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A revista Portugalglobal, na primeira edi-
ção deste ano, apresenta como tema de 
capa uma entrevista ao coordenador da 
Estratégia de Lisboa e do Plano Tecno-
lógico, com o balanço dos programas e 
medidas desenvolvidos nos últimos três 
anos de vigência do Plano. Emblematica-
mente, trazemos para os leitores a visão 
de um programa estruturante assente 
num conceito vencedor, cuja execução 
provou as suas capacidades de eficácia 
e de mobilização e que já faz parte da 
agenda da sociedade portuguesa no seu 
percurso para a modernidade.

No início do ano de 2009, que nasce 
marcado por uma crise planetária mui-
to grave e a que Portugal não escapa, 
a mobilização da sociedade portuguesa 
no sentido do reforço do seu empenha-
mento em matéria de inovação tecnoló-
gica – proposta e desafio fundamentais 
do Plano Tecnológico – apresenta-se 
como uma das condições de resistência 
à crise e de preparação do futuro.

A crónica clássica do sucesso passa quase 
sempre por estes factores: conhecimen-
to e inovação, a par com as capacidades 
de adaptação a novas circunstâncias, 
persistência para vencer dificuldades e 
atingir objectivos bem definidos, e de-
terminação em resistir e vencer as crises 
sabendo aproveitar as oportunidades 
que elas também sempre encerram.

Nos tempos difíceis que temos pela fren-
te, penso que ninguém pode prever com 
rigor e credibilidade o impacto da crise 
internacional na economia portuguesa e 

a forma como irá evoluir. Navega-se num 
mar encrespado, com referências difíceis 
de encontrar, com alguns faróis desacti-
vados. Nestas circunstâncias, temos que 
ser ainda melhores e mais competentes, 
conjugando a prudência com a audácia, a 
segurança com o risco calculado, a expe-
riência do já realizado com a necessidade 
de inovar no futuro.

É com este espírito e com determinação 
que a AICEP assume as responsabilidades 
que lhe foram outorgadas como Agência 
pública que integra a representação exter-
na da economia portuguesa, empenhada 
em promover um ambiente de negócios 
favorável ao desenvolvimento das empre-
sas portuguesas que operam nos merca-
dos internacionais. Neste sentido prepa-
rámos a nossa estratégia de promoção 
identificando mercados prioritários e aí 
reforçando a nossa presença. Diversificar 
as nossas exportações através da oferta 
de bens com cada vez maior valor acres-
centado e para destinos onde Portugal 
possa ser mais competitivo. São objecti-
vos permanentes da nossa acção reter o 
investimento estrangeiro em Portugal e, 
conscientes das dificuldades acrescidas, 
não desistir de atrair novos investimentos 
estruturantes, eis os pilares fundamentais 
do nosso trabalho quotidiano. Para nós, 
quanto maior a crise mais intenso e deter-
minado terá de ser o nosso empenho no 
apoio às empresas, com a convicção de 
que resistir à crise é sinónimo de garantir 
um futuro melhor para Portugal.

BASíliO HORtA
Presidente da Comissão executiva da AICEP
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O desempenho do sector do calçado fala por si. Depois de fases conturbadas 
– em que algumas das grandes multinacionais abandonaram o país –, do 
encerramento de muitas empresas, do perigo da concorrência das potências 
asiáticas emergentes, um balanço distanciado permite-nos concluir que o 
sector aguentou bem o impacto e mostrou capacidade de ajustamento e 
de resistência. Os últimos três anos, já contando com 2008, fazem prova 
disso. O calçado português recuperou em pleno a veia exportadora, 
vendeu para 120 países e cresceu nos mercados mais importantes. Com os 
mercados internacionais em cenário de crise generalizada, o optimismo 
não abandonou o sector, que tem no Programa de Acção para a Fileira do 
Calçado (FOOTure) as linhas de força da estratégia até 2015.

Calçado português

exportações afastam 
cenário de crise
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“Os dados dos primeiros 
nove meses do ano apontam 
para um crescimento de 
3,2 por cento em relação 
a igual período de 2007, 
correspondentes a 1.178 
milhões de euros.”

a indústria do calçado é, dentro da 
indústria transformadora portuguesa, 
um dos mais importantes empregado-
res nacionais. dados de 2008 mostram 
que 1.540 empresas empregam apro-
ximadamente 38 mil pessoas, ou seja 
cerca de seis por cento do emprego da 
indústria transformadora. portugal é, 
na união Europeia, o país em que este 
peso é mais elevado, o que demonstra 
a enorme importância do sector na in-
dústria nacional. apesar do desapareci-
mento de algumas empresas de gran-
de dimensão, fruto da deslocalização 
de produtores estrangeiros, a indústria 
portuguesa de calçado continua a apre-
sentar uma dimensão média empresa-
rial mais de duas vezes superior à que 
se encontra em Itália e Espanha, dois 
grandes concorrentes.

tal como acontece em termos de em-
prego, portugal é o membro da união 
Europeia em que esta indústria tem um 
peso mais importante, cerca de 4 por 
cento, no valor acrescentado da indús-
tria transformadora. Mesmo a redução 
do número de empresas e de pessoas ao 

serviço da indústria, que fez com que o 
volume de produção baixasse, quer em 
valor quer em número de pares produ-
zidos, entre 2001 e 2005, não impediu, 
em 2006 e 2007 e até setembro de 
2008, a recuperação dos mesmos indi-
cadores e também das exportações.

assim, 2008 vai voltar a acentuar a 
tendência dos dois anos anteriores e 
as exportações vão voltar a crescer. 
os dados dos primeiros nove meses 
do ano apontam para um crescimen-
to de 3,2 por cento em relação a igual 
período de 2007, correspondentes 
a 1.178 milhões de euros de receita 
de exportação, o que representa cer-
ca de 50 milhões de pares vendidos. 
É o terceiro ano consecutivo de cres-
cimento das exportações portuguesas 
de calçado. outro dado importante 
foi o aumento do preço médio em 13 
por cento para 19,69 euros, o segun-
do maior preço médio de exportação 
a nível mundial. outro dos dados mais 
relevantes em termos das exportações 
do sector prende-se com o aumento 
constante das vendas nos mercados 

mais relevantes. destaque para a ale-
manha (mais 6,3 por cento para 199 
milhões de euros), Holanda (mais 7 por 
cento para 114 milhões de euros) ou 
Espanha (mais 5,7 por cento para 90 
milhões de euros). um desempenho 
de grande relevância, que permite 
contrariar as dificuldades encontradas 
em França (menos 10,50 por cento 
para 268 milhões de euros), ainda hoje 
o principal destino do calçado portu-
guês, e no reino unido (menos 14,7 
por cento para 88 milhões de euros). 
o calçado português revelou ainda um 
desempenho muito interessante em 

países como a Áustria (mais 55,9 por 
cento para 3 milhões de euros), Bélgica 
(mais 9,7 por cento para 21 milhões de 
euros), dinamarca (mais 1,4 para 43 
milhões de euros) ou polónia (mais 34 
por cento para 2,7 milhões de euros).

Nos primeiros nove meses de 2008, 
fora do espaço europeu, a já esperada 
quebra nos Estados unidos (menos 3,9 
por cento para 7,5 milhões de euros) foi 
atenuada pelo crescimento no Canadá 
(mais 8,9 por cento para 5,2 milhões de 
euros). Nota de grande destaque para 
os crescimentos na rússia (mais 9,3 por 
cento para 12 milhões de euros), em an-
gola (mais 13 por cento para 9,5 milhões 
de euros) e no Japão (mais 32 por cento 
para 3,7 milhões de euros).

diversificação de mercados 
o calçado português está assim a expor-
tar mais, mas também a reforçar a apos-
ta em novos mercados de elevado po-
tencial de crescimento. No último ano, 
fazendo de 2008 o período recorde, em 
número de mercados atingidos, o calça-
do português foi comprado em 120 pa-
íses. também nesse período, e fazendo 
jus à sua tradicional condição de sector 
mais internacionalizado da economia 
portuguesa, mais de 90 por cento da 
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produção foi colocada no exterior. se-
gundo previsões fornecidas pela apIC-
Caps, estima-se que no conjunto dos 
dois últimos anos, e em relação a 2006, 
as exportações de calçado tenham au-
mentado cerca de 8 por cento.

Embora não tenha impedido a pujança 
das exportações nacionais, a crescente 
pressão concorrencial nos mercados 
internacionais tem-se traduzido num 

total Calçado 2005 2006 2007

Exportação - pares 64.343.796 63.783.516 69.638.792

Exportação - Valor 1.138.194.692 1.166.115.722 1.230.047.896

Importação - pares 39.212.349 41.208.774 52.350.152

Importação - Valor 285.472.941 318.277.376 368.077.791

produção - pares 72.312.934 71.643.488 76.171.136

produção - Valor 1.307.356.556 1.338.554.707 1.368.506.854

Consumo - pares 47.181.487 49.068.746 58.882.496

Consumo - Valor 454.634.805 490.716.361 506.536.749

EMprEsas

Calçado 1.481 1.448 1.540

Componentes 305 297 -

artigos de pele 186 179 -

Curtumes 75 76 -

EMprEgo

Calçado 37.836 36.221 38.510

Componentes 5.268 4.707 -

artigos de pele 1.420 1.395 -

Curtumes 1.979 1.960 -

unidade: euros

“O calçado português está 
assim a exportar mais, 
mas também a reforçar a 
aposta em novos mercados 
de elevado potencial de 
crescimento.”

crescimento continuado das importa-
ções para o mercado português que, 
tendo partido de uma base muito re-
duzida, triplicaram na última década. 
as importações centram-se, no entan-
to, em segmentos de mercado a que a 
indústria nacional tem dedicado menos 
atenção: de facto, só um quarto do 
calçado importado é em couro. No en-
tanto, dado o maior valor médio desse 
tipo de calçado, ele representa a maio-
ria do valor das importações. o preço 
médio do calçado importado, que ron-
da os oito euros por par, é menos de 
metade do preço médio das exporta-
ções. a Espanha é, por larga margem, 
a principal origem das importações, 
representando cerca de 40 por cen-
to do total. No seu conjunto, os sete 
países asiáticos que figuram entre as 
vinte principais origens, entre os quais 
se destaca a China, representam 20 por 
cento da quantidade e 6 por cento do 
valor importado.

a balança comercial da indústria de 
calçado mantém-se fortemente positi-
va, da ordem dos mil milhões de euros, 
e proporciona uma taxa de cobertura 
de cerca de 400 por cento que, apesar 
de já ter registado um valor maior, per-
manece muito elevada. Numa análise 
aos 99 tipos de produtos previstos na 
Nomenclatura Combinada, verifica-se 
que o calçado apresenta o segundo 
saldo comercial mais favorável, apenas 
atrás do vestuário de malha. 
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No espaço de 20 anos, o calçado em 
portugal sofreu uma verdadeira trans-
formação. de sector tradicional e de 
mão-de-obra intensiva evoluiu para 
uma indústria moderna, voltada para 
o exterior e altamente competitiva. 
actualmente, é um dos sectores mais 

estratÉGia inteGrada no caLçado
>POr FOrTunATO FreDeriCO, PresiDenTe DA APiCCAPs

A indústria de calçado é um dos sectores mais extrovertidos da economia 
portuguesa e um dos que mais positivamente contribui para a balança 
comercial portuguesa, com um saldo positivo de 800 milhões de euros em 2007.

empresas exportadoras, abordagem 
a novos mercados e migração para 
segmentos e nichos de produto de 
alto valor acrescentado. Em resultado 
disso, as exportações de calçado cres-
ceram cerca de 8 por cento nos dois 
últimos anos.

É nesse contexto que a apICCaps, em 
parceria com a aICEp e o apoio do pro-
grama QrEN, tem em curso este ano 
uma grande ofensiva promocional nos 
mercados externos. Em síntese, estão 
previstas mais de 80 acções em 13 mer-
cados distintos, envolvendo mais de 
100 empresas, num investimento total 
na ordem dos 8,5 milhões de euros.

Com efeito, ainda que a indústria por-
tuguesa de calçado exporte para 120 
países, é imperativo reforçar a posição 
relativa de portugal nos mercados mais 
maduros (alemanha, Bélgica, Espanha, 
França ou reino unido), devendo-se, 
simultaneamente, intensificar a aposta 
em novos mercados de elevado poten-
cial de crescimento (angola, Japão ou 
rússia). Este posicionamento face aos 
mercados constitui uma das principais 
premissas estratégicas do sector. 

Embora a abertura dos mercados inter-
nacionais não seja uma realidade abso-
luta – o calçado europeu não chega, por 
várias razões, a 65 por cento da popu-
lação mundial –, ganha, neste contexto, 
uma importância acrescida. temos, pois, 
expectativas de que as negociações em 
curso no âmbito da oMC (organização 
Mundial de Comércio) possam contribuir 
para o aparecimento de novas oportuni-
dades no futuro próximo.

para o sector português de calçado, que 
exporta mais de 90 por cento da produ-
ção, a procura de novos mercados será 
sempre entendida como fundamental.  

acreditar no futuro
a aposta no futuro faz-se em diversas 
frentes. por acreditarmos numa indús-
tria portuguesa de calçado ainda mais 

dinâmicos e inovadores da economia 
portuguesa, perfilando-se como o 3º 
maior exportador europeu e um dos 
principais no plano mundial. 

depois do desempenho registado 
nas últimas décadas, a indústria por-
tuguesa de calçado tem procurado, 
mais recentemente, evoluir para um 
patamar superior de qualidade, apos-
tando numa nova matriz estratégi-
ca que passa pela aposta em mais 

Novas oportunidades
apesar dos bons resultados alcançados 
no passado recente, os desafios actu-
ais do calçado são muito exigentes. 
desde logo, porque se prevê que, em 
2009, cerca de dois terços da economia 
mundial esteja ou entre em recessão. 
É pois decisivo aprofundar a resiliência 
demonstrada pelo sector, de modo a 
poder minimizar os efeitos negativos 
da situação económica internacional. 
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competitiva no plano internacional, 
conquistando designadamente quota 
de mercado aos nossos dois principais 
concorrentes (Itália e Espanha), lançá-
mos recentemente o Footure - progra-
ma de acção para a Fileira do Calçado. 

trata-se do programa mais estruturante 
de sempre para o sector do calçado em 
portugal e que, em traços gerais, pro-
põe 107 medidas para tornar esta in-
dústria portuguesa na mais competitiva 
do mundo, no espaço de dez anos.

subdividido em três programas ope-
racionais, o ShoeInov (programa ope-
racional para a Inovação da Fileira do 
Calçado), o ShoeSkills (programa ope-
racional de Qualificação do potencial 
Humano e das Empresas na Fileira do 
Calçado) e o ShoeBizz (programa ope-
racional para a Internacionalização na 
Fileira do Calçado), o programa Foo-
ture, da autoria da apICCaps e co-
ordenado pelo Centro de Estudos de 
gestão e Economia aplicada da uni-
versidade Católica do porto, pretende 
dar sequência ao plano Estratégico 
apresentado pela apICCaps.

o Footure visa sistematizar os passos 
que medeiam entre a formulação estra-
tégica e a sua implementação, ou seja, 
a tradução das ideias expressas no plano 
Estratégico em programas de acção, ba-
seados nos eixos então avançados. 

Em termos genéricos, o programa Foo-
ture pressupõe um investimento global 
de 300 milhões de euros, até 2015, isto 
é, sensivelmente dois por cento do vo-
lume de negócio global do sector. 

o Footure representa, também, um 
compromisso para com o sector e serão 
as empresas que, individualmente, se 
deverão comprometer com o seu suces-

vés da criação de verdadeiros núcleos 
de inovação nas empresas. um dos 
grandes objectivos passa por colocar 
portugal no topo das competências em 
matéria de design e do desenvolvimen-
to de produto à escala mundial. 

No eixo da internacionalização – a primei-
ra das prioridades – importa aprofundar 
a capacidade exportadora do sector. ain-
da assim, a internacionalização tem, re-
gra geral, um âmbito estrito, pelo que se 
impõe estender a cadeia de valor, através 
designadamente da criação de estruturas 
de representação no exterior, com investi-
mento na distribuição ou apoio à criação, 
desenvolvimento e aquisição de marcas 
de vocação internacional. paralelamente, 
o sector deverá investir, como nunca, na 
promoção externa, não só através do re-
forço da presença nos principais fóruns 
da especialidade, como promovendo um 
verdadeiro plano de comunicação à es-
cala mundial, colocando o calçado por-
tuguês na agenda tanto dos seus clientes 
tradicionais como daqueles que integram 
os novos mercados de elevado potencial 
de crescimento. 

a apICCaps propõe, pois, para os próxi-
mos anos, uma estratégia integrada e ino-
vadora, com forte capacidade de enfren-
tar os exigentes desafios do futuro. 

so. a experiência, quanto à capacidade 
de mobilização e de envolvimento dos 
participantes nos vários exercícios que 
foram levados a cabo para se chegar a 
este documento, fazem acreditar, seria-
mente, que tal será conseguido. Caberá 
aos coordenadores e patrocinadores do 
Footure conseguir manter esse nível de 
interesse e de participação.

Esta iniciativa global foi efectuada com 
recurso a um conjunto alargado de 
agentes interessados no desenvolvimen-
to do sector, tendo sido criadas três dife-
rentes Equipas de Missão. Estas incluem 
desde empresários, gestores e colabora-
dores de variadas empresas do cluster 
do calçado, a personalidades ligadas ao 
sistema científico e tecnológico (econo-
mia, gestão e engenharia nas suas várias 
vertentes) com conhecimento e experi-
ência directa no sector, passando pela 
contribuição e pela coordenação de ele-
mentos da apICCaps, como sejam os 
órgãos sociais, em especial a direcção, 
e do Centro tecnológico de Calçado de 
portugal. Contudo, os desafios implíci-
tos neste esforço global não se esgotam 
na “mera” execução das acções propos-
tas. Importa, sim, consciencializar o uni-
verso do sector para a necessidade de se 
promover um plano integrado, capaz de 
assegurar importantes ganhos de com-
petitividade para o sector.

Na área da inovação, o programa de 
acção Footure propõe, designada-
mente, desde o desenvolvimento de 
novos materiais inteligentes a novos 
equipamentos de ponta, recorrendo à 
automação e à robótica. 

No domínio da qualificação, o Footure 
propõe uma requalificação global das 
empresas, não só ao nível dos conheci-
mentos e competências adquiridas (re-
cursos humanos), como também atra-

APiCCAPs - 
Associação Portuguesa 
dos industriais de Calçado, 
Componentes, Artigos de Pele 
e seus sucedâneos 

rua alves redol, 372
apartado 4643
4011-001 porto
tel.: +351 225 074 150
Fax: +351 225 074 179
apiccaps@mail.telepac 

www.apiccaps.pt  
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as empresas portuguesas de calçado 
apostam cada vez mais na moderni-
zação, competitividade e internacio-
nalização do sector. Nesta medida, o 
percurso da qualidade, da inovação, do 
design e das marcas próprias afirma-se 
como um trajecto imperativo para as 
empresas e para o governo em 2009, 
ano em que o calçado português deve-
rá regressar em força à cena internacio-
nal com a maior ofensiva promocional 
de sempre. Nos últimos anos, além da 
fileira ter adquirido maior força expor-
tadora (as empresas aumentaram a sua 
capacidade competitiva e consolidaram 
a sua posição nos mercados de maior 
valor), foi possível passar do fabrico 
quase que exclusivamente subcontra-
tado para a introdução de design pró-

caLçado Ganha mercados
com marca, desiGn e inovação
A indústria portuguesa do calçado dá sinais de recuperação com as 
exportações a crescerem impulsionadas pela performance do design 
e da inovação, bem como das marcas próprias direccionadas para os 
mercados globais. 

prio. Num sector antes completamente 
dependente de tecnologia e design im-
portados, passou a haver design nacio-
nal e tecnologia portuguesa. 

da Madeira), que passou assim de im-
portador de tecnologia para exportador 
e líder mundial em alguns segmentos, 
procurando  agora afirmar-se como o 
maior exportador europeu e principal 
criador de tendências de moda. se-
gundo José Mendonça, presidente do 
INEsC (Instituto de Engenharia de sis-
temas e Computadores), do porto, em 
entrevista à apICCaps sobre o sucesso 
do sector, “não há porque não am-
bicionar um grande futuro para a in-
dústria do calçado portuguesa, porque 
esta será capaz de desenhar e fabricar 
de forma competitiva os produtos que 
todos quererão comprar”. para que 
este futuro se concretize de forma sus-
tentada, mostra-se necessário associar, 
entre outros factores potenciadores, o 

“num sector antes 
completamente dependente 
de tecnologia e design 
importados, passou a haver 
design nacional e tecnologia 
portuguesa. “

Esta foi uma estratégia de desenvolvi-
mento e afirmação do sector do calça-
do deliberadamente programada pela 
apICCaps e pelo CtCp - Centro tecno-
lógico do Calçado de portugal (s. João 
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design e a tecnologia, assim como os 
melhores processos produtivos supor-
tados por equipamentos e materiais 
inovadores. Este esforço de I&d, que 
mais tarde resulta em inovações capa-
zes de fazer a diferença, está a ser fre-
quentemente suportado em projectos 
realizados conjuntamente com univer-
sidades ou com os centros tecnológicos 
do calçado (CtC).

a inovação, nesta óptica, encontra-se 
totalmente ao serviço da consolidação 
de modelos de negócio inovadores e é 
aqui entendida em sentido amplo, que 
vai do desenvolvimento de novos mate-
riais, componentes e acessórios até aos 
novos tipos de calçado orientados para 
nichos e mercados especiais, desde o 
desenvolvimento de novos processos de 
fabricação e logística com elevada au-
tomatização até ao de conteúdos mul-
timédia. Este conceito de inovação, ver-
são portuguesa, tem como paradigma 
a indústria europeia (que possui design, 
engenharia de produto, inovação, fiabi-
lidade, assim como liderança no fabrico 
de maquinaria e equipamentos e capa-
cidade científica e tecnológica de topo), 
já que enfrentam ambos – a Europa e 
portugal – os novos desafios da globali-
zação da produção e dos mercados. 

das suas prioridades.  porque só pela 
constante renovação é que a indústria 
portuguesa se pode diferenciar e per-
manecer competitiva. 

perante os novos cenários de inova-
ção e concorrência do mercado global, 
um dos programas operacionais do 
Footure, o ShoeInov (programa ope-
racional para a Inovação na Fileira do 
Calçado) tem como objectivo contri-
buir para uma maior competitividade 
das empresas portuguesas de calçado 
– maioritariamente pME – através da 
“fórmula” I+d+I (Investigação+desen-
volvimento+Inovação), uma estratégia 
centrada na diferenciação e no de-
senvolvimento de calçado de elevado 
desempenho para nichos de merca-
do. Nesta medida, o programa prevê 
a exploração de novos conceitos de 
actuação, nomeadamente nas áreas 
da saúde, conforto e segurança, luxo, 
ecologia e ambiente, arte e tradição. 

o sector aposta não só na sua mo-
dernização tecnológica (robotização 
e automação das operações fabris), 
mas também nas sinergias estratégi-
cas e operacionais, na investigação e 
no desenvolvimento, na engenharia de 
produtos e no marketing. através do 

dução de custos produtivos na ordem 
50 por cento na mão-de-obra, monta-
gem e acabamentos, assim como na 
indústria de componentes pré-fabri-
cados. refira-se que o design combina 
criatividade e conhecimento técnico 
para criar produtos visuais e materiais, 
atraentes e funcionais, gerindo nome-
adamente elementos como a forma, 
tamanho, espaço, cor, peso, materiais, 
textura. os designers do calçado ge-
ram por isso novos conceitos, ideias 

“O sector aposta não só na 
sua modernização tecnológica 
(robotização e automação das 
operações fabris), mas também 
nas sinergias estratégicas e 
operacionais, na investigação 
e no desenvolvimento, na 
engenharia de produtos e no 
marketing.” 

e relações entre estes elementos, na 
base da sua criatividade, tendo como 
objectivo servir as necessidades espe-
cíficas dos utilizadores locais e globais, 
considerando princípios ergonómicos, 
funcionais, materiais e económicos. 

Com o objectivo de qualificar para com-
petir, o ShoeSkills (programa operacional 
de Qualificação do potencial Humano 
e das Empresas da Fileira do Calçado) 
aposta, por sua vez, nas competências e 
no desempenho dos recursos humanos e 
organizacionais do sector, através da for-
mação profissional e da articulação com 
entidades do sistema científico e tecnoló-
gico com relevância para o sector, garan-
tindo deste modo ao calçado mais certi-
ficação, responsabilidade, diferenciação, 
inovação, criatividade e imagem, enfim, 
novos meios de enfrentar eficazmente 
os desafios que se colocam no merca-
do global.  No domínio da qualificação, 
o Footure propõe uma requalificação 
das empresas, não apenas ao nível do 
conhecimento e das competências dos 
seus recursos humanos, mas também 
através da criação de verdadeiros núcleos 
de inovação nas empresas.

Exemplo deste esforço, foram os re-
sultados alcançados na última feira de 

É neste contexto de mudança que sur-
ge o programa Footure - programa 
de acção para a Fileira do Calçado, 
assente em três programas operacio-
nais  destinados a “revolucionar” esta 
indústria portuguesa, tornando-a na 
mais competitiva do mundo, que o sec-
tor assume a inovação como a primeira 

ShoeInov, o desenvolvimento de ma-
teriais inteligentes e de equipamentos 
de ponta, assim como as questões am-
bientais e o desenvolvimento susten-
tado, são algumas das prioridades do 
sector para garantir o sucesso do clus-
ter do calçado. Neste quadro, a aposta 
no design poderá representar uma re-
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calçado de Milão – a MICaM 08 – em 
que três marcas portuguesas viram ser-
lhes atribuídos os prémios Inovação na 
Fileira do Calçado (gapI), na categoria 
de design, que premeiam, em várias 
categorias, as empresas portuguesas 
que mais se distinguem no desenvol-
vimento de calçado de elevado valor 
acrescentado e que utilizam matérias-
primas inovadoras. Foram elas a Chibs 
(um novo conceito de sola de couro 
injectado de borracha utilizado nas sa-
patilha all star, desenvolvido em par-
ceria com o estilista luís Henrique), a 
Fly london (com a recém-criada linha 
ecológica em que todos os materiais 
utilizados são amigos do ambiente) e 
a tel Yoh (segmento infantil baseado 
no jeanswear). Na categoria Inovação, 
os gapI distinguiram a marca gold-
mud (da WiWe), pelo desenvolvimento 
de uma linha de calçado de homem e 
senhora através de uma técnica inova-
dora de “mocassin invertido”, sendo a 

buem para o elevado preço médio do 
par de calçado português no mercado 
mundial. o júri dos gapI é constituí-
do por representantes da apICCaps 
(associação portuguesa dos Industriais 
do Calçado, Componentes, artigos de 
pele e seus sucedâneos), da aicep por-
tugal global, do Centro de Formação 
profissional da Indústria do Calçado, 
do INpI (Instituto Nacional da proprie-
dade Industrial) e do CtCp (Centro 
tecnológico do Calçado de portugal). 
Em Milão, estiveram presentes os ve-
teranos do calçado português, é cer-
to, mas também muitos jovens, o que 
mostra o papel crescente desta nova 
geração quando se fala da expansão 
do calçado português no mundo incor-
porando design, criação e concepção 
inovadores. 

É de realçar que nos últimos anos, os 
pedidos de registo de marcas e logóti-
pos do sector do calçado aumentaram 
em cerca de 220 por cento (de 11 para 
25 em 2006), sendo que desde o início 
de 2006, foram criadas mais de 60 no-
vas marcas de calçado e, só no primeiro 
semestre de 2007, foram registadas 34 
marcas e modelos. o crescimento des-
tes números significa que as empresas 
portuguesas já começaram a apostar 
em inovação, design e, sobretudo, em 
marcas próprias de modo a poderem 
evoluir na cadeia de valor, designada-
mente com marcas de vocação inter-
nacional. pouco a pouco o “made in 
portugal” vai chegando aos mercados 
internacionais, com marcas em inglês 
(como a Fly london, Eject, softwaves 
ou We do) e em português (neste caso 
direccionadas para o segmento de luxo, 
como paulo Brandão ou luís onofre). 

a criação e o desenvolvimento de mar-
cas (como sinónimo de calçado fiável, 
de grande qualidade), associadas ao 
investimento na promoção externa 
– 8,5 milhões de euros em 2009, o que 
envolverá mais de 100 empresas e 13 
mercados – irão colocar o calçado por-
tuguês na agenda não só dos mercados 
tradicionais, como a França (o principal 
destino das exportações portuguesas 
de calçado), como também na dos no-
vos clientes de mercados de elevado 
potencial de crescimento, como ango-
la, Japão e rússia. 

“em Milão, estiveram 
presentes os veteranos do 
calçado português, é certo, 
mas também muitos jovens, o 
que mostra o papel crescente 
desta nova geração quando 
se fala da expansão do 
calçado português no mundo 
incorporando design, criação e 
concepção inovadores.”

Contudo, mais do que a quantidade 
de sapatos produzida, o que distin-
gue esta elite de pouco mais de 7 por 
cento do resto do sector é o valor que 
a marca, o design e a qualidade com 
que se apresentam acrescenta aos seus 
produtos, que são os que mais contri-

França e o Japão os mercados fortes da 
marca goldmud, seguidos pela Itália. 
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caLçado de boa marca
Afinal o que é uma marca? será o logótipo, o símbolo, o produto em si mesmo, o 
serviço, as pessoas que a vendem? Compreender a essência de uma marca é hoje 
um dos maiores desafios da gestão moderna e, porque não, de grande número de 
consumidores. A capacidade de criar o nome certo, a imagem certa, no universo certo, 
com o discurso correcto é, num mundo globalizado, parte integrante e incontornável 
na oferta universal de produtos e serviços. no seio da nossa indústria, os empresários 
portugueses de calçado, apostam na criação de marcas como instrumentos de sedução 
do consumidor, que levem ao crescimento dos volumes de negócio. A eject, a Dkode, 
a Atelier do sapato e a Chibs são excelentes exemplos do poder das marcas.

EJECt
a Eject é uma marca de calçado por-
tuguês que causa sensação nos merca-
dos internacionais. Na alemanha, é a 
terceira marca mais procurada no seu 
segmento e tem uma sólida posição na 
generalidade dos mercados comunitá-
rios, Estados unidos, Nova zelândia e 
austrália. Mais recentemente, os mer-
cados russo e japonês foram também 
seduzidos por esta marca de calçado 
urbano, alternativo, para a classe mé-

dia alta, preocupada com a imagem e 
as tendências da moda.

Nasceu em 2001, da visão da Calafe, 
empresa sedeada na tradicional zona 
de Felgueiras, no seguimento da aposta 
da contratação de um estilista italiano 
que, ao criar colecções com identidade 
própria, mudou a vida da empresa e pre-
parou o terreno para o aparecimento de 
uma marca de sucesso. Em 2008, a Eject 
facturou cerca de 5 milhões de euros nos 

mais variados mercados, com a alema-
nha em lugar destacado. a estratégia em 
cada um deles passou pela criação de for-
tes ligações comerciais, através de parce-
rias com distribuidores ou agentes locais. 
as cadeias de lojas e o retalho tradicional 
são os canais de distribuição primordiais, 
fruto do conceito de alta qualidade que 
já representam, um por pouco por todo 
o mundo, os produtos da marca Eject. 

Joaquim Carvalho, administrador da 
Calafe, afirma que o sucesso da marca 
Eject, “deve-se a uma constante pro-
cura de inovação, que está presente na 
concepção e desenvolvimento do pro-
duto, em todo o processo produtivo, 
na organização e na gestão global da 
marca”. ao longo da sua actividade, 
um grande desafio tem marcado a vida 
da empresa: a diferenciação da concor-
rência. para isso, diz o responsável, “as 
nossa sinergias estão muito viradas para 
a combinação de um design irreverente 
e inovador, o conforto e a qualidade das 
matérias-primas utilizadas, as variáveis 
que consideramos fundamentais para 
o sucesso da marca”. outro aspecto 
determinante para a performance da 
Eject é a constante modernização do 
sector produtivo, com recurso às mais 
recentes tecnologias ao dispor dos em-
presários de calçado.

de 2005 até agora a empresa intensificou 
a estratégia comercial. reforçou a rede de 
distribuição, reestruturou a área de desen-
volvimento, deu início à criação de um 
novo estilo Calafe, de que resultou uma 
nova marca de nome prophecy, e criou o 
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site da marca Eject, para começar a efec-
tuar vendas on-line para todo o mundo.

j.carvalho@mail.calafe.com

www.eject-shoes.com

dkodE
se a individualização de um produto de-
pende do investimento que se faça em 
seu nome, ou seja, na sua marca, o grupo 
sozé soube preparar o terreno para apa-
recer no mercado internacional e fazer a 
diferença face à concorrência. Em 2002, 
a dkode, uma nova marca de calçado fe-
minino para a classe média/alta, urbana e 
com poder de compra, tirou o grupo da 
relativa penumbra em que se encontrava 
e projectou-o para outros voos. 

Foi no final da década de noventa, com a 
implementação de medidas de natureza 
tecnológica, que permitiu elevar a fasquia 
qualitativa do grupo e conferir-lhe uma 
maior flexibilidade e rapidez na produção 
de pequenas e grandes séries, que a dko-
de começou a ganhar forma. actualmen-
te, os principais compradores da marca 
são alguns dos grandes mercados: França, 
alemanha, Bélgica, Holanda, Escandinávia 
e Irlanda, responsáveis pela esmagadora 
maioria dos 15 milhões de euros de volu-
me de negócios atingido em 2008.

porém, uma marca não surge nos mer-
cados por artes mágicas. o grupo con-
tratou profissionais especializados e 
formou-os de forma contínua, informa-
tizou todo o processo produtivo através 
do Erp, adquiriu tecnologia de ponta e 
de desenvolvimento de produto (Cad/
CaM, corte por jacto de água e faca, 
transportadores automáticos, máqui-
nas de costura automáticas, etc.). de-
pois destas medidas, foi possível iniciar 
relações com clientes de grande valor 
acrescentado como a Ecco, a Clarks e a 
kickers, e a dkode surge como o impe-
rativo necessário para acelerar o proces-
so de decisão do consumidor.

agora, o futuro do grupo passa pela in-
ternacionalização. Esgrimindo uma mar-
ca cada vez mais consistente e fazendo 
a gestão das colecções em função das 
tendências da moda e das caracterís-
ticas de cada mercado, apostando na 
qualidade e no design, usando uma es-
tratégia de marketing direccionada para 
o ponto de venda e para o consumidor 
final, participando nos grandes certa-
mes internacionais e comercializando 
através de agenciamento.

prevendo no futuro próximo um acrésci-
mo de concorrência, a empresa quer im-
por a marca dkode em novos mercados 
– rússia, Eua ou Japão –, lançar um pro-

jecto de franchising e estender a gama 
com vista à obtenção do “total look” 
(calçado, marroquinaria e vestuário).

marketing@dkode.com

www.soze.pt

atElIEr do sapato
passar do oito para o oitenta. poucas 
frases sintetizam de forma tão perfeita 
o ciclo de vida da Macosmi. saída de 
um “período de recuperação”, que 
chegou a pôr a sua sobrevivência em 
risco, a empresa vive novos tempos, viu 
a sua marca premiada no estrangeiro e 
atingiu 6,15 milhões de euros de volu-
me de negócios em 2008, mais 12 por 
cento que no ano anterior. a atelier do 
sapato nasceu no início de 2007, fruto 
de uma parceria instituída entre a Na-
cosmi e o prestigiado designer holan-
dês rense Hekstra. o trabalho manual 
e a atenção aos pequenos detalhes são 
um dos elementos distintivos da mar-
ca que se dirige ao mercado europeu. 
Insere-se, para José Machado, sócio 
da empresa e um dos estrategas des-
ta aposta, “num conceito minimalista, 
que privilegia as peles naturais, as for-
mas elegantes e os saltos altos e que se 
inspira nos anos 40 e 50 e, em particu-
lar, na Marilyn Monroe”.

mailto:j.carvalho@mail.calafe.com
http://www.eject-shoes.com
mailto:marketing@dkode.com
http://www.soze.pt


dEstaQuE

// Janeiro 09 // Portugalglobal16

No último mês de setembro, na MI-
CaM, em Milão, uma das mais pres-
tigiadas feiras de calçado do mundo, 
a Macosmi, recebeu uma grande in-
jecção de confiança: a atelier do sa-
pato foi uma das distinguidas com o 
prémio Inovação. o prémio, destinado 
a empresas que se distinguem no de-
senvolvimento de calçado de eleva-
do valor acrescentado e que utilizam 
matérias-primas inovadoras, “deixou 
a moral em alta” e é uma forte carta 
de apresentação no espaço europeu. 

a sua internacionalização é assegu-
rada por distribuidores que se encon-
tram espalhados por países como a 
Holanda, Bélgica, dinamarca e suécia 
e também, pelos excelentes resultados 
conseguidos nas mais conceituadas 
feiras internacionais, designadamente 
as italianas e as parisienses.

Em fase de conclusão estão também a 
abertura de dois show-rooms, na ale-
manha e na Holanda, com o objectivo 
de apoiar o desenvolvimento comer-

cial da Macosmi, quer ao nível do seu 
negócio tradicional, quer ao nível da 
sua marca.

geral@macosmishoes.com

www.atelierdosapato.com

CHIBs
a Cohibas é a grande marca da fá-
brica de calçado Evereste para o mer-
cado interno. lá fora, para os clientes 
estrangeiros, chama-se Chibs, para 
facilitar uma melhor leitura e o rápido 
reconhecimento do logótipo nas diver-
sas línguas e nos países onde a marca 
é comercializada. a Evereste, fundada 
em 1942, é uma das mais antigas uni-
dades de produção do sector. Foi recen-
temente reconhecida como pME líder, 
produz 300 pares/dia e tem um volume 
de negócios que rondou três milhões de 
euros em 2008. Cerca de 40 por cento 
desse valor deveu-se às exportações.

a Chibs usa o posicionamento Walk 
with Us, investe no binómio moda/con-
forto, com linhas que seguem as gran-
des tendências europeias. a principal 
característica do serviço da marca, para 
além da possibilidade de personaliza-
ção de modelos exclusivos, é a assistên-
cia pós-venda, uma extensão da rela-
ção comercial optimizada caso a caso. 
a receita para o aparecimento da Chibs 
fez a Evereste percorrer o percurso in-
dispensável: reestruturação do layout, 
investimento na tecnologia, contrata-
ção criteriosa, inovação, design e boas 
práticas de marketing. 

desde então a marca é vendida em 
França, Bélgica, Espanha, grécia, Croá-
cia e Holanda através de agentes pró-
prios. Na última edição da MICaM, 
em Milão, a marca foi premiada pelo 
design, no âmbito de distinções pro-
movidas pela apICCaps e pelo Centro 
tecnológico do Calçado português e 
entregues naquela ocasião.

Neste momento, a Evereste tenta alar-
gar a sua rede comercial com a entrada 
de novos agentes em países como a 
China, a rússia e a polónia. 

afernandes@evereste.pt

www.chibs.pt

mailto:geral@macosmishoes.com
http://www.atelierdosapato.com
mailto:afernandes@evereste.pt
http://www.chibs.pt
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Fala com entusiasmo sobre o seu trabalho e lê jornais de manhã para 
ter tempo de ler os livros que gosta à noite. Peter Drucker foi um dos 
autores que mais o marcaram, porque soube antecipar o futuro. Defende 
que a dinâmica da inovação e da mudança passa pela mudança de 
atitude e escreveu obras de referência nas áreas da economia, da gestão 
e das tecnologias de informação. Carlos Zorrinho, professor catedrático 
e coordenador da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, em 
entrevista à Portugalglobal.

Carlos Zorrinho

Plano TeCnológiCo 
anTeCiPa o fuTuro
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O conceito e a estratégia do Plano Tecnológico 
continuam a ser inovadores?
Para responder à pergunta temos que nos reportar a 2005. 
Nessa altura a economia portuguesa encontrava-se num 
quadro particularmente difícil, com um défice elevado e 
em perda de competitividade e capacidade exportadora. 
Perante este cenário, havia basicamente dois conceitos 
aplicáveis no terreno. O mais tradicional, que é de alguma 
maneira o conceito do choque fiscal, difícil de aplicar dado 
o desequilíbrio das contas públicas, ou, em alternativa, a 
utilização de um conceito inovador e estruturante – que é o 
conceito do Plano Tecnológico (PT) – que tinha e tem como 
ideia central usar as políticas públicas como catalizadores 
para melhorar a base competitiva da economia portuguesa, 
o que passa necessariamente pela qualificação das pessoas, 
empresas e territórios. Aquilo que, três anos depois, me 
permite dizer que o Plano Tecnológico não é apenas um 
conceito inovador, mas é também um conceito vencedor, é 
o facto de hoje o PT já não ser apenas uma agenda pública, 
mas a agenda de mobilização da sociedade portuguesa, o 
seu passaporte para a modernidade. 

Num contexto de crise global, quais são as prioridades 
actuais do PT?
O facto de se estar a viver uma crise global permitiu, 
talvez pela primeira vez na história, que as sociedades em 
geral e, em particular, a sociedade portuguesa, tenham 
verdadeiramente tomado consciência de que hoje o mundo 
vive num quadro de globalização em rede, num contexto 
de fortíssima interdependência. Por isso, a questão-chave 
para nós é que Portugal é um país-rede, num mundo em 
rede. Esta é uma vantagem que temos de saber aproveitar, 
mas para que isto aconteça, há dois factores essenciais 
que teremos de mudar. Por um lado, a qualificação da 
sociedade portuguesa e, por outro, a nossa capacidade 
para cooperar, para criar redes que nos dêem dimensão 
competitiva à escala global. Os portugueses, desde que 
qualificados e com sentido de cooperação, podem criar 
comunidades fortemente empreendedoras. Estas são as 
duas ideias-chave que conduzem toda a estratégia do Plano 
Tecnológico, em articulação com as várias instituições, em 
particular com a AICEP, que tem como missão mudar a 
imagem internacional de Portugal (país que surpreende nos 
resultados que obtém, nas condições de investimento, nos 
conceitos que exporta, naquilo que inventa, cria e inova) 
e, ao mesmo tempo, temos um trabalho mais difícil, mas 
não menos importante, que é o de criar progressivamente 
comunidades inovadoras no país.

Contudo a sociedade portuguesa é muito “bipolar”… 
Sim, num momento é o entusiasmo que predomina, noutro 
é o desânimo e a desistência. Sabemos que continuam a 
coexistir em Portugal comunidades inovadoras e comunidades 
profundamente conservadoras e desmotivadas, a questão é 
saber quem contamina quem. E aquilo que se tem verificado 
nos últimos três anos é que é a comunidade inovadora que 
tem vindo a contaminar as comunidades mais reactivas e 
desmotivadas e não o contrário, o que é muito positivo.

Ainda vamos a tempo de recuperar o tempo perdido?
Utilizando a metáfora da corrida de ciclismo: de alguma 
maneira esta crise, em termos mundiais, fez com que o 
pelotão se tivesse de alguma maneira reagrupado. Nós 
tínhamos claramente perdido a “fuga” durante a economia 
industrial e ficámos claramente no segundo pelotão, mas 
estamos a beneficiar agora do reagrupamento do pelotão. 
A questão fundamental é: quando voltar a haver uma 
nova “fuga”, Portugal volta a ficar no segundo pelotão ou 
ainda mais atrás, ou é possível – porque é sempre possível 
– continuar no pelotão da frente? O esforço que estamos a 
fazer, no âmbito do PT, tem que ver com a necessidade de 
garantir que, quando houver um novo “esticão” no pelotão 
que agora está reagrupado pela crise, Portugal estará e 
permanecerá na linha da frente. 

“Aquilo que, três anos depois, me permite 
dizer que o Plano Tecnológico não é apenas um 
conceito inovador, mas é também um conceito 
vencedor, é o facto de hoje o PT já não ser 
apenas uma agenda pública, mas a agenda de 
mobilização da sociedade portuguesa, o seu 
passaporte para a modernidade.”

Essa ideia de “um país que surpreende” é fácil de gerir?  
É mais fácil passá-la externamente do que internamente. 
Quando se pretende surpreender os portugueses, estes 
tendem a desconfiar da surpresa que se lhes reserva. 
Posso citar, como exemplo, a recente mostra “Portugal 
Tecnológico”, que considero de elevadíssimo nível, e que, 
aliás, foi considerada por todos os estrangeiros que nos 
visitaram como uma referência, mas que foi acolhida por 
alguns portugueses como um evento menor. Na realidade 
reagiram conservadoramente à novidade, porque não se 
tratava de uma feira de empresas, nem de uma feira de 
produtos, mas de uma feira de soluções, que é o que 
está actualmente em jogo na economia global. O que 
conseguimos foi sobretudo mostrar soluções integradas, 
ou seja, mostrar, por um lado, que o desenvolvimento 
tecnológico em Portugal permitiu que as nossas empresas 
se desenvolvessem para contribuir para cadeias de valor e 
que, por outro lado, estão a prestar melhores serviços aos 
portugueses e a produzir bens tecnologicamente sofisticados 
e exportáveis. Uma mostra como esta deveria ser itinerante 
e percorrer o país.

Isso quer dizer que é fundamental que os 
portugueses confiem tanto em si como aqueles que, 
ao olhar-nos “lá de fora”, já estão a confiar? 
É uma atitude fundamental da nossa parte. Vejamos, a 
propósito, um outro exemplo: o “Magalhães”. Este pode 
ser visto apenas como um pequeno computador construído 
a partir do licenciamento de um conjunto de tecnologias 
internacionais e que desenvolve um determinado mercado 
e aumenta o potencial exportador de Portugal. Mas, é 
claro, também pode e deve ser visto como a capacidade 
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que um país teve, perante um computador relativamente 
inovador, de criar todo um novo conceito de disseminação 
de tecnologias de informação entre os jovens estudantes 
(entre os 6 e os 11 anos), superando a fractura digital 
ainda existente, uma superação que é fundamental para se 
conseguir criar riqueza e equilíbrio de oportunidades nas 
sociedades actuais. Nesta medida, o “Magalhães” representa 
a criação de um conceito que surpreendeu o mundo, de tal 
modo, que muita gente nos tem procurado, não porque 
fizemos mais um computador, mas por termos desenvolvido 
este conceito inovador. Estamos numa fase particularmente 
rica na produção de conceitos, que conferem uma nova 
imagem a Portugal – país inovador, em rede, num mundo 
em rede – portanto, capaz de triunfar. 

Que balanço pode fazer do Plano Tecnológico 
aplicado no terreno?
O Plano Tecnológico, quando foi aprovado como um 
programa de referência, tinha subjacente a ideia de que 
o seu conceito é mais importante do que as medidas 
que fazem parte do próprio PT. Na realidade, o PT é uma 
agenda, uma ideia política, uma atitude, um compromisso 
de acção. Começou com um quadro de compromisso de 
78 medidas, que foram progressivamente entrando em 
execução, mas algumas, porque não faziam mais sentido, 
foram descontinuadas, sendo substituídas por outras. Hoje 
temos 163 medidas no nosso plano de monitorização, que 
vamos acompanhando, e cujas taxas de execução são na 
generalidade superiores àquelas que tinham sido inicialmente 
previstas. A expressão, no terreno, do Plano Tecnológico 
tem sido bastante forte e estruturante, constituindo um 
êxito absoluto de execução e de mobilização.

Começamos já a sentir o retorno dos impactos do PT? 
E já perceptível ao nível da competitividade portuguesa, do 
reposicionamento enquanto país inovador, da produção 
cientifica, das patentes, da capacidade exportadora de 
tecnologias evoluídas. Portugal tem hoje uma balança 
tecnológica positiva, o que nunca tinha acontecido: 
exportamos mais tecnologia do que importamos e nos 
últimos três anos Portugal foi um dos países que mais 
rapidamente se aproximou dos indicadores da média 
europeia na preparação para a sociedade do conhecimento. 
Em termos de recuperação, temos conseguido ganhar dois 
anos em cada ano, o que é um recorde. 

Cerca de metade dos portugueses não têm 
computador e o país debate-se com uma forte 
iliteracia digital. Isto não revela um país a duas 
velocidades em matéria de desenvolvimento, 
conhecimento e inovação?
É uma realidade mas usou-se esse argumento como pretexto 
para adiar decisões fundamentais. A nossa perspectiva, a 
do PT, é outra: é preciso ter em conta os portugueses que 
já alcançaram e estão a alcançar a fronteira tecnológica, da 
conexão à escala global, até porque são esses que conseguem 
desde já criar o valor e a riqueza que permitem implementar 
políticas activas de combate à exclusão digital. Pela primeira 

“O facto de se estar a viver uma crise 
global permitiu, talvez pela primeira vez na 
história, que as sociedades em geral e, em 
particular, a sociedade portuguesa, tenham 
verdadeiramente tomado consciência de 
que hoje o mundo vive num quadro de 
globalização em rede, num contexto de 
fortíssima interdependência.” 

vez ultrapassámos a barreira dos 50 por cento de lares com 
computadores – já alcançámos os 53 por cento – sendo que 
deste número, 90 por cento estão ligados à banda larga. 
Refira-se que as taxas de conexão digital entre os mais jovens 
e entre as populações mais qualificadas são neste momento 
muito elevadas. Existe também um grande esforço por parte 
das instituições e organizações da sociedade portuguesa para 
colmatar a barreira económica de acesso ao computador e 

à banda larga. Restam aqueles que, por reacção cultural, já 
não estão disponíveis para qualquer tipo aprendizagem em 
matéria de acesso. Mas também para esses há respostas que 
estão a ser preparadas, respostas de interface humano, como 
sejam os payshop dos CTT ou da Mega Rede, assim como os 
serviços prestados por computador pelas juntas de freguesia 
e outras instituições públicas e privadas. Verifica-se que nas 
famílias mais tradicionais, por vezes são os netos que ajudam 
os avós ou até mesmo os vizinhos a aceder aos serviços da 
rede, o que constitui uma prática cada vez frequente.
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e obras públicas. Por outro lado, a administração pública 
induziu a que as empresas tivessem grandes vantagens 
na sua própria modernização, por exemplo pela via da 
informação empresarial simplificada e da relação com o 
sistema fiscal, hoje em dia quase toda ela desmaterializada. 
Por sua vez, ao modernizarem-se, as empresas dos vários 
sectores de actividade obrigam a que as administrações e 
outras organizações se modernizem também. 

“Portugal tem hoje uma balança tecnológica 
positiva, o que nunca tinha acontecido: 
exportamos mais tecnologia do que importamos 
e nos últimos três anos Portugal foi um dos 
países que mais rapidamente se aproximou dos 
indicadores da média europeia na preparação 
para a sociedade do conhecimento.”

Como pensa que a aplicação das medidas e estratégia 
do PT tem contribuído para a modernização do país?
Trata-se de um processo sistémico. Quando um dos sectores 
da sociedade portuguesa – público, privado, empresas, 
universidades, ensino, formação, e assim por diante 
– se moderniza, ele obriga à modernização dos restantes 
sectores de actividade, que directa ou indirectamente 
se interrelacionam com ele. Nesta medida, foi muito 
importante o esforço feito pela Secretaria de Estado da 
Modernização Administrativa, pelos diversos Ministérios e 
pelas organizações estatais em termos de modernização 
dos serviços públicos, nomeadamente através do Programa 
Simplex (Programa de Simplificação Administrativa e 
Legislativa) que é um programa desenhado para simplificar 
a vida dos cidadãos e das empresas. 

Com este esforço caiu por terra o mito de que, de 
alguma maneira, a administração pública constituiria, 
por definição, um factor conservador num processo 
de mudança? 
Verifica-se precisamente o contrário: o sector público 
“descolou” com mais facilidade do que outros sectores 
tidos como mais dinâmicos na sociedade portuguesa. Este 
movimento de modernização da administração pública central 
está a “contaminar” pela positiva a administração pública 
autárquica e neste sentido espero que nas próximas eleições 
de 2009, que decorrerão nas autarquias, seja o primeiro ano 
em que a campanha se faça mais em torno dos projectos de 
modernização em matéria de licenciamento, procedimentos 
vários, maior transparência e participação dos cidadãos, do 
que apenas em torno de projectos de empreendimentos 

É aqui que entram os Pólos de Competitividade?
Na realidade, esta medida da eficiência colectiva, que 
está neste momento em fase de análise final, vai permitir 
que Portugal tenha entre uma meia dúzia e uma dúzia de 
sectores organizados em Pólos e clusters, para deste modo 
poderem tornar-se players competitivos à escala global. E 
nesses Pólos e clusters estão incluídas as universidades que 
conseguirem cooperar com eles. Isto significa que estas têm 
mais dificuldade no arranque, mas que sendo instituições 
do conhecimento, muito ricas em saber, uma vez postas 
em movimento ninguém as vai poder parar. Algumas 
universidades, no entanto, têm estado a dar o exemplo seja 
em matéria de parcerias, sejam elas internacionais ou no 
âmbito dos Pólos de Competitividade e clusters, que são uma 
das medidas mais emblemáticas de modernização do Plano 
Tecnológico. Estas diversas parcerias vão ao cerne do conceito 
de cooperação que, para nós, portugueses, é fundamental, 
até porque temos muita capacidade inovadora mas não 
conseguimos definir e atingir no nosso mercado, nem na 
produção nem no consumo, faltando dimensão crítica (que 
já é possível com a parceria Pólos-clusters-Universidades) 
para tornar aquilo que criamos num produto global. 

Em termos de Pólos de Competitividade, quais são 
aqueles que estão claramente a posicionar-se na 
primeira linha? 
Os Pólos de Competitividade consistem na aglutinação de 
recursos, incentivos, actores e parceiros de modo a que 
tenham entre eles eficiência colectiva e dimensão competitiva, 
o que é determinante à escala global. Só a força conjunta 
dos players dará músculo, em várias áreas, para a actuação 
a nível internacional. A Comissão de Avaliação apreciou e 
propôs o reconhecimento de dez Pólos de Competitividade 
e oito clusters. É de realçar que esta medida não sendo a 
mais mediática do PT, seria no entanto a mais “disruptiva” 
em face de um eventual insucesso, mas em caso de sucesso, 
o que é expectável, será aquela que mais contribuirá para 
mudar, de facto, a nossa capacidade competitiva. 
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Qual é o papel do e-Learning no âmbito do PT? 
O e-Learning evoluiu muito e as suas soluções são compósitas 
– aprendizagem à distância, presencial, em rede. Mas eu aqui 
gostaria de destacar os 400 milhões de euros que até 2010/11 
(embora este período possa ser dilatado em consequência de 
processos mais morosos) a Educação vai investir, no âmbito do 
Plano Tecnológico, para criar, com os computadores, um outro 
ambiente para a aprendizagem nas escolas, com a utilização 
de meios como sejam o Smart Board (quadro interactivo), a 
banda larga ou a televigilância, entre outros, os quais permitirão 
que a aprendizagem se faça nessas várias dimensões e num 
ambiente tecnologicamente inovador, a partir de casa, de sala 
para sala, em rede de alunos ou presencialmente. 

Como se inserem, nesta preocupação do PT, 
programas como o INOV Jovem e o INOV Contacto, 
este gerido pela AICEP?
O INOV Contacto permite-nos dar mundo aos nossos 
quadros, sobretudo quando se soma à sua capacidade 
criativa, inventiva, a sua capacidade cosmopolita, a qual é 
fundamental para tirarmos partido do nosso capital humano. 
O INOV Jovem, por outro lado, permite, sobretudo às PME e 
às pequenas empresas, que contratem jovens qualificados, o 
que é uma oportunidade para rejuvenescer o tecido laboral 
dessas empresas, e por outro, confere uma componente 
prática ao desempenho dos jovens. São programas que no 
nosso entender devem ser cada vez mais aprofundados. 

Em que medida este esforço está a contribuir para o 
“pensar global” dos portugueses?
Estamos a fazer esta aposta a três dimensões: no pensar global 
(cosmopolitismo), no comunicar em termos globais (falar mais 
do que uma língua) e na banda larga (acesso aberto ao vasto 
universo de conteúdos e de informação digitais). São três 
linhas de conexão dos jovens portugueses com o mundo. 
A meu ver, quanto mais Portugal for uma país de partidas e 
chegadas, mais essa realidade dinâmica é determinante para 
o seu desenvolvimento. Se for um país fechado – como já foi 
– os resultados serão funestos, como já foram. 

“Os Pólos de Competitividade consistem na 
aglutinação de recursos, incentivos, actores e 
parceiros de modo a que tenham entre eles 
eficiência colectiva e dimensão competitiva, o 
que é determinante à escala global. Só a força 
conjunta dos players dará músculo, em várias 
áreas, para a actuação a nível internacional.”

Porque é que a inovação, sendo um factor de 
desenvolvimento determinante, é mais lento do que 
outros?
Em primeiro lugar, porque a inovação decorre da presença 
de outros factores. Só uma boa combinação de tecnologia, 
conhecimento e visão, é que dá origem à inovação. Por outro 
lado, quando agora falamos de inovação já estamos a falar 
de algo diferente daquilo que falávamos há algum tempo. Os 

conceitos também se desgastam por excesso de uso, como 
aconteceu com o conceito de estratégia, que foi muito usado 
nos anos 80 e 90, Não se falava de outra coisa quando se falava 
de desenvolvimento. Por isso, receio que o conceito de inovação 
esteja a sofrer uma forte erosão desde o início do século XXI, 
porque não há nenhum discurso (até mesmo o meu) que não 
fale de inovação. O problema é que a inovação já não é aquilo 

que era. Ou seja: é certo que ninguém “vai a jogo” se não inovar 
no produto e no processo, mas também a inovação já não é 
uma característica exclusiva das economias mais desenvolvidas. 

O que é que mudou no mundo da inovação?
É demasiado eurocêntrico e redutor pensar que economias 
emergentes como a Índia, a China ou as economias, como 
as dos países latino-americanos, não vão ter a capacidade 
inovadora da Europa e dos EUA. Por isso, cada vez mais, quando 
falamos de inovação, é na realidade de uma nova atitude que 
se trata, perante a economia, a iniciativa, a assunção dos riscos, 
a sociedade. É a atitude que faz a diferença. Quando olhamos 
para zonas de sucesso no mundo, o que encontramos não 
é apenas inovação de produto e de processo, embora esteja 
presente. O que nós detectamos, como factor de sucesso, são 
atitudes empreendedoras, muito inovadoras no sentido actual 
do conceito. No mundo global em que vivemos, é determinante 
a atitude de cada um. Quando comunico a ideia do Plano 
Tecnológico e sublinho a importância da atitude, normalmente 
diz-se que sou optimista. Sou optimista porque acredito que os 
meus interlocutores vão mudar a sua atitude, porque acredito 
que a “revolução” do século XXI começa em cada um de nós. 
Nesta medida, penso que de alguma forma o Plano Tecnológico 
é um plano de “revolução colectiva”, que mobiliza cada um 
dos portugueses para um profundo processo de mudança. A 
maneira como cada um olha a realidade ou como reage perante 
um acontecimento ou um desafio, constitui o factor inovador 
(ou não), aquele que faz realmente a diferença quando se trata 
de indivíduos e sociedades. 



O objectivo deste encontro anual da di-
plomacia económica é articular esforços, 
afinar estratégias de promoção e refor-
çar dinâmicas de cooperação que resul-
tem numa melhoria dos mecanismos de 
apoio às empresas nos mercados inter-
nacionais. Nesta edição do Fórum de 
Embaixadores, pela primeira vez, partici-
param vários empresários portugueses, 
que apresentaram as suas experiências 
nos mercados em que operam.

FóRUM dOS EMBAIXAdORES
resisTir à Crise, PreParar o fuTuro
À crise importada resiste-se com mais e melhor internacionalização e com o reforço 
da acção nos mercados de exportação prioritários – este poderá ser um dos destaques 
conclusivos da reflexão feita no Fórum dos Embaixadores, que reuniu, no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, diplomatas, empresários e responsáveis da Rede externa 
da AICEP nos principais mercados de destino das exportações nacionais. 

ganharem quotas de mercado”, subli-
nhou Basílio Horta.

O ministro do Negócios Estrangeiros dei-
xou bem vincado que a situação interna-
cional e nacional é muito difícil e preocu-
pante e que exige uma mobilização muito 
forte das vontades e das capacidades para 
resistir e vencer. “É um facto que esta li-
nha de rumo (de reformas e correcção do 
défice) não deixa de ser perturbada pela 

mais tradicionais das exportações na-
cionais – deve passar também por uma 
intensificação das acções de promoção 
e das vendas junto dos mercados com 
maior potencial de crescimento, nome-
adamente os mercados emergentes da 
América Latina e da Ásia.

Ao apresentar o Plano de Actividades da 
Agência para 2009, Basílio Horta apontou 
como mercados prioritários o de Angola, 
que considerou muito importante e com 
vastas potencialidades para as empresas 
nacionais. Referiu igualmente Singapura, 
onde se registou um crescimento das nos-
sas exportações que se situaram na ordem 
dos mil milhões de euros, a Malásia, Tuní-
sia, Argélia, Marrocos, Líbia, Venezuela, 
Médio Oriente, Ucrânia e a Turquia, onde 
a AICEP vai abrir brevemente um centro 
de negócios. Apontou a necessidade de 
um reforço da acção promocional nos 
Estados Unidos, onde tem havido uma 
perda de quota de mercado que é indis-
pensável recuperar. Quanto ao Brasil, in-
cluído no grupo dos principais mercados 
considerados prioritários, acentuou que 
tem de haver continuidade no trabalho 
de operar uma mudança de imagem de 
Portugal neste mercado. 

Para dar testemunho das suas experi-
ências nos mercados externos, partici-
param neste fórum da diplomacia eco-
nómica os empresários Pedro Santana, 
presidente da Abertis Portugal, Luís Fili-
pe Pereira, presidente da Efacec, Filipe 
de Botton, administrador da Logoplas-
te, Nuno Arantes de Oliveira, presidente 
da Alfama, Carlos Martins, presidente 
da Martifer, e Luís Araújo, em represen-
tação do Grupo Pestana. 

“Quanto maior a crise, mais intenso e 
determinado terá de ser o nosso traba-
lho no apoio às empresas”, sintetizou o 
presidente da AICEP na reunião com os 
diplomatas. Para Basílio Horta há que ter 
consciência da gravidade desta crise inter-
nacional a que Portugal não escapou mas 
olhando para o futuro, resistindo e saben-
do tirar partido do outro lado da crise.

“O que é importante é resistir à crise e 
preparar o dia seguinte. As empresas 
precisam é de maior esforço na procura 
de mercados alternativos, diminuir cus-
tos e aumentar a produtividade. Cada 
vez mais esta crise deve estimular as 
empresas à inovação, como forma de 

crise internacional gravíssima (...) mas 
é absolutamente determinante termos 
consciência das dificuldades do país mas 
também da linha de rumo que é preciso 
manter para que o país possa adaptar-se 
às mudanças que estão em curso. É ab-
solutamente indispensável que essa linha 
de rumo se mantenha: tornar o Estado 
mais eficiente, tornar a economia mais 
competitiva e tornar a sociedade mais au-
tónoma, menos dependente”, alertou o 
ministro Luís Amado. 

Para o presidente da AICEP, a respos-
ta das empresas portuguesas à crise – 
sem descurar os esforços continuados 
relativamente aos mercados de destino 
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Nas diferentes modalidades de pro-
jectos previstas no Sistema de Incen-
tivos Qualificação PME – individuais, 
conjuntos de internacionalização e de 
cooperação – a aicep Portugal Global 
avaliou cerca de 350 candidaturas, 
sendo 35 relativas a projectos conjun-
tos de internacionalização e as restan-
tes correspondentes a projectos indi-
viduais de empresas ou em regime de 
cooperação. Deste lote, destaca-se a 
aprovação de 24 projectos conjuntos 
de internacionalização e de 196 projec-
tos individuais, representando um total 
de incentivo público da ordem dos 41 
milhões de euros.

QREN
PME aPostaM na 
intErnacionalização

Mais de mil empresas candidataram-se a apoios do QREN na modalidade de projectos 
conjuntos de internacionalização em 2007/2008, e que estão sob acompanhamento 
da AICEP. Os projectos, destinados ao desenvolvimento de acções de promoção em 40 
mercados distintos, implicaram um investimento total de 45 milhões de euros.

Nos projectos conjuntos, a fileira moda 
– têxteis, vestuário, calçado e joalharia 
– foi a que maior número de candida-
turas apresentou, 41 por cento do to-
tal, seguindo-se a fileira casa (23,3 por 
cento), o sector alimentar e dos vinhos 
(12,34 por cento), as máquinas e equi-
pamentos (6 por cento) e os materiais 
de construção (2,84 por cento). Os 
projectos multisectoriais representaram 
14,4 por cento do total.

O forte peso relativo da fileira moda pode-
rá, segundo fonte da AICEP, ser explicado 
pelas dinâmicas associativas próprias dos 
sectores envolvidos e pela importância 

decisiva que as políticas de comunicação 
de marcas assumem nesta área.

Verifica-se, por outro lado, uma ausên-
cia de projectos de base associativa de 
sectores relacionados com novas áreas 
de conhecimento – tecnologias de infor-
mação e comunicação, biotecnologia, 
farmacêutica, etc. –, situação que se 
pretende inverter a curto prazo através, 
nomeadamente, dos recém anunciados 
Pólos de Competitividade e Tecnologia.

Por mercados, os projectos aprovados 
destinam-se a 40 países, o que revela 
uma diversificação no que respeita ao 
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destino das exportações portuguesas, 
mas destacam-se Angola e a Rússia 
que recolheram, respectivamente, 15 e 
13 propostas de acções de promoção.

No que respeita à modalidade de pro-
jectos individuais, promovidos por PME, 
registaram-se, nas duas fases de candi-
daturas já decididas, 192 aprovações a 
que corresponde um incentivo de 23,6 
milhões de euros para um investimento 
total de 81 milhões de euros, destinado 
maioritariamente a acções de promoção 
internacional. De referir que 68 por cento 
dos projectos aprovados respeitam a can-
didaturas de micro e pequenas empresas. 

A representatividade sectorial é bastan-
te diversificada, sendo no entanto de 
destacar, para além dos sectores tradi-
cionalmente exportadores, o peso sig-
nificativo dos serviços – sobretudo tec-
nologias de informação e comunicação 
(18,23 por cento do total) e consultoria 
e serviços especializados (7,3 por cento) 
– que, no conjunto, representam mais 
de um quarto dos projectos aprovados.

As regiões do Norte, do Centro e Lisboa 
(neste último caso, apenas abriu uma fase 
de candidaturas) foram as que maior nú-
mero de projectos apresentaram. Em 31 
de Dezembro, dos 192 projectos aprova-
dos, contabilizavam-se já 185 contratua-
lizados com a aicep Portugal Global. 

Incentivo às exportações
Igualmente relevante se afigura a projec-
ção do crescimento do volume de negó-
cios internacional, efectuada com base 
nos dados disponibilizados pelas em-

presas participantes nos projectos con-
juntos. A projecção destes valores para 
o período compreendido entre 2008 e 
2011 indica um aumento de 22 por cen-
to das exportações no conjunto das mais 
de 1000 empresas participantes, permi-
tindo extrapolar um efeito de alavanca-
gem da aplicação do incentivo público 
nas exportações de 45,2 euros por cada 
1 euro de incentivo.

Como resultado positivo, refere a mes-
ma fonte, pode ainda salientar-se a res-
posta das PME (maioritariamente micro 
e pequenas) aos desafios de aposta e 
reforço no investimento em acções 
promocionais para o crescimento das 
exportações portuguesas.

Os sistemas de incentivos às empre-
sas assumem actualmente um papel 
de grande importância no quadro dos 
instrumentos de política económica pú-
blica de dinamização do investimento 
e da actividade empresarial. No âmbito 
do QREN (Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional), que constitui o enqua-
dramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e 
social em Portugal entre 2007 e 2013, 
os sistemas de incentivos ao investimen-
to nas empresas assumem significativa 
relevância no contexto da Agenda da 
Competitividade, a ser executada não 
só através do respectivo programa ope-
racional temático, mas também por via 
dos programas operacionais regionais.

São três os sistemas de incentivos às 
empresas criados no âmbito do QREN: 
o Sistema de Incentivos à Inovação; o 

Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME e o Sistema 
de Incentivos à Investigação e Desen-
volvimento Tecnológico.

Além do SI Qualificação PME, a AICEP 
assume-se igualmente como o organis-
mo técnico responsável pela avaliação, 
contratualização e acompanhamento e 
controlo dos projectos apresentados no 
âmbito do SI Inovação e do SI I&DT.

A internacionalização é uma das princi-
pais tipologias de investimento no âmbi-
to do SI Qualificação de PME, prevendo 
apoio directo à promoção internacional 
dos bens, serviços e marcas das empresas 
portuguesas, designadamente no quadro 
de acções de prospecção e presença em 
mercados externos e acções de promo-
ção e marketing internacional.

As acções de prospecção e presença 
em mercados externos, compreendem 
iniciativas de prospecção de merca-
dos, participação em concursos, feiras 
e outros certames internacionais nos 
mercados externos, bem como acções 
de promoção e contacto directo com a 
procura internacional, nomeadamente 
em pontos de venda. 

A taxa base de incentivo sobre as des-
pesas elegíveis no âmbito do SI Quali-
ficação PME é de 35 por cento (corres-
pondendo a incentivo a fundo perdido 
até ao limite de 250 mil euros, em pro-
jectos individuais de empresas, a partir 
do qual o incentivo passa a reembolsá-
vel), sendo majorada em 10 por cento 
em projectos promovidos por micro e 
pequenas empresas. 1 € de incentivo público   >   2,6 € de investimento total   >   45,2 € de aumento das exportações

Incentivo Público Investimento Total Aumento das 
exportações

17,59 45,24

794,82
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inVEstiMEnto DirEcto 2004 2005 2006 2007
2007 

Jan./out.
2008 

Jan./out.
Var. 07/08

iDE bruto 27.111 27.677 32.791 30.054 24.925 25.059 0,5%

iDE desinvestimento 25.553 24.517 23.780 25.939 20.845 21.910 5,1%

iDE líquido 1.558 3.160 9.011 4.115 4.081 3.149 -22,8%

        

iDPE bruto 11.952 9.781 9.824 12.337 9.236 7.778 -15,8%

iDPE desinvestimento 5.949 8.083 4.267 7.794 5.303 5.743 8,3%

iDPE líquido 6.002 1.697 5.557 4.542 3.933 2.035 -48,3%

 2004 2005 2006 2007
2007 

Jan./set.
2008 

Jan./set.
Var. 07/08

stock iDE 49.167 53.691 66.787 77.571 72.983 74.571 2,2%

stock iDPE 32.260 35.573 40.862 47.033 45.222 48.319 6,8%

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR

iDE bruto - origens 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08 iDE bruto - sector 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08

alemanha 21,6% 15,3% ind. transformadora 33,5% 18,9%

reino Unido 16,6% 5,1% comércio 27,8% 19,0%

Holanda 13,0% -15,5% activ. imobiliárias; out. serviços 22,1% -13,1%

Espanha 12,6% 1,9% activ. Financeiras 6,4% -27,5%

França 12,5% 10,8% transportes; comunicações 3,8% -31,5%

 

iDPE bruto - Destinos 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08 iDPE bruto - sector 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08

Holanda 32,1% -36,5% activ. imobiliárias; out. serviços 69,5% -24,8%

Espanha 15,9% 3,4% activ. Financeiras 10,9% 32,8%

Brasil 10,0% 63,8% ind. transformadora 6,4% -22,2%

angola 7,9% 67,0% comércio 5,7% 55,2%

França 4,2% 344,1% construção 5,4% 89,1%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

A Portugalglobal apresenta, a partir deste número, os quadros com os dados 
estatísticos mais relevantes no domínio das duas áreas de actuação da AICEP:  
o Investimento (IDE e IDPE) e as Exportações nacionais.

inVEstiMEnto E ExPortaçõEs
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EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Exp. Bens - clientes 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur cont.

Espanha 27,4% 0,7% angola 435 38,9%

alemanha 12,8% 0,9% singapura 125 11,2%

França 11,8% -3,9% México 109 9,7%

angola 5,5% 31,7% Japão -109 -9,8%

reino Unido 5,5% -5,9% reino Unido -112 -10,1%

itália 3,8% -4,4% França -157 -14,1%

EUa 3,6% -21,7% EUa -324 -29,0%

Exp. Bens - Produtos 2008 (Jan./out.) % total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur cont.

Máquinas; aparelhos 18,9% -1,5% combustíveis Minerais 605 54,1%

Veículos, out. Mat. transporte 12,4% -0,9% agrícolas 265 23,7%

Metais comuns 8,9% 3,6% alimentares 164 14,6%

Vestuário 6,2% -7,0% Metais comuns 101 9,0%

combustíveis Minerais 6,1% 43,8% Vestuário -152 -13,6%

Exp. Bens- Extra UE 08 (Jan./nov.) % total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur cont.

angola 22,1% 33,7% angola 516 44,6%

EUa 13,7% -23,9% singapura 130 11,3%

singapura 8,5% 19,7% México 104 9,0%

Malásia 3,7% -6,6% Japão -113 -9,8%

Brasil 3,2% 26,3% EUa -395 -34,2%

 2004 2005 2006 2007
2007 

Jan./out.
2008 

Jan./out.
Var. 07/08 
Jan./out.

Exportações serviços 11.853 12.255 14.166 16.852 14.153 15.132 6,9%

 

PrEVisõEs 2008 : 2009 (tvh real %) 2007 2008 (3t)a FMi cE ocDE MFaP-oE09 BdP

PiB 1,9 0,7 0,6 : 0,1 0,5 : 0,1 0,5 : -0,2 0,8 : 0,6 0,3 : -0,8

Exportações Bens e serviços 7,5 2,1 -- 2,1 : 1,1 2,0 : -0,5 2,4 : 1,2 0,6 : -3,6

Export / PiB => 36,7% 37,2%
De acordo com as mais recentes previsões do BdP, em 2010 o PIB deverá 

crescer 0,3% e as exportações 1,8%

Fontes: inE; Banco de Portugal
notas e siglas: (a) tx. Var. real no período Jan./set. 2008        cont. - contribuição p/ cresc. das exportações, em % do crescimento global no período
E - Estimativa        Meur - Milhões de euros        tvh - taxa de variação homóloga
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A Resul nasceu há 27 anos para produzir 
e comercializar acessórios e equipamen-
tos para redes de distribuição eléctrica 
exterior e redes de distribuição de gás. 
Cresceu e solidificou-se no mercado 
interno e hoje está completamente fo-
calizada nos mercados externos. À data 
do nascimento tinha à sua frente um 
mundo de oportunidades: o país rural 
estava quase todo por electrificar ou a 
renovar as redes antigas. A empresa dei-
tou mãos à obra e deixou a sua marca 
um pouco por todo o lado, ao ponto do 

RESul
Mercados externos  
asseguraM futuro

A Resul é uma empresa completamente virada para o mercado externo. Está 
presente em 26 países espalhados por todo o mundo e faz da consolidação desta 
estratégia a sua segurança para o futuro. Para ela, a internacionalização foi também 
a chave da sobrevivência. 

mercado interno da electricidade ficar 
estabilizado em Portugal. Quando a Re-
sul fica apenas com o mercado de subs-
tituição ou de manutenção de redes à 
sua disposição foi a própria sobrevivên-
cia que esteve em causa. A empresa 
opta então por novas áreas de negócio, 
como o gás, e inicia o seu processo de 
internacionalização nos países em vias 
de desenvolvimento, onde, segundo 
fonte da empresa, “ainda havia muito 
por electrificar e tecnologias de rede 
muito semelhantes à portuguesa”.

Actualmente a Resul exporta para 26 
países. Em 2008 facturou cerca de 20 
milhões de euros, cabendo quase 90 
por cento à exportação. Os grandes 
mercados são Angola, Moçambique, 
Cabo Verde e Rússia, o segundo maior 
mercado e de grande valor estratégico, 
onde a falta de qualidade dos acessó-
rios chineses para redes de distribuição 
de energia, possibilitou à empresa um 
salto de gigante para o maior mercado 
do mundo. Segundo a mesma fonte, 
“com a entrada naquele espaço e com 



a homologação dos nossos produtos, 
abriram-se também inúmeras oportuni-
dades nos mercados limítrofes, nomea-
damente na Ucrânia e na Moldávia”. 

Toda a estratégia da empresa no biénio 
2009/2010 tem em vista a consolidação 
dos actuais mercados externos e o ar-
ranque para novos como a líbia, o Irão, 
o Iraque e a Escandinávia. Para o futuro 
a empresa não vislumbra outra alterna-
tiva e os mercados internacionais me-
recerão uma atenção redobrada. Nos 
últimos três anos, o mercado interno, 
para a Resul, cresceu apenas três por 
cento, ao passo que o volume total de 
vendas para os mercados externos, au-
mentou no mesmo período, cerca de 
60 por cento. Outro vértice estratégico 
da internacionalização da empresa será 
a Mozul, uma nova fábrica da Resul em 
Moçambique, que será inaugurada em 
Fevereiro próximo, que pretende con-
tribuir para a massificação do acesso 
à electricidade nas habitações, tendo 
elevado potencial de exportação para 

ção apresenta muitos perigos mas tem 
aspectos muito positivos. Nos dias de 
hoje uma empresa que tenha qualida-
de e preços competitivos tem um gran-
de universo de oportunidades, até por-
que já não há mercados pequenos nem 
saturados”. O responsável da Resul 
avançou mesmo com um conselho aos 
empresários: “vale sempre a pena pro-
curar novos mercados, porque de outra 
forma a empresa não teria crescido ao 
ritmo a que cresceu ou, pior ainda, não 
teria provavelmente sobrevivido”.

As redes eléctricas de iluminação, as 
energias alternativas, as redes de gás e 
aquecimento central e a área de tele-
comunicações são as grandes áreas de 
actuação desta empresa. A sua gama de 
produtos é muito vasta e distribui-se por 
sete grandes linhas de intervenção: re-
des de distribuição de energia eléctrica, 
redes de distribuição de gás, redes de 
telecomunicações, redes de iluminação 
pública, redes de distribuição de água, 
produtos de energias renováveis e de 

Resul
Parque Oriente - E.N. 10 – Bloco 3
2695-167 Bobadela
Tel.: +351 218 394 980
Fax: +351 218 394 981

geral@resul.pt 

www.resul.pt 

toda a África Austral. Vai desenvolver o 
Readyboard, um sistema compacto des-
tinado à electrificação de pequenas uni-
dades habitacionais que, ao ser acopla-
do a um contador de energia, permite a 
aprovação eléctrica imediata, associado 
a um baixo custo por habitação.

Numa entrevista recentemente conce-
dida a um jornal português, o presi-
dente da Resul, Carlos Torres, não teve 
dúvidas em afirmar que “a globaliza-

aquecimento central. Conta actualmen-
te com cerca de 150 trabalhadores. 

mailto:geral@resul.pt
http://www.resul.pt
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Rússia

Um grande mercado, com mais de 140 milhões de consumidores e um 
crescimento do consumo privado da ordem dos 12 por cento, fazem da 
Rússia um atractivo país de destino de produtos portugueses de qualidade. 
Além disso, o governo russo parece apostado em reduzir a dependência 
da economia dos vastos recursos naturais, promovendo uma diversificação 
de sectores que a torne mais competitiva a nível mundial. E apesar da 
actual crise financeira, que permite antecipar um decréscimo no ritmo de 
crescimento do PIB que se vem registando desde 2005, a Rússia deverá, 
ainda assim, segundo as autoridades russas, crescer 4 por cento em 2009. 

Um meRcado de aposta
>PoR PEdRo PAtRícIo, dIREctoR cooRdEnAdoR do cEntRo dE nEgócIos dA AIcEP nA RússIA
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Desde finais de 2007, ainda com Vla-
dimir Putin enquanto Presidente e ac-
tualmente com o seu sucessor, Dimitry 
Medvedev, que o governo russo tem 
vindo a referir a necessidade de di-
versificar a excessiva dependência da 
economia dos recursos naturais e de-
senvolver uma economia competitiva 
e global. Algumas primeiras iniciativas 
terão sido tomadas, a vários níveis, mas 
a actual crise financeira mundial certa-
mente que contribuirá para dificultar 
os audaciosos objectivos delineados.

A Federação Russa é actualmente a 7ª 
economia a nível mundial em termos 
de PIB, com uma balança comercial a 
registar, em 2007, um excedente su-
perior a 95 mil milhões de euros. Nes-
se ano, a captação de investimento 
directo estrangeiro (IDE) pela Rússia 
ascendeu a cerca de 82 mil milhões de 
euros e, já em 2008 e apesar do início 
da crise, esse valor foi de mais de 45 
mil milhões de euros. A Rússia é tam-
bém o 3º país em termos de reservas 
internacionais, com cerca de 380 mil 
milhões de euros. As suas reservas de 
recursos naturais são de uma riqueza 
extraordinária, quer seja, por exem-
plo, em termos de produção de ouro 
(3º maior produtor), quer no que res-
peita à produção de diamantes, car-
vão, urânio, alumínio, potássio, entre 
outros, e, naturalmente, de petróleo 
(cerca de 10 por cento do consumo 
mundial) e gás natural (um quarto da 
produção mundial).  

No entanto, prevê-se que a desacele-
ração industrial na Europa e no mundo 
em geral crie um acentuado decrésci-
mo nas exportações russas e, por outro 
lado, nos valores previstos de investi-
mento estrangeiro para o país.  

Os excelentes resultados macroeconó-
micos da Rússia desde 2005, nomea-
damente no crescimento do PIB (cerca 
de 7 por cento ao ano), têm, de certa 
forma, ajudado a suavizar o impacto 
do crescimento da taxa de inflação 
(desde 2005, uma média de cerca de 
10 por cento) junto da população. 
Segundo fontes oficiais do governo 
russo, prevê-se um decréscimo do PIB 
em 2009, de aproximadamente 8 por 
cento em 2008 para 4 por cento, o 

que não deixa de ser um bom resul-
tado quando comparado com outros 
países, e segundo alguns economistas, 
um cenário algo optimista. No entan-
to, tal decréscimo, se tivermos em con-
ta que a classe média da Rússia repre-
senta menos de 10 por cento do total 
da população, se retirarmos os 15 por 

Por outro lado, a actual crise financei-
ra que atingirá a Rússia de uma forma 
mais acentuada no inicio deste ano, 
ainda que de uma maneira menos forte 
que no ocidente, irá certamente afec-
tar o plano de transição da economia 
russa para um novo modelo de desen-
volvimento, nomeadamente: desenvol-
vimento dos sectores das novas tecno-
logias e inovação; aumento da classe 
média; melhoria da qualidade de vida, 
incluindo a redução da taxa de mor-
talidade e aumento da esperança de 
vida (actualmente numa média de 58,7 
anos para os homens e 71,8 anos para 
as mulheres); bem como a redução de 
efectivos da administração pública, que 
abrange cerca de um terço da popula-
ção activa, permitindo uma diminuição 
da burocracia fortemente implantada 
no actual sistema.

AICEP apoia aumento  
das exportações
No que concerne ao relacionamento 
económico entre a Federação Russa 
e Portugal, destaca-se que a Rússia é 
considerado um mercado prioritário 

“segundo fontes oficiais do 
governo russo, prevê-se um 
decréscimo do PIB em 2009, de 
aproximadamente 8 por cento 
em 2008 para 4 por cento, o 
que não deixa de ser um bom 
resultado quando comparado 
com outros países.”

cento com um elevado poder de com-
pra e pensarmos que os restantes 75 
por cento vivem numa situação menos 
favorável, o impacto da crise (com a 
previsão do aumento da taxa de infla-
ção, mesmo em bens básicos), certa-
mente que será ressentida pela classe 
com menor poder de compra. 
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para o nosso país. Os resultados de 
tal aposta estão visíveis nas acções 
promocionais na Rússia apoiadas pela 
AICEP. Em 2008, Portugal participou 
em oito feiras sectoriais e prevê-se que 
em 2009 esteja presente em mais 12 
feiras, com stands nacionais. Para além 
da participação institucional com várias 
empresas nacionais, houve inúmeras 
participações individuais de outras em-
presas portuguesas em diversas feiras, 
sobretudo em Moscovo.

Também organizámos, em 2008, sete 
missões a Portugal de importadores 
russos de vários sectores e uma missão 
empresarial a Moscovo. Para 2009, pre-
vemos organizar cerca de 15 missões 
empresariais sectoriais de importadores 
russos a Portugal, bem como visitas de 
jornalistas de revistas especializadas.

O dinamismo comercial acima referido 
é também acompanhado por um inte-
resse acentuado dos nossos empresários 
pelo mercado: o Centro de Negócios da 
AICEP em Moscovo recebe uma média 
de três solicitações por dia (cerca de 450 

solicitações/ano) de empresas nacionais 
interessadas em exportar para a Rússia.

É particularmente gratificante consta-
tar que o nosso esforço e aposta no 
mercado têm tido resultados positivos. 

A evolução das nossas exportações para 
a Rússia é positiva e com um aumento 
de louvar. Desde 2005 que, anualmente, 
as exportações de Portugal têm vindo a 
aumentar a uma média de quase 40 por 
cento. Prevê-se que até ao final do ano 
passado, Portugal tenha exportado cer-
ca de 200 milhões de euros para o mer-
cado, segundo a alfândega russa, o que 
significa um aumento de mais de 50 por 
cento relativamente ao ano transacto.

Portugal também tem aumentado o 
número de empresas exportadoras. 
Enquanto em 2004 tínhamos 222 em-
presas exportadoras, em 2007 tivemos 
433 empresas e a previsão aponta para 
um ainda maior crescimento em 2008. 
Tais dados contrastam com o número 
de empresas russas a vender para o 
nosso país, que tem vindo a diminuir. 

Por outro lado, e igualmente positivo, ve-
rifica-se uma saudável diversificação dos 
nossos sectores de exportação. Os prin-
cipais produtos que exportamos são cor-
tiça, calçado, moldes, materiais de cons-
trução, produtos alimentares e mobiliário, 
entre outros.

“A actual crise financeira 
que atingirá a Rússia de 
uma forma mais acentuada 
no inicio deste ano, ainda 
que de uma maneira menos 
forte que no ocidente, irá 
certamente afectar o plano 
de transição da economia 
russa para um novo modelo 
de desenvolvimento.”

Existe interesse por parte dos empre-
sários portugueses em diversificar os 
mercados de exportação e existe, por 
parte dos empresários russos, interes-
se em comprar a Portugal, desde que 
o produto (ou serviço) português tenha 
uma mais-valia. 
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Relativamente ao investimento directo 
russo no estrangeiro, começa a verifi-
car-se um outro dinamismo por parte 
das empresas russas de sectores que 
não os tradicionais (gás e petróleo). Ten-
do o Estado russo aglomerado diversas 
empresas públicas em clusters – como 
por exemplo o de Helicópteros da Rús-
sia, Tecnologias da Rússia, Corporação 
Aeronáutica (Russian Helicopters, Ross-
technologii, United Aircraft Corpora-
tion) –, existe uma forte necessidade de 
tornar as empresas competitivas numa 
escala mundial e existe uma vontade 
saudável para se internacionalizarem. 
Nesse sentido, além dos grandes gru-
pos industriais e económicos privados, 
também as empresas do Estado são 
potenciais investidores no estrangeiro. 
Certamente que esta tendência terá um 
desenvolvimento mais acentuado quan-
do a crise económica mundial abrandar 
e, mais uma vez, a Rússia der um novo 
impulso, há muito esperado e tão ne-
cessário, para se tornar uma potência 
económica moderna e competitiva.

Abordagem ao mercado
A entrada no mercado russo pode, à 
partida, parecer difícil para um empre-
sário que se desloca ao mercado pela 
primeira vez. No entanto, constata-se 
uma maior preparação dos nossos em-
presários em relação ao conhecimento 

moroso mas é o mais indicado, permi-
tindo à empresa apresentar-se no mer-
cado e melhor promover as mais-valias 
dos produtos que pretende comercia-
lizar. Uma vez encontrado o parceiro 
russo, com capacidade para importar, 
o mesmo conhece os trâmites necessá-
rios para tratar dos procedimentos de 
desalfandegamento e outras burocra-
cias inerentes ao processo da entrada 
de produtos estrangeiros no país.  

A empresa russa, conhecedora dos seus 
respectivos sectores e por vezes com os 
contactos necessários para se manterem 
concorrenciais no mercado, pode solici-
tar apoio de promoção às empresas es-
trangeiras (por exemplo: participação em 
feiras sectoriais, provas de vinhos pre-
paradas em conjunto para os jornalistas 
especializados, hardselling, etc.). Embo-
ra a empresa russa saiba qual a melhor 
forma de promover os seus produtos, 
por vezes, poderá ser necessária alguma 
agressividade comercial e, nesses casos, 
compete ao empresário português tentar 
estimular outro dinamismo.  

Ainda uma nota, igualmente positiva, 
para referir que se confirma que a TAP 
irá começar a voar entre Lisboa e Mos-
covo, com cinco voos directos sema-
nais, a partir de Junho de 2009. Para 
além do apoio que tal trará aos nossos 
empresários aquando das suas deslo-
cações empresariais, esta nova rota irá 
dar um extraordinário impulso ao fluxo 
de turistas russos para o nosso país. 
De referir que o Turismo de Portugal 
considera a Rússia como um mercado 
prioritário para os próximos oito anos, 
prevendo-se a continuação de fortes 
campanhas publicitárias e outras ac-
ções promocionais naquele país. 

“o passo principal para se 
começar a exportar para 
a Rússia é encontrar uma 
empresa russa interessada 
em importar o produto de 
Portugal.”

do mercado russo e maior disponibilida-
de para apostar a médio e longo prazo.  

O passo principal para se começar a ex-
portar para a Rússia é encontrar uma 
empresa russa interessada em impor-
tar o produto de Portugal. A AICEP 
em Moscovo tem preparado inúmeros 
programas de reuniões bilaterais para 
os nossos empresários, acompanhan-
do as suas deslocações às instalações 
de empresas russas. A elaboração dos 
programas de reuniões é um processo 

mailto:aicep.moscow@portugalglobal.pt
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A Rússia foi o 27º cliente de Portugal em 
2007, segundo o INE, com uma quota 
de 0,39 por cento do total exportado, 
e o 17º fornecedor, com uma quota de 
1,02 por cento do total das importações. 
Segundo as estatísticas russas, Portugal 
tem vindo a aumentar a sua quota de 
mercado na Rússia, embora esta conti-
nue a ser pouco significativa.

A balança comercial entre os dois pa-
íses é tradicionalmente muito dese-
quilibrada e desfavorável a Portugal. 
Porém, no período 2003-2007, as 
exportações portuguesas para a Rús-
sia registaram uma evolução positiva, 
traduzida numa taxa de crescimento 
médio anual de aproximadamente 38 
por cento. Em 2007, o valor das ex-
portações ultrapassou os 143 milhões 
de euros, o que representou um au-
mento de 32,4 por cento face a 2006, 
tudo apontando para que esta evo-
lução positiva se mantenha em 2008 
(um crescimento de cerca de 62 por 
cento no 1º semestre em relação ao 
período homólogo). 

Por outro lado, as importações revelaram 
um comportamento irregular ao longo 

RELAçõES ECONóMICAS BILATERAIS
poRtUgal RefoRça na Rússia
Embora com uma balança comercial tradicionalmente desfavorável a Portugal, 
devido sobretudo à importação de combustíveis minerais, as relações com a Rússia 
conheceram uma nova dinâmica nos últimos anos, com as exportações nacionais para 
aquele mercado a crescerem a uma taxa média anual de 38 por cento. E se em termos 
de investimento os números são pouco expressivos, no turismo a Rússia é já o número 
2 no conjunto dos mercados de Leste emissores de turistas para o nosso país.

EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

(103 eUR) 2003 2004 2005 2006 2007 evol.a %
2007

Jan/Jul
2008

Jan/Jul
08/07
Var. % 

Exportações 39.608 52.368 78.764 108.189 143.246 38,1 78.150 126.406 61,7%

Importações 519.080 615.430 374.700 649.997 559.260 9,7 259.186 287.222 10,8%

Saldo -479.472 -563.062 -295.936 -541.809 -416.051 -- -181.036 -160.817 --

Coef. Cobertura 7,6 8,5 21,0 16,6 25,6 -- 30,2% 44,0% --

fonte:  ine - instituto nacional de estatística
notas:  (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007        Valores declarados

do mesmo período, traduzido num cres-
cimento médio anual de cerca de 10 por 
cento. Em 2007, o montante das impor-
tações foi de aproximadamente 560 mi-
lhões de euros e é expectável que este 
valor venha a ser superado em 2008.

Verifica-se ainda um crescimento contí-
nuo do número de empresas portuguesas 
que têm vindo a exportar para a Rússia. 
Em 2001 foram registadas 183 empresas 
exportadoras, em 2004 este número su-

biu para 292, em 2006 ascendeu a 292 
e em 2007 (último ano disponível) foram 
contabilizadas 433 empresas.

Relativamente à estrutura das ex-
portações portuguesas para a Rússia 
verifica-se que, em 2007, os seis gru-
pos de produtos mais representativos 
– máquinas e aparelhos (16,9 por 
cento do total), produtos alimenta-
res (15,8 por cento), madeira e cor-
tiça (15,4 por cento), calçado (10 por 
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Pontos fortes Pontos fracos

•  Crescimento do PIB de 7,1 por cento em 2008 (previsão);
•  País com recursos naturais vastos e importantes reservas 

de petróleo, gás e outras matérias-primas;
• Boas relações institucionais e políticas entre os dois países;
•  Garantia de estabilidade e boas perspectivas económicas 

decorrentes das reformas em curso (simplificação do 
registo de empresas, novo sistema fiscal, combate à 
corrupção, etc.);

• Adesão à OMC prevista para breve. 

• Língua;
•  Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais;
•  Dificuldades no acesso à informação sobre o mercado, 

face à inexistência de directórios locais; 
•  Dificuldades na compreensão do funcionamento de 

algumas entidades ligadas ao comércio externo (ex.: 
Alfândega);

•  Dificuldades na interpretação da legislação local; 
•  Falta de transparência e grande burocracia;
• Aparelho produtivo antiquado;
•  Condições de vida difíceis para uma parte substancial da 

população. 

Oportunidades Ameaças

•  É o maior país do mundo, com 142 milhões de 
consumidores e uma classe média com grande apetite 
para o consumo, estimando-se que em breve seja o maior 
mercado de consumo da Europa;

•  Uma fatia de 10 a 15 por cento da população tem grande 
poder de compra e propensão para o segmento alto e de 
exclusividade;

•  Consumo privado com crescimento da ordem dos 12 por 
cento em 2008;

•  Oportunidades para as empresas em todos os sectores da 
oferta nacional;

•  Existência de recursos humanos qualificados.

•  Elevado peso do Estado e de grandes grupos financeiros e 
industriais na economia.

•  Existência de uma forte economia informal; 
•  Concorrência crescente dos parceiros estrangeiros 

tradicionais;
•  Consolidação da posição da China.

ANáLISE SWOT DO MERCADO

cento), metais comuns (9,1 por cento) 
e plásticos e borracha (7,9 por cento) 
– foram responsáveis, no seu conjun-
to, por mais de 75 por cento da to-
talidade das exportações portuguesas 
para o mercado. 

No que respeita às importações por-
tuguesas provenientes da Rússia, ve-
rifica-se uma forte concentração num 
único produto, os combustíveis mine-
rais, que representaram mais de 63 por 
cento do total importado em 2007. 
Dos restantes grupos de produtos, e 
com um peso bem menos significativo, 
destacam-se ainda os produtos agrí-
colas, os metais comuns, os veículos e 
material de transporte, bem como os 
produtos químicos. Estes cinco grupos 
de produtos representaram, em 2007, 
a quase totalidade das importações 
portuguesas provenientes deste mer-
cado (96,7 por cento). Segundo o INE, 
verificou-se uma ligeira diminuição do 
número de empresas portuguesas que 
importam da Rússia – de 230 empresas 
em 2004 para 226 em 2007 (último 
ano disponível).

Investimento e turismo 
De acordo com os dados publicados 
pelo Banco de Portugal, o investimen-
to directo da Rússia em Portugal tem 
sido inexpressivo, ocupando o país, em 
2007, o 47º lugar no ranking dos inves-
tidores estrangeiros. 

Enquanto destino do investimento di-
recto português no exterior (IDPE), a 
Rússia tem uma posição pouco relevan-
te e os investimentos têm um carácter 
pontual e pouco significativo. Os sec-
tores predominantes do investimento 
português na Rússia, nos últimos anos, 
têm sido o do comércio por grosso e 
a retalho, a indústria transformadora, 
as actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas.

No turismo, a Rússia é um mercado 
emergente em forte crescimento para 
Portugal. Em 2007, ocupou a 19ª posi-
ção no ranking da procura externa para 
Portugal (dormidas) e a 20ª posição ao 
nível dos hóspedes, descendo para a 
22ª posição quando avaliado o indica-
dor das receitas turísticas. Segundo o 

Banco de Portugal (2008) e tendo por 
base as dormidas na hotelaria global, a 
Rússia ocupa a 2ª posição no conjun-
to dos mercados de Leste, a seguir à 
Polónia (1,0 por cento) e superando 
a República Checa (0,3 por cento) e a 
Hungria (0,3 por cento).

Entre 2001 e 2007, o número de hós-
pedes cresceu a uma média de 11,9 
por cento ao ano, beneficiando da 
realização do Euro e do aumento da 
capacidade aérea registada nos últimos 
anos. Dados relativos a 2008 (até final 
do 3º trimestre), permitem confirmar 
a posição do ano anterior (19ª), muito 
embora o número de dormidas (219,8) 
tenha já ultrapassado largamente o to-
tal contabilizado em 2007.

Refira-se que a Rússia é o 9º mercado 
gerador de fluxos turísticos à escala 
mundial. A performance da economia 
e o aumento do poder de compra dos 
russos, com consequências directas na 
propensão para viajar, estão na base dos 
resultados positivos do mercado de out-
bound verificados a partir de 2001. 



MERCADO

// Janeiro 09 // Portugalglobal36

As relações entre Portugal e a Rússia 
caracterizaram-se por uma excelência 
e por uma dinâmica muito particulares 
nos últimos quatro anos. O Presidente 
da Federação Russa esteve três vezes 
em Lisboa – as primeiras visitas de sem-
pre de um Chefe de Estado russo ao 
nosso país –, enquanto o Primeiro-mi-
nistro de Portugal visitou duas vezes a 
Rússia, a última em Maio de 2007, com 
uma importante delegação empresarial, 
e os Ministros dos Negócios Estrangei-
ros se encontraram duas vezes todos os 
anos, em Moscovo e Lisboa. O Ministro 
da Economia esteve duas vezes na Rús-
sia, enquanto o então co-presidente da 
Comissão Mista Económica, o Ministro 
da Presidência Serguei Naryshkin, hoje 
chefe da Administração Presidencial, e 
que se reuniu duas vezes neste período, 
esteve quatro vezes em Portugal. O Mi-
nistro da Cultura visitou a Rússia duas 
vezes, tendo sido possível concretizar 
importantes mostras portuguesas na 
Rússia, como aqui apresentar o bailado 
“Pedro e Inês” ou organizar a mais im-
portante exposição no estrangeiro de 
álvaro Siza Vieira, tal como a exposição 
em Lisboa do Museu Hermitage. 

PORTUGAL E RúSSIA 
dUas antigas nações  
e dois noVos países
>PoR MAnUEL MARcELo cURto, EMBAIxAdoR dE PoRtUgAL nA RússIA 

Este desenvolvimento do nosso rela-
cionamento bilateral em todas as suas 
vertentes permitiu uma exploração 
das sinergias entre elas e ir registando 
em cada uma os melhores resultados, 
umas amparando as outras. Na área 
económica e comercial, o aumento das 
nossas exportações para a Rússia veio 
como resultado e acompanhado de 
uma presença de mais empresas, e em 
mais ramos, de Portugal neste merca-
do, como de um seu melhor estudo e 
trabalho, e de uma sua perspectiva já 
a médio prazo, compreendendo-se a 

sofisticação maior que aquele mercado 
ganhou, tal como a possibilidade de 
gerir as questões surgidas, ou perenes, 
algumas bem pesadas, num sentido o 
mais positivo possível. E registaram-se, 
não menos, investimentos de um país 
no outro, a abrangência das relações 
económicas reportando-se hoje, em 
certos casos, no actual momento de 
crise financeira global, a uma procura 
inteligente, de parte a parte, de posi-
ções o mais favoráveis possíveis para 
momento posterior àquela crise. 

Portugal e a Rússia mantêm entre si rela-
ções de respeito, sendo dois países com 
uma história rica de convivência com e 
de gestão de situações globais. E a crise 
actual deveria representar e traduzir-se 
em novas possibilidades de cooperação, 
no desenvolvimento da boa e forte dinâ-
mica que criámos. Somos ambos nações 
antigas e novos países. É nesse espírito 
de pertinente leitura do que somos na 
nossa realidade de hoje, como membros 
da família europeia e como parceiros es-
tratégicos, que fundamos a dinâmica do 
nosso relacionamento actual e as suas 
perspectivas para o futuro. 
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As relações comerciais e de investimen-
to entre Portugal e a Rússia conhece-
ram um novo impulso em 2007, com a 
visita do Primeiro-ministro José Sócra-
tes àquele país, acompanhado de uma 
vasta delegação empresarial, e onde se 
desenvolveu um bom relacionamento 
político e institucional com o então 
Presidente Vladimir Putin, consolidado 
meses mais tarde durante a visita do 
líder russo a Lisboa para a cimeira rea-
lizada no âmbito da presidência portu-
guesa da União Europeia.

Desta missão à Rússia resultaram con-
tactos promissores para negócios entre 
empresas portuguesas e parceiros russos 
– alguns já concretizados ou em vias de 
concretização, nomeadamente no sector 
da construção e obras públicas –, bem 
como um entendimento para a criação 
de uma linha de crédito de 200 milhões 
de euros para o apoio às exportações de 
produtos e bens nacionais para a Rússia, 
já em vigor, e que envolve a Caixa Geral 
de Depósitos e o banco russo Vneshe-
conombank. Os dois bancos assumiram 
também o compromisso de apoiar os in-
vestimentos entre os dois países.

A nível empresarial, a internacionaliza-
ção da Logoplaste estendeu-se à Rússia 
com a abertura de uma fábrica no país, 
segundo anunciou recentemente Filipe 
de Botton, administrador da empresa, 
em declarações à imprensa, que apon-
ta para um crescimento “de mais de 40 
por cento ao ano” para os seus produ-
tos (embalagens de plástico). Também a 
Tecmolde, uma empresa de moldes da 
Marinha Grande presente na Rússia há 
mais de 30 anos, anunciou o reforço 

potencialidades  
paRa as empResas poRtUgUesas
Fruto do acelerado crescimento económico registado nos últimos anos, e consequente 
aumento do consumo, a Rússia apresenta um vasto leque de oportunidades para as 
empresas portuguesas em vários sectores de actividade. E se hoje ainda são poucas as 
empresas nacionais com presença naquele grande mercado, é certo que o número de 
exportadores portugueses tem vindo a crescer todos os anos.

dessa presença no mercado com a cele-
bração de um contrato com a fabrican-
te de automóveis Ford. Na construção, a 
Novopca apostou num empreendimen-
to turístico, a que chamou de Aldeia 
Portuguesa, na cidade russa de Sochi, na 
costa do Mar Negro, e que inclui um ho-
tel, apartamentos, uma marina, restau-
rantes e áreas de lazer. O grupo Amorim 
tem também uma longa presença no 
mercado numa das suas grandes áreas 
de negócio, o sector da cortiça.

Talvez apostando no desenvolvimento 
dos negócios bilaterais e no aumento do 
fluxo de turistas russos, a TAP anunciou 
que, a partir de meados deste ano, terá 
cinco voos semanais para Moscovo. 

parques eólicos. Prevê-se igualmente um 
crescimento no consumo dos materiais 
de construção, motivado pela melhoria 
das condições habitacionais.

As oportunidades para as empresas por-
tuguesas surgem também na área da 
construção de infra-estruturas, que o 
governo russo considera como uma das 
prioridades para o seu desenvolvimento 
estratégico. De referir que neste domínio, 
foi criado um consórcio envolvendo em-
presas portuguesas para a construção e 
exploração de auto-estradas, de parques 
de estacionamento subterrâneos e de 

A energia é outro dos sectores priori-
tários de cooperação entre Portugal e 
a Rússia, nomeadamente a nível das 
energias alternativas. Nos serviços, 
destaque para as tecnologias de infor-
mação, que estão a registar um forte 
crescimento (entre 35 a 50 por cento), 
telecomunicações e gestão de redes de 
distribuição eléctrica no âmbito de pro-
jectos promovidos pelo governo russo.

Na indústria, os moldes apresentam 
grandes oportunidades através do 
desenvolvimento de parcerias a nível 
da produção conjunta, transferên-
cia de novas soluções tecnológicas e 
know-how. A prevista integração da 
Rússia na OMC permite antecipar o 
crescimento das importações russas 
acompanhado da redução das bar-
reiras alfandegárias, alargando as po-
tencialidades do mercado à exporta-
ção portuguesa de veículos e outros 
materiais de transporte, máquinas e 
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país em ficha

Área: 17.075.400km2 

população: 142,8 milhões de habitantes 
(final de 2005)

densidade populacional: 8,3 hab. /Km2 
(final 2005)

designação oficial: Federação Russa

chefe do estado: Dmitry Medvedev  
(a partir de Maio de 2008), sucedendo a 
Vladimir Putin

primeiro-ministro: Vladimir Putin (a partir 
de 8 de Maio de 2008) 

data da actual constituição: 12 de 
Dezembro de 1993

principais partidos políticos: 
Participaram 11 partidos políticos nas 
eleições parlamentares de Dezembro 
de 2007. O partido Rússia Unida foi o 
vencedor, com cerca de 64% dos votos. 
Seguiram-se o Partido Comunista, o 
Partido Liberal Democrático e o Partido 
da Rússia Justa. Os restantes partidos, a 
saber, não elegeram quaisquer deputados: 
Partido Agrário, Partido Yabloko, Partido 
Força Cívica, União das Forças de Direita, 
Partido Patriotas da Rússia, Partido da 
Justiça Social, Partido Democrático.  

capital: Moscovo (10,4 milhões de 
habitantes) (2005)

outras cidades importantes:   
S. Petersburgo, Novosibirsk, Nizhny 
Novgorod, Yekateringburg

Religião: O cristianismo é a religião 
predominante, expresso através da Igreja 
Ortodoxa Russa. Existem igualmente 
muçulmanos, budistas e judeus.

língua: Russo e línguas locais

Unidade monetária: Rublo (RUB)  
1 EUR = 36,46 RUB  
Nota: Desde Janeiro de 1998 com a 
designação de 1 novo rublo = 1.000 
antigos rublos.

Ranking em negócios: Índice 6,14  
(10 = máximo)

Ranking geral: 62 (entre 82 países) 
(EIU – 14 Abril 2008)

Risco de crédito: 3  
(1 = risco menor; 7 = risco maior) 
(COSEC – Novembro 2008)

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado:  
Exp. + Imp. / PIB = 54,85% (2007) 
Imp. / PIB = 21,05% (2007) 
Imp. / Imp. Mundial = 1,32% (2006)

Fontes:  The Economist Intelligence Unit 
(EIU) - Country Report April 2008 
EIU Viewswire 14th Abril 2008 
OMC 2007 
COSEC

Moscovo

Rússia

equipamentos e produtos tecnologi-
camente inovadores.

O aumento do consumo privado abre 
ainda oportunidades à colocação no 
mercado russo de produtos alimenta-
res, farmacêuticos, vestuário e têxteis-
lar e mobiliário.

A cooperação económica bilateral foi 
recentemente reforçada pela recente 
deslocação à Rússia do presidente da 
AICEP, uma visita que teve como objecti-
vo mostrar que Portugal dispõe de uma 
oferta fiável, competitiva e de grande 
qualidade em diversas áreas, nomeada-
mente nas TIC, metalomecânica, turis-
mo, vinhos, têxteis e calçado, produtos 
a que o mercado russo está receptivo. 
Nesta visita, Basílio Horta encontrou-se 
com responsáveis do Ministério da Eco-
nomia russo, empresários e dirigentes da 
National Reserve Corporation, da União 
das Indústrias e da Câmara do Comércio 
e Indústria da Federação Russa.

Refira-se ainda que Moscovo e S. Pe-
tersburgo são as principais cidades rus-
sas e os pólos mais atractivos para a ac-
tividade económica, representando, no 
conjunto, 20 milhões de consumidores, 
com um rendimento superior à média 
do país. São também as que dispõem 
das melhores infra-estruturas na Rús-
sia e boas acessibilidades, se bem que 
Moscovo seja o centro das importações 
e de distribuição do país. 



http://www.mds.pt
mailto:mds.internacional@sonae.pt
http://www.mds.pt
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dos líderes de opinião e responsáveis 
empresariais concordam, defendem e 
usam frequentemente estas palavras. 
Mas a questão central é saber como 
lhes dar conteúdo. Como transformá-
las em atitudes visíveis nas empresas, 
no país e em mercados internacionais. 

Temos que melhorar a nossa capacidade 
de gerar talento e de aplicar esse talento 
no desenvolvimento económico. Parale-
lamente, somos constantemente pres-
sionados para inovar – inovar na tecno-
logia, nos produtos, nos processos. 

Mas qual o papel das universidades 
neste contexto? 

O desenvolvimento de talento – seja ao 
nível da licenciatura, ou ao nível pós-
graduado – é obviamente fundamental. 
A questão é a qualificação real deste ta-
lento. Estarão as universidades a adoptar 
políticas de ensino que se enquadram 
nos desafios da economia? Estarão as 
universidades a desenvolver talento re-
conhecido internacionalmente? 

É interessante verificar que, de acordo 
com dados do Banco Mundial, perto de 
20 por cento dos licenciados portugueses 
procuram oportunidades profissionais 
fora do país. Esta aparente preferência 
poderá ser interpretada como ineficácia 
das empresas nacionais em reter o ta-
lento produzido nas universidades, dado 
que estes mesmos licenciados estão a en-
contrar oportunidades fora de Portugal. 
No entanto, qual é a percentagem de 
talento internacional a estudar em uni-
versidades portuguesas? 

As universidades norte-americanas atra-
em anualmente perto de meio milhão 
de estudantes internacionais. O Depar-
tamento de Comércio Externo america-

Relação empResa/UniVeRsidade
> PoR nAdIM HABIB, AdMInIstRAdoR ExEcUtIvo do novA FóRUM,  

InstItUto dE FoRMAção dE ExEcUtIvos dA FAcULdAdE dE EconoMIA dA UnIvERsIdAdE novA

Nos últimos anos temos assistido a um 
debate significativo sobre as dificuldades 
da economia portuguesa. De facto, a úl-
tima década ficou marcada por um cres-
cimento anímico, muitas vezes relaciona-
do com fracos níveis de produtividade. 

Produtividade, Inovação, Qualificação, 
Empreendedorismo, Internacionaliza-
ção – são as palavras que actualmente 
usamos na descrição de soluções para 
os problemas estruturais da economia 
nacional. Provavelmente, a maioria 
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no lista, aliás, o Ensino Superior como o 
5º maior sector de exportação, um sinal 
não só da reputação das universidades, 
mas também – tendo em conta os eleva-
dos custos associados a estudar nos EUA 
– das expectativas dos alunos relativa-
mente ao retorno deste investimento. 

O desafio português não está na apa-
rente incapacidade das empresas em 
rentabilizar o talento produzido pelas 
universidades, nem na aparente incapa-
cidade das universidades em produzir 
talento relevante para as empresas. Está 
na ligação, colaboração e estratégia co-
mum entre universidades e empresas. 

A designada Formação de Executivos 
tem impulsionado a melhoria da pro-
dutividade nas empresas portuguesas, 
e adicionalmente funciona como facili-
tadora dos processos de internacionali-
zação e inovação interna (inovação na 
gestão de processos, recursos humanos 
e questões financeiras). Há por isso um 
interesse claro das empresas em convi-
ver com a universidade. Mas o interes-
se é mútuo: “obrigadas” a funcionar 
numa base de forward thinking, as uni-
versidades precisam do input das em-
presas para materializar o processo de 
investigação. Nos últimos anos, tem-se 

generalizado nas universidades de re-
ferência uma metodologia de aprendi-
zagem baseada no “método do caso”, 
ou seja, na utilização de casos práticos 
construídos a partir do capital de experi-
ência das empresas. 

As universidades de referência em Portu-
gal têm que estar entre as melhores na 
Europa e no Mundo. Para isso precisam 
do apoio das empresas nacionais. Assim, 
atraem talento internacional e posicio-
nam o país, o seu talento e as suas em-
presas nos mercados internacionais. 

Outra área de colaboração muitas 
vezes referida entre universidades e 
empresas é a investigação e desenvol-
vimento tecnológico. Em Portugal por 
exemplo, é interessante verificar que, 
entre 2004 e 2007, o investimento em 
I&D duplicou, atingindo um valor idên-
tico ao de Espanha (1,2 por cento do 
PIB). Foi o maior crescimento registado 
por um país europeu. Deste investi-
mento, 30 por cento foi concretizado 
ao nível do ensino superior e este dado 
é muito revelador. Sustenta a convic-
ção de que Portugal está a investir com 
o mesmo entusiasmo dos seus parcei-
ros europeus. Claramente a relação 
Universidade/Empresa tem compen-

sado, quer em termos de transferên-
cia de tecnologia, quer em termos de 
quadros conceptuais de base para apli-
cação aos mercados. 

A ligação entre universidades e empre-
sas faz sentido a todos os níveis. Ambas 
beneficiam da exposição internacional. 
Ambas participam no desafio da pro-
dutividade e do talento. Ambas impul-
sionam decisivamente a inovação. 

Portugal está no caminho certo. Nos 
últimos anos temos testemunhado o 
reconhecimento internacional das uni-
versidades portuguesas e do seu corpo 
docente. Um exemplo recente é o lan-
çamento do Lisbon MBA – uma colabo-
ração entre três universidades, apoiada 
por uma série de empresas de referên-
cia, com 25 por cento de alunos estran-
geiros. Têm-se multiplicado os projectos 
de colaboração entre empresas e uni-
versidades em variados sectores de acti-
vidade com resultados visíveis em inova-
ção, tecnologia e produtos revolucioná-
rios. É preciso aprofundar este esforço 
e continuar a colaborar e a crescer em 
conjunto. Porque às melhores empre-
sas chamamos muitas vezes “escolas”, 
e nas melhores escolas nascem muitas 
vezes excelentes empresas. 
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para além dos negócios

conhecida como a “cidade das cem cú-
pulas”, praga é uma das cidades mais 
belas e fascinantes da europa. além de 
representar um importante cruzamen-
to de transportes e comunicações, é o 
principal centro económico e industrial 
do país. a capital da república checa, 
que se situa na Boémia central, sobre 
as colinas, em ambas as margens do rio 
Vltava (moldávia), é também famosa 
pelo extenso património arquitectónico 
e pela rica vida cultural e nocturna.
apesar de ter sido danificada durante 
a segunda guerra mundial, a arqui-
tectura está surpreendentemente pre-
servada, com muitos edifícios antigos 
e bonitos em diversos estilos, desde os 
altíssimos edifícios góticos e da exube-
rância do barroco à elegância do esti-
lo arte nova e às cinzeladas fachadas 
cubistas. embora nesta cidade pareça 
que cada edifício é um monumento, os 
locais de visita obrigatória são a pon-
te do carlos, a praça da cidade Velha 
com os seus edifícios ornamentados 
por frescos renascentistas e o seu re-
lógio astronómico, o castelo de praga 
com a sua catedral de s. Vito e Travessa 
dourada, a cidade judaica Josefov com 
as suas sinagogas, entre outros.
a cidade também oferece uma ampla 
variedade de concertos de música clássi-

Praga, cidade das cem cúpulas
ca, ópera e musicais. o centro está reple-
to de clubes de música rock ou de jazz e 
algumas das melhores discotecas de eu-
ropa central. a gastronomia e restaura-
ção, tão devastada pela era comunista, 
também aumentou a sua oferta e satis-
faz os exigentes apreciadores de comida, 
com os restaurantes típicos e de cozinha 
internacional, italiana ou francesa.
Quanto tempo tem para passear? uma 
ou duas tardes? um dia inteiro? Fe-
lizmente, o centro histórico, que em 
1992 foi considerado património cul-
tural e histórico pela unesco, situa-se 
num espaço relativamente pequeno 
(866 hectares), fácil de percorrer a pé. 
sendo assim, um visitante consegue ver 
os monumentos mais emblemáticos da 
cidade durante uma ou duas tardes. 
por onde começar sua visita? sugerimos 
iniciá-la na cidade Velha, junto da Torre 
de pólvora e da casa municipal em esti-
lo da arte nova. passe por baixo da Torre 
e siga pela rua celetná que desemboca 
na praça da cidade Velha, onde encon-
tra o famoso relógio astronómico, a câ-
mara da cidade Velha mas também a 
igreja de nossa senhora de Tyn. 
siga depois pela rua Kaprova até chegar 
à margem do rio e dirija-se à esquerda 
na direcção da ponte de carlos, que 
avista do lado direito. a famosa ponte 

de carlos, construída nos meados do 
século XiV, está ladeada de inúmeras es-
tátuas e repleta de artistas, oferecendo 
uma linda vista sobre o rio e as outras 
pontes que atravessam o Vltava. no fim 
da ponte encontra-se a cidade pequena 
– a Veneza de praga. o local mais emble-
mático deste bairro é a praça da cidade 
pequena, com a sua exuberante igreja 
de s. nicolau em estilo barroco. depois 
suba a rua nerudova, alinhada por anti-
gos palácios e com muitas ruas sinuosas 
que conduzem até ao castelo de praga 
e Hradčany. a área oferece atracções 
interessantes para os apreciadores de 
arte e de história. a torre da catedral de 
s. Vito possibilita uma vista panorâmica 
sobre a cidade que acabou de percorrer 
a pé. este é um programa que consegue 
fazer durante uma ou duas tardes, de-
pendendo de optar por entrar nos mo-
numentos ou deixar-se apenas encantar 
pelo ambiente da cidade.   
caso ainda tenha algum tempo, não 
hesite em visitar o gueto judaico, o Jo-
sefov, com as suas cinco sinagogas e 
cemitério, bem como a igreja da nossa 
senhora Vitoriosa que contém a famosa 
imagem do menino Jesus de praga.

REDE AICEP PORTUGAL GLOBAL
escritório de praga
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noTícias

Portugal é a 53ª economia  
mais livre do mundo
a economia portuguesa é a 53ª menos 
restritiva do mundo, segundo uma lista 
elaborada pela Fundação norte-ame-
ricana Heritage. portugal obteve 64,9 
pontos, mais um do que no ano pas-
sado, por ter registado melhorias em 
cinco dos dez critérios que analisam 
as liberdades de negócios, comercial, 
fiscal, monetária, de investimento e 
financeira. a pontuação portuguesa é 
superior à média mundial.
a lista é liderada pela região administra-

tiva de Hong-Kong, o que acontece pelo  
15º ano consecutivo, seguida por singa-
pura. nos últimos lugares encontram-se 
a coreia do norte e o Zimbabué.
de realçar a descida de uma posição 
dos estados unidos, para o 6º lugar, 
devido ao aumento dos impostos e à 
maior intervenção do governo na maior 
economia do mundo.
a lista da Fundação Heritage mede o 
empenho de um país na construção de 
um mercado livre. 

Mobiliário com Marca
a aimmp – associação das indústrias de 
madeira e mobiliário de portugal aca-
ba de criar uma nova marca que visa 
reposicionar a fileira casa no mercado 
internacional. associative design® é a 
marca que, com a assinatura The Best 
of Portugal, irá promover a qualidade e 
o design dos produtos portugueses do 
sector, tendo por objectivo desenvolver 
uma rede de cooperação entre as em-
presas da fileira casa. segundo fonte 
da associação, trata-se de contrariar 

a prática corrente de exportar móveis 
de uma forma isolada, passando antes 
a vender para o exterior todos os ele-
mentos que compõem a decoração e 
uma casa de modo integrado. a marca 
será promovida através da organização 
de stands colectivos da área da decora-
ção nas principais feiras internacionais 
do sector, contando com a parceria de 
empresas nacionais do mobiliário, ma-
teriais de construção, iluminação, de-
sign de interiores e estofos.

Novos programas 
INOV apresentados 
publicamente

os programas inoV-mundus e inoV-
arT foram apresentados em sessão 
pública.
o inoV-mundus é gerido pelo ministé-
rio dos negócios estrangeiros, através 
do instituto português de apoio ao de-
senvolvimento, e destina-se a jovens li-
cenciados que queiram realizar estágios 
profissionalizantes, a efectuar junto de 
entidades públicas ou privadas e de orga-
nizações nacionais ou internacionais, que 
desenvolvam a sua actividade na área da 
cooperação para o desenvolvimento. ins-
crições em http://www.ipad.mne.gov.pt .
o inoV-art, gerido pelo ministério da 
cultura, através da direcção-geral das 
artes, abre a oportunidade a jovens 
com idades compreendidas entre os 
18 e os 35 anos, ligados ao sector da 
cultura, da realização de estágios em 
entidades internacionais de referência 
no domínio das artes e da cultura, de 
forma a estimular a sua inserção profis-
sional e internacionalização.

a efacec assinou o seu maior contra-
to de fornecimento de transformado-
res, em mais de 50 anos de actividade, 
com a empresa venezuelana compañía 
anónima de administración y Fomento 
eléctrico (cadafe).
este negócio da efacec representa o 
maior fornecimento directo de sem-
pre da empresa portuguesa na área 
da energia. o contrato com a cadafe, 
a eléctrica da Venezuela, ascendeu a 
mais de 90 milhões de euros e destina-
se ao fornecimento de transformadores 
de potência e de subestações móveis.

EFACEC assina maior 
contrato de sempre

Intensificar relações económicas  
com a Guiné Equatorial

uma vontade expressa de intensificar 
as relações económicas bilaterais do-
minou o encontro entre o ministro dos 
negócios estrangeiros da guiné equa-
torial e algumas empresas portugue-
sas, em Janeiro, em lisboa. o encontro, 
patrocinado pela aicep e realizado nas 
suas instalações, contou com a presen-
ça de João gomes cravinho, secretário 
de estado dos negócios estrangeiros e 
da cooperação, além do presidente da 
agência, Basílio Horta.
na ocasião, Basílio Horta falou da impor-
tância que a guiné tem para portugal 
como 5º fornecedor de petróleo (em 
2007), da necessidade de aproveitar as 
muitas oportunidades de negócio exis-
tentes noutras áreas e da importância de 

um relacionamento mais profundo com 
uma economia que cresceu, no último 
ano, cerca de 12 por cento. as empre-
sas presentes, na sua maioria do sector 
energético, agro-alimentar e da constru-
ção, foram unânimes na afirmação do 
interesse que a guiné equatorial poderá 
ter no futuro, em termos da sua própria 
economia e em termos estratégicos, po-
dendo servir como ponte para outras 
economias da região. um dos destaques 
das suas intervenções foi a insistência na 
dificuldade de obtenção de vistos, que 
urge resolver, tendo o secretário de es-
tado presente garantido “a atenção do 
Governo português nesta matéria e que 
a abertura de representações diplomáti-
cas recíprocas poderá estar para breve”.

http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=333


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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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: aberta caso 

a caso com eventual exigência 
de garantia de transferência ou 
soberana. clientes privados: aberta 
caso a caso com eventual exigên-
cia de carta de crédito irrevogável 
e/ou garantia de transferência. 

M/L   aberta caso a caso com exigên-
cia de garantia soberana.

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 justifi-
que. Os países que constam da 
lista são os mais representativos 
em termos de consultas e res-
ponsabilidades 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.

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 ga-
rantia 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 eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das 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   aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela cosec. 

M/L  aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co central) ou garantia bancária.

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 autori-
dade monetária (Bceao); sector 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
autoridade monetária (preferên-
cia a projectos que permitam a 
alocação prioritária dos cash-flows 
ao reembolso do crédito).

Sérvia
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Singapura
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Síria
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Suazilândia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

no âmbito de apólices globais

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

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

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
encontram-se também fora de cobertura cuba, guiné-Bissau, 
iraque e s. Tomé e príncipe. 
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a portugalglobal e a cosec apresentam-lhe uma Tabela clas-
sificativa de países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

alemanha
andorra
austrália
áustria
Bélgica
canadá
checa, rep.
chipre
coreia do sul
dinamarca
eslováquia
eslovénia
espanha
eua
Finlândia
França
grécia
Holanda
Hong-Kong
irlanda
islândia
itália
Japão
liechtenstein
luxemburgo
malta
mónaco
noruega
nova Zelândia
portugal
reino unido
são marino
singapura
suécia
suiça
Taiwan
Vaticano

arábia saudita
Barein
Botswana
Brunei
chile
china
eaua

estónia
gibraltar
Koweit
lituânia
macau
malásia
méxico
oman
polónia
Qatar
Trind. e Tobago

áfrica do sul
argélia
Bahamas
Barbados
Brasil
Bulgária
costa rica
dep/ter austr.b

dep/ter din.c

dep/ter esp.d

dep/ter euae

dep/ter Fra.f

dep/ter n. Z.g

dep/ter ruh

Hungria
ilhas marshall
índia
israel
letónia
marrocos
maurícias
micronésia
namíbia
palau
panamá
peru
roménia
rússia
Tailândia
Tunísia

aruba 
cazaquistão
colômbia 
croácia 
egipto 
el salvador 
Fidji
Filipinas 
Turquia
uruguai
Vietname 

antilhas Holandesas
azerbeijão
cabo Verde
dominicana, rep.
guatemala
indonésia
Jordânia
lesoto
macedónia
papua–nova guiné
paraguai
s. Vic. e gren.
santa lúcia
ucrânia

albânia
angola
ant. e Barbuda
arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Butão
camarões
camboja
comores 
djibouti
dominica
gabão
gana
geórgia
Honduras
iemen
irão
Jamaica
Kiribati
líbia
madagáscar
maldivas
mali
moçambique
mongólia
montenegro
nauru
nigéria
paquistão
Quénia
samoa oc.
senegal
sri lanka
suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
uganda
uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

afeganistão
argentina
Bielorussia
Bolívia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
campuchea
cent. af, rep.
chade
congo
congo, rep. dem.
coreia do norte
c. do marfim
cuba 
equador
eritreia
etiópia
gâmbia
grenada
guiana
guiné equatorial
guiné, rep. da
guiné-Bissau 
Haiti
iraque
laos
líbano
libéria
malawi
mauritânia
moldávia 
myanmar
nepal 
nicarágua
níger 

Quirguistão
ruanda
s. crist. e nevis
s. Tomé e príncipe 
salomão 
seicheles 
serra leoa 
sérvia
síria 
somália 
sudão 
suriname 
Tadzequistão
Togo 
Tonga 
Zimbabué 

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

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. 

Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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Feiras

na linha da tradição dos últimos anos, 
durante 2008, os certames organi-
zados pela Feira de Frankfurt foram 
largamente procurados pelos empre-
sários nacionais. pelo número de em-
presas envolvidas e pela importância 
das feiras no contexto dos respectivos 
sectores, merecem destaque, como 
balanço final, as representações nacio-
nais na light+Building, na Heimtextil e 
na Heimtextil rússia. na primeira, um 
dos maiores eventos mundiais da área 
da iluminação, 13 empresas marcaram 
presença através de uma participação 
organizada pela aipi (associação dos 
industriais portugueses de iluminação); 
na segunda, foram 70 as empresas por-
tuguesas presentes, e na terceira, reali-

zada em moscovo, a aep – associação 
empresarial de portugal organizou a 
presença de 15 empresas.

para 2009, o interesse pelo universo 
dos eventos da marca messe Frankfurt 
não vai esfriar. apesar da crise prevista, 
as empresas portuguesas continuarão a 
marcar presença nos mais variados cer-
tames. logo em Janeiro, portugal voltou 
em grande ao maior certame mundial 
de têxteis-lar, a já tradicional Heimetex-
til, com 70 empresas, um terço delas no 
sector premium, uma área apenas com 
stands seleccionados e aprovados por 
um júri. em Fevereiro, de 13 a 17, cerca 
de 60 empresas estarão na ambiente, 
um evento de artigos para o lar e acessó-

rios. para março, na isH, de 10 a 14, na 
maior feira internacional de loiças sanitá-
rias, energia, ar condicionado e energias 
renováveis espera-se a presença de 12 
empresas. ao longo do ano, outras 
representações nacionais po-
derão acontecer nas fei-
ras organizadas pela 
messe Frankfurt.

PorTugueses aPosTaM  
nas feiras de frankfurT

PorTugueses eM força na fiTur

o stand de portugal na Fitur vai manter 
a mesma dimensão que teve na edição 
de 2008, mas será o maior pavilhão 
da europa com cerca de 125 empre-
sas e uma área de exposição superior 
a 1.500 metros quadrados. a Feira, 
que decorrerá de 28 de Janeiro a 1 de 
Fevereiro em madrid, terá menos par-
ticipantes neste ano mas, para além de 
contar com novas presenças, casos da 
Bósnia e do Quénia, verá alguns dos 
mais importantes países apostarem 
nesta conjuntura numa maior partici-
pação, casos da França, da itália e da 
argentina. o aumento da participação 
portuguesa nos últimos anos, tan-
to em número de empresas como de 
superfície ocupada, tem sido a matriz 
dominante dos stands nacionais na Fi-
tur. segundo ana larranaga, directora 
do certame, “o aumento do peso da 

participação portuguesa na nossa feira 
deixa-nos muito satisfeitos porque os 
espanhóis, enquanto mercado emissor, 
na Europa, procuram sobretudo Por-
tugal, por razões geográficas é certo, 
mas também pelas muitas afinidades 
que encontram entre os dois países. 
Esta resposta dos agentes turísticos 
portugueses é um dos factores que 
mais tem contribuído para o aumento 
constante dos fluxos turísticos”.

Questionada sobre o mercado turísti-
co mundial em tempos de crise, ana 
larranaga disse ao pressTur: “as feiras 
têm de se adequar ao mercado porque 
são uma fotografia do que é o sec-
tor no exterior, ou seja, se o mercado 
apresenta uma determinada silhueta, a 
feira tem de ter essa silhueta”. ao re-
ferir-se à edição de 2009, a responsável 

diz que “a 
f o t o g r a f i a 
deverá ser ana-
lisada à luz da ac-
tual conjuntura que 
ainda ninguém sabe onde 
irá parar”, uma vez que todos 
os dias “há informação nova que tem 
um efeito dominó que afecta todos os 
sectores, incluindo o do turismo. Em 
2009 haverá menos participantes do 
que no ano passado, porque a 
Fitur não é intocável, mas 
a nossa grande aposta 
passa por continu-
ar a estimular o 
mercado como 
sempre temos 
feito”.

joana.justo@portugal.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.pt

local: madrid
data: 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro
organização: iFema

www.fitur.es

mailto:joana.justo@portugal.messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.pt
http://www.fitur.es


feiras 
inTernaCionais

MTa
Exposição Internacional de Maquinaria, 

Ferramentas e Metalomecânica

local: singapura
data: 25 a 28 de março
organização: singapore exhibition 
services pte. ltd.
events@sesallworld.com
www.sesallworld.com

INTErNaTIONaL FOOTwEar 
& LEaTHEr PrODUCTS 
ExHIBITION
Feira internacional de Calçado  
e Artigos em Couro

local: macau (china)
data: 25 a 27 de março
organização: ipim – instituto  
de promoção do comércio  
e do investimento de macau
ipim@ipim.gov.mo
www.ipim.gov.mo

SaLóN IMMOBILIarIO DE 
aragóN
Salão Imobiliário de Aragão

local: Zaragoza (espanha)
data: 26 a 29 de março
organização: Feria de Zaragoza
info@feriazaragoza.com
www.feriazaragoza.com

SISEg – PrOSEg
Feira de Serviços Gerais

local: paris (França)
data: 31 de março a 2 de abril
organização: Tarsus France
czarza@tarsus.fr
www.tarsus.fr

POwEr-DaYS
Feira de Instalações Eléctricas

local: Viena (áustria)
data: 31 de março a 2 de abril
organização: reed messe Wien gmdH
info@messe.at
www.messe.at

CONSTrUMa
Feira Internacional de Equipamentos  
e Materiais de Construção

local: Budapeste (Hungria)
data: 1 a 5 de abril
organização: Hungexpo company 
limited for Fairs and publicity
info@hungexpo.hu
www.hungexpo.hu

TIF
Feira Internacional de Tripoli

local: Tripoli (líbia)
data: 2 a 12 de abril
organização: Tripoli international Fair
info@tripolifair.org
www.tripolifair.org

agrOLEaDEr
Salão Internacional  
da Indústria Agro-Alimentar

local: Tunis (Tunísia)
data: 8 a 11 de abril
organização: Foire internationale de 
Tunis
itf.com@fkram.com.tn
www.fkram.com.tn

HK HOUSEwarE FaIr
Feira de Artigos de Casa e Decoração  
de Hong Kong

local: Hong Kong (china)
data: 20 a 23 de abril
organização: HKTdc – Hong Kong 
Trade development council
exhibitions@tdc.org.hk
www.hktdc.com

COVErINgS
Exposição Internacional  
de Revestimentos e Pedras Ornamentais

local: chicago (eua)
data: 21 a 24 de abril
organização: coverings – national 
Trade productions, inc.
www.coverings.com

IMB
Feira Internacional de Máquinas para 
Confecção e Transformação de Têxteis

local: colónia (alemanha)
data: 21 a 24 de abril
organização: Koelnmesse gmbH
info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

ExPOVaCaCIONES
Feira Internacional de Turismo  
e Tempos Livres

local: Bilbau (espanha)
data: 23 a 26 de abril
organização: Feria internacional de 
Bilbao
fib@feriaint-bilbao.es
www.feriaint-bilbao.es
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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

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#Seoul
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#mexico
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#haia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#dublin
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#londres
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#paris
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#milao
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#vigo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#barcelona
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#rabat
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#madrid
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#merida
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#viena
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#luanda
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
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eMirados ÁraBes unidos 
/ Dubai

esPanHa / Madrid

esPanHa / Barcelona

esTados unidos da aMÉriCa 
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depois da publicação de obras que 
procuram inspiração para a gestão 
e a estratégia de negócios nas obras 
dos clássicos chineses, esta é uma an-
tologia que procura tirar ilações inspi-
radoras recorrendo aos grandes clás-
sicos (como Júlio césar e alexandre, 
o grande) e a outros grande líderes 
da grécia e da roma antigas, sobre 
matérias tão diversas como lideran-
ça, imagem, motivação, estratégia, 
concorrência, trabalho em equipa ou 
delegação de autoridade. “São imen-
sas as potencialidades que o material 

incluído neste livro oferece para pos-
teriores explorações”, diz-se na intro-
dução. os autores são professores de 
estudos clássicos em universidades 
norte-americanas.
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BooKmarKs

a novidade desta obra de João ermida, 
com formação em economia e com lar-
ga experiência na banca e no mercado 
de capitais, é o facto de ele se dedicar, 
actualmente, em full-time, ao método 
que desenvolveu e a que deu o nome 
de “Verdade, Humildade e solidarieda-
de”, sobre o qual dá palestras às em-
presas e escolas de gestão. na óptica 
do autor, a ausência destes valores ou 
instrumentos éticos na forma como 
são governadas as grandes empresas 
globais têm conduzido a alguns es-
cândalos que têm abalado a confiança 
no mundo das empresas e do sistema 
financeiro. a obra sublinha o facto des-
tas organizações terem estado a impor-
tar para o seu ambiente empresarial a 
lógica do oportunismo e dos jogos do 
poder político, que na realidade nada 
têm de produtivo, e que fazem com 
que a mentira pereça mais respeitada 
do que a verdade, descurando a sua 
responsabilidade social para com os ac-
cionistas e os colaboradores.
é, pois, fundamental implementar uma 
cultura de negócios e “humanizar” as 
empresas, dando a conhecer aos actuais 
e futuros gestores as ferramentas para 

as Lições de gesTÃo dos CLÁssiCos

lidar com a actual crise – com as cau-
sas e consequências da mesma – que 
radica, para João ermida, não tanto no 
sistema empresarial e financeiro pro-
priamente dito, mas no esvaziamento 
ético das empresas globais, que deste 
modo procuram resultados rápidos a 
qualquer preço, numa lógica predado-
ra, de não olhar a meios para atingir os 
fins. resultado: a ausência destes valo-
res éticos na gestão das empresas e dos 
negócios, “que são fundamentais para 
que possamos viver em conjunto numa 
sociedade, têm permanecido esqueci-
dos nesses majestosos edifícios onde, 
muitas vezes, se originam grandes 
negócios que irão transformar (para 
pior…) a vida de milhões”, enfatiza 
o autor, que actualmente se dedica a 
projectos de cariz social que têm como 
objectivo ajudar os jovens e os idosos 
mais carenciados. 
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