma história de sucesso no 
domínio das novas tecnologias. Na reali-
dade, a generalidade do seu território já 
tem a possibilidade de aceder à Internet 
com banda larga, um acesso de que já 
beneficia toda a rede pública de escolas, 
um feito que torna o país pioneiro na Eu-
ropa. Refira-se, neste sentido, que mais 
de 90 por cento dos serviços públicos 
portugueses passaram a estar on-line.

numa fábrica em Matosinhos, baseado 
na segunda versão Classmate da Intel.

Tem sido decisiva, para o reforço deste 
clima de mudança de mentalidades e 
processos, a criação do Plano Tecnológi-
co, uma agenda para a sociedade portu-
guesa que visa mobilizar as empresas, as 

Também um novo tipo de empresas e 
de empreendedorismo, de base tecno-
lógica, começa a renovar o tecido em-
presarial, contribuindo para que neste 
momento Portugal seja exportador de 
bens e serviços tecnológicos de alta 
qualidade. Hoje as empresas tecnológi-
cas de informação e comunicação (TIC) 
nacionais distinguem-se pela sua capa-
cidade de inovação e de criar soluções, 
ganhando, deste modo particular, visi-
bilidade e tornando-se competitivas no 
mercado interno e externo, uma reali-
dade bem patente na mostra Portugal 
Tecnológico 2008. Sinal disso é o com-
putador Magalhães, de última geração 
tecnológica, e o primeiro portátil a ser 
produzido totalmente em Portugal, 

famílias e as instituições para que possam 
ser vencidos os desafios de modernização 
que Portugal enfrenta. O Plano Tecnológi-
co traduz a aplicação das prioridades da 
Estratégia de Lisboa. Com esta, a Europa 
pretende ser um espaço competitivo à es-
cala global sem pôr em causa a coesão 
social e a sustentabilidade ambiental, ten-
do Portugal baseado esta aposta no co-
nhecimento e na inovação como factores 
de competitividade, coesão e emprego. 

Esta estratégia é apoiada de forma ar-
ticulada pelos diferentes Ministérios, 
Institutos e Instrumentos, com destaque 
para o Ministério da Economia e Inova-
ção, AICEP, IAPMEI e QREN. Um resulta-
do positivo desta estratégia de mudança 
reflectiu-se no final do terceiro trimestre 
de 2007, tendo as exportações de pro-
dutos de alta tecnologia já representado 
11,7 por cento das exportações totais, 
permitindo ao país alcançar uma balan-
ça tecnológica positiva. 
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Mais de 150 empresas e entidades es-
tiveram presentes na mostra “Portugal 
Tecnológico 2008” que teve lugar na FIL, 
de 18 a 23 de Novembro. Esta mostra, a 
mais representativa no nosso país na área 
das novas tecnologias e da inovação, re-
cebeu mais de 25 mil visitantes, nacio-
nais e internacionais, desde delegações 
da União Europeia até missões vindas 
expressamente de África e da América 
Latina. No auditório localizado no espaço 
da mostra foram realizadas 30 palestras 
e workshops, com 1.300 participantes, e 
alguns eventos paralelos tiveram lugar. 

TECNOLÓGICAS MOSTRAM 
CREDENCIAIS
As empresas tecnológicas portuguesas são hoje detentoras de elevados níveis de 
qualidade, tecnologia e inovação e ganham cada vez mais espaço nos mercados 
externos. A edição do Portugal Tecnológico 2008 juntou, no mesmo espaço, as 
grandes ‘estrelas’ do sector.

aplicações nos domínios da vida quo-
tidiana, e não apenas no domínio das 
designadas tecnologias de informação 
e comunicação. Assim, a mostra aco-
lheu também as áreas da saúde, trans-
portes, energia, mobilidade e serviços 
ao cidadão.

O Portugal Tecnológico surgiu também 
como corolário lógico da forte mudança 
que Portugal conseguiu imprimir no clás-
sico tecido empresarial. É hoje um dado 
assente que o estímulo à produção de 
tecnologia, em conjugação com o esfor-

Os dados referentes ao ano de 2007 
mostram que as exportações de alta 
tecnologia representaram cerca de 12 
por cento do total de vendas ao ex-
terior, e que, para além disso, o nos-
so país registou o maior aumento de 
emprego em serviços de conhecimento 
intensivo no contexto europeu.

Carlos Zorrinho, coordenador da Es-
tratégia de Lisboa e do Plano Tecnoló-
gico, realça que “a mostra constituiu 
uma aposta ganha, um sinal de vita-
lidade das nossas empresas tecnoló-
gicas e uma demonstração da forma 
como os intervenientes no mercado 
estão a dinamizar os diversos sectores 
e a proporcionar melhores serviços e 
soluções aos portugueses e aos clien-
tes em geral”.

A mostra assentou em três eixos de 
desenvolvimento: inovação, conheci-
mento e tecnologia. Apresentou aos 
visitantes e imprensa internacional no-
vos conceitos, novos produtos e novas 
soluções, e conseguiu a oportunidade 
dos grandes players destas áreas de 
actividade poderem contactar com em-
presas de dimensão mais reduzida mas 
com grande potencial.

Em jeito de balanço, os responsáveis 
consideram que os objectivos gerais 
do evento – promover o vector di-
ferenciador das novas tecnologias 
nacionais, contribuir para o diálogo 
entre os actores desta esfera do co-
nhecimento, divulgar e promover o 
know-how nacional, incrementar os 
índices de exportação nacional e re-
posicionar o país com uma acção de 
grande visibilidade – foram plena-
mente cumpridos. 

Pela sua importância o destaque foi para 
a Conferência TGV e o Novo Aeroporto 
de Lisboa e a assinatura do acordo entre 
o Governo português e a parceria Re-
nault Nissan para a introdução do carro 
eléctrico em Portugal.

O Portugal Tecnológico surgiu da ne-
cessidade de promover, num mesmo 
local, o conjunto de tecnologias e suas 

ço das universidades e dos pólos de ino-
vação, criaram um conjunto de empresas 
e uma nova classe de empreendedores 
que importa promover e dar a conhe-
cer quer local quer internacionalmente. 
A nossa balança tecnológica é positiva e 
reflecte essa mudança: Portugal passou a 
integrar o conjunto de países que expor-
ta mais bens e serviços tecnológicos do 
que aqueles que importa.



Rui Melo não poupa elogios ao sector 
mas mostra-se cauteloso quanto ao cres-
cimento da economia digital portuguesa 
nos próximos dois anos, no contexto da 
actual crise global, sendo expectável que 
esta vá crescer no próximo ano a um rit-
mo razoável, mas abaixo do previsto no 
início de 2008. Embora as tecnologias 
de informação e comunicação registem 
mais inovação e produtividade, elas es-
tão a dar sinais de abrandamento, o que 
exige no plano interno, segundo este res-
ponsável da ANETIE, “novas estratégias 

UMA RADIOGRAFIA DAS TIC

É preciso conferir maior sustentabilidade, visibilidade e protagonismo às empresas 
tecnológicas, tanto interna como externamente, defende Rui Melo, presidente da 
Associação Nacional de Empresas das Tecnologias de Informação e Electrónica (ANETIE), 
em entrevista à Portugalglobal. Licenciado em Engenharia Electrónica e com uma 
carreira que passou por empresas como a EFACEC, a IBM Portuguesa, a Quatro e a Critical 
Software, o actual rosto desta associação empresarial destaca o importante papel que as 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) desempenham na modernização do país.

para sustentar o crescimento, a conso-
lidação e a afirmação internacional do 
sector português das TIC”. 

O sector registou um volume de negócios 
total que ultrapassou os 4.780 milhões 
de euros, em 2007, dos quais 41 por 
cento gerados por prestação de serviços 
de TI, estando o restante dividido entre 
vendas de hardware, software e outros. 
Actualmente, “o volume de negócios de 
TI anda em torno dos 2,7 a 3 mil milhões 
de euros – números que não incluem 

as telecomunicações – sendo que 25 a 
30 por cento desse valor diz respeito à 
actividade exportadora, sob a forma de 
subcontratações e de projectos fora de 
Portugal”, realça Rui Melo.

A crise que afecta o mercado global 
reflecte-se necessariamente nas tec-
nológicas portuguesas. Para ele, 2008 
foi, no entanto, positivo para o sector, 
pois contou com muitos projectos, no-
meadamente na área da Administração 
Pública e do Governo, e ainda projec-
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tos de relevo por parte de importantes 
Sectores Privados (Telecomunicações, 
Energia, Saúde...). Contudo, 2009 e 
2010 anunciam-se como anos em que 
os actores do mercado irão agir com 
mais prudência na gestão da sua activi-
dade para fazer frente às dificuldades.

ço por parte de Rui Melo: “Tratou-se 
de uma mostra do que se está a fazer 
em Portugal em termos de inovação 
e soluções, mais orientada para uma 
componente pedagógica e acção de 
demonstração – é aqui que reside o 
seu mérito – mas menos orientada para 

zes de abordar temáticas fundamentais 
em termos de conteúdos programáticos, 
o que constitui uma interacção universi-
dade-empresa cada vez mais relevante 
no contexto de Bolonha”. 

Um dos objectivos desta cooperação, 
segundo o presidente da ANETIE, dada 
a escassez de competências neste mer-
cado de trabalho, consiste em as em-
presas acolherem licenciados do primei-
ro ciclo de formação académica, primei-
ro porque estas se debatem com um 
défice de profissionais e depois porque 
as empresas podem desenvolver elas 
próprias competências no seu ambiente 
empresarial. “A minha estimativa é que 
as escolas formem cerca de 1.200 licen-
ciados por ano neste sector, o que cons-
titui ainda um número muito baixo para 
satisfazer as necessidades reais e que, 
além do mais, se encontra estrangulado 
pelo sistema de ‘numerus clausus’”. 

Seja como for, a insuficiência das com-
petências não é apenas tecnológica, mas 

Assinala como factores potencialmente 
inibidores do crescimento interno, por 
uma lado, “a escassez de mão-de-obra 
dotada das competências necessárias, o 
que constitui um dos principais desafios 
que se coloca na ligação com a forma-
ção e as universidades” e, por outro, “a 
vontade do mercado público se man-
ter o mais aberto possível, reduzindo 
os constrangimentos que actualmente 
tendem a marginalizar, no contexto dos 
concursos públicos, as empresas de me-
nor dimensão, independentemente da 
excelência dos seus serviços e produto, 
o que preocupa necessariamente os ac-
tores empresariais”. 

Neste sentido, a ANETIE procura pautar-
se por uma estratégia de convergência 
activa, o que fez com que estivesse pre-
sente na criação do Pólo de Competiti-
vidade do sector das Tecnologias de In-
formação, Comunicação e Electrónica, e 
mais recentemente nos Encontros para 
a Competitividade com o IAPMEI, assim 
como em fóruns, seminários e conferên-
cias realizadas com outras associações. 
Contudo, sublinha que “Portugal é um 
país demasiado pequeno para a quanti-
dade e para a cadência de eventos que 
se realizam em torno das problemáticas 
do sector e que as empresas têm dificul-
dade em acompanhar”.

Neste sentido, a mostra Portugal Tec-
nológico 2008, foi objecto de balan-

uma feira empresarial, que poderia ser 
uma pujante manifestação do sector, 
num espaço vivo para os visitantes, os 
profissionais e as empresas”. 

Competências  
e certificação
As apostas multiplicam-se para dinami-
zar o sector em tempo de crise. O aces-
so à certificação das empresas é uma 
delas: “Estamos igualmente envolvidos 
num esforço de ‘upgrade’ tecnológico 
das empresas, para o que procuramos 
dinamizar acções e candidaturas em 
áreas em que os nossos associados 
façam este esforço competitivo, indis-
pensável para adquirirem as certifica-
ções que lhes permitam ser reconhe-
cidas nos mercados internacionais e 
afirmarem-se ali – esta é uma chave 
que pode abrir o caminho para novas 
oportunidades de negócio”.

Este percurso é feito em diálogo com 
as universidades, produtoras de com-
petências tanto técnicas como compor-
tamentais, nas áreas de formação, in-
vestigação e desenvolvimento. “Por um 
lado”, diz Rui Melo, “há a necessidade 
das escolas formarem mais quadros téc-
nicos detentores de competências que 
vão ao encontro das necessidades das 
empresas e, por outro, é importante 
que as escolas reconheçam que existem 
especialistas na área das empresas capa-

estende-se a outros domínios do desem-
penho profissional, como sejam a dificul-
dade de trabalhar em equipa e de comu-
nicar, ou mesmo a iliteracia. Na realidade, 
muitos adultos, apesar de vários anos de 
escolarização, ou mesmo de formação 
académica, não dominam com compe-
tência a leitura, a escrita e o cálculo, de-
monstrando sérias dificuldades em utilizar 
na vida quotidiana material em diferentes 
suportes, numa “época em que os pro-
cessos de negócio e de gestão são cada 
vez mais apoiados por tecnologias”. 

Esta dificuldade constitui um factor bem 
real na vida das empresas portuguesas, 
assinala Rui Melo: “Para as pessoas que 
utilizam TIC poderem perceber de pro-
cessos de negócio, têm que dominar um 
conjunto de técnicas ligadas com a ges-
tão de projectos (que é fundamental), 

“Neste contexto de rápidas 
mudanças tecnológicas, todas 
as áreas de experiência e de 
actividade humanas foram 
de algum modo afectadas 
pelos impactos positivos das 
novas tecnologias.”
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com o levantamento de requisitos e de 
necessidades, gestão por objectivos, en-
tre outros, e aqui a expressão oral e es-
crita é incontornável”. Esta é a realidade: 
“As empresas continuam a queixar-se 
que têm licenciados com competências 
técnicas mas que não sabem exprimir-se 
em português e/ou inglês, que é a língua 
franca do sector. Se a internacionalização 
é o caminho”, refere o presidente da 
ANETIE, “parece-nos que a comunicação 
apenas na língua materna, quantas vezes 
marcada pela iliteracia, tem como limite 
os países de expressão portuguesa, sendo 
pouco ambiciosa em termos de mercados 
globais, a maioria dos quais tem o inglês 
como forma de comunicação”. 

Para Rui Melo, não se pode escamo-
tear que os projectos de tecnologia de 
informação são exigentes e complexos, 
e que o garantir que um dado projec-
to seja desenvolvido com a qualidade 
requerida, no tempo estipulado e com 
o orçamento previsto, faz parte das 
competências que devem ser gradu-
almente integradas na formação e no 
currículo académico. 

Oportunidades  
e internacionalização
Quanto aos impactos do Plano Tecno-
lógico no universo das TIC, o respon-
sável enfatiza que o PT, na sua versão 
inicial, “representava os serviços míni-
mos para termos a porta aberta como 
país – computadores, banda larga, ou 

apostar, o que é fundamental”. Para 
ele, o Plano também voltou a recolocar 
a importância das engenharias no dia-
a-dia das pessoas, tornando novamen-
te as engenharias atractivas, sobretudo 
para os mais jovens. As PME podem re-
tirar benefícios desta segunda fase do 
PT, “pois as TIC, sendo transversais, te-
rão pontos de intercepção com outros 
Pólos, o que potencia oportunidades 
de negócio, que estarão sobretudo ao 
alcance das PME que forem mais céle-
res e mais competitivas, e que tenham 
uma boa percepção dos alinhamentos 
que se vão produzir em torno dos vá-
rios Pólos”, refere. 

É certo que a Administração Pública é o 
maior cliente das TIC, mas as Telecomu-
nicações, a Saúde e a Energia perfilam-
se como clientes fortes para as aplica-
ções mais procuradas e inovadoras. E 
acrescenta: “É expectável que o novo 
aeroporto ou o comboio de alta de ve-
locidades puxem soluções para a área 
dos transportes (intermodalidade, segu-
rança, sistemas de controlo e supervi-
são, por ex.) no valor de muitos milhões 

“É cada vez maior a 
utilização de computadores 
por parte de crianças e 
adolescentes no universo 
escolar e nas tarefas de 
aprendizagem como 
ferramenta auxiliar no 
processo cognitivo.”

seja muito hard e pouco soft, enfim, 
poucas escolhas. Acredito que esta 
nova iniciativa, que tem que ver com 
os Pólos de Competitividade, vem tra-
zer a dimensão da escolha aos secto-
res e projectos em que os estudantes, 
os profissionais e as empresas querem 
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de euros, que constituem excelentes 
oportunidades para as engenharias de 
informação e comunicação”. Para Rui 
Melo, as PME portuguesas não devem 
perder as oportunidades proporciona-
das por estes enormes investimentos. 
Contudo, sublinha que “os cabeças 
de consórcio vencedores, muitos deles 
portugueses, não deveriam esquecer-
se que na subcontratação deveriam 
deixar um espaço confortável para as 
empresas portuguesas, em que não se 
verifique a marginalização das PME na-
cionais”. Se assim não for, lembra, “as 
empresas e sobretudo as PME do sec-
tor das tecnológicas portuguesas per-
dem uma boa oportunidade, nomea- 
damente para a internacionalização 
dos seus produtos e serviços”.

Porém, “as TIC vivem excessivamente à 
mesa do país”, o que as fragiliza peran-
te o mercado global, aponta Rui Melo. 
“Este sector tem para exportar serviços e 
produtos, mas a exportação de serviços 
é difícil; ou são serviços de nicho, onde 
a nossa competência é reconhecida in-
ternacionalmente, mas há aqui um pro-

blema de escala, como acontece com os 
vinhos: não há quantidade para expor-
tar”. Do lado do produto, a possibilidade 
de exportação é maior se este for de ex-
trema relevância à escala global, por ser 
inovador, “mas aqui a rede de distribui-

Os mercados prioritários não são pro-
priamente definíveis no universo des-
te tipo de empresas. Rui Melo expli-
ca: “Cada empresa tem os seus ‘road 
maps’, estando a internacionalização 
das tecnológicas muito atomizada. Em 
Angola e Moçambique temos um papel 
a desempenhar, mas são mercados com 
limitações que lhes são específicas. O 
‘target’ principal das empresas tecnoló-
gicas é o mercado global, que é onde a 
acção se passa e onde há dinheiro”. Por 
isso, não se pode falar exactamente de 
“mercados prioritários” porque o mer-
cado, para as tecnológicas, “está onde 
estão as oportunidades de negócio”. 
Defende que, perante esta realidade e 
dado que as empresas que estão nos 
mercados de exportação são poucas, 
“a AICEP poderia fazer com elas um 
trabalho de gestão de conta individual 
e tentar trabalhar cada uma das orga-
nizações, validando-as e apoiando-as 
em função de seu ‘road map’ e do seu 
plano de internacionalização, para não 
terem que se ajustar necessariamente 
a programas como o QREN, que têm 
mais o efeito de as espartilhar”. 

A internacionalização, num contexto 
de crise, situação que não é nova para 
as empresas do sector, traz desafios 
mas também oportunidades. Rui Melo 
aconselha não só as empresas a geri-
rem com sabedoria os meios de que 
dispõem, como a promoverem a con-
certação entre escolas, redes e outros 
protagonistas deste esforço, para que 
os números das exportações do sector, 
agora menores, se vão invertendo, “até 
apresentarem resultados significativos, 
não só nos produtos tecnológicos ‘hard’ 
(como o Magalhães), mas também nos 
produtos tecnológicos ‘soft’ (como os 
programas para o Magalhães)”. Com 
efeito, o Projecto Magalhães é um bom 
exemplo, porque  é muito mais do que 
um computador: é uma plataforma 
que tem hardware, software e serviços, 
e que portanto abre espaço às empre-
sas do sector. “É neste objectivo de 
Internacionalização, que todos os acto-
res do Mercado devem apostar, sejam 
eles empresas, associações ou o Estado 
–, lutar lá fora para consolidar a nossa 
posição e os nossos recursos cá dentro. 
Creio que este é o grande desafio es-
tratégico do sector”. 

“Por parte dos governos, dos 
cidadãos e das empresas do 
sector da energia há cada 
vez mais consenso em torno 
do que importa fazer neste 
domínio da energia limpa.”

ção é determinante e poucas empresas 
portuguesas têm pujança financeira que 
lhes permita fazer uma internacionali-
zação por ocupação, com escritórios e 
parcerias e, portanto, poucas consegui-
ram percorrer esse caminho”, esclarece. 
“Já tentei promover projectos em que as 
empresas estabeleçam uma parceria lo-
cal ou se organizem em torno do apoio 
logístico de uma delegação da AICEP, 
num determinado país”. 
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Actualmente a inovação tecnológica, em 
particular as tecnologias de informação 
e comunicação (TIC), faz-se sentir com 
mais intensidade e de várias formas no 
quotidiano das pessoas, sendo o tele-
móvel e o correio electrónico dois dos 
seus actores mais populares. O homo 
sapiens está a converter-se progressiva-
mente em homo digitalis. Tudo indica 
que o futuro próximo passará cada vez 
mais pelos sistemas on-line, tecnologias 
digitais e processos robóticos, aumen-
tando exponencialmente a universa-
lidade e a capacidade de intervenção, 
de ligação e de comunicação virtual e 
tecnologicamente sofisticada em áreas 

SAÚDE - EDUCAÇÃO – ENERGIA - TRANSPORTES
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA  
MUDA VIDA DOS CIDADÃOS

Portugal fez uma forte aposta, nos últimos anos, na área da inovação e das novas 
tecnologias. Este esforço foi especialmente potenciado pela Plano Tecnológico, 
que se constitui como uma agenda para a modernização do país e para o seu 
reposicionamento competitivo, tornando-se deste modo uma prioridade para as 
políticas públicas. Hoje, são cada vez mais os players neste mercado estratégico, sendo 
ponto assente que as tecnologias inovadoras mudam para melhor a vida dos cidadãos. 

tão diversas como a Saúde, Ensino, Am-
biente, Energia ou Transportes.

Neste contexto de rápidas mudanças 
tecnológicas, todas as áreas de experi-
ência e de actividade humanas foram de 
algum modo afectadas pelos impactos 
positivos das tecnologias de ponta e da 
globalização do conhecimento, da infor-
mação e da comunicação: transmissão 
do saber, processos de aprendizagem, 
apoio aos cidadãos com necessidades 
especiais, eficiência da administração 
pública, iniciativa empresarial, gestão 
das organizações, comunicação social, 
inovação de processos, interacção cul-

tural e política entre cidadãos, optimiza-
ção da eficiência, entre outras.

Saúde no século XXI
Dentro da panóplia das novas tecnologias 
orientadas para os cidadãos, o sector da 
saúde revela-se como um dos mais dinâ-
micos em matéria de inovação e de inte-
gração de novas tecnologias, característi-
ca que se tornou estratégica para o sector, 
apostado numa maior aproximação entre 
pacientes, prestadores, fornecedores e 
pagadores. Nesta medida, as tecnologias 
de ponta cada vez mais utilizadas no uni-
verso dos cuidados de saúde, assim como 
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as ferramentas de informação e comuni-
cação (TIC), constituem-se como um pilar 
fundamental no futuro do sector. Objecti-
vo: permitir que os utentes sejam benefi-
ciários directos destas tecnologias através 
de uma melhor qualidade na prestação 
de cuidados, assim como uma maior efi-
ciência dos processos clínicos (facilidade 
de diagnóstico, tratamento e acesso em 
tempo útil a informação crítica). Nesta 
constante procura de maior eficiência e 
de redução de custo operacionais, o sec-
tor da saúde tem vindo a automatizar 
progressivamente as áreas clínicas e de 
diagnóstico, além de utilizar outras apli-
cações tecnológicas, nomeadamente nas 
áreas administrativas e financeiras.  

Em termos de balanço, a utilização de 
tecnologias de informação e comunica-
ção por parte das organizações de saú-
de portuguesas está a trazer melhorias 
consideráveis, a vários níveis do sistema 
nacional de saúde, facilitando a vida aos 
utentes. Alguns exemplos: o conceito de 
cartão de saúde do cidadão, a marcação 
electrónica de consultas em hospitais 
e centros de saúde, as dúvidas que se 
podem esclarecer por telefone ou por e-
mail, as virtudes da telemedicina no ras-
treio e no diagnóstico. Por outro lado, in-
troduzem maior eficiência na prestação 

de cuidados por parte dos profissionais 
de saúde, sob a forma de ferramentas 
de apoio ao acto médico (auxiliares de 
prescrição, acesso a bases de dados far-
macológicas, partilha de experiência en-
tre médicos em tempo real). A própria 
gestão hospitalar está a ser optimizada 
com a utilização das TIC, trazendo bene-
fícios acrescidos tanto para a organiza-
ção como para os seus utentes.  

Educação do futuro
As tecnologias de informação e comu-
nicação têm um papel cada vez mais 
relevante e potenciador na educação. 
O quotidiano do universo educativo e 
escolar está cada vez mais conectado 
com os computadores, a Internet, os 
blogs, os telemóveis de última gera-
ção, o trabalho de equipa à distância, 
os laboratórios remotos e virtuais, os 
e-books, os portais educacionais, entre 
outras ferramentas. 

É também cada vez maior a utilização 
de computadores por parte de crianças 
e adolescentes no universo escolar e 
nas tarefas de aprendizagem como fer-
ramenta auxiliar no processo cognitivo. 
Nesta medida, os alunos, os pais, os 
educadores, os professores e profissio-
nais da área académica, sentem cada 

vez mais a necessidade de capacitação 
técnica quando confrontados com as 
tecnologias de informação e comuni-
cação, assim como a gestão dos res-
pectivos conteúdos, na base de uma 
actualizada literacia digital. Na realida-
de, o computador (hardware) processa 
dados mas só ao nível lógico (software) 
se pode trabalhar de forma inteligente 
e criativa com informação. 

Embora a utilização de computadores 
como ferramenta de ensino e aprendi-
zagem não reúna unanimidade entre 
os especialistas da área, alguns dos 
quais levantam objecções quanto ao 
seu uso na pré-primária, há actualmen-
te consenso quanto à sua utilização 
nos restantes níveis do processo edu-
cativo e cognitivo. Desde que esta fer-
ramenta seja um meio e não um fim. 
Vantagens? Propicia o despertar da 
curiosidade, aumenta a criatividade e 
a iniciativa, forma e consolida aptidões 
e aquisições (sobretudo na educação 
especial), favorece uma maior produti-
vidade e manejamento de processos e 
ferramentas na gestão do tempo de es-
tudo (mediante softwares educacionais 
multimédia), contribui para a evolução 
do know-how em matéria de utilização 
de diferentes tecnologias de informa-
ção e comunicação, as quais são actu-
almente parte integrante e fundamen-
tal da vida pessoal e profissional.      

Energia limpa
Actualmente a temática da energia tem 
importância estratégica e requer a par-
ticipação activa da sociedade civil. As 
energias renováveis, assim como a sua 
tecnologia, estão na ordem do dia, es-
tando cada vez mais presentes, directa 
ou indirectamente, no quotidiano dos 
portugueses. Porém, não são energias 
de moda, são as únicas fontes de ener-
gia com capacidade para produzirem 
grandes melhoramentos em matéria de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
de segurança do abastecimento nas duas 
próximas décadas, garantindo a qualida-
de do ambiente e a sustentabilidade. 

Por parte dos governos, dos cidadãos e 
das empresas do sector da energia há 
cada vez mais consenso em torno do que 
importa fazer neste domínio da energia 
limpa. A crescente materialização desta 
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nova realidade tecnológica conduzirá 
a profundas mudanças na vida dos ci-
dadãos, decorrentes da forma como 
passam a relacionar-se com a fonte e o 
consumo da energia, do modo como 
participam no debate sobre as opções 
energéticas a nível local, nacional e glo-
bal, bem como do recurso à utilização de 
energias alternativas e à gestão quotidia-
na da eficiência energética. 

Neste sentido, a Estratégia de Lisboa 
– em que assenta o compromisso para 
o futuro da Europa e de Portugal –, tem 
na sua agenda a energia, o ambiente e 
a sustentabilidade como vectores decisi-
vos de um pacto estratégico em maté-
ria de opções, tanto mais que Portugal 
é já um país da linha da frente quanto 
à utilização de novas fontes de energia: 
fotovoltaica (radiação solar), solar térmi-
ca (aquecimento de água), eólica (força 
do vento), biomassa (material orgânico), 
bioetanol (álcool combustível de origem 
biológica), entre outras. São exemplos 
deste pioneirismo os projectos fotovol-
taicos nacionais, como o Parque Solar de 
Serpa (52 mil painéis = 11 Megawatts), o 
Parque Solar de Alqueva e o Parque Solar 
do Interior Alentejano, em Ourique, as-
sim como os numerosos parques eólicos 
existentes no Continente e Ilhas e os pai-
néis solares térmicos (para aquecimento 
de águas) instalados num número cres-
cente de casas portuguesas.  

  

Transportes  
terrestres
O transporte público constitui hoje em 
dia um serviço fundamental para a qua-
lidade de vida das populações, sendo 
condição indispensável para a garantia 
do seu direito à mobilidade. Actualmen-
te, as empresas de transportes apostam 
nas novas tecnologias para facilitar a vida 
aos utilizadores, fomentando a melhoria 
do serviço prestado. Empresas como o 
Metropolitano de Lisboa, a Refer, a CP, a 
Rodoviária de Lisboa, a Vimeca e a Carris 
têm investido forte na implementação 
de sistemas e tecnologias inovadoras, 
cientes das vantagens que a utilização 
das novas tecnologias trazem ao sistema 
de transporte. O Metropolitano de Lis-
boa aderiu ao sistema de bilhética sem 
contacto, mediante um cartão com chip 
magnético, que permite efectuar carre-

gamentos e validações em locais dotados 
de equipamento próprio. A empresa as-
sinou igualmente contrato com a TMN, 
a Vodafone e a Optimus para fornecer 
cobertura da rede no Metro pelo Serviço 
de Comunicações Móveis. Mas o uso das 
tecnologias vai mais além, como sistemas 
de vídeo-vigilância, desmaterialização 
das vendas, eficiência, acessibilidade e 
segurança nos transportes. 

Entretanto, cerca de três dezenas de es-
tações de caminhos-de-ferro portugue-
ses da Rede Ferroviária Nacional (Refer), 
os utentes tem à sua disposição, desde 
2004, os eTrainlnfo – quiosques multi-
média com mapas interactivos da rede 
ferroviária e acesso à Internet, podendo 
também consultar gratuitamente infor-
mação de utilidade pública e visuali-
zação, em tempo real, da posição dos 
comboios a circular em cada momento 
na rede ferroviária nacional. 

Um pouco por todo o mundo, os cons-
trutores automóveis começam a de-
monstrar a sua preocupação com a 
protecção ambiental, aumentando cada 
vez mais o interesse no desenvolvimen-

to e produção de veículos com tecnolo-
gia de ponta e TIC que assegure maior 
segurança e conforto e que seja ‘amiga 
do ambiente’, com menores índices de 
emissão de gases poluentes. São cada 
vez mais os veículos a gás natural veicu-
lar (VGN) a circular nas ruas e nas estra-
das portuguesas. 

Num futuro próximo, o comboio de 
Alta Velocidade constituirá uma das 
mais importantes inovações tecnológi-
cas nos transportes, conseguindo não 
só um ganho significativo na velocida-
de como, simultaneamente, um salto 
qualitativo no serviço ferroviário e no 
conceito de mobilidade das sociedades, 
permitindo reduzir significativamente os 
tempos de viagem. Objectivo a alcan-
çar: aumentar, de forma sustentada, a 
qualidade de vida das populações, e as-
segurar a coesão económico-social das 
regiões, competindo eficazmente com 
outros modos de transporte causadores 
massivos de poluição, congestionamen-
to e acidentes de viação, oferecendo si-
multaneamente vantagens ao nível do 
tempo de viagem, fiabilidade, seguran-
ça, comodidade e acessibilidade. 
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Nonius Software
Quando o convite para participar no Por-
tugal Tecnológico surgiu, a Nonius não 
hesitou. Para esta empresa do Porto, que 
desenvolve e comercializa produtos e so-
luções para gestão de acesso à Internet, 
não há melhor maneira de expor e pro-
mover a tecnologia que produzem. Ga-
nhou esta percepção nos grandes certa-
mes internacionais e no evento agora re-
alizado, aproveitou para mostrar a última 
inovação: o NiVo, um novo sistema IPVT. 
Para Marisa Pires, responsável pelo ma-
rketing, “a grande cobertura da impren-
sa, quer nacional quer internacional que 
a feira teve, pode ser muito importante 
para projectar as empresas portuguesas 
tecnológicas além fronteiras”. 

TECNOLÓGICAS COM FUTURO
Estiveram presentes no Portugal Tecnológico e emitem opinião similar sobre esta 
iniciativa: tudo o que sirva para mostrar aos potenciais compradores, aos profissionais 
do sector, à imprensa nacional e estrangeira e ao público em geral, o que de melhor 
se produz em Portugal no universo das novas tecnologias, serve às mil maravilhas 
os propósitos das empresas. São jovens, empreendedoras, tecnológicas, inovadoras, 
competitivas e ambiciosas. Pequenas histórias de vida da Nonius, Plux, Portugalmail, 
CSide e Microfil, com a presença naquele certame como pano de fundo. Cinco 
empresas da nova vaga tecnológica, que ajudam a alterar o paradigma da oferta 
portuguesa nos mercados externos.

A participação em certames de tec-
nologias de informação é um hábito 
instalado na Nonius Software. A sua 
estratégia de internacionalização pas-
sa muito por aí e visa a angariação de 
revendedores para os seus produtos. 
Em 2007, a empresa optou por esta 
abordagem aos mercados externos e 
a presença na SIMO, de Madrid, foi o 
primeiro passo. Em 2008, a presença 
na SITI, em Madrid, a CEBIT, em Ha-
nôver, e a IP Convergence, em Paris, 
resultaram no início da exportação 
dos produtos Nonius para vários paí-
ses: Espanha, Holanda, Itália, Turquia 
e Cabo Verde. Este ano, a empresa es-
pera atingir 900 mil euros de volume 
de negócios e prevê que em 2011 a 

exportação atinja 70 por cento da fac-
turação total.

A grande aposta da Nonius é a inovação 
tecnológica constante e a “descoberta” 
de produtos únicos em Portugal. Com 
esta receita a empresa consegue colmatar 
necessidades não cobertas no mercado 
e entrar em mercados muito exigentes. 
Para além do NiVo, a última grande no-
vidade, a Nonius assenta a sua competi-
tividade no WGServer, um equipamento 
de alta disponibilidade e fiabilidade com 
funções de gateway e servidor para ges-
tão do acesso à Internet, no WG-WPS, 
um sistema que permite explorar redes 
Wi-Fi existentes integrando capacidades 
de localização em tempo real e no WCS-
targate, um gateway multi-serviços para 
comunicações a bordo de barcos ou em 
locais isolados em que o único acesso de 
banda larga é o satélite.

nonius@noniussoftware.com 

www.noniussoftware.com 
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Plux
O feed-back da presença da Plux no 
Portugal Tecnológico de 2007 garantiu 
o regresso na edição deste ano. Segun-
do Hugo Gambôa, CEO desta empresa, 
“tudo o que sejam oportunidades de 
divulgar o que fazemos e de estabelecer 
contactos são bem-vindas” e, por isso, 
já assumem o desejo de voltar na pró-
xima edição. A Plux dedica-se à inves-
tigação e desenvolvimento de sensores 
e sistemas de aquisição sem fios para 
sinais electrofisiológicos e de software 
especializado para visualização e pro-
cessamento dos sinais captados pelos 
sensores. São aplicados em áreas como 
a electrofisiologia, a biomecânica, a fi-
sioterapia, a reabilitação e na avaliação 
do desempenho desportivo. O sector 
de actividade da empresa, estando in-
timamente ligado às novas tecnologias 
e à inovação, encontra-se em constante 
evolução. Segundo o responsável, “o 
nosso ideal é a antecipação da evolução 
com a criação de soluções inovadoras 
sempre ao nível do estado da arte, es-
tando sempre alerta aos desenvolvi-
mentos mais recentes e contando com 
a colaboração de uma carteira de con-
sultores institucionais especializados nas 
áreas-chave onde actuamos”. Estas pre-
missas, aliadas “á grande criatividade e 
capacidade técnica da equipa de cola-
boradores”, permitem à Plux lidar com 
a constante necessidade de inovar, ser 
competitivos à escala global – “estamos 
muito virados para os mercados exter-
nos” – e atingir um volume de negócios 
interessante para uma empresa criada 

em 2007 e com apenas dez colaborado-
res: cerca de 200 mil euros.

O optimismo marca a vida da empresa. 
Para a Plux, a experiência e os conheci-
mentos adquiridos nesta primeira fase 
de expansão de mercado – em que a 
exportação já representa 40 por cento 
da facturação total – utilizando ferra-
mentas equivalentes ao estado de arte 
em electrónica, tecnologias de minia-
turização, redes de sensores e power 
management, vai levá-la a criar sistemas 
inovadores ainda desconhecidos no 
mercado, abrindo oportunidades para 
novas aplicações. O enfoque seguinte 
será a entrada e o conhecimento do 
mercado de propriedade intelectual e a 
abertura à exploração por terceiros dos 
mercados já trabalhados. O objectivo é 
garantir o retorno do investimento ini-
cial, através da comercialização de pa-

tentes e concessões de exploração co-
mercial, que resultaram da forte apos-
ta na criação de produtos totalmente 
inovadores. Este processo visa permitir 
o envolvimento de outras empresas in-
teressadas nas tecnologias Plux.

hgamboa@plux.info 

www.plux.info 

Portugalmail
Dez anos depois da sua fundação e 
cinco após o início da sua internacio-
nalização, a Portugalmail estreou-se 
em feiras. Esteve presente no Portugal 
Tecnológico e gostou da experiência. E, 
no seu caso, encaixou na perfeição no 
espírito do certame. A empresa tem o 
melhor serviço de correio electrónico, é 
o maior prestador de serviços de email 
português e gere mais de 700 mil cai-
xas de correio, merecendo a confiança 
das mais importantes empresas por-
tuguesas. No último ano facturou no 
mercado português 600 mil euros. E 
abrange desde grandes grupos empre-
sariais como a Media Capital, o Grupo 
Prisa ou o Grupo MCoutinho, com ne-
cessidades de gestão de milhares de 
caixas, a PME e micro empresas nacio-
nais, que entram para a lista de clientes 
com necessidades a começar em dez 
caixas de correio.

A sua decisão de investir na internacio-
nalização foi também recompensada 
com um estrondoso sucesso. Corria o 
ano de 2003 e, numa altura em que as 
dotcom estavam desacreditadas, a apos-
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ta no mercado americano foi realizada 
através da constituição de uma partici-
pada, detida a 100 por cento pela Por-
tugalmail. Resultado: a empresa presta 
serviços e está presente na vida de mais 
de dez milhões de pessoas. Em 2009, 
a empresa aponta armas ao mercado 
europeu e prevê, com esse objectivo, a 
criação de uma nova marca.

É convicção da empresa que, na área 
das tecnologias de informação, a ino-
vação resulta quase exclusivamente 
do investimento nas pessoas. Parafra-
seando os seus responsáveis: “mentes 
incomuns produzem ideias incomuns”. 
A empresa colabora activamente com 
a Universidade do Porto, participando 
nos projectos curriculares dos cursos 
de engenharia informática. Ali são de-
tectados os alunos mais promissores, 
a empresa acompanha-os de perto e 
esforça-se por recrutá-los assim que in-
gressam no mercado de trabalho. 

fernando.costa@portugalmail.net 

www.portugalmail.pt 

CSide
Na opinião da CSide, uma mostra como 
o Portugal Tecnológico é, antes de mais, 
uma excelente oportunidade para encon-
trar outras empresas nacionais e comple-
mentar os serviços que presta. Francisco 
Gonçalves, director-geral, fala “de um 
espaço ideal para encontrar parcerias, 

que nos conduzam à criação de sinergias 
a curto e médio prazo, com outras em-
presas tecnológicas”. A empresa fornece 
conteúdos e aplicações para o mercado 
global de operadores de telecomunica-
ções. O seu núcleo de I&D é premiado 
pelo trabalho criativo, pela qualidade dos 
conteúdos e pela rapidez no desenvolvi-
mento de produtos inovadores. A empre-
sa ganhou o 1º prémio na 6ª edição do 
Prémio Jovem Empreendedor, promovi-
do pela ANJE (Associação Nacional dos 
Jovens Empresários), o 4º lugar no con-
curso mundial promovido pela Ericsson, 
o Ericsson Mobile Awards, e o 3º lugar 
do prémio Start – Microsoft/BPI, Prémio 
Nacional de Empreendedorismo 2007, 

entre 520 projectos submetidos. Ainda 
em 2007, a CSide foi premiada com o 
estatuto IAPMEI Inovação, que reconhe-
ce projectos empresariais com elevada 
componente de inovação. Como forma 
de certificação desse carácter inovador 
iniciou a implementação do Sistema de 
Gestão da Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação (IDI), em paralelo com o Siste-
ma de Gestão da Qualidade (SGC).

Os grandes clientes da CSide são os 
operadores de telecomunicações com 
uma forte componente internacional. 
Para 2009, a empresa planeia um re-
forço da sua posição no mercado eu-
ropeu. A receita será a mesma: aposta 
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na inovação e no desenvolvimento do 
conhecimento para garantir, num mer-
cado tão sofisticado e competitivo, uma 
nova geração de serviços, centrados no 
conceito de casa digital. A empresa 
quer acrescentar cada vez maior valor 
estratégico ao cluster da inovação tec-
nológica em Portugal, em parceria com 
empresas similares, e segurar a noto-
riedade já conquistada no domínio da 
segurança da habitação, da monitoriza-
ção e vigilância remota, da automação 
doméstica, da prestação de cuidados de 
saúde e da sustentabilidade ambiental.

info@cside.pt 

www.cside.pt 

Microfil
Criada em 1985 é uma veterana das Tec-
nologias de Informação. Especializou-se 
no desenvolvimento, implementação, 
alojamento e gestão funcional de ges-
tão electrónica de conteúdos e de ges-
tão de processos de negócio. Encolhida 
no pequeno espaço disponibilizado no 
Portugal Tecnológico, único aspecto ne-
gativo apontado, “a área era insuficiente 
para uma boa apresentação do protóti-
po do Projecto Camões”, considerou a 
participação muito proveitosa, dado o 
impacto e o interesse que o Camões sus-
citou nas camadas relacionadas com os 
serviços educativos. Uma das suas áreas 
predilectas é essa: o desenvolvimento de 
projectos de relevância para a educação. 

O Camões é uma plataforma inovadora 
para as escolas. Sustenta-se na interco-
municação e interligação das tecnologias 
dos “Magalhães”, dos “Quadros Interac-
tivos”, das “Roundtable” e de infra-es-
truturas de storage de “Arquivo Óptico”, 
para a gestão e arquivo de toda a infor-
mação processada no contexto escolar. 
Possibilita uma elevada integração dos 
conteúdos gerados por alunos, profes-
sores e estabelecimentos de ensino, em 
qualquer parte do mundo.

Outro ponto-chave da actividade da 
Microfil é a saúde, onde a empresa dis-
põe de produtos de aplicação na área 
das técnicas endoscópicas. Ou a justiça, 

onde, neste momento, a Microfil de-
senvolve projectos de grande comple-
xidade e de características inovadoras, 
que serão tornados públicos muito em 
breve. De uma maneira geral, os siste-
mas desenvolvidos pela empresa são 
fornecidos para um universo de clien-
tes da Administração Pública Central e 
Local, do sector público empresarial e 
dos sectores do comércio e serviços.

Na internacionalização, Angola, Mo-
çambique, Chile e Venezuela são os 
mercados onde as posições da empresa 
estão sedimentadas. Naqueles países 
africanos a abordagem é semelhante: 
abertura de duas empresas, em socie-
dade com parceiros locais, já constituí-
das e em fase de implantação. No Chile 
e na Venezuela, são as soluções na área 
da educação, com grande relevo para 
o projecto Camões, a apresentarem as 
grandes oportunidades para a Microfil.

Muitos prémios comprovam o esforço 
que a empresa tem desenvolvido ao 
investir na procura de novas soluções 
tecnológicas. Em 2007, o prémio PME 
Inovação e Excelência do MEI e o PME 
líder, do Banco Espírito Santo, orador no 
Thinknomics 07, expositor convidado 
no PorTI 2006 e, já em 2008, a Microfil 
foi uma das 21 PME distinguidas pelo 
IAPMEI, como PME Inovação e Tecnolo-
gia, no 1º Congresso das PME Líder. 

info@microfil.pt 

www.microfil.pt 
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A ideia não é nova – as políticas públicas 
internacionais e europeias têm lançado 
diversas iniciativas de estímulo à acção 
cooperativa neste domínio – mas o re-
cente anúncio da criação dos primeiros 
Pólos de Competitividade e Tecnologia 
(PCT) vem reforçar a componente da 
necessária cooperação entre empresas, 
associações empresariais e universida-
des e instituições de investigação para 
que, trabalhando em conjunto, possam 
afirmar a sua excelência além-frontei-
ras, concorrendo para a competitivida-
de da economia portuguesa. 

Para já, estão constituídos 12 pólos de 
projecção internacional e 18 regionais 
ao abrigo da primeira fase de candida-
turas ao programa lançado pelo Minis-
tério da Economia e Inovação (MEI), no 
quadro das Estratégias de Eficiência co-
lectiva definidas no QREN para o perí-
odo 2007-2013. Os projectos são ava-

PORTUGAL (MAIS) COMPETITIVO

O objectivo é criar clusters nacionais de projecção internacional em vários sectores 
de actividade, que permitam aumentar a competitividade do país, com reflexos 
directos na economia nacional. Sob o lema “somar para multiplicar”, os pólos 
de competitividade e tecnologia anunciados pelo Governo envolvem, até agora, 
30 projectos e mais de 370 entidades em cooperação, das quais 62 por cento são 
empresas. Destas, mais de 70 por cento são PME.

liados por uma comissão presidida por 
Murteira Nabo, presidente da GALP, 
que é também responsável pela articu-
lação interministerial necessária, nome-
adamente para garantir a coordenação 
do acesso a incentivos. A divulgação 
dos resultados da avaliação dos projec-
tos está prevista para Janeiro.

Moda, energia, indústrias de base flores-
tal, refinação, petroquímica e química, 
automóvel e mobilidade, tecnologias de 
informação e electrónica, saúde, moldes, 
tecnologias de produção, turismo e agro-
industrial são os pólos de competitividade 
já constituídos. Nos pólos regionais con-
tam-se, entre outros, o das indústrias cria-
tivas, da cerâmica e do vidro, das rochas 
ornamentais e industriais, da ciência e 
tecnologia, do conhecimento e economia 
do mar, da viticultura duriense, do desen-
volvimento agro-indústria, do turismo 
sustentável e da ourivesaria do sul.

No total, são 30 projectos que envolvem 
mais de 370 entidades em cooperação, 
das quais 228 são empresas, incluindo 
alguns dos maiores grupos nacionais. 
Sublinhe-se, porém, que deste total, 
160 são PME, representando mais de 
70 por cento do total das empresas 
participantes. Quanto às outras enti-
dades que integram os PCT, refira-se 
que 34 do total são instituições de en-
sino superior e formação profissional, 
59 são instituições de investigação e 
desenvolvimento tecnológico e 33 são 
associações empresariais.

Os promotores dos projectos beneficiam 
de incentivos específicos para financia-
mento de 75 por cento dos custos de ar-
ranque e estrutura de coordenação e ges-
tão em parceria durante a fase de execu-
ção do respectivo cluster até ao limite de 
500 mil euros por ano, no caso dos Pólos 
de Competitividade, e de 200 mil euros 
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Cluster Support 
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Innovative  
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Coreia do Sul

por ano para os Pólos Regionais. Têm ain-
da acesso a incentivos preferenciais para 
as estratégias e os programas de acção 
a partir de instrumentos transversais do 
QREN, como por exemplo o sistema de 
incentivos às empresas e o sistema de 
apoios a projectos do SCTN.

Cooperar para melhor competir
É outros dos lemas do programa e as-
senta no princípio da cooperação como 

factor de desenvolvimento das econo-
mias. O MEI quer promover a coopera-
ção entre empresas do mesmo sector, 
entre grandes empresas e PME, entre 
empresas, os seus clientes e fornece-
dores, entre empresas e instituições de 
ensino e de investigação, entre empre-
sas e instituições e agências públicas.

Cooperação é, aliás, uma palavra-cha-
ve em todo este processo: quer para a 
criação de clusters nacionais e regio-

nais, quer para a sua projecção a nível 
comunitário e ainda para fora das fron-
teiras da União Europeia, promovendo 
a partilha, no futuro, de conhecimento, 
experiências, investigação e projectos, 
bem como a mobilidade de pessoal 
qualificado.

Esta política é fomentada pela União 
Europeia, que considera que os clusters 
desempenham um papel fundamental 
para a competitividade, a inovação e a 

Para serem reconhecidos pela Comissão de Avaliação, as 
candidaturas ao Programa dos Pólos de Competitividade 
devem cumprir os seguintes requisitos: 
•  Visão estratégica: definição de uma estratégia global e de-

senvolvimento em torno de actividades empresariais de âm-
bito nacional orientadas para o desenvolvimento de tecnolo-
gias com forte potencial; os projectos deverão ser coerentes 
com as políticas públicas e orientados para o desenvolvimen-
to de marcas potenciadoras da afirmação nacional.

•  Parceria e cooperação: as propostas de PCT deverão 
envolver um conjunto alargado de empresas, nacionais 
ou estrangeiras, e instituições de suporte relevantes; exis-
tência de um compromisso formal entre os actores e o 
modelo de governação definido.

•  Inovação e projectos de I&D: o programa de acção de-
verá conter actividades com elevado conteúdo de I&DT, 
inovação e conhecimento, com forte potencial de cresci-
mento; e integrar projectos âncora e envolver activamen-
te os actores em processos de mudança, que induzam a 
inclusão de projectos complementares e promotores do 
desenvolvimento tecnológico.

•  Projecção internacional: os PCT deverão gerar projec-
ção global, favorecendo a internacionalização dos acto-
res envolvidos através, nomeadamente, da sua inserção 
em redes de conhecimento e/ou em cadeias de valor de 
base empresarial; o PCT deverá permitir a atracção de 
IDE estruturante e investigadores estrangeiros para as 
regiões.

Os 4 requisitos para se candidatar a PCT

Fonte: MEI

EXEMPLOS DE INICIATIVAS DE ESTÍMULO À ACÇÃO COOPERATIVA NO MUNDO

Fonte: MEI, adaptado de Innovative Clusters - IKED
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criação de empregos na União Europeia. 
Numa comunicação recente, a Comissão 
fala da necessidade de uma estratégia 
de inovação alargada na UE, que deverá 
reforçar a assistência aos Estados-mem-
bros e suas regiões, visando promover a 
excelência em todos os níveis e encorajar 
a cooperação entre eles para estimular o 
aparecimento de um maior número de 
clusters de classe mundial.

Estes clusters, refere a CE, devem ser 
abertos, flexíveis e atractivos, e os es-
forços efectuados aos níveis regional, 
nacional e comunitário deverão permi-
tir a criação de laços mais estreitos e 
mais eficazes entre eles mas também 
com os institutos de investigação na 
Europa e fora das fronteiras da UE. 

Simultaneamente, as organizações de 
clusters são convidadas a melhorar os 
seus serviços de apoio e a melhor inte-
grarem as PME inovadoras.

Os clusters ocupam hoje um lugar de 
relevo na realidade económica euro-
peia. Segundo o Observatório Europeu 
de Clusters, estão recenseados cerca 
de dois mil, definidos estatisticamente 
como agrupamentos regionais de indús-
trias e de serviços situados num mesmo 
local, o que parece indicar que 38 por 
cento da mão-de-obra europeia traba-
lha em empresas que integram esses 
clusters. Ou seja, a Europa – na opinião 
da CE – não tem falta de clusters, mas 
revela uma fragmentação do mercado, 
uma fraca ligação entre a indústria e a 
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investigação e uma cooperação ainda 
insuficiente. Em resumo, os clusters eu-
ropeus não têm a massa critica e a ca-
pacidade de inovação necessárias para 
enfrentar, de forma duradoura, a con-
corrência internacional e alcançar uma 
classe mundial. Visar a excelência deve, 
por isso, ser uma ‘primeira prioridade’, 
defende a Comissão, acrescentando 
que essa excelência pode ainda ser re-
forçada por uma cooperação transna-
cional ao nível das empresas.

No âmbito desta política, Portugal – a 
exemplo de outros países membros da 
UE – avançou para a criação de pólos de 
competitividade, definindo previamente 
os sectores prioritários para a economia 
portuguesa (energia, petrolífero e petro-
químico, moda, floresta, automóvel, TIC, 
saúde, agro-industrial e turismo). 

O Programa materializa-se na consti-
tuição destes pólos de competitividade 
– nacionais e regionais –, que dinamiza-
rão a criação de uma rede portuguesa 
para desenvolver sinergias entre os di-
versos clusters. Os pólos de índole na-
cional deverão, por sua vez, estabelecer 
relações com as redes europeias e inter-
nacionais, potenciando uma cooperação 
económica alargada. O compromisso é, 
afirma o MEI, garantir o sucesso futuro, 
aumentando a competitividade através 
da cooperação que os novos pólos irão 
gerar, criando uma nova realidade para 
a economia nacional. 

Algumas empresas que integram os PCT:
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28 de Março de 2008. Zeinal Bava toma posse como presidente 
da comissão executiva da Portugal Telecom. O novo líder inicia 
uma reorganização da estrutura da empresa: extingue direcções, 
redistribui pelouros e reorienta a estratégia, operando uma mudança 
radical na visão e na filosofia de funcionamento da antiga empresa 
pública. Com menos privilégios, camadas de poder e sobreposição de 
competências, e mais responsabilização de quem decide e cumpre 
objectivos, a estrutura torna-se mais ágil e em permanente clima de 
inovação. Agora a PT não quer ser percepcionada apenas como uma 
operadora de comunicações, mas como uma operadora de televisão. 
O seu alinhamento na corrida da televisão digital terrestre (TDT) 
tem como objectivo ganhar escala em número de clientes do MEO 
marcando pontos na televisão por Internet.

Zeinal Bava, Presidente da Portugal Telecom 

O HOMEM FORTE DA PT
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Pode fazer um balanço dos primeiros meses como pre-
sidente executivo da Portugal Telecom?
Passado o processo de OPA a que estivemos sujeitos du-
rante quase um ano e meio, e depois do cumprimento dos 
compromissos assumidos, a PT voltou a posicionar-se como 
uma empresa focada no crescimento e na criação de valor 
para os seus accionistas. Este é um marco muito importan-
te para a empresa e para todos os seus colaboradores. No 
mercado, foram meses muito produtivos e entusiasmantes, 
com resultados que nos dão confiança em todos os seg-
mentos em que o operamos. Fizemos uma grande mudança 
com a constituição da PT Portugal, uma fusão organizativa 
entre a TMN e a PT Comunicações, o que permitiu deslocar 
o centro de gravidade da tecnologia para o cliente. 

Será possível detalhar esta reestruturação?  
Temos agora pessoas na administração a trabalhar por seg-
mento de negócios, diminuímos as camadas hierárquicas 
entre o topo e a base, promovemos uma cultura de assun-
ção de risco, estamos a fazer o rejuvenescimento da empre-
sa num processo suave para não desperdiçar a memória e a 
competência residentes e enviámos quase duas dezenas de 
quadros de primeira linha para as nossas operações interna-
cionais. Esta reestruturação permitiu, além do mais, que o 
negócio fixo e móvel deixassem de se ‘canibalizar’. Temos 
agora dois pistões a trabalhar em sintonia perfeita.

Em termos de estratégia, pode apontar quais os principais 
desafios que se colocam à empresa a curto e médio prazos? 
De que forma pretende a PT sustentar o seu crescimento? 
Temos a aspiração de, primeiro, reafirmar a liderança e compe-
titividade da PT em todos os segmentos chave em que actua-

mos em Portugal, capturando as oportunidades de crescimento 
que se apresentam; segundo, desenvolver uma estratégia in-
ternacional claramente marcada pela qualidade de execução, 
pelo crescimento e pela criação de valor; e, em terceiro lugar, 
proceder a uma transformação da empresa que promova uma 
cultura de desempenho e responsabilização pelos resultados, e 
que sirva de grande motor de inovação para o país. 

Quais os principais projectos da empresa?
Actuamos num mercado doméstico caracterizado por uma 
concorrência fortíssima e que tenderá a intensificar-se. Es-
tamos também, e cada vez mais, perante o imperativo de 
reforçar a nossa presença internacional face à incontornável 
tendência de consolidação do sector e à migração das suas 
fontes de crescimento para os mercados emergentes, como 
o Brasil e África. E como estamos a enfrentar estes desa-
fios de crescimento, no mercado doméstico e internacional, 
num contexto económico mundial mais instável, estamos a 
fazer uma forte aposta em eixos sólidos, como sejam a ino-
vação, o talento e as propostas de convergência, a par com 
uma cultura de eficácia e de criação de valor consistente. 
Creio que temos enormes oportunidades à nossa frente e 
por isso temos de estar preparados para aproveitá-las.

No âmbito da sua internacionalização, e além do Bra-
sil, quais os mercados de aposta da PT, nomeadamente 
em África? Que projectos e/ou parcerias estão em car-
teira neste domínio?
Os mercados internacionais, no seu conjunto, já represen-
tam metade do negócio da Portugal Telecom, o que atesta 
bem a importância que têm para a empresa. Embora o Bra-
sil constitua, naturalmente, pela sua história, dimensão e 
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“Os mercados internacionais, no seu 
conjunto, já representam metade do negócio 
da Portugal Telecom, o que atesta bem a 
importância que têm para a empresa.”

nível de desenvolvimento um mercado de referência, temos 
construído uma estratégia sólida de investimento noutras 
geografias de proximidade, designadamente nos países a 
que estamos ligados pela história e pela partilha da língua 
portuguesa. Estamos presentes nos cinco países africanos 
de expressão portuguesa e, já este ano, anunciámos novas 
operações em Cabo Verde e em Angola, onde lançámos o 
Sapo, uma das nossas marcas de referência, e uma empresa 
emblemática da Internet em português. Outros mercados, 
como a Namíbia e Marrocos, apresentam igualmente resul-
tados muito satisfatórios. De um modo geral, estamos aten-
tos às oportunidades do sector.

A MTC, operadora namibiana participada pela PT, assinou 
recentemente um acordo com o governo da Namíbia que 
permitirá massificar o acesso dos estudantes deste país à 
Internet. Pode detalhar o alcance deste projecto?
O continente africano é um dos pilares da estratégia de cres-
cimento da PT. O projecto ConnectED, que se inspira no por-
tuguês e-Escolas, tem como suporte a distribuição gratuita 
de um milhar de computadores Magalhães por mil escolas 
namibianas, assim como a venda de computadores de diver-
sas marcas a preços subsidiados, com acesso à Internet de 
banda larga, aos 25 mil estudantes do ensino superior deste 
país. O projecto permite apoiar as crianças e os estudantes 
da Namíbia, aumentar a base de clientes do grupo em Áfri-
ca, colocar a Namíbia na linha da frente da alta tecnologia 
e contribuir para a exportação de alta tecnologia de fabrico 
português em mercados africanos. Na Namíbia, a MTC vai 
investir mais de 860 mil euros neste programa.

E no Brasil? Qual o posicionamento actual da empresa 
no mercado e quais as perspectivas de crescimento?
A Portugal Telecom apostou no Brasil em antecipação e su-
portada por uma visão global de actuação no mercado das 
telecomunicações. Temos vindo a desenvolver um trabalho 
de grande rigor e profundidade, nomeadamente com a 
Vivo, e estamos a obter frutos desse trabalho. A Vivo con-
tribui com 766,9 milhões de euros para as receitas consoli-
dadas da PT e acreditamos que é um eixo muito importante 
e com potencial de crescimento do nosso negócio.

No mercado interno de que forma irá a PT enfrentar a 
concorrência de outros operadores e em que áreas de 
negócio pretende alargar a sua influência?
O mercado evolui todos os dias e as empresas têm de estar 
atentas aos seus clientes, às suas necessidades e aspirações. 
É esse o nosso fio condutor: oferecer aos nossos clientes os 
produtos e serviços que melhor se adequam à sua comodi-
dade e conveniência. As tendências de mercado têm acen-
tuado, nos últimos anos, a preferência dos consumidores 
pelas comunicações móveis e por soluções de comunicação 
multiplataforma. É isso que a PT está a oferecer, com par-
ticular destaque para a oferta integrada MEO que atingiu 
resultados notáveis na primeira metade de 2008, com a 
conquista de mais de 200 mil clientes até Setembro. É um 
feito absolutamente brutal sobretudo porque cerca de 60 
por cento destes clientes não eram clientes PT. No início do 
ano tínhamos apenas 15.000 clientes. Estamos a desafiar a 
gravidade. Somos hoje uma alternativa credível ao operador 
estabelecido na TV por subscrição, uma operação irreveren-
te e criativa que lidera a inovação nesta área. Globalmente 
estamos a aumentar o número de clientes em todos os ne-
gócios em que operamos, em Portugal e no estrangeiro.

O que representou para o grupo a cisão da PT Mul-
timédia, agora ZON Multimédia, quer em termos de 
resultados operacionais quer pelo facto de se tratar de 
concorrência acrescida para a PT?   
A cisão da PT Multimédia decorre da vontade dos accio-
nistas da Portugal Telecom e foi planeada com o rigor que 
estas operações exigem. O impacto, do ponto de vista 
dos resultados operacionais, faz-se sentir em relação ao 
exercício de 2007, ano em que alienámos a nossa posi-
ção, mas tratou-se de ganhos extraordinários e não de 
uma consequência da actividade. No mercado, saudamos, 
como sempre, a concorrência que constitui o melhor es-
tímulo para que todos façamos mais e melhor. O facto 
de termos conquistado 200 mil clientes na televisão por 
subscrição, mostra que o mercado está dinâmico e que 
os clientes reconhecem o valor das propostas da PT, neste 
caso, do MEO.
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Que apreciação faz dos resultados operacionais do 
grupo no segundo trimestre deste ano e quais as pre-
visões para 2008 face a 2007?
Os resultados do segundo trimestre foram os melhores dos últi-
mos três anos nos negócios em Portugal. As nossas receitas ul-
trapassaram os 3,25 mil milhões de euros, o que representa um 
crescimento de 10 por cento num ano marcado por uma con-
juntura económica, nacional e internacional, de grande austeri-
dade. Ganhámos a licença de TDT e consolidámos o turnaround 
da VIVO no Brasil. Fizemos recentemente visitas aos nossos ne-
gócios em África onde perspectivamos fortes crescimentos no 
futuro. Paralelamente, estamos a investir mais em 2008 – no 
primeiro semestre, investimos cerca de 358 milhões de euros, o 
que representa um aumento de 20 por cento face a 2007. 

A Portugal Telecom tem uma estratégia para enfren-
tar a crise financeira?

Zeinal Bava

Nasceu em Lourenço Marques, actual 
Maputo, capital de Moçambique. É 
licenciado em Engenharia Electrónica 
e Electrotécnica pela University Colle-
ge of London. No início de 2008, com 
42 anos, torna-se o CEO da Portugal 
Telecom e o mais jovem líder à frente 
de um operador histórico.
O seu primeiro contacto com a PT 
foi como conselheiro financeiro du-
rante o processo de privatização da 
empresa, enquanto director executi-
vo do banco de investimento Merrill 
Lynch International. Desempenhara 
antes o cargo de Director Executivo 
e de Relações da Deutsche Morgan 
Grenfell, de 1996 a 1998, e da War-
burg Dillon Read, de 1989 a 1996.
Ao longo dos 10 anos da sua perma-
nência na PT, o gestor esteve ligado a 
diferentes projectos e áreas de negó-
cio. Iniciou as suas funções enquanto 
CFO da PT Multimédia, em 1999, e foi 
CFO do Grupo PT, entre 2000 e 2006. 
Antes de ser nomeado Presidente Exe-
cutivo da PT, representou vários car-
gos na Portugal Telecom, tendo sido 
CEO da PT Multimédia, até à data do 
spin-off, CEO da TMN e Vice-Presiden-
te do negócio fixo em Portugal. 
Pratica a cultura do mérito e segue 
uma lógica de gestão anglo-saxó-
nica, que lhe ficou dos tempos em 
que estudou na University College of 
London. Foi eleito três vezes como o 
melhor director financeiro (CFO) da 
Europa pela Institutional Investor.

Apesar dos últimos desenvolvimentos nos mercados finan-
ceiros continuamos a ser a empresa de telecomunicações 
com melhor desempenho bolsista na Europa, à frente de 
empresas como Deutsche Telecom, Vodafone ou Telecom 
Itália, e para isso também tem contribuído a nossa pru-
dência na apresentação de expectativas. Neste enquadra-
mento de mercado, o nosso conservadorismo tem sido a 
melhor estratégia. Não estamos num momento de correr 
sprints mas sim maratonas, esta crise só estará resolvida a 
longo prazo. Há um ano disse que se nos conseguíssemos 
diferenciar pela excelência operacional iríamos crescer. Pas-
sado um ano já é claro que conseguimos esse crescimento. 
Acreditamos na inovação como grande driver de cresci-
mento; conjugada com a aposta no talento, no mérito e 
numa cultura de grande perseverança, e tudo conjugado 
com a nossa enorme energia. Esta é a nossa fórmula para 
construir o futuro da Portugal Telecom. 
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Ao completar 60 anos de vida a Luís Si-
mões está de parabéns. Por essa e por 
outras boas razões. No ano de 2007 atin-
giu 173 milhões de euros de volume de 
vendas. A empresa é líder no transporte 
rodoviário de mercadorias em Portugal e 
no mercado de fluxos rodoviários na Pe-
nínsula Ibérica. Presta serviços integrados 
de logística em cerca de 250 mil metros 
quadrados de armazéns e gere uma fro-
ta de 1988 viaturas com idade média de 
2,5 anos. Conta com 1.612 colabora-
dores e centros de operações logísticas 
e de transporte em 27 cidades ibéricas. 
Actualmente, gere 500 rotas diárias en-
tre os dois países e mais de 40 por cento 
do volume de negócios é já realizado no 
mercado vizinho, onde, nos últimos dois 
anos, registou taxas de crescimento anu-
al de cerca de 40 por cento.

Outro motivo para festejar foi a recente 
inauguração do centro de operações lo-
gísticas do futuro. Com ele, a empresa 
vai de encontro à estratégia definida em 
2001. Nessa altura, com a compra de um 

Ao introduzir, no sector dos transportes, soluções inovadoras no armazenamento e 
distribuição de mercadorias, a Luís Simões (LS) marca a diferença e atinge números 
que impressionam pela grandeza. O grande teatro de operações é o mercado ibérico, 
com 500 rotas diárias a passarem a fronteira.

GRUPO LUÍS SIMÕES
NEGÓCIO SOBRE RODAS

operador espanhol, a Luís Simões colocou 
a logística e o mercado vizinho no centro 
da estratégia de desenvolvimento. Para 
José Luís Simões, presidente executivo da 
empresa, “o novo Centro vem melhorar a 
oferta de soluções logísticas da empresa 
e reforçar a marca de inovação e pionei-

rismo que caracterizam a nossa imagem 
nas últimas décadas”. É totalmente au-
tomatizado, tem capacidade para 56 mil 
paletes, movimentação in/out de 600 pa-
letes por hora e funciona sete dias por se-
mana, 24 horas por dia. Representou um 
investimento de 30 milhões de euros e, a 
partir do seu funcionamento, a empresa 
garantiu um conjunto de novas soluções: 
o armazenamento em altura para redu-
zir espaço ocupado no solo, um sistema 
de drenagem de águas pluviais silencio-
so que permite reduzir os desperdícios, 
a água do armazém aquecida através de 
painéis solares, a iluminação feita através 
de lâmpadas económicas, mecanismos 
de gestão e recuperação de energia que 
permitem maior eficiência energética e os 
robots de transporte que já não necessi-
tam de iluminação para o desenvolvimen-
to das várias actividades. 

A capacidade de resposta da empresa 
aos clientes de grande dimensão e com 
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Luís Simões (LS)
E.N. 3 Km 1,1 – Apartado 58
2584-955 Carregado
Tel.: +351 263 858 700

tls@luis-simoes.com 

www.luis-simoes.pt 

elevado número de movimentações por 
palete fica assim fortalecida. O armazém 
está preparado para produtos de grande 
consumo, alimentares ou não, e, ao ofe-
recer as melhores soluções para uma mais 
rápida e eficaz distribuição “vai concorrer 
para que sejamos cada vez mais conside-
rados parceiros estratégicos e de referên-
cia por toda a Península Ibérica”, diz José 
Luís Simões. Outra inovação tecnológica 
marca ainda este novo centro de opera-
ções. Todo o equipamento automatizado 
circula suspenso e não sobre carris, o que 
permite a utilização do solo para opera-
ções logísticas com pessoas, aliando a ac-
tividade convencional à automatizada.

A Luís Simões é composta por 10 em-
presas juridicamente autónomas e agru-
padas em três unidades de negócio: 
transporte, logística e diversificação. O 
transporte representa 60 por cento do 
volume de negócios, a logística 35 e a 
diversificação os restantes 5 por cento. 
Em 2008, a empresa assinou a Carta 
Europeia de Segurança Rodoviária, uma 
iniciativa da Comissão Europeia que pre-
vê reduzir o número de vítimas mortais 
nas estradas para metade até 2010. A 
adesão a esta Carta vem no seguimento 
de uma política interna de prevenção de 
riscos rodoviários, que aborda as respon-
sabilidades da empresa para com os 800 
motoristas e os utentes das rodovias.

A empresa nasceu em 1948. Fernan-
do e Delfina Simões compraram nes-
se ano a primeira camioneta e o au-
mento acentuado da construção civil 
no início da década de 50 depressa 
obrigou à aquisição de outras viatu-
ras. Em 1968 é fundada a Transportes 
Luís Simões e a adesão de Portugal e 
Espanha à CEE, dezoito anos mais tar-
de, marca a primeira abordagem ao 
mercado espanhol. No ano de 1988, 
está traçada a estratégia de interna-
cionalização, que conduziu a empresa 
aos lugares de topo no negócio dos 
transportes ibéricos. 

Nascida e com sede no Porto, a MDS 
é hoje a maior corretora do mercado 
nacional. Em 2007, intermediou 100 
milhões de euros de prémios e ultra-
passou os 12 milhões de euros de recei-
tas. O início do século marca de forma 
decisiva a estratégia desta seguradora. 
Nessa altura, vira-se para o mercado 

MDS
CORRETORA 
PORTUGUESA EM ALTA
Depois de anos como corretora cativa do grupo Sonae,  
a MDS é hoje um grande broker internacional 
português, com capacidade para apoiar os seus 
clientes em qualquer parte do mundo. E lidera o 
mercado nacional, rompendo o domínio das grandes 
multinacionais no espaço europeu.

global e acompanha o grupo Sonae 
além fronteiras, dando origem ao que 
nos anos seguintes passaria a ser a sua 
estratégia: a presença e capacidade de 
serviço a nível internacional.

A partir daí o crescimento orgânico e 
internacional da MDS acelera de vez. 
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Cria a SonaeRe, uma resseguradora ca-
tiva do grupo com base no Luxembur-
go, que gere um volume de prémios de 
18 milhões de euros, alarga a actividade 
a Lisboa e Coimbra e, também através 
de processos de fusão e consolidação, 
duplica a sua dimensão. E consegue 
um feito notável ao liderar o mercado 
português, ao invés dos outros países 
europeus, onde o domínio é das gran-
des multinacionais de corretagem.

A MDS está no mercado para fazer a 
gestão global de riscos de empresas de 
variada dimensão, nacionais ou estran-
geiras. É muito virada para o mundo 
empresarial e aposta também no seg-
mento de affinities, que já representa 
cerca de 15 por cento da carteira.

Para José Manuel Dias da Fonseca, CEO 
da MDS, a posição da corretora face à 
concorrência foi construída ao longo 
dos anos e com base em factores de di-
ferenciação como: “a aposta clara nos 

recursos humanos e no reforço das com-
petências técnicas, a valorização cons-
tante das competências interpessoais 
dos nossos colaboradores, a capacidade 
para dialogar e acompanhar clientes e 
seguradoras, o investimento nas tecno-
logias de informação e na comunicação 
e os esforços desenvolvidos na área do 
marketing que ajudaram a consolidar a 
nossa marca; tudo isso concorreu para a 
nossa visibilidade e reputação”.  

Na cena internacional a MDS também 
não deixa os seus créditos por mãos 
alheias. Nesse âmbito, para gerir de 
forma eficiente os riscos de empresas 
portuguesas pelo mundo fora, a cor-
retora não olhou a meios e realizou 
o maior investimento português no 
estrangeiro na área dos seguros: per-
to de 40 milhões de euros na compra 
de 32 por cento da Cooper Gay, o 
5º maior broker de resseguro a nível 
mundial, presente em 20 países, com 
650 colaboradores e com um volume 

de negócios esperado para 2008 de 90 
milhões de euros.

Mas não se ficaram por aqui os inves-
timentos e as iniciativas da MDS. Em 
2002, a corretora concretizou uma 
joint-venture no Brasil com o grupo 
Suzano, que deu origem à Lazam|mds. 
Sendo detida a 45 por cento pela MDS, 
a Lazam|mds é actualmente o 4º maior 
broker do mercado e um dos maiores 
da América Latina, com cerca de 11 mi-
lhões de euros de volume de negócios. 
A MDS criou igualmente a Brokers Link, 
uma rede internacional de corretores de 
seguros que lidera desde a sua funda-
ção. Esta operação foi iniciada com três 
corretores de Espanha, França e Brasil e 
teve em vista fazer frente à globalização 
dos mercados e à sua crescente comple-
xidade. Agrega presentemente brokers 
em mais de 50 países que, em conjunto, 
gerem uma carteira global de prémios 
superior a 4 mil milhões de euros.

Na opinião do CEO da MDS, que tam-
bém é presidente da Comissão Execu-
tiva da Brokers Link, este projecto “é 
inédito na história dos seguros em Por-
tugal, é a afirmação clara da MDS e da 
Brokers Link como ‘players’ incontor-
náveis no mercado segurador global, é 
uma das maiores redes de corretores a 
nível mundial e tem o centro de deci-
são fora dos maiores mercados finan-
ceiros o que também lhe confere um 
cunho diferenciador”. Aliás, o papel de 
líder e “motor” do crescimento e ope-
racionalização da rede, assumida pela 
MDS a partir do Porto, foi amplamente 
reconhecido pelos membros da rede e 
guindou José Manuel Dias da Fonseca 
à liderança da Comissão Executiva.

Para o futuro, a MDS quer consolidar 
as suas posições na Península Ibérica e 
na América Latina e continuar a apoiar 
a Cooper Gay no processo de conso-
lidação e crescimento. Conta, actual-
mente, com 122 colaboradores. 

MDS
Av. Da Boavista, 1277/81 – 2º
4100-130 Porto
Tel.: +351 226 082 410

mds@sonae.pt 

www.mds.pt 
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REINO UNIDO

Fruto de um sólido relacionamento de amizade e económico entre os dois 
países – afinal, é a mais antiga aliança do mundo –, Portugal é sobejamente 
conhecido no Reino Unido. Mas é-o, sobretudo, como país acolhedor e 
agradável para passar férias e não como um mercado com uma economia 
aberta, moderna e que está na linha da frente em sectores de actividade 
que incorporam tecnologia e inovação. Diz o provérbio que “À mulher 
de César, não basta sê-lo; é preciso parecê-lo...”. E é esse o desafio que se 
coloca às empresas portuguesas: tornar reconhecidos os seus produtos e 
serviços naquele importante mercado, associando a imagem de um Portugal 
moderno e onde se produz com qualidade – do produto mais tradicional ao 
mais inovador. Afinal, trata-se do nosso 4º maior cliente em termos comerciais 
e de um dos principais investidores e emissores de turistas de Portugal.

UMA PARCERIA ANTIGA  
QUE URGE REFORÇAR
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Quando se fala de Portugal a qualquer 
britânico, ligado ou não ao mundo dos 
negócios, a reacção é quase sempre 
igual: um grande sorriso seguido do 
relato das férias inesquecíveis passadas 
no nosso país, os elogios sinceros aos 
portugueses, as referências a grandes 
nomes ligados ao futebol e, alguns, 
uma menção à mais antiga aliança. E se 
falarmos em energias alternativas, bio-
tecnologia ou programas de computa-
dores de origem portuguesa a reacção 
também não varia muito: surpresa 
quase absoluta seguida da curiosidade 
em saber mais. Portugal encontra-se, 
assim, na posição ingrata de ser conhe-
cido sem o ser.

Este contexto permite dizer, com certe-
za, de que partimos com a vantagem de 
sermos um país agradável, mas é longo 
o caminho a percorrer e terão de ser per-
sistentes as acções a tomar, no sentido 
de dar a conhecer o Portugal moderno, 
tecnológico e inovador, produtor de 
bens e/ou serviços de qualidade e com-
petitivos de que nos orgulhamos.

Mudar a imagem de Portugal no Reino 
Unido é, em si mesmo, mudar a ima-
gem de Portugal no Mundo pela na-
tural repercussão que se obtém numa 
economia tão aberta, competitiva e 
globalizada como a britânica, onde 
todo o mundo se encontra.

O Reino Unido é a quinta economia a 
nível mundial e um dos líderes mun-
diais na área de serviços financeiros. 
Se atendermos à estrutura económica 
deste país, veremos que:

•  No Sector Primário, a agricultura re-
presenta unicamente um por cento 
do PIB. Altamente mecanizada, os 
seus principais produtos são as bata-
tas, o trigo e a cevada. A ganadaria 
é também significativa, sobretudo a 
ovina e a bovina, sendo um dos gran-
des produtores europeus de leite e 

A MULHER DE CÉSAR
>POR BERNARDO IVO CRUZ, DIRECTOR DO CENTRO DE NEGÓCIOS DA AICEP NO REINO UNIDO 

seus derivados lácteos. A pesca, sem 
embargo, sofreu um processo de re-
conversão profundo, igual ao resto 
das frotas dos países da UE devido à 
diminuição do volume de pescado.

•  No Sector Secundário, a indústria, as 
principais actividades são as máquinas, 
o material de transporte (veículos, fer-
roviários e aeronáutica) e os produtos 
químicos. O sector das manufacturas 
continua em declínio e, antes da cri-
se actual, perdia cerca de 7.000 em-
pregos mensalmente, uma vez que, 
segundo um porta-voz da entidade 
patronal britânica CBI (Confederation 
of British Industry), os altos custos das 
matérias-primas e dos salários, e a for-

te concorrência asiática, colocam sérios 
obstáculos a estes sectores. A indústria 
mineira sempre representou um sector 
muito importante na economia, ainda 
que na actualidade o seu peso especí-
fico seja menor.

•  No Sector Terciário, os serviços são os 
que mais acrescentam ao PIB do país 
– três quartos do total –, destacando-
se entre eles os serviços financeiros, 
a banca, os gestores de património 
e as empresas de seguros que repre-
sentam mais de 30 por cento da eco-
nomia do país, uma cifra que quase 
duplica a média europeia. A Bolsa de 
Londres é a segunda praça financei-
ra mundial, atrás da de Nova Iorque. 
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Segundo um relatório da Organiza-
ção Nacional de Estatísticas (ONS), o 
volume de serviços financeiros soma 
310.900 milhões de libras (cerca de 
357 mil milhões de euros ao câmbio 
actual), mais ou menos de duas vezes 
o valor da produção industrial, que, 
como referido, continua em declínio.

Esta caracterização, ainda que sumária, 
aponta pistas importantes para as em-
presas portuguesas que queiram entrar 

neste mercado. O Reino Unido é uma 
economia extremamente aberta basea-
da nos serviços e no comércio. Como 
importa a maioria dos bens que conso-
me e coloca poucas barreiras à entra-
da de produtos, estamos perante um 
mercado onde a escolha é variadíssima 
e o consumidor pode optar e está ha-
bituado a ter o que quer. Esta realidade 
encerra, para as empresas portuguesas, 
uma lição que não pode ser ignorada: 
como dificilmente conseguimos con-

correr com as produções massificadas e 
de baixo custo que inundam este mer-
cado, teremos que concorrer através da 
diferenciação, qualidade, incorporação 
tecnológica ou design inovador.  

Este esforço de requalificação de Por-
tugal e das suas empresas que a AICEP 
tem vindo a desenvolver, começa a dar 
os seus frutos. Segundo o UK Trade Infor-
mation, podemos verificar que, em perí-
odos homólogos nos últimos três anos, 
há indícios de uma recuperação em 2008 
no que respeita ao comércio bilateral, 
após a acentuada queda verificada em 
2007. Contudo as previsões até ao final 
do ano são arriscadas em virtude da crise 
que se vem agravando e que apontam 
que 2009 será mais difícil que 2008.

É certo que este momento é de crise, 
mas acreditamos que mesmo nestas al-
turas é possível fazer bons negócios e por 
vezes até os melhores negócios. O Cen-
tro de Negócios da AICEP tem feito um 
trabalho de divulgação de Portugal como 
país produtor de bens e/ou serviços mo-
dernos, inovadores, tecnológicos e com-
petitivos junto de diversas associações 
empresariais e de instituições relevantes 
como o UK Trade and Investment, a Con-
federation of Brittish Industries ou a Na-
tional Energy Foundation, entre outras. 
De todas estas entidades temos recebido 
o interesse em cooperar e o desejo de 
conhecer melhor as novas valências da 
economia portuguesa.

Estamos permanentemente disponíveis, 
com os meios de que dispomos, para 
apoiar as empresas e associações em ac-
ções neste mercado, quer através do au-
xílio a missões empresariais quer através 
de inúmeras apresentações de empresas 
e seus produtos e/ou serviços na Embai-
xada, que nos apoia nesta missão. 

aicep Portugal Global 
– Reino Unido
Portuguese Embassy 
- Portuguese Trade and 
Investment Office 

11 Belgrave Square 
LONDON SW1X 8PP 
UK
Tel.: 44-20-7201 6666
Fax: 44-20-7201 6633
aicep.london@portugalglobal.pt 
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O Reino Unido tem ocupado o 4º lugar 
como cliente de Portugal, embora nos úl-
timos cinco anos se tenha verificado uma 
diminuição significativa do seu peso nas 
vendas internacionais portuguesas (10,28 
por cento em 2003 e 5,99 por cento em 
2007). É, desde 2004, o 6º fornecedor de 
Portugal, mas com uma quota de merca-
do progressivamente decrescente.

A balança comercial entre os dois países 
é tradicionalmente favorável a Portugal, 
embora nos últimos cinco anos se tenha 
registado uma evolução negativa das ex-
pedições portuguesas (decréscimo médio 
anual de 6 por cento), enquanto as com-
pras ao Reino Unido revelaram uma taxa 
de crescimento nula (média anual). No 
último ano, o valor das expedições atingiu 
cerca de 2,3 mil milhões de euros (menos 
7,4 por cento face ao ano anterior), contra 
2 mil milhões de euros em termos de che-
gadas (menos 10,8 por cento em relação 
a 2006). Já este ano, no primeiro semes-
tre, as vendas ao Reino Unido registaram 
um decréscimo de 5,4 por cento face ao 
período homólogo de 2007, enquanto as 
chegadas do mercado registaram uma di-
minuição de 8,5 por cento. 

No que respeita às empresas portugue-
sas exportadoras para o Reino Unido, se 
em 2000 o seu número atingia 2.606, 
em 2007 não foi além de 2.287. Tam-

RELAÇÕES ECONÓMICAS  
PORTUGAL – REINO UNIDO

Importante parceiro comercial de Portugal, o Reino Unido é também um forte 
investidor e um dos grandes emissores de turistas para o nosso país, no quadro de um 
estreito relacionamento histórico.

bém as empresas importadoras passa-
ram de 4.994 em 2000, para 4.652 no 
último ano.

Portugal vende ao Reino Unido um varia-
do leque de mercadorias, embora se re-
giste alguma concentração em três gru-
pos de produtos – vestuário, máquinas 
e aparelhos, veículos e outro material de 
transporte –, que representaram cerca 
de 40 por cento do total em 2007.

Entre 2003 e 2007, e em termos evo-
lutivos, registou-se um decréscimo do 
valor das expedições de vestuário (me-
nos 38,3 por cento), verificando-se igual 
situação nas máquinas e aparelhos (me-
nos 8,9 por cento), nos veículos e ou-
tro material de transporte (menos 64,8 
por cento), nas matérias têxteis (menos 
22,8 por cento) e no calçado (menos 
47,8 por cento). No mesmo período, e 
no que respeita aos principais grupos 
de produtos, verificou-se um aumento 
no valor das expedições de produtos ali-
mentares (mais 14,7 por cento), metais 
comuns (mais 51 por cento), produtos 
químicos (mais 16,6 por cento) e mine-
rais e minérios (mais 24,5 por cento).

Ao nível das compras ao Reino Unido, 
constata-se que os cinco primeiros gru-
pos de produtos – máquinas e apare-
lhos, combustíveis minerais, produtos 

químicos, veículos e outro material de 
transporte e metais comuns – foram res-
ponsáveis por 75,5 por cento do total em 
2007. Na evolução dos valores das che-
gadas desses grupos de produtos, entre 
2003 e 2007, verificaram-se incrementos 
nos produtos químicos (mais 3,7 por cen-
to) nos veículos e outro material de trans-
porte (mais 16,6 por cento) e nos metais 
comuns (mais 84,9 por cento) e reduções 
nas máquinas e aparelhos (menos 4,4 
por cento) e nos combustíveis minerais 
(menos 24,4 por cento).

Investimento
O Reino Unido continua a assumir uma 
posição de grande relevo enquanto in-
vestidor estrangeiro em Portugal, posicio-
nando-se sempre nos primeiros lugares 
do ranking, tendo, em 2007, ocupado 
o 2º lugar com uma quota de 15,5 por 
cento. Enquanto receptor de investimen-
to directo português no exterior (IDPE), 
este mercado passou da 10ª posição 
(com uma quota de 0,8 por cento) em 
2003, para o 4.º lugar (com uma quota 
de 4,6 por cento) em 2007.

Em termos de investimento directo do 
Reino Unido em Portugal, nos últimos 
cinco anos, observam-se valores anuais de 
investimento bruto quase sempre acima 
dos 4 mil milhões de euros, mas acompa-
nhados de montantes de desinvestimento 

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL

(103 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 Evol.a % 2007
1º Sem.

2008
1º Sem.

Var.b

2008/07

Expedições 2.887.583 2.816.537 2.641.646 2.433.349 2.253.239 -6,0 1.168.665 1.105.791 -5,4%

Chegadas 2.041.026 2.131.047 2.143.644 2.266.809 2.021.616 0,0 1.045.286 956.719 -8,5%

Saldo 846.557 685.489 498.001 166.540 231.623 -- 123.379 149.073 --

Coef. Cobertura (%) 141,5 132,2 123,2 107,3 111,5 -- 111,8 115,6 --

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística     Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007; (b) Taxa de crescimento homóloga 
Em 2004 e anos seguintes os valores são estimados.
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Pontos fortes Pontos fracos

•  Segunda maior economia da União Europeia e 
quinta maior do mundo;

•  Sector terciário responsável por mais de 
três quartos do PIB britânico – reflexo da 
importância do centro financeiro da City, bem 
como do rápido crescimento, sobretudo na 
última década, de todos os serviços afectos 
à área de negócios, representando mais de 
30 por cento da economia britânica (o que 
significa quase o dobro da média europeia);

•  Resistência de sectores industriais como o de 
equipamentos eléctricos e de óptica, fibras 
hand made e produtos químicos;

•  Quinto maior fabricante na indústria automóvel 
(embora grande parte da produção seja 
assegurada por empresas estrangeiras como a 
Nissan e a Toyota);

•  Depois dos EUA, o RU é o mais importante 
centro para a Biotecnologia;

•  Níveis de inflação estáveis desde 1997 (o 
acumulado de Janeiro a Outubro de 2008 
ronda os 4,4 por cento);

•  Performance do mercado de trabalho;
•  Grande facilidade jurídica e administrativa em 

estabelecer um negócio ou empresa;
•  Um ambiente multinacional propício a fazer 

negócios.

•  O PIB correspondente à 
parcela dos investimentos 
fixos situa-se entre os 16-
17 por cento;

•  Capital britânico pouco 
significativo em resultado 
dos baixos níveis de 
investimento público – o 
PIB correspondente aos 
gastos do governo ronda 
os 22 por cento;

•  Perda de influência do sector 
secundário – transferência 
das unidades de produção 
de algumas indústrias para 
países com custos inferiores, 
facto verificado na forte 
queda das exportações e do 
consumo doméstico de bens 
manufacturados;

•  Sistema de finanças 
públicas débil.

Oportunidades Ameaças

• Economia de serviços e comércio; 
•  Deslocação das unidades de produção de algumas 

indústrias para países com custos inferiores 
(têxteis, construção naval, farmacêutica, aço, 
componentes automóvel – todos os sectores com 
elevado componente tecnológico);

•  Importância das Comunicações, com um 
crescimento não comparável a nenhum outro 
segmento do sector terciário;

•  Energias Renováveis (compromisso de Quioto, 
directriz UE);

•  Oceanos (enquanto fonte de energia alternativa, 
investigação e exploração científica, actividades 
de recreio e lazer);

•  Tecnologias de Informação;
•  Crescente impacto das questões de carácter 

ambiental no fabrico e preferências do consumidor;
•  Mercado muito competitivo com enorme 

potencial para soluções inovadoras em 
qualquer sector;

•  Aposta na diferenciação e qualidade dos produtos 
e serviços oferecidos sobretudo para empresas 
que trabalhem segmentos médio/alto (consumo 
segue tendência “good value for the money”). No 
segmento baixo, o factor preço é decisivo.

•  Imagem de Portugal 
esgota-se na associação do 
país à boa comida, bom 
vinho, ao golfe, excelente 
destino de férias no 
segmento Sol e Praia; 

•  Forte presença das 
economias da Europa de 
Leste e do Médio Oriente;

•  Legislação britânica muito 
rigorosa, nomeadamente 
em matéria das 
certificações de qualidade 
e segurança;

•  Total ajuste ao 
comportamento e 
exigências do mercado 
– planeamento atempado, 
domínio da língua, 
compromisso, eficiência.

ANÁLISE SWOT DO MERCADO

ESTRUTURAL

bastante próximos daquele nível, quando 
não superiores (ano de 2004), o que aca-
ba por se traduzir num investimento líqui-
do acumulado negativo. As aplicações de 
capitais efectuadas pelo Reino Unido em 
Portugal, entre 2003 e 2007, destinaram-
se às áreas de comércio por grosso e a 
retalho, reparação de veículos automó-
veis, actividades imobiliárias e alugueres e 
serviços prestados às empresas que repre-
sentaram, em conjunto, cerca de 55 por 
cento do total.

Por outro lado, entre 2003 e 2007, o 
investimento directo português no Rei-
no Unido, posicionando-se embora em 
níveis bastante inferiores aos do IDE bri-
tânico em Portugal, apresenta um valor 
líquido acumulado positivo. Os dados do 
Banco de Portugal relativos ao último 
ano referem um aumento significativo 
do investimento português, que atingiu 
perto de 567,5 milhões de euros, a que 
correspondeu um acréscimo da ordem 
dos 124 por cento face a 2006.

Alguns dos principais grupos económicos 
portugueses (Sonae, Logoplaste, Grupo 
Amorim, Portucel) e vários bancos nacio-
nais estão presentes neste mercado.

Turismo
O Reino Unido é um dos principais 

mercados emissores de turistas para 
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Portugal, posicionando-se, em 2007, 
no 1º lugar tanto ao nível da geração 
de receitas, como ao nível do movi-
mento de fluxos, aferidos estes pelos 
indicadores da hotelaria e meios com-
plementares de alojamento, registan-
do quotas acima dos 20 por cento. 
Avaliado pelo indicador dos turistas, 
o mercado ocupa a 2ª posição (2,3 
milhões) no conjunto da procura ex-
terna, com uma quota de aproxima-
damente 19 por cento, logo após a 
Espanha (21,6 por cento).

No entanto, a capacidade de atracção 
do turista britânico para o território 
nacional parece algo saturada face 
a outras proveniências. Entre 2003 
e 2007, a sua representatividade no 
total dos hóspedes passou de 22,1 
por cento para 20,2 por cento, ape-
sar das taxas de crescimento positivas 
nesse período.

Nota-se, também, a redução da estadia 
média em Portugal, entre 2003 e 2007 
(de 6,1 para 5,4 dias), em sintonia com 
o comportamento observado no sector 
a nível mundial, para o turismo de cur-
ta/média distância. Em contrapartida, 
os gastos efectuados pelos visitantes 
do Reino Unido têm progredido a bom 
ritmo, com o ano de 2007 a registar 8,6 
por cento de aumento face a 2006.

Pontos fortes Pontos fracos

•  Redução do IVA pelo governo britânico 
de 17,5 por cento para 15 por cento 
para impulsionar o consumo doméstico.

•  Redução das taxas de juros em 2 por 
cento.

•  Quebra acentuada no 
crescimento da economia no 
primeiro semestre de 2008, 
previsivelmente, sem retoma até 
final de 2010;

•  Valor da moeda britânica, 
sem prejuízo para as recentes 
desvalorizações;

•  Enfraquecimento do sector de 
construção – regras de planeamento 
muito restritivas; escalada de preços 
no mercado imobiliário;

•  Elevados índices de endividamento, 
acentuado défice externo;

•  Aumento de 8 por cento nos 
standards das taxas importação 
sobre as bebidas alcoólicas.

Oportunidades Ameaças

•  Incremento das Parcerias Público-
Privadas;

•  Fusão de empresas em projectos 
pontuais – efectivação de parcerias 
estratégicas (enfoque nos Consórcios);

•  Jogos Olímpicos 2012 – empresas de 
estruturas e equipamentos;

•  Potenciar Portugal como destino de IDE e 
na criação de parcerias entre centros de 
investigação e desenvolvimento dos dois 
países (há que contrariar a patente falta 
de conhecimento de Portugal enquanto 
país com uma economia moderna, 
inovadora, tecnológica e baseada no 
conhecimento fazendo uso dos dois anos 
de baixa económica britânica, para que 
ultrapassada a actual conjuntura, Portugal 
possa figurar nos planos de IDE dos 
investidores britânicos).

•  Recessão profunda da economia 
britânica no primeiro semestre de 
2009;

•  Escalada de preços no mercado 
imobiliário colocou o sector da 
construção bastante abaixo dos 
mercados espanhol e dos EUA;

•  Mercado bolsista – crise de 
confiança; 

•  Impacto do Credit Crunch no 
consumo doméstico e poupança 
interna.

ANÁLISE SWOT DO MERCADO

CONJUNTURAL

A procura britânica concentra-se no 
período entre Abril e Outubro (74 por 
cento dos fluxos ocorrem nesse perí-
odo), com mais de 700 mil dormidas/
mês, sendo Agosto o mês que regista 
maior emissão de turistas para Portu-
gal. O Algarve é o destino preferido pe-
los britânicos, com uma quota de cerca 
de 70 por cento em 2006, seguido da 
Madeira (quota de 10,7 por cento) e de 
Lisboa (6,6 por cento). 

As principais motivações dos turistas 
britânicos para visitarem Portugal são 

o sol e praia (65 por cento do total 

das viagens), em consonância com a 

concentração de dormidas no Algar-

ve e na Madeira, o touring (12 por 

cento), city e short breaks (10 por 

cento) e cruzeiros (6 por cento), facto 

que decorre da passagem por Lisboa 

ou Funchal dos cruzeiros que fazem 

a rota Norte da Europa/Mediterrâneo. 

O golfe encontra-se em crescimento 

acelerado, com Portugal a registar 

um posicionamento competitivo mui-

to interessante. 
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Portugal e o Reino Unido mantêm uma 
relação de amizade e cooperação des-
de os finais do século XIV, na sequência 
da assinatura dos Tratados de Londres 
(1373) e de Windsor (1386). O primeiro 
documento revestiu-se de um carácter 
bastante genérico, mas o segundo es-
tabeleceu uma aliança que inclui um 
apoio mútuo nas áreas militar e diplo-
mática, assim como a promoção de la-
ços económicos.  

Essa aliança – a mais antiga do Mun-
do – é frequentemente recordada nos 
nossos contactos com interlocutores 
britânicos e contribui para o excelente 
relacionamento existente entre os dois 
países, subjacente às consultas que de-
correm com frequência, tanto em Lon-
dres como em Lisboa, e, também, no 
quadro da União Europeia e de outras 
organizações internacionais.

UMA RELAÇÃO  
COM IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
>POR ANTÓNIO SANTANA CARLOS, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO REINO UNIDO

Com efeito, a nível político, as relações 
caracterizam-se por um bom entendi-
mento, sendo as diferenças de posições 
ultrapassadas através dos mecanismos 

de diálogo existentes. Em momentos a 
que os dois países atribuem particular 
importância – como quando da celebra-
ção dos aniversários dos Tratados acima 
referidos ou por ocasião da adesão de 
Portugal à União Europeia – têm-se re-
alizado visitas de Estado ou oficiais, as 
quais contribuem para consolidar o re-
lacionamento bilateral.

De sublinhar que, em 2008, retoma-
ram-se os contactos a nível de Grupos 
Parlamentares dos dois países – que in-
tegram elementos de todos os partidos 
representados nas duas Câmaras do 
Reino Unido e na Assembleia da Repú-
blica – o que possibilitou, de novo, um 
debate sobre assuntos de interesse co-
mum e da actualidade internacional.   

As relações na área económica são 
sustentadas por um volume relevante 
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de trocas comerciais, pela promoção 
de investimentos e por um intercâm-
bio importante na área do turismo. No 
que respeita ao comércio, o Reino Uni-
do é o nosso 4º cliente e 6º fornece-
dor, tendo o volume global das trocas 
– que são muito equilibradas – atingi-
do, em 2007, um  valor próximo das 
3 mil milhões de libras (cerca de 3,36 
mil milhões de euros ao câmbio actu-
al). As nossas exportações assentam 
em certos produtos, como veículos e 
outros equipamentos de transporte, 
vestuário e máquinas, sendo as im-
portações constituídas essencialmente 
por  combustíveis, produtos químicos 
e maquinaria. De referir que algumas 
exportações tradicionais, como o vi-
nho e outros produtos alimentares, 
continuam a ter uma boa aceitação 
no mercado britânico.

O investimento directo britânico em 
Portugal continua a assumir uma posi-
ção de grande relevo, tendo, em 2007, 

Assim, e não descurando as  exporta-
ções e o investimento nas áreas mais tra-
dicionais, a Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal no Rei-
no Unido está a trabalhar, com empresas 
portuguesas e britânicas, no sentido de 
promover neste mercado alguns novos 
projectos nos domínios, por exemplo, 
das tecnologias da informação, das 
energias renováveis e da exploração sus-
tentável dos recursos oceânicos.

Relativamente ao turismo, será de su-
blinhar que o Reino Unido é o segundo 
maior emissor de visitantes anual (2,3 
milhões) – número este que cresceu 6 
por cento, em 2007 – e o primeiro em 
termos de ocupação hoteleira e despe-
sa, o que evidencia bem a importância 
deste sector para o relacionamento eco-
nómico bilateral e para a consolidação 
dos laços entre os dois países. De salien-
tar, igualmente, que mais de 70 mil ci-
dadãos deste país possuem uma segun-
da residência ou uma propriedade em 
Portugal, o que confirma o interesse de 
alguns sectores importantes da socieda-
de britânica pelo nosso país.

No que respeita às relações culturais, 
de referir que a língua portuguesa é 
ensinada em 18 universidades no Reino 
Unido, em 13 das quais na sequência 
de acordos estabelecidos entre o Insti-
tuto Camões e aqueles estabelecimen-
tos de ensino superior. Para além dos 
programas promovidos através do De-
partamento Cultural da Embaixada – no 
próximo ano, por exemplo, está previs-
ta a realização de um Seminário sobre 
a Guerra Peninsular – serão de destacar 
as exposições de pintura de Paula Rego 
e os espectáculos de alguns artistas por-
tugueses, como Mariza, que atraem a 
atenção dos círculos culturais britânicos 
e têm constituído uma boa promoção 
da imagem de Portugal neste país.   

No quadro do nosso relacionamento bi-
lateral, assume particular importância a 
presença de uma numerosa Comunida-
de Portuguesa no Reino Unido, a qual 
se constituiu através de um movimento 
migratório iniciado nos finais dos anos 
sessenta e que se intensificou significati-
vamente nos últimos anos. Actualmen-
te, mais de 350 mil nacionais trabalham 
neste país, a maioria dos quais exercen-

do funções em áreas como a construção 
civil, a restauração, os transportes e in-
fra-estruturas, a agricultura e o proces-
samento de produtos alimentares.

Paralelamente a esta emigração tradicio-
nal, há um movimento mais recente de 
quadros técnicos que se deslocaram para 
o Reino Unido, a fim de exercer funções 
em empresas portuguesas, britânicas e 
multinacionais, bem como de jovens que 
optaram por concluir a sua educação nas 
principais universidades deste país. Desta 
vaga mais recente, será de referir, ainda, 
a presença de alguns futebolistas nacio-
nais – que são figuras bem conhecidas 
da opinião pública britânica, em particu-
lar Cristiano Ronaldo – facto que contri-
bui para reforçar a imagem de Portugal 
e, também, para uma maior divulgação 
do nosso país no Reino Unido.

A Embaixada, bem como os Consula-
dos Gerais em Londres e Manchester, 
mantém um apoio permanente à nossa 

“No quadro do nosso 
relacionamento bilateral, 
assume particular 
importância a presença de 
uma numerosa Comunidade 
Portuguesa no Reino Unido.”

atingido uma quota de 15,5 por cento. 
Este investimento, o segundo mais im-
portante no nosso país, incide, essen-
cialmente, na área dos serviços finan-
ceiros e no sector do turismo.  Apesar 
do investimento directo português não 
ser tão relevante, as nossas principais 
empresas, em particular do sector ban-
cário, estão representadas na City e 
têm vindo a alargar a sua intervenção 
no mercado britânico.

Embora tendo a consciência de que 
não poderemos alterar a estrutura das 
relações económicas bilaterais a curto 
prazo, designadamente num período 
de recessão internacional, a nossa es-
tratégia tem como objectivo divulgar 
e promover no Reino Unido algumas 
actividades económicas onde Portugal 
se especializou nos últimos anos, como 
as relacionadas com alguns produtos e 
serviços de alta e média tecnologia.

Comunidade e aos seus órgãos repre-
sentativos, defendendo os respectivos 
interesses junto das autoridades locais e 
procurando valorizar a sua rede de con-
tactos – em particular no caso dos qua-
dros empresariais – para promover os 
interesses da economia portuguesa. 
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A Critical Software é uma das empresas 
portuguesas com presença consolidada 
no Reino Unido, para onde foi em 2005 
numa aposta estratégica no mercado 
da Defesa, por um lado, e, por outro, 
na sua internacionalização, visando, 
naturalmente, o crescimento do grupo. 
A Critical optou, então, por se instalar 
num parque tecnológico, para estar 
próxima dos centros de saber e poder 
estreitar relações com instituições que 
fomentem a inovação e o desenvolvi-
mento, explicou fonte da empresa. O 
Ministério da Defesa britânico e em-
presas como a Agusta Westland, BAE 
Systems ou EADS são alguns dos seus 
clientes no Reino Unido.

O processo de internacionalização da Cri-
tical Software começou um ano depois 
da sua fundação em 1998, com a aber-
tura de uma subsidiária nos EUA. Actual-
mente, e do ponto de vista geográfico, 
a empresa assume um posicionamento 
triangular: Europa – Lusofonia (Brasil e 
PALOP) – EUA, sendo de sublinhar que 
a Alemanha e o Reino Unido são os paí-
ses que maior peso têm nos proveitos 

CRITICAL SOFTWARE
SOLUÇÕES DE QUALIDADE 
EM MERCADOS EXIGENTES
Presente no mercado britânico desde 2005, a Critical Software Technologies, em 
Southampton, está vocacionada para desenvolver projectos em mercados exigentes, que 
valorizam soluções informáticas de qualidade, como são o caso da indústria aeroespacial, 
de defesa e dos transportes. Segundo dados de 2007, 20 por cento é quanto pesa a 
operação Reino Unido nos proveitos operacionais globais da Critical Software.

da empresa. Os resultados de 2007 da 
empresa “reflectem que 20 por cento do 
turnover que a Critical Software registou 
nesse ano, e que se cifrou em 14 milhões 
de euros, resulta da operação no Reino 
Unido”, revelou a mesma fonte. 

No Reino Unido a empresa pretende 
posicionar-se “com tecnologias relacio-
nadas com a criticidade de sistemas ex-
traordinariamente complexos”, de que 
são exemplos a “verificação e validação 
independentes para a British Aerospa-
ce nos sistemas de combate dos novos 
submarinos nucleares britânicos ou 
o desenvolvimento de um sistema de 
condução automática para autocarros 
urbanos de passageiros”. No âmbito do 
fornecimento contratado para a Agus-
ta Westland, a Critical está também a 
efectuar a reformulação dos sistemas 
de suporte logístico para os helicópte-
ros dos Ministérios da Defesa britânico, 
dinamarquês e canadiano, adiantou a 
mesma fonte. Que acrescenta que, pa-
ralelamente, desde 2006, tem vindo a 
desenvolver plataformas para a gestão 
integrada de frotas de aeronaves, que, 

através da informação obtida, permi-
tem prolongar o seu tempo de vida útil 
e reduzir os custos de manutenção.

Além disso, o mercado britânico tem ser-
vido como plataforma para a realização 
de operações noutros países, nomeada-
mente para a penetração do grupo no 
sector da Defesa dos EUA. “A relação 
bilateral RU-EUA é, no sector da Defesa, 
muito forte e a marca-país RU funciona 
naturalmente melhor nos EUA do que a 
marca-país Portugal”, adianta a fonte, 
acrescentando que a Critical Software no 
Reino Unido acomodou também a Criti-
cal Links UK que, a partir de Southamp-
ton, actuou noutros mercados como a 
Índia ou a África do Sul.

A Critical Software tem mantido taxas 
de crescimento anuais de dois dígitos, 
prevendo, para 2008, proveitos ope-
racionais situados entre 19 milhões de 
euros e 20 milhões de euros. O volume 
de exportações rondará 75 por cento 
do total de proveitos, contra 70 por 
cento em 2007. A empresa conta com 
288 colaboradores. 

Critical Software  
Technologies Ltd
Kenneth Dibben House, Enterprise Road
Southampton Science Park
Chilworth, Southampton - SO16 7NS
United Kingdom
Tel.: +44 845 685 5160
Fax: +44 845 685 5161
Info@critical-software.co.uk 

www.critical-software.co.uk 



Área: 244.100 km2

População: 60.776 mil habitantes (2007)

Densidade populacional: 248,0 hab./km2 
(2007)

Designação oficial: Reino Unido da Grã-
Bretanha e da Irlanda do Norte

Chefe do Estado: Rainha Elizabeth II 
(desde Fevereiro de 1952)

Primeiro-Ministro: Gordon Brown (desde 
Junho de 2007)

Data da actual constituição: O Reino 
Unido é uma monarquia constitucional. 
Não existindo um documento único ou 
uma lei a que se possa fazer referência, o 
país rege-se por um conjunto de princípios, 
tradições e usos.

Principais partidos políticos: Grã-
Bretanha: Partido Trabalhista; Partido 
Conservador; Democratas Liberais; Partido 
Nacional Escocês; Plaid Cymru (Partido 
Nacional Galês). Irlanda do Norte: Partido 
Unionista do Ulster; Partido Unionista 
Democrata; Partido Social-Democrata e 
Trabalhista; Sinn Fein.

As próximas eleições legislativas estão 
previstas para Maio de 2010.

Capital: Londres – 7,5 milhões de 
habitantes (área urbana).

Outras cidades importantes: 
Birmingham; Leeds; Glasgow; Sheffield; 
Bradford; Liverpool; Edimburgo; 
Manchester; Bristol; Cardiff; Belfast; 
Leicester.

Religião: A população pertence, em geral, 
à Igreja Anglicana.

Língua: Inglês; existem idiomas próprios 
no País de Gales, o galês, e na Escócia, o 
gaélico.

Unidade monetária: Libra Esterlina (GBP) 
1 EUR = 0,78265 GBP (16 Outubro 2008) 
1 EUR = 0,79 GBP (média estimada para 
2008)

Risco país: Risco político – AAA Risco 
estrutura económica – A (AAA = risco 
menor; D = risco maior)

Ranking em negócios: Índice 8,59 (10 = 
máximo)

Ranking geral: 10 (entre 82 países) (EIU 
– Outubro 2008)

Risco de crédito: 1 (1 = risco menor; 7 = 
risco maior) (COSEC – Julho 2008)

Grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado: 

Exp.+ Imp. / PIB = 37,9% (2007)

Imp. / PIB = 22,2% (2007)

Imp. / Imp. Mundial = 4,35% (2007)

Fontes:  The Economist Intelligence Unit 
(EIU) - Country Profile 2008; 
Country Report October 2008; 
ViewsWire October 2008; 
World Trade Organization (WTO); 
Banco de Portugal; 
Cosec.

PAÍS EM FICHA

Londres

Reino 
Unido
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Na sessão de divulgação das oportuni-
dades de negócio no âmbito das Olim-
píadas de Londres estiveram presentes 
cerca de 80 representantes de empresas 
portuguesas, numa sala completa e que 
teve como oradores – além do Presiden-
te da AICEP, Basílio Horta, do Embaixa-
dor britânico em Portugal, Alexander 
Ellis, e de Susan Haird da UK Trade & 
Investment –, os responsáveis da Think 
London e da London Business Network-
CompeteFor Initiative, respectivamente, 
Michael Gourlay e Mike Mulvey.

Coube a estes dois últimos oradores 
falarem das potencialidades que os 
JO 2012 encerram para as empresas, 
nomeadamente nas suas vertentes de 
reabilitação urbana sustentável, cons-
trução, infra-estruturas, desporto, 
tecnologias de informação, indústrias 

JOGOS OLÍMPICOS 2012
UMA OPORTUNIDADE “DE OURO”  
PARA AS EMPRESAS

A realização dos Jogos Olímpicos em Londres em 2012 abre um mundo de 
oportunidades à participação das empresas portuguesas, nomeadamente para as 
de engenharia e construção, telecomunicações ou outras com forte componente 
tecnológica. Os responsáveis pela concretização do evento vieram a Lisboa, à AICEP, 
convidar os empresários portugueses a investirem no Reino Unido frisando que em 
causa está uma oferta de 12 mil milhões de euros e mais de 75 mil contratos por firmar.

O Presidente da AICEP e o Embaixador britânico na sessão de divulgação dos JO 2012
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Embaixada do Reino 
Unido em Lisboa

UK Trade & Investment
Rua de São Bernardo, 33
1249-082
Tel.: +351 213 924 050

www.uktradeinvest.gov.uk 

www.thinklondon.com 

www.competefor.com 

criativas e todas as áreas de actividade 
necessárias à execução do projecto.

Para os britânicos, este é um enorme 
desafio que irá envolver não apenas 
Londres, mas outras regiões do país, 
com um impacto directo na economia 
britânica que poderá significar – segun-
do previsões da Lloyds TSB – qualquer 
coisa como 21 mil milhões de libras 
(cerca de 25 mil milhões de euros).

Constitui, por isso, uma oportunidade 
de negócio e investimento para empre-
sas fora do Reino Unido, nomeadamen-
te as portuguesas, que não só poderão 
ganhar com uma participação directa 
na “construção” deste mega-projecto, 
mas também reforçar a sua presença 
naquele mercado.

Basílio Horta, presidente da AICEP, afirma 
mesmo que se trata de uma “oportuni-
dade de ouro” para as empresas nacio-
nais que, reforça, “estão particularmen-
te qualificadas para dar um contributo 
muito positivo a este evento”, nomea-
damente as da construção, telecomuni-
cações e de segurança, entre outras.

Para o presidente da Agência, “há um 
conjunto grande de empresas com mui-
ta experiência neste domínio e muitas 
obras de engenharia portuguesa são 
reconhecidas como das melhores a nível 
mundial”. A realização da EXPO’98 e do 
EURO 2004 são exemplos da capacidade 
das empresas nacionais neste domínio. 

Além disso, ao participarem no projecto 
dos Jogos Olímpicos de 2012, as empre-
sas têm a possibilidade de contactarem 
com uma das maiores economias e que 
mais IDE atrai no mundo, e que poderá 
ainda servir de plataforma para a reali-
zação de negócios e investimentos em 
países terceiros, considerou Basílio Hor-
ta num encontro com os jornalistas. E 
acrescentou que a AICEP – quer através 
dos seus serviços em Portugal quer atra-
vés do Centro de Negócios em Londres 
– fará “tudo o que estiver ao seu alcan-
ce para estar ao lado das empresas que 
estiverem a trabalhar neste projecto”, 
nomeadamente, e “em função de cada 
proposta em concreto, facilitando con-
tactos com potenciais financiadores e 
também a nível dos seguros e garantias 
de crédito”, entre outros.

Também a Embaixada britânica em 
Lisboa espera poder vir a desempe-
nhar um importante papel no apoio 
às empresas portuguesas interessados 
no projecto dos Jogos Olímpicos. Re-
ferindo-se à ligação histórica existen-
te entre os dois países, Alexander Ellis 
afirmou saber “bem como Portugal 
conseguiu aproveitar eventos como a 
EXPO’98 e o EURO 2004, nomeada-
mente em termos de revitalização ur-
bana”, explicando que é esse tipo de 
herança que também o Reino Unido 
quer deixar após os Jogos Olímpicos 
de 2012.

Alexander Ellis disse ainda que as em-
presas podem candidatar-se através 
dos serviços da Embaixada ou junto 
das entidades em Londres responsá-
veis pelo projecto, nomeadamente 
através do sistema CompeteFor, que 
foi especialmente desenhado para 
que todas as empresas interessadas 
possam receber em tempo real infor-
mação sobre os vários projectos e res-
pectivas candidaturas.

A importância de uma participação 
portuguesa no evento pode ainda me-
dir-se pelo efeito de arrastamento de 

Além disso, “o Reino Unido pode ser tam-
bém uma porta de saída para a internacio-
nalização, seja na Europa seja noutras par-
tes do mundo”, considerou o Embaixador 
britânico, acrescentando que há cerca de 
75 mil contratos em aberto que podem 
interessar às empresas portuguesas. 

As empresas inovadoras e das áreas da 
tecnologia, biotecnologia, energias re-
nováveis e dos sectores financeiro e dos 
serviços são algumas das que despertam 
maior interesse no Reino Unido, defen-
deu o Embaixador britânico, que afirmou 
conhecer o “Portugal moderno e muitas 
empresas portuguesas de qualidade”. 

que poderão beneficiar as PME portu-
guesas se associadas às grandes em-
presas que se candidatem. 

Alexander Ellis, Embaixador do Reino Unido em Portugal
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A causa, evidentemente, é a crise que 
se viveu este ano. Mas é mais correcto 
em 2008 falar de duas crises de sinal 
contrário. No Verão toda a gente temia 
uma subida de preços dos bens essen-
ciais. O crescimento da procura, causa-
da pelos excessos de progresso sobre-
tudo nas zonas emergentes gigantes, 
a China e a Índia, criava uma carestia 
generalizada nos alimentos e energia. 
O mundo falava de falta de abasteci-
mentos e fome em muitos locais. Mas 
depois, agravada a instabilidade finan-
ceira que já vinha do ano passado, 
inverteu-se subitamente o sentido da 

PERSPECTIVAS PARA 2009
>POR JOÃO CÉSAR DAS NEVES, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Parece ser consensual que o ano de 2009 não será fácil. Desde os 
cenários catastróficos às previsões mais moderadas, ninguém se 
afasta muito de um quadro fortemente negativo.

crise. Agora o pavor provém de uma 
recessão global, com quedas acentu-
adas dos preços das matérias-primas 
e subidas do desemprego, falências e 
excessos de produção.

Isto significa que o quadro que nos 
espera é tudo menos fácil. A rapidez 
com que se inverteram as opiniões e se 
atropelaram medidas e políticas, põe à 
prova muitas certezas conjunturais. Se 
no espaço de poucas semanas muda 
radicalmente o sentido das previsões, 
é difícil compreender a fiabilidade de 
que ainda gozam os cenários negros 

do momento. Quem nos garante que 
desta vez as perspectivas vão acertar e 
não serão totalmente revistas em pou-
co tempo? Deve dizer-se que o motivo 
porque toda a gente acredita no que 
dizem os analistas vem da plausibilida-
de que um pessimismo negro costuma 
ter no meio dos negócios. 

Tudo isto revela a complexidade do 
mundo em que vivemos. A estrutura 
mundial está em total remodelação. 
Pouco do que agora sabemos em bre-
ve será verdade. Mas esta remodela-
ção é acompanhada por uma conse-
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quência que em geral passa desperce-
bida: o progresso generalizado. Este 
tempo é aquele em que mais gente 
foi arrancada ao estado de pobreza. 
Nos últimos dez anos cerca de 500 
milhões de pobres deixaram de o ser 
em todo o mundo, e isto depois de 
uma década em que assim se avançou 
mais. Ainda permanecem zonas de 
paralisia, como a África sub-saharia-
na, mas não existiu em toda a história 
mundial um período comparável na 
redução da pobreza. A causa desse 
extraordinário sucesso foi, não a aju-
da oficial, revolução política ou inova-
ções ideológicas, mas simplesmente 
a globalização. Isto significa que os 
actuais cenários negros surgem numa 
tendência geral de melhoria.

O progresso e a crise estão intimamen-
te ligados. A essência do nosso sistema 
económico é a liberdade de iniciativa. 
Cada um pode apresentar no merca-
do os produtos que quiser e, se forem 
preferidos pelos clientes, terá sucesso 
e prosperidade. Foi este sistema que 
gerou o incrível desenvolvimento da 
humanidade nos últimos dois séculos. 
Mas é também este mecanismo de 
experiência e tentativa, risco e atrevi-
mento que cria a instabilidade latente 
e recorrente na nossa vida. O tumulto 
não é acidente fortuito, mas elemento 
nuclear. Pode dizer-se que o capitalis-
mo só floresce à beira do abismo.

O medo da novidade e da vastidão é 
compreensível. Mas a complexidade 
não é necessariamente má. Limita-se a 
ser o inverso da simplicidade. Isso signi-
fica que no momento presente devemos 
fugir das ideias feitas, dos chavões ele-
mentares, dos preconceitos adquiridos. 
O mundo é hoje muito vasto e multi-
facetado. Por isso a situação nunca se 
pode resumir em poucas palavras.

As estimativas das organizações interna-
cionais reputadas têm vindo a manifestar 
que haverá uma recessão na Europa e 
nos Estados Unidos no próximo ano, mas 
parecem dizer que será uma queda curta 
e pouco acentuada. Essas previsões ten-
dem a afastar os cenários mais dramáti-
cos, mas também os mais benévolos. Pa-
rece evidente que 2009 será mais difícil 
que os já difíceis anos recentes.

Perante esta situação a primeira atitu-
de tem de ser de manter a serenidade. 
As especulações populares e previsões 
mediáticas costumam ser sempre mais 
negras que a realidade, em especial em 
momentos de euforia.

Além disso é preciso dizer que as épocas 
más são boas para comprar. Como sem-
pre, nestas situações há quem ganhe e 
muito. Em economia tudo tem sempre 
dois lados, pelo que é essencial consi-
derar os problemas na sua totalidade. 
No meio das crises, manter a cabeça 
fria pode significar uma fortuna. Quem 
tem dinheiro e calma, adquire excelen-
tes propriedades a preços de saldo. Nas 
quedas da bolsa, como nas falências, 
muitas instituições precisam de fundos 
e para os obterem largam o que têm de 
mais valioso. Há já pechinchas na bolsa. 
É isso que felizmente pára a queda, apa-
recendo quem comece a comprar.

Finalmente, é preciso dizer que a mesma 
complexidade põe exigências acrescidas 
à ética. Momentos de transição, de no-
vidade e dificuldades, onde muita gente 
está a sofrer, são alturas em que o respei-
to, a seriedade e a compaixão se revelam 
particularmente influentes. Só com esse 
espírito é possível evitar as revoltas, con-
flitos e desânimos que ainda agravam 
mais uma situação já grave.

cada empresa tem de considerar com 
atenção o meio concreto onde actua e 
evitar as generalizações e as tendências 
abstractas. Um ambiente geral recessi-
vo exige a apreciação das circunstâncias 
particulares de cada negócio. O tempo, 
precisamente porque é duro, não se 
compadece com simplismos, mesmo 
pessimistas e, por isso, com aura de 
credibilidade.

Portugal tem enfrentado problemas 
muito piores ao longo da sua história. 
Este é o momento para apelar aos ins-
tintos de iniciativa e solidariedade, de 
engenho e generosidade. Perante os 
desafios o nosso país costuma crescer 
e apresentar-se à altura das necessida-
des. Foi assim ao longo dos séculos. 
Cabe agora à nossa geração mostrar-se 
digna dos seus antepassados. 

“A estrutura mundial está 

em total remodelação. Pouco 

do que agora sabemos em 

breve será verdade. Mas esta 

remodelação é acompanhada 

por uma consequência que 

em geral passa despercebida: 

o progresso generalizado.”

Aliás, este quadro global, precisamente 
porque é global, não se aplica neces-
sariamente a todos os sectores. Muita 
gente fará muito dinheiro no ano que 
vem. Num mundo complexo é preciso 
ter consciência que a realidade particu-
lar é extremamente diversificada. Assim 
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PARA ALÉM DOS NEGÓCIOS

Por estranho que pareça Macau é como 
uma “irredutível aldeia portuguesa”, 
onde nove anos passados sobre a trans-
ferência de soberania, ainda se mantêm 
bem vivos os traços europeus da presen-
ça portuguesa. Singapura, Xangai ou 
Hong Kong, ao afirmarem-se como no-
vas capitais económicas da região, sem 
grande contemplação quase apagaram 
os legados coloniais. Macau, onde o tu-
rismo, ainda e sempre ligado ao jogo, 
assumiu papel hegemónico, tem sabido 
preservar o legado português, aqui e ali 
com uma dose de folclore. 
É certo que a grande transformação 
por que Macau passa, desde há cinco 
anos, pelos hotéis e casinos e converte 
o novo Macau, nomeadamente nas zo-
nas conquistadas ao mar e designadas 
de Cotai Strip, numa Vegas do Oriente, 
com kitsch oriental em cobertura de 
um bolo já de si feérico. 
Num território com o tamanho aproxi-
mado de 25 por cento do Código Postal 
Lisboa, tudo o que é novo é gigante. O 
Venetian, o maior casino do mundo, a 
juntar-se a outros 30; os maiores shop-
ping malls do universo, a pensar nos 
30 milhões de turistas que anualmente 
visitam o território, etc., etc.
Não é certamente isto que atrai à ca-
beça os portugueses que regularmente 
rumam a Macau: laços familiares com 

MACAU, ‘VEGA-SE’?
os mais de 3.000 lusitanos que perma-
necem, ou uma extensão cultural de-
pois de uma viagem de negócios por 
Hong Kong, são habitualmente os mo-
tivos capitais da visita. 
E nesse caso, os destinos óbvios estão 
concentrados na Velha e “Leal Ma-
cau”, onde a toponímia se mantém 
portuguesa, embora a maioria chinesa 
tenha a sua própria. 
Merecem destaque em Macau as ruas 
à volta do Leal Senado (antiga câmara 
municipal), que se prolongam em calça-
da portuguesa até às célebres ruínas da 
Igreja de São Paulo. Este verdadeiro ex-
libris de Macau é uma das muitas mar-
cas dos jesuítas deixadas pela terra, e a 
sua fachada está carregada de símbolos 
cristãos, chineses, cabalísticos e hindus, 
que recomendariam a companhia do 
Umberto Eco como guia turístico. Tam-
bém o Teatro D.Pedro V, o primeiro tea-
tro ocidental fora da Europa; o Bairro de 
São Lázaro, com casas sino-portuguesas; 
o Jardim de Camões, versão local do Jar-
dim da Estrela; ou a Fortaleza da Guia 
nos recordam bem da marca portuguesa 
em horizontes outrora tão distantes.
Tudo está perto, ao alcance dum passeio, 
que se recomenda no Outono ou Prima-
vera, e se dispensa no Verão. Fora disso, 
toca a abrigar-nos no Inverno dos ares 
condicionados, que em sinal de novo-

riquismo são regulados ao máximo. En-
tramos aí no universo asséptico da nova 
China, de lojas e lojas das mais prestigia-
das marcas ocidentais. A Ásia já consome 
mais de 50 por cento do luxo europeu, 
e em Macau percebe-se bem porquê. À 
semelhança de Hong Kong, o comércio 
está isento de taxas, e compensa aqui e 
ali fazer algumas compras, com a garan-
tia de que são produtos originais e não 
fakes da China logo ali ao lado. Mais in-
teressantes continuam a ser as compras 
de produtos locais, nomeadamente as 
célebres pérolas no velho Hotel Lisboa, as 
antiguidades junto às ruínas de São Pau-
lo e as sedas e os fatos por medida.
Por último, Macau é o local onde o oci-
dental retempera o seu apetite, depois 
de atribulações vividas na China. Encon-
tram-se restaurantes verdadeiramente 
excepcionais, de cozinha internacional. 
Mas sobretudo, Macau está polvilha-
da de tascas e restaurantes de cozinha 
portuguesa, de excelente comida tra-
dicional. Recomenda-se o restaurante 
do “Clube Militar”, ao melhor estilo 
colonial, ou o “Fernando de Coloane”, 
verdadeira tasca da Costa da Caparica, 
mas com uns “camarões de camarejo” 
inigualáveis em todo o mundo.

REDE AICEP PORTUGAL GLOBAL
Escritório de Macau



Portugalglobal // Dezembro 08 // 47

NOTÍCIAS

A Comunidade Autónoma da Extrema-
dura espanhola, a AICEP e o IAPMEI assi-
naram um protocolo de cooperação para 
o desenvolvimento conjunto de acções 
destinadas a promover as relações eco-
nómicas e empresariais, por ocasião da 
visita, em Novembro, a Lisboa, do presi-
dente daquela Comunidade Autónoma, 
Guillermo Fernández Vara. 
O Protocolo visa criar e manter uma 
sólida cooperação entre as partes, con-
siderando, por um lado, o estatuto de 
autonomia da Extremadura que define 
como objectivo a promoção e estreita-
mento dos vínculos humanos, culturais 
e económicos com Portugal, e, por ou-
tro, a importância de Espanha para o 
comércio externo português. 

O primeiro-ministro de Timor-Leste, 
Xanana Gusmão, no âmbito da sua 
visita oficial de dois dias a Portugal, 
em Novembro último, reuniu-se com 
responsáveis de 18 empresas portu-
guesas na AICEP, em Lisboa, onde foi 
recebido por Basílio Horta, Presidente 
da Agência.

A AICEP vai lançar um conjunto de ini-
ciativas nos mercados do Reino Unido 
e dos Estados Unidos em 2009 e 2010, 
para dar a conhecer “o que é hoje a 
moderna economia portuguesa”, anun-
ciou o presidente da Agência, Basílio 
Horta, para quem o facto de “estarmos 
a viver uma crise económica” deve le-
var a que se trabalhe ainda mais neste 
domínio. Trata-se de promover Portu-
gal nas vertentes cultural e económica, 
com particular incidência nas indústrias 
de base tecnológica mas também no 
turismo e noutras actividades, acres-
centou o mesmo responsável.

Portugal coopera  
com Extremadura espanhola

Xanana Gusmão com empresas na AICEP 

Ao abrigo do Protocolo é manifesta-
da a vontade de continuar a promover 
as relações de cooperação empresa-
rial e comercial entre a Extremadura 
e Portugal, disponibilizando os meios 
e recursos necessários. Para a concre-
tização e seguimento das actividades 
destinadas ao incremento do relacio-
namento bilateral, será criada uma 
Comissão Paritária, integrada por dois 
representantes de cada entidade.
A Espanha é o principal parceiro co-
mercial de Portugal, quer como cliente 
quer como fornecedor. O presidente da 
Junta da Extremadura espanhola rea-
lizou uma visita de dois dias a Lisboa, 
para promoção das relações bilaterais 
entre esta Comunidade e Portugal.

A dominar a agenda do encontro esteve 
o desafio que Xanana Gusmão lançou 
aos empresários portugueses para in-
vestirem no seu país, garantindo como 
contrapartida mais estabilidade social e 
um novo pacote legislativo “em que os 
investidores possam acreditar”, propício 
a um ambiente de negócios que garan-

Promoção no RU  
e nos EUA 

ta benefícios para as empresas. Com o 
objectivo de dar a conhecer e reforçar o 
novo ciclo político e económico de Ti-
mor-Leste, Xanana Gusmão veio acom-
panhado dos ministros dos Negócios Es-
trangeiros, Justiça e Turismo, Comércio 
e Indústria timorenses, afirmando estar 
“em condições de reunir um consenso 
nacional em torno da nossa estabilidade 
interna e de responder às expectativas 
da comunidade internacional e do in-
vestimento estrangeiro”. 
Xanana Gusmão realçou a forma positiva 
como Lisboa tem respondido aos suces-
sivos apelos de ajuda e de cooperação, 
apoio que foi reiterado pelo presidente 
da AICEP, Basílio Horta, que afirmou: 
“Toda a nossa estrutura está disponível 
para cooperar como o governo timoren-
se: temos empresas que são nossas clien-
tes, temos meios de estimular o investi-
mento e temos vontade de o fazer”.
Entre as empresas presentes, maiorita-
riamente do sector de serviços, encon-
travam-se algumas já com actividade em 
Timor-Leste, como a Portugal Telecom, a 
GALP, a Martifer, a Fundação Oriente, a 
EnsulMeci, a Quidgest e a Porto Editora. 



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. 

Portugalglobal // Dezembro 08 // 49

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

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

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

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

Alemanha
Andorra
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Checa, Rep.
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

A Messe Frankfurt quer capitalizar o 
sucesso da Intertextile Shanghai Home 
Textiles. Para isso vai criar um certame 
similar em Guangzhou, a Home Textiles 
China, de 18 a 21 de Março de 2009, 
na Feira de Importação e Exportação da 
China, o Pazhou Complex.
Este novo evento vai oferecer vanta-
gens aos fornecedores de têxteis-lar 
que procuram o mercado lucrativo 
e de rápido crescimento da China. O 
certame vai combinar, num só local, 
sete iniciativas relacionadas com o lar. 
Denominada 23ª Feira Internacional do 
Mobiliário da China, o evento apresen-
tará têxteis-lar, decoração de interiores 
e artigos para exteriores, entre outros, 

e pretende atrair tanto compradores, 
como agentes e designers.
A Intertextile Guangzhou Home Tex-
tiles China vai contar com um espa-
ço de exposição de 30.000 metros 
quadrados para fabricantes de roupa 
de cama, revestimentos de parede e 
chão, cortinados e estofos. É de real-
çar que a cidade de Guangzhou, no 
sul da província de Guangdong, foi a 
primeira da China moderna a abrir as 
portas a feiras internacionais. O espa-
ço de exposição, o Pazhou Complex, 
é o maior centro de feiras do país e 
conta com 700.000 metros quadra-
dos. Conta também com excelentes 
acessos a aeroportos e hotéis.

GUANGZHOU HOME TEXTILES CHINA

PRÉMIO 3E DISTINGUE A. F. AZEVEDOS

O “Prémio 3E – Exponor Espaços Ex-
positivos” distinguiu a empresa A. F. 
Azevedos Ferramentas com o galar-
dão de melhor stand da EMAF – 12ª 
Exposição Internacional de Máquinas-
Ferramenta e Acessórios, na Feira In-
ternacional do Porto.
Qualidade e pertinência da solução 
conceptual, inovação e solução cons-
trutiva, coerência programática e fun-
cional e, por último, capacidade de 
comunicação e de interacção com o 
público foram os critérios pelos quais 
– na avaliação dos projectos candida-
tos – se regeu o júri, composto por sete 
elementos, representando a Ordem dos 
Arquitectos, a Associação Portuguesa 
de Designers e a Exponor.
Depois do arranque da atribuição deste 
prémio, outras distinções se seguirão, 
sendo a próxima durante a Interdeco-
ração 2009 – 11ª edição da Casa, De-
coração e Brinde, na Exponor, de 29 de 
Janeiro a 1 de Fevereiro de 2009. Aliás, 
no próximo ano, serão vários os certa-

mes a fazerem parte do seu trajecto. 
Qualifica – Feira de Educação, Forma-
ção, Juventude e Emprego; Exportho-
me – Mobiliário, Iluminação a Artigos 
de Casa para Exportação; Expocosméti-
ca – Salão Internacional de Cosmética, 
Estética e Cabelo; Normédica – Feira da 
Saúde; Ceranor – Exposição de Cerâmi-
ca, Vidro, Artigos Decorativos e Utilida-
des Domésticas; Portojóia – Feira Inter-
nacional de Joalharia, Ourivesaria e Re-
lojoaria; Concreta – Feira Internacional 
de Construção e Obras Públicas; Logís-
tica Global – Feira de Logística, Serviços 
e Transportes; e Vida Natural – Feira de 
Caravanismo, Desporto e Lazer.
Para além de traduzir um prémio de re-
conhecimento, esta iniciativa da Expo-
nor pretende constituir um incentivo à 
procura de novos conceitos de espaços 
expositivos, enquanto potenciadores 
máximos da dignificação das feiras.

www.premio3e.exponor.pt

alberto.moreira@exponor.pt

Local: Guangzhou (China)
Data: 18 a 21 de Março de 2009
Organização: Messe Frankfurt

Juliana.gittler@hongkong.messefrankfurt.com

http:heimtextil.messefrankfurt.com



A Fundação Brumen, uma organização 
sem fins lucrativos de designers eslo-
venos, está a organizar uma exposição 
dos países com modelos de boas práti-
cas na promoção do seu território e das 
suas empresas. Portugal foi selecciona-
do juntamente com a República Checa, 
Dinamarca, Suíça, Reino Unido, Croá-
cia, Espanha e Alemanha. A Eslovénia 
é internacionalmente reconhecida em 
termos de design e a exposição terá 
o mérito de dar a conhecer empresas 

portuguesas dessa área, do comércio, 
da indústria e de actividades turísticas 
como o surf, o golfe e o mar. A exposi-
ção terá lugar no próximo ano em Lu-
bliana, na Eslovénia, em data a fixar e 
todos os interessados poderão contac-
tar os organizadores através de e-mail.

 
robert@ilovarstritar.com

robert@brumen.org

ftp.ilovarstritar.com
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FEIRAS

FEIRAS 
INTERNACIONAIS

CIPÓ BORZE
Feira de Calçado e Acessórios
Local: Budapeste (Hungria)
Data: 1 e 2 de Março de 2009
Organização: BCE Vásáriroda
info@bcefair.hu
www.bcefair.hu

EXPORETAIL
Salão de Espaços, Serviços  
e Equipamentos Comerciais
Local: Barcelona (Espanha)
Data: 2 a 4 de Março de 2009
Organização: Grupo Planner
gplanner@gplanner.com
www.gplanner.com

CEBIT
Feira Mundial de Internet, Multimédia, 
Software Informático e Equipamento 
para Escritórios
Local: Hanôver (Alemanha)
Data: 3 a 8 de Março de 2009
Organização: Deutsche Messe AG
info@messe.de
www.messe.de

MIFF-INTERNATIONAL 
FURNITURE FAIR
Feira Internacional de Mobiliário
Local: Kuala Lumpur (Malásia)
Data: 3 a 7 de Março de 2009
Organização: M.I.F.F. SdN Bhd
www.biztradeshows.com

MICAM
Exposição Internacional de Calçado
Local: Milão (Itália)
Data: 4 a 7 de Março de 2009
Organização: Anci Servizi S.R.L.
anci_calz@iol.it
www.micamonline.it

BARCELONA DEGUSTA
Feira Nacional de Alimentação
Local: Barcelona (Espanha)
Data: 6 a 9 de Março de 2009
Organização: Alimentaria Exhibitions, SA
degusta@alimentaria.com
www.barcelonadegusta.com

CANADIAN INTERNATIONAL 
FOOD AND BEVERAGE SHOW
Feira Internacional de Alimentares  
e Bebidas
Local: Toronto (Canadá)
Data: 8 a 10 de Março de 2009
Organização: Canadian Restaurant & Food 
Services Assn.
info@crfa.ca
www.crfa.ca

MEDEC
Exposição de Equipamentos  
e Informação Médica-Farmacêutica
Local: Paris (França)
Data: 11 a 13 de Março de 2009
Organização: Société 3 E
contact@lemedec.com
www.lemedec.com

EXP`HOSTEL
Salão dos Fornecedores de Hotelaria
Local: Saragoça (Espanha)
Data: 10 a 12 de Março de 2009
Organização: Feria de Zaragoza
info@feriazaragoza.com
www.feriazaragoza.com

EXPOSIÇÃO “DESIGNING  
FOR THE COUNTRY”



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

Caracas



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

VENEZUELA / Caracas



Num mundo de crescente complexida-
de, confrontado com grandes desafios e 
equilíbrios precários, o Dalai Lama, líder 
espiritual do Tibete, propõe um novo mo-
delo de liderança que olhe as coisas como 
elas são e aja com sentido de responsa-
bilidade universal – global? – e coerên-
cia ética no universo das empresas, dos 
governos, da economia e do ambiente. 
Defendendo as virtudes da abordagem 
holística (as questões deveriam ser ana-
lisadas sob uma grande diversidade de 
perspectivas), o Dalai Lama acredita que 
“um dos principais problemas do mundo 
actual é que, apesar de a quantidade de 
informação crescer exponencialmente, as 

pessoas estão-se a tornar cada vez mais 
especializadas e já não conseguem com-
preender de que modo é que todas estas 
ideias para melhorar a sociedade se arti-
culam entre si”. 
“Liderar-se a si próprio”, “Liderar a sua 
organização” e “Liderar num mundo 
interligado” são os três grandes temas 
desta obra inteligente e ética e concep-
tualmente desafiadora. 
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Editor: Dom Quixote
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BOOKMARKS

A China – verdadeiro laboratório vivo de 
gestão – está na moda para os leitores 
mais bem informados, assim como para 
os gestores e académicos, tal como o 
Japão esteve nos anos 80. Esta obra de 
Nelson José dos Santos António, actu-
almente professor catedrático no ISCTE, 
analisa não apenas os vários modelos 
de gestão de desenvolvimento chinês, 
como também as redes de negócios e o 
funcionamento das empresas. O autor, 
que foi professor visitante da Xi’na Jia-
otong University (China) e é responsável 
pelo projecto de investigação “Configu-
rações Empresariais em África e na Chi-
na”, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, conhece aprofun-
dadamente a realidade chinesa, o que 
torna o seu livro uma referência para 
quem quer conhecer o que se passa na 
realidade neste país asiático. É de referir 
que, segundo um estudo da Academia 
Chinesa de Ciências Sociais, a economia 
chinesa poderá crescer 9 por cento em 
2009, apesar da crise financeira global.
A análise feita nesta obra contém ex-
tensa informação, não apenas válida 
para definir o mercado actual e as suas 
características e potencialidades mas 
também a sua evolução no longo pra-
zo, demonstrando que apesar do cres-

O CAMINHO PARA A LIDERANÇA
GESTÃO, BUDISMO E FELICIDADE NUM MUNDO INTERLIGADO

cimento actual do gigante chinês, se a 
“China atingir os seus objectivos estra-
tégicos de desenvolvimento tornar-se-á 
num país moderadamente desenvolvi-
do em 2050”, diz o autor. Tendo em 
conta as actuais diferenças de desen-
volvimento entre o Oeste e o Este da 
China, “podemos prever”, acrescenta, 
“que nos próximos vinte a trinta anos 
assistiremos a uma China a duas veloci-
dades, uma desenvolvida e concorren-
te das economias europeia, americana 
e japonesa e uma outra menos desen-
volvida atraindo indústrias de mão-de-
obra intensiva e concorrendo com as 
economias emergentes (Índia, Brasil e 
Rússia)”, ambas atraindo capital dispo-
nível nos mercados internacionais com 
a promessa de uma rápida liquidez. 
Entre outros tópicos, a obra analisa as 
duas Chinas, a gestão das empresas pri-
vadas, a internacionalização das empresas 
chinesas e a teoria da sua responsabilida-
de social, o processo de criação de parce-
rias e as relações com o poder central.

Autores:  Nelson Santos António

Editor: EDIÇÕES SÍLABO

Ano: 2008

ECONOMIA E GESTÃO CHINESAS
ASPECTOS FUNDAMENTAIS






