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No contexto da actual crise internacio-
nal, caracterizado por um cenário de 
incerteza mas também anunciador de 
importantes ajustamentos geopolíticos 
e geo-económicos, o Fórum Económi-
co Mundial 2009, em Davos, debateu, 
numa lógica de reinvenção da realida-
de pós-crise, a refundação do sistema 
financeiro e o redesenho do mundo 
com base na estabilização e recupera-
ção da economia global. 

Neste quadro, o reforço da inovação e 
da competitividade externa das empre-
sas portuguesas para resistir e reforçar 
o combate à conjuntura desfavorável, 
assume-se como um factor decisivo de 
sucesso para consolidar uma dinâmica 
que se manterá no pós-crise.

Foi justamente a pensar na importân-
cia deste factor crítico de sucesso em 
tempo de crise que a Portugalglobal 
deu voz à indústria dos moldes por-
tugueses, ao Engineering & Tooling, 
como um caso de inegável capacidade 
de transformar a crise num factor de 
reajustamento à economia global e de 
afirmação e consolidação da sua voca-
ção exportadora, o que faz dela uma 
indústria líder a nível mundial. 

Contribui para isso a parceria privi-
legiada que os moldes nacionais es-
tabelecem com os centros de saber 
– universidades, centros tecnológicos e 
politécnicos – com uma forte vertente 

de partilha de conhecimento e de in-
vestigação, mas também a sua capaci-
dade de reposicionamento estratégico, 
cuja dinâmica passa pela sua pró-activi-
dade nas iniciativas e parcerias interna-
cionais, assim como pela diversificação 
de clientes, das áreas de negócio e dos 
mercados de destino das exportações, 
um conjunto de factores que serão po-
tenciados pelo Pólo de Competitivida-
de e Tecnologia Engineering & Tooling. 

Ainda no capítulo da actual conjuntura, 
o presidente da COSEC realça a impor-
tância do seguro de crédito como ins-
trumento essencial para apoiar as em-
presas nos países da OCDE (o que inclui 
o mercado interno) e fora da OCDE, 
mercados cuja diversificação é apon-
tada por este responsável como uma 
alternativa consistente para o reposicio-
namento das exportações portuguesas.

E é ainda a crise e a forma de a supe-
rar pela positiva que marca os textos 
dedicados ao sofisticado mas robusto 
mercado francês – onde a AICEP tem 
uma presença consolidada –, com o 
presidente Sarkozy a liderar um plano 
de relançamento da economia france-
sa, que certamente se reflectirá com 
resultados benéficos nas relações das 
empresas portuguesas com este parcei-
ro comercial histórico.

ANA DE CARvAlhO
Directora da Portugalglobal

EDITORIAL
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Portugal é um dos maiores fabricantes de moldes do mundo, sobretudo 
na área dos moldes para plásticos, exportando cerca de 90 por cento da 
sua produção. É um sector com uma evolução marcada pela inovação 
e tecnologia, mas cuja crescente dependência da indústria automóvel 
deverá conduzir ao seu reposicionamento económico, que passa 
pela diversificação de clientes, de áreas de negócio e de mercados de 
destino das exportações. A criação de um Pólo de Competitividade e 
Tecnologia para o sector poderá reforçar a sua competitividade a nível 
internacional e consolidar o futuro desta indústria.

moldes portugueses

vocação 
internacional
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A indústria de moldes portuguesa é 
constituída actualmente por cerca de 
535 empresas, na sua maioria pme, de-
dicadas ao fabrico de moldes e ferramen-
tas especiais, e emprega cerca de 8.350 
trabalhadores. geograficamente, esta 
indústria tem uma distribuição bipolar, 
estando concentrada em duas regiões: 
marinha grande e oliveira de Azeméis. 

sector já muito “clusterizado”, a indús-
tria de moldes tem conhecido um forte 
desenvolvimento, quer em termos de 
produção quer na exportação, revelando 

milhões de euros em 1990 para 252 
milhões em 2007. No ranking dos cin-
co maiores clientes dos moldes portu-
gueses figuram, invariavelmente e no 
período de 2000 a 2007, os países já 
referidos – Alemanha, França, espanha, 
euA e reino unido – embora com alte-
rações na sua ordem de importância.

de acordo com a CeFAmol, a associa-
ção representativa do sector, em termos 
de importância das regiões económicas, 
há uma preponderância dos mercados 
comunitários, sendo de notar uma que-
bra nas exportações para os euA e Cana-
dá nos últimos anos, essencialmente ex-
plicada pela deslocalização de empresas 
clientes existentes nesses países para ou-
tros com baixos custos de mão-de-obra e 
pela depreciação do dólar face ao euro.

em relação às principais industriais clien-
tes dos moldes nacionais, verifica-se o 
crescente peso do sector automóvel nes-
te domínio, que passou de uma repre-
sentatividade de 14 por cento em 1991, 
para mais de 70 por cento em 2007.

em 2008, até setembro (últimos dados 
disponíveis), manteve-se a evolução po-
sitiva das exportações portuguesas de 

“A análise da evolução 
da balança comercial é 
reveladora da forte vocação 
exportadora do sector de 
moldes nacional.”

prINCÍpAIs destINos dos moldes portugueses em 2007

fonte: aiceP/ceFaMol

prINCÍpAIs INdÚstrIAs ClIeNte 2007

fonte: ceFaMol

uma elevada capacidade de adaptação 
às necessidades dos seus clientes e às 
evoluções dos mercados e das tecnolo-
gias. É um sector que ganhou dimensão 
crítica, muito superior ao seu valor de 
produção e de exportação. É também 
uma indústria que “nasceu” internacio-
nalizada e cujos principais clientes são 
empresas multinacionais que actuam no 
mercado de forma integrada e global. 

Não é, por isso, de estranhar que cerca 
de 90 por cento da produção do sector se 
destine à exportação e que entre os clien-
tes de muitas empresas se encontrem 
grandes marcas e produtos mundialmen-
te (re)conhecidos, mas a que raramente 
associamos o nome de produtos portu-
gueses tecnologicamente avançados, 
fruto de apurada investigação e inovação 
desenvolvidas nos últimos anos.

Alemanha, França, espanha, estados 
unidos, reino unido, polónia e méxico 
foram os principais clientes da indústria 
de moldes nacional, em 2007, ano em 
que as exportações do sector ascende-
ram a um valor próximo dos 300 milhões 
de euros, para uma produção total que 
atingiu os 331 milhões de euros.

A análise da evolução da balança co-
mercial é reveladora da forte vocação 
exportadora do sector: o saldo da ba-
lança comercial passou de cerca de 90 

moldes, com uma variação positiva de 
19,8 por cento face aos primeiros nove 
meses do ano anterior e um valor atingi-
do de cerca de 282 milhões de euros. 
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o Novo pólo de CompetItIvIdAde 
Parceria Para vencer
Foi a visão de vanguarda do sector que levou ao desenvolvimento de uma 
Estratégia de Eficiência Colectiva para a criação do Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Engineering & Tooling. A ideia de criar ‘clusters’ nacionais com projecção 
internacional partiu do Governo, na linha do já efectuado em vários países da União 
Europeia, mas cabe aos sectores o seu desenvolvimento e concretização. A indústria 
portuguesa de moldes, há muito internacionalizada e já ‘clusterizada’, não deixou 
passar esta oportunidade para reforçar a sua competitividade a nível mundial.

Costuma dizer-se que em tempos de 
crise, se devem unir todos os esforços 
para a ultrapassar ou, pelo menos, para 
minorar os seus efeitos. esta é uma das 
linhas de força dos empresários do sec-
tor de moldes português que, numa 
conjuntura económica difícil, avançam 
na execução de um plano de desen-
volvimento estratégico, apostando na 
investigação e inovação, na engenharia 
do produto, na diversificação de áreas 

de negócio, no aumento dos mercados 
de exportação.

o novo pólo de Competitividade e tec-
nologia Engineering & Tooling assume-
se, assim, como uma plataforma de 
excelência para a consolidação, afirma-
ção e desenvolvimento desta indústria 
no contexto internacional, com reper-
cussões positivas noutros segmentos 
da economia nacional. Afinal, trata-se 

de uma indústria fortemente integrada, 
internacionalizada e – nas palavras da 
CeFAmol, a associação representativa 
do sector – knowledge-based-enginee-
ring, com lugar de destaque no quadro 
das principais apostas para o desenvol-
vimento da economia portuguesa.

o pólo irá actuar através de dois pro-
jectos âncora, que representam um 
conjunto de acções colectivas em torno 
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do processo de internacionalização do 
cluster e afirmação da marca; dois pro-
jectos mobilizadores na área das novas 
tecnologias; e ainda vários projectos 
complementares a nível da diversifica-
ção de mercados, formação e qualifica-
ção de recursos humanos e desenvolvi-
mento sustentável.

segundo a CeFAmol, foi a visão de 
vanguarda do sector que levou ao de-
senvolvimento de uma estratégia de 
eficiência Colectiva para a criação do 
pólo de Competitividade e tecnologia 
Engineering & Tooling, que envolve em-
presas, a própria associação sectorial, o 
centro tecnológico (CeNtImFe) e uni-
versidades, politécnicos e outros centros 
de saber. No total, o novo pólo agrega 
actualmente 41 empresas e entidades, 
que são responsáveis pela implementa-
ção da estratégia definida para o sector, 
promovendo a sua competitividade num 
contexto internacional.

A indústria de moldes conheceu um 
forte desenvolvimento ao longo dos úl-
timos anos, alargando a sua cadeia de 
valor e de oferta, integrando serviços 
complementares e mais sofisticados, 
tornando-se crescentemente capital e 
conhecimento intensivo. Actualmente, 
refere a CeFAmol, “o sector encontra-
se perfeitamente ‘clusterizado’, inte-
grando a montante do processo produ-
tivo as actividades ligadas à concepção, 
desenvolvimento de produto e proto-
tipagem e, a jusante, a produção de 
peças injectadas e a oferta de produtos 
finais, agregando vários segmentos de 
mercado (de plástico, de vidro, de me-
tal) e uma vasta rede de competências 
técnico-científicas”.

A congregação de todas estas novas 
competências e áreas de intervenção 
levou, inclusive, à criação, em 2004, 
da assinatura Engineering & Tooling 
from Portugal, que é não só cartão 
de visita desta indústria nos mercados 
externos, mas também a confirmação 
numa aposta do sector na inovação 
e tecnologia. o projecto, desenvol-
vido pela CeFAmol em parceria com 
as empresas, vai ter continuidade em 
2009-2010, envolvendo a realização 
de acções promocionais do sector em 
18 mercados distintos, dos tradicionais 

clientes europeus, a outros considera-
dos emergentes e com potencialidades 
para o sector.

o novo pólo de Competitividade vem 
reforçar a intervenção do projecto En-
gineering & Tooling from Portugal, 

de desenvolvimento e competências 
diferenciadoras, ampliando a sua rede 
internacional e afirmando uma marca 
no mercado mundial”, acrescenta a as-
sociação dos moldes portugueses.

Impactos gerados  
pelo pólo
o plano de acção desenvolvido no âm-
bito desta estratégia pretende ter um 
reflexo efectivo na competitividade da 
indústria de Engineering & Tooling, e 
consequentemente na economia na-
cional, não só pelo peso que representa 
per si, mas também pelo efeito multi-
plicador gerado pelo alavancamento 
de novos negócios e interligação a ou-
tros sectores de actividade, preconiza a 
associação do sector.

em termos qualitativos, é esperado um 
crescimento da produção e consequen-
te aumento da rentabilidade das em-
presas, numa aposta clara na oferta de 
produtos de elevado valor acrescentado 
destinados a novos sectores industriais 
e nichos de mercado. saúde, energia e 

“A indústria de moldes 
conheceu um forte 
desenvolvimento ao longo 
dos últimos anos, alargando 
a sua cadeia de valor e de 
oferta, integrando serviços 
complementares e mais 
sofisticados, tornando-se 
crescentemente capital e 
conhecimento intensivo.”

aprofundando-o e dando corpo ao pla-
no estratégico agora definido. Funda-
mentalmente, o pólo pretende “acele-
rar o processo de integração competiti-
va das tecnologias vigentes no cluster, 
antecipar a introdução de novas áreas 
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Ambiente, electrónica e Aeronáutica são 
sectores considerados estratégicos para 
a indústria dos moldes e para o desen-
volvimento do Engineering & Tooling, 
cujo novo posicionamento passa igual-
mente pela diversificação de mercados, 
com enfoque para o desenvolvimento 

de soluções inovadoras em áreas emer-
gentes de elevado crescimento nestes 
sectores, afirma a CeFAmol.

Com o novo pólo pretende-se igual-
mente potenciar a forte relação já 
existente com o sector automóvel, evo-

luindo para uma oferta de soluções nas 
áreas da motorização, novos materiais 
e integração crescente de dispositivos 
electrónicos, permitindo aproveitar as 
oportunidades geradas pelo forte de-
senvolvimento tecnológico que se co-
meça a assistir nestas áreas. 

No mercado internacional, o objectivo é 
alargar a diversificar os mercados geográ-
ficos de actuação, nomeadamente para 
mercados emergentes e/ou com altas ta-
xas de crescimento, e, simultaneamente, 
proceder-se a um reforço da imagem do 
sector através do reposicionamento da 
designação Engineering & Tooling. 

o sector considera igualmente que o 
pólo de Competitividade irá incentivar 
a criação de novas empresas, designa-
damente as de base tecnológica, e me-
lhorar a sua posição competitiva através 
da captação de capital humano qualifi-
cado. “O envolvimento de universida-
des e politécnicos na implementação 
da estratégia para o sector incluirá uma 
sensibilização destas instituições para a 
excelência do Pólo e para a ambição do 
seu plano de acções, sendo assim pos-
sível garantir uma contínua renovação 
dos quadros técnicos e de gestão das 
empresas do sector, que, numa lógica 
de inovação e competição global, de-
verão ser altamente qualificados”, de-
fende a mesma associação. 

Mais de 40 empresas e entidades in-
tegram o Pólo Engineering & Tool-
ing, cuja dinamização passa pela 
participação e intervenção dos seus 
membros que, directamente e de 
forma activa, integrarão as diver-
sas actividades promovidas no seu 
seio. O Pólo terá um papel funda-
mental na implementação da estra-
tégia, gerando efeitos indutores de 
mudança no sector. O grupo está 
aberto à entrada de novos associa-
dos que se revejam na estratégia de 
eficiência e nos objectivos apresen-
tados. O Pólo é constituído pelas 
seguintes empresas e entidades: A. 
Silva Godinho, Bigmould, DRT, DRT 
Rapid, Famolde, Futi, Geco, Imoplas-

tic, Intermolde, LN Moldes, Moldit, 
Moldoeste, Moldoplástico, Mptool, 
Olesa, Planimolde, Ramada, Riber-
mold, Setsa (grupo Iberomoldes), 
SFM, Simoldes, Socem, Somema, 
Tecmolde, Tecnimoplás, Tecnisata, 
TJ Moldes, Topo, Vidrimolde, Vi-
pex, CEFAMOL, CENTIMFE, CENFIM, 
CENI, ANEMM, IPL – Instituto Poli-
técnico de Leiria, ISEL, IST, Univer-
sidade de Aveiro, Universidade do 
Minho e IPN – Instituto Pedro Nu-
nes. A Associação Pool-net – Portu-
guese Tooling Network acompanha 
a implementação do plano estra-
tégico definido para o sector e de 
gestão do Pólo de Competitividade 
Engineering & Tooling.

Pool-net – Portuguese tooling network
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A elevada dependência do sector de 
moldes nacional da indústria automó-
vel irá, certamente, ter reflexos na ac-
tividade das empresas, devido à actual 
conjuntura económica, mas para leo-
nel Costa esta poderá ser uma “grande 
oportunidade” para o sector se reposi-
cionar no contexto internacional. 

Na opinião do presidente da CeFAmol, 
o reposicionamento do sector pas-
sa pela “dinamização de uma nova e 
mais aguerrida postura comercial, não 
só por parte do tecido empresarial mas 
também por parte dos poderes públicos 
tanto os vocacionados para a dinami-
zação da economia nacional (emprego, 
produção, segurança social, inovação, 
etc.), como das suas exportações”. o 
que exige “saber e empenhamento por 
parte de todos os intervenientes”.

“Face à crise vivida no sector automóvel 
há que encontrar alternativas de destino 
para as nossas produções, tanto de mol-
des como de plásticos técnicos”, defen-
de o empresário, que, no entanto, consi-
dera que o que “pode ser um problema, 
pode ser encarado também como uma 
vantagem de percurso e experiência, ga-
nha precisamente na exigente indústria 
automóvel, devendo esta ser encarada 
pela nossa indústria como uma vanta-
gem competitiva muito séria a que se 
alia uma relação qualidade/fiabilidade/
preço que muito dificilmente é superada 
pelos nossos concorrentes”.

e embora a indústria de moldes tenha 
características para continuar a ser um 

presIdeNte dA CeFAmol
crise Poderá gerar novo 
PosicionaMento do sector
A crise actualmente vivida no sector automóvel, responsável por mais de dois 
terços do total da procura de moldes portugueses, poderá constituir uma “grande 
oportunidade” para a redefinição do posicionamento desta indústria em termos 
económicos, sociais e culturais no contexto mundial, considera Leonel Costa, 
empresário e presidente da CEFAMOL.

grande fornecedor do sector automóvel, 
apesar da crise por que atravessa, para 
leonel Costa é “inevitável a procura de 
novas áreas de negócio, oferecendo no-
vas soluções assentes num mais robusto 
conhecimento tecnológico, claramente 
interiorizado nas nossas organizações e 
patente no plano estratégico do sector”. 

precisamente, afirma o presidente da as-
sociação representativa do sector, a “polí-
tica de pólos tecnológicos poderá ter um 
papel decisivo, sendo neste caso expec-
tável uma mobilização, apropriada com 
tais desejos, da comunidade portuguesa 
a quem cabe a responsabilidade nacio-
nal de produção, absorção e difusão dos 
saberes”. para leonel Costa, uma mais-
valia que o novo pólo de Competitivi-
dade e tecnologia trará ao sector será a 
de reunir “diferentes competências para 

um fim comum, do qual se podem reti-
rar proveitos interessantes”, mas apenas 
se “tais proveitos forem de facto mais 
vantajosos que as outras alternativas de 
proveito disponíveis”.  

sobre a parceria entre a CeFAmol e a AI-
Cep para a promoção internacional dos 
moldes portugueses, o presidente da as-
sociação considera que esta “é não só ne-
cessária mas também vital”, devendo, na 
sua opinião, “ser alargada num contexto 
de diplomacia económica e dinamizadora 
de vontades para uma melhoria contínua 
da aplicação de recursos para o desenvol-
vimento do país”. o contributo da AICep 
para o desenvolvimento de “um conjunto 
alargado de iniciativas que visam o refor-
ço do posicionamento do sector no mer-
cado internacional é para nós decisivo”, 
acrescenta leonel Costa. 
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o pólo de Competitividade e tecno-
logia é um “movimento fundamental 
para aumentar as condições para o de-
senvolvimento de projectos de elevada 
intensidade tecnológica e forte visibi-
lidade internacional”, defende victor 
oliveira, do grupo vANgest. o mesmo 
responsável considera também que o 
novo pólo vai contribuir para reduzir 
a dependência (do sector) da indústria 
automóvel “através da dinamização 
de negócios em áreas de enorme po-
tencial, como é o caso da electrónica, 
electrodomésticos, médica, aeronáuti-
ca, embalagem, ambiente e energia”. 

reiterando a importância da criação do 
pólo para a indústria de moldes, Henri-
que Neto, presidente do grupo Ibero-
moldes, vai mais longe e diz acreditar 
que o cluster pode mesmo “constituir 
um ponto de partida, em sintonia com 
outros sectores inovadores, para de-

A opinião dos empresários sobre a criação do Pólo de Competitividade e Tecnologia 
Engineering & Tooling é consensual: este movimento é da maior importância para o 
desenvolvimento dos projectos e das competências do sector nacional de moldes, bem 
como para a sua afirmação internacional. A Portugalglobal ouviu os responsáveis de 
três empresas portuguesas de sucesso que integram o novo cluster.

pólo eNgINeerINg & toolINg
UM investiMento coM FUtUro

senvolver uma indústria nacional de 
novo modelo, mais inovadora e com 
mais conhecimento intensivo”. 

Considera, porém, que, no que respeita 
às competências desta indústria, existe 
uma “relativa incompreensão”, que 
tem “impedido uma maior divulgação, 
nacional e internacional, das capacida-
des do ‘cluster’ e reduzido o seu impac-
to nos mercados internacionais, algo 
que é necessário corrigir rapidamente”. 
Henrique Neto recorda que esta indús-
tria, envolve, além do sector de moldes, 
“a engenharia de produto, a prototipa-
gem, o fabrico de ferramentas especiais 
e as indústrias de injecção de plásticos e 
de metal, de maquinação, de estampa-
gem de produtos metálicos, electrónica, 
têxtil e cortiça, bem como alguns outros 
nichos de conhecimento nacional”. ou 
seja, “Portugal e as regiões da Marinha 
Grande e de Oliveira de Azeméis pos-

suem as empresas e as competências 
necessárias para industrializar qualquer 
produto destinado aos mercados mun-
diais”, acrescenta. 

para Bruno martins, administrador da 
Famolde, a criação do pólo de Com-
petitividade e tecnologia “vem dotar o 
sector de recursos eficazes no domínio 
do acompanhamento e monitorização 
das competências e necessidades no 
âmbito das tecnologias a instalar e/ou 
instaladas de acordo com o desenvolvi-
mento das empresas na inovação, con-
cepção e produção”. o responsável da 
Famolde aponta ainda a relevância do 
novo cluster “no acompanhamento do 
desenvolvimento e do conhecimento 
dos recursos humanos nas empresas, 
contribuindo assim para o melhor de-
sempenho dos meios técnicos e tecno-
lógicos rumo a uma competitividade 
acertada”. 
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Fundado em 1986, o grupo vANgest 
assume-se hoje como uma empresa de 
engenharia, depois de um reposiciona-
mento estratégico que levou à criação de 
três áreas principais: design e engenha-
ria, soluções Industriais e tecnologias da 
Informação, que agregam 12 empresas 
especializadas. o grupo tem sido pio-
neiro na aplicação das mais avançadas 
tecnologias, processos e ferramentas 
tecnológicas, apostando no desenvolvi-
mento de centros de competência com 
elevado nível de especialização.

segundo victor oliveira, administrador 
do grupo, a estratégia da vANgest 
passa pela integração das várias áreas, 
com uma “oferta que vai do design à 
peça final, passando pela engenharia de 
produto, prototipagem (disciplina onde 
a empresa se assume como líder nacio-
nal), produção de calibres de controle 
dimensional e produção de moldes”. 

e é num contexto de expansão e con-
solidação desta estratégia que o grupo 
projectou a construção de duas novas 
unidades de produção. Neste momento 
está em construção uma nova unidade 
para a produção de moldes de grande 
dimensão, com arranque previsto para 
setembro próximo. A nova unidade pre-
tende ser uma referência na área da pro-
dução flexível, recorrendo à mais avan-
çada tecnologia, quer ao nível de produ-
ção, quer ao nível da gestão integrada 
recorrendo às mais avançadas ferramen-
tas de plm (Product Lifecycle Manage-
ment). para março está marcado o início 
de construção de uma segunda unidade 

Normalmente identificada como uma empresa do sector de moldes, a VANGEST 
afirma-se hoje como um grupo de engenharia, dotado das tecnologias mais 
avançadas e cujo know-how e soluções inovadoras são já uma referência no mercado 
internacional. A empresa tem em curso a construção de duas novas unidades 
industriais, que se destacam pela tecnologia instalada.

vANgest 
engenharia PortUgUesa  
de Projecção MUndial

de produção que se dedicará em exclusi-
vo à fabricação rápida de peças em plás-
tico, designada dt2 New Concpet – The 
Rapid Manufacturing Center, segundo 
avançou victor oliveira.

paralelamente ao investimento na área 
de desenvolvimento de produto, o grupo 
prosseguirá também com a permanente 
formação dos seus recursos humanos e 
utilização das mais avançadas tecnolo-
gias, integrando o know-how capitaliza-
do em mais de 20 anos, que lhe permitiu 
ser uma referência no contexto europeu.

situado na região da marinha grande, o 
grupo emprega cerca de 200 colabora-
dores e factura à volta de 25 milhões de 
euros. dos produtos e serviços desenvol-
vidos, 75 por cento destinam-se à expor-
tação, sendo na união europeia que se 
encontra a maior parte dos seus clientes, 
nomeadamente na Alemanha, espanha e 

França, mas também em países como o 
Irão, o Brasil e a rússia. A Bosch, a sie-
mens, a Black&decker, a Nokia ou a phi-
lips são alguns dos seus clientes e, embo-
ra a indústria automóvel seja um dos prin-
cipais sectores para onde vende os seus 
produtos – em projecto estão actualmen-
te moldes para injecção de termoplásticos 
e calibres para controle de qualidade para 
várias marcas de automóveis europeias –, 
o grupo pretende aumentar a produção 
para outros mercados como a electróni-
ca, a área médica ou o ambiente. 

Grupo VANGEST
edifício vangest
estrada de leiria 210 
p.o.Box 199
2431-967 marinha grande 
tel.: +351 244 575 700
Fax: +351 244 575 711 

www.vangest.pt 

http://www.vangest.pt
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Nascido em plena época revolucionária, em 1975, o grupo Iberomoldes é hoje uma 
referência na indústria de moldes portuguesa e nem o espectro da crise parece afectar 
a sua estratégia de desenvolvimento. Exporta para os principais mercados europeus 
a quase totalidade da sua produção, tem uma fábrica no Brasil e um escritório na 
China. O crescimento da empresa passa, designadamente, pelo desenvolvimento da 
engenharia de produtos inovadores e por um reforço da sua área comercial.

IBeromoldes
investiMento sUstenta 
cresciMento do grUPo

os efeitos da actual conjuntura econó-
mica nos resultados da empresa não 
afectaram a determinação estratégica da 
Iberomoldes que tem, nos últimos me-
ses, feito “um grande esforço” na área 
comercial do grupo, contratando mais 
pessoas para trabalhar os mercados in-
ternacionais, como a rússia e a turquia e 
até a Alemanha, dada a sua importância 
no sector automóvel. segundo Henrique 
Neto, presidente do grupo, esse esforço 
permitiu manter o nível de encomendas 
da empresa, existindo “boas perspecti-
vas de crescimento nos componentes 
e sistemas para o sector automóvel”. 
Nesse sentido, o grupo está a investir na 
“duplicação da área fabril da TPE e na 
aquisição de algumas máquinas, sendo 
uma de grande dimensão, destinada a 
alargar a gama de produtos da empre-
sa”, revelou o mesmo responsável.

em termos de estratégia de crescimento, 
a empresa aposta também no desenvol-
vimento da engenharia de novos produ-
tos inovadores, destinados quer aos mer-
cados externos quer ao mercado interno, 
nomeadamente para o sector automóvel 
e electrónica, entre outros. Neste domí-
nio, a Iberomoldes desenvolveu algumas 
patentes de produtos já comercializados, 
ainda que estes representem uma pe-
quena parte das suas vendas e de que é 
exemplo um forno de cozinha que utiliza 
energia solar, adiantou Henrique Neto. 

o grupo Iberomoldes nasceu em 1975 
como empresa meramente comercial, 

apenas dedicada à exportação de mol-
des para a injecção de matérias plásticas, 
mas cedo enveredou pela produção com 
a aquisição de duas empresas do sector, 
a que se juntou, em 1986, a firma fun-
dadora da indústria de moldes em por-

sistemas para o sector automóvel. Final-
mente, em 2003, foi adquirida e reestru-
turada a tpe, hoje com duas unidades 
dedicadas ao fabrico de produtos para o 
sector automóvel e electrónica. 

Actualmente, estas empresas empre-
gam cerca de 900 pessoas, a que se 
acrescentam outras 100 da subsidiá-
ria da Iberoleff no Brasil, produtora de 
componentes para o sector automóvel. 
A Iberomoldes tem ainda um escritório 
na China, com seis pessoas. 

As vendas totais das empresas do grupo 
rondam os 70 milhões de euros, sendo 
que os moldes e a engenharia represen-
tam hoje apenas 25 milhões de euros. A 
quase totalidade da produção do grupo 
destina-se, directa e indirectamente, à 
exportação, para países como a Alema-
nha, espanha, França, suécia, Holanda, 
Bélgica, reino unido, rússia e Irão, en-
tre outros. os estados unidos são, desde 
a fundação do grupo, o maior mercado 
para os moldes exportados pela Ibero-
moldes, mas perderam expressão de-
vido à desvalorização do dólar face ao 
euro, acrescentou Henrique Neto. 

Grupo Ibermoldes
r. Augusto Costa - picassinos po Box 33 
2431-956   marinha grande - portugal 
tel.: +351 244 573 180 
Fax: +351 244 573 188

setcom@set.pt 

www.iberomoldes.pt 

tugal, a Aníbal H. Abrantes, comprada 
na primeira operação de privatização em 
Bolsa realizada em portugal. o cresci-
mento do grupo passou pela aquisição 
e criação de outras empresas, de que se 
destacam a set - Simultaneous Enginee-
ring Technology, dedicada ao desenvol-
vimento, engenharia, prototipagem e 
industrialização de produtos que incor-
porem plásticos, e a Iberoleff, resultante 
da associação à alemã olho e vocaciona-
da para a produção de componentes e 

mailto:setcom@set.pt
http://www.ibermoldes.pt
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A Famolde é uma empresa especializa-
da na produção de moldes para injec-
ção de elevada precisão e complexidade 
técnica de média e pequena dimensão, 
bem como no fabrico de micro-moldes. 
Fundada em 1984, a empresa empre-
ga 80 colaboradores e está equipada 
com tecnologia de ponta, utilizando 
software de gestão que permite a co-
nexão directa entre os departamentos 
de engenharia e as áreas de fabricação. 
este software, explica Bruno martins, 
administrador da empresa, “auto-con-
trola cada fase de produção, de forma 
a garantir o controlo do produto final, 
permitindo cumprir os prazos e satisfa-
zer as exigências dos clientes”.

As novas tecnologias ao serviço dos pro-
cessos de produção “trazem inúmeras 
vantagens e potencialidades”, refere a 

Vocacionada para o fabrico de moldes para a indústria eléctrica, electrónica e 
telecomunicações, a Famolde exporta 98 por cento da sua produção para mercados 
como a Alemanha, Espanha, Suíça e Estados Unidos. Tecnologia e qualidade são 
palavras-chave para o sucesso desta empresa.

FAmolde
Moldada Para exPortar

Famolde
moinhos de Cima - Albergaria
Apartado 139
2431-902 marinha grande
tel.: +351 244 575 390
Fax: +351 244 560 690

famoffice@famolde.pt 

www.famolde.pt 

mesma fonte, explicando que a “inte-
gração de tecnologia de erosão por laser 
apresenta como grande vantagem o fa-
brico directo de cavidades moldantes em 
materiais convencionais, normalmente uti-
lizados no fabrico de moldes de injecção 
segundo processos convencionais, mas 
permitindo obter no final uma ferramenta 
de produção de qualidade superior”. 

segundo Bruno martins, para o sucesso 
da empresa tem contribuído a “compa-
tibilização entre o know-how existente, 
os meios bem dimensionados e os mé-
todos de trabalho”. o responsável da 
Famolde sublinha ainda a importância 
da criação da FamoldeInovation para 
que a empresa possa responder “às 
exigências de clientes ao nível de I&D 
e aplicação de tecnologias alternativas 
de modo a atingir os seus objectivos”.

A Famolde exporta cerca de 98 por 
cento da sua produção, tendo como 
principais clientes países como a Ale-
manha, espanha, suíça e euA. A maio-
ria dos seus produtos destinam-se à 
indústria eléctrica e electrónica e às te-
lecomunicações – 75 por cento do to-
tal –, estando os restantes 25 por cento 
distribuídos pela indústria automóvel, 
biotecnológica e energética. 

mailto:famoffice@famolde.pt
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A parceria entre a indústria dos moldes – Engineering & Tooling – e as instituições 
produtoras de saber, com uma forte valência de investigação, como sejam as 
universidades, os politécnicos e os centros tecnológicos, está cada vez mais 
consolidada em Portugal. Rui Tocha, Director Geral do Centimfe - Centro Tecnológico 
da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, faz um  balanço desta 
relação bem sucedida. 

Rui Tocha

Moldes esTReiTaM Relações 
coM cenTRos de sabeR

A inovação, a competência tecnológica 
e os produtos diferenciadores, como 
factores de competitividade no mercado 
global, estão na ordem do dia do Engi-
neering & Tooling português, o que tem 
conduzido a um natural estreitamento 
de relações entre esta indústria de ponta 
e os centros de saber – universidades, 
escolas e centros tecnológicos e de ino-
vação. Perante os novos desafios que 

enfrentam, as nossas empresas de En-
gineering & Tooling preferem não falar 
de crise, mas antes de “reajustamento 
da realidade das empresas de moldes 
no âmbito da globalização”, como en-
fatiza Joaquim Menezes, presidente do 
Centimfe. Rui Tocha, director geral da 
mesma organização, confirma os bene-
fícios deste esforço de reajustamento e 
mostra-se optimista quanto às significa-

tivas transformações que estão a ocor-
rer neste sector, incontornável, “já que 
se encontra no centro da produção in-
dustrial e contribui directamente para o 
sucesso de outras cadeias de produção 
que se encontram a jusante”, sublinha o 
mesmo responsável.

Na realidade, o Engineering & Tooling 
português, “como resposta ao jogo da 
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concorrência global, tem introduzido 
mudanças significativas no seu com-
portamento: reforçou uma estratégia 
que integra novas competências e que 
aposta forte no desenvolvimento tec-
nológico e no conhecimento intensivo, 
posicionando-se para ser uma indús-
tria líder a nível mundial”, destaca Rui 
Tocha. Nesta medida, a convergência 
entre a indústria e os centros de saber, 
agora potenciada pela constituição do 
Pólo de Competitividade e Tecnologia 
Engineering & Tooling, acentuou-se, 
revelando-se indispensável para a visi-
bilidade e para o sucesso internacional 
desta indústria portuguesa, que é re-
conhecida por ser uma das mais avan-
çadas, do ponto de vista tecnológico, 
e do conhecimento para o desenvolvi-
mento de produtos. 

“Dizer, pois, que hoje temos uma in-
dústria de moldes é redutor, porque a 
indústria de E&T ajuda os clientes a de-
senhar e a conceber peças, produtos e 
sistemas, tem uma grande capacidade 
de engenharia e investiu fortemente 
na área da prototipagem rápida, ou 
seja, tem todos os meios para dar ao 
cliente produtos físicos antes mesmo 
de estes estarem construídos e tem a 
capacidade de lhes apresentar solu-
ções finais”, esclarece Rui Tocha. Esta 
realidade alargou a cadeia de valor: os 
clientes em Portugal podem adquirir 
um pacote de oferta que inclua não 
só o design e a concepção de peças 
ou sistemas, mas também a sua pro-
dução. “Esta é a grande diferença que 
traduz o Engineering & Tooling portu-
guês”, acrescenta. 

Fábricas do futuro
A lista de mudanças estruturantes que 
estão a ser implementadas pelos vários 
actores institucionais e empresariais 
do Engineering & Tooling nacional é 
já extensa. O processo no entanto é 
complexo, já que possui diferentes di-
mensões, explica Rui Tocha: “Por um 
lado, esta indústria está fortemente 
internacionalizada embora represente 
um universo de empresas relativamen-
te pequeno e geograficamente con-
centrado. Por outro, os seus recursos 
humanos são altamente qualificados e 
têm sido objecto, nos últimos anos, de 
uma requalificação sem precedentes, 

com mais engenharia e trabalho em 
rede na produção”. Na realidade, as 
universidades e os politécnicos injec-
taram muitos técnicos e engenheiros 

“O Engineering & Tooling 
português, como resposta 
ao jogo da concorrência 
global, tem introduzido 
mudanças significativas no seu 
comportamento: reforçou  
uma estratégia que integra 
novas competências 
e que aposta forte no 
desenvolvimento tecnológico 
e no conhecimento intensivo, 
posicionando-se para ser uma 
indústria líder a nível mundial.”

nesta indústria, o que tem sido decisivo 
para a consolidação do conhecimento 
e do acesso às novas tecnologias. 

Agora, no Tooling português, todos 
os processos são muito mais céleres e 
possuem uma interligação muito mais 
eficaz, encontrando-se a informação 
muito mais disponível no interior das 
empresas. O processo de tomada de 
decisão é também mais rápido, veri-
ficando-se uma maior funcionalidade 
naquilo que na produção europeia 
se chama “produção ágil”. “Na reali-
dade”, sublinha Rui Tocha, “o nosso 
Engineering & Tooling já corresponde 
bastante bem ao novo paradigma que 
a Comissão Europeia designa por ‘fá-
bricas do futuro’: unidades de peque-
na dimensão, muito flexíveis e ágeis na 
interacção à escala global, e com recur-
sos humanos muito qualificados, em 
termos tecnológicos e até científicos, 
e com uma eficaz adaptação às novas 
tecnologias”. O Engineering & Tooling 
é hoje uma indústria multidisciplinar, 
cujo desenvolvimento depende forte-
mente de continuados e abrangentes 
processos de inovação, articulando de 
forma natural e consistente o network-
ing (trabalho em rede, cooperativo e 
‘coopetitivo’), envolvendo empresas 
e entidades dos Sistema Científico e 
Tecnológico (SC&T), à escala global, na 
procura de soluções diferenciadoras e 
competitivas.

Esta corrida à requalificação, a to-
dos os níveis, do Engineering & Tool-
ing, o aumento da produtividade e a 
afirmação da excelência do produto 
final, tem que ver directamente com 
as novas condições, desafios e preços 
do mercado global. “A resposta ade-
quada só é dada”, sublinha Rui Tocha, 
“quer investindo em novas tecnologias 
quer aumentando continuadamente a 
competência dos colaboradores, mas 
também pelo trabalho em rede – de 
cooperar competindo – de praticar a 
chamada ‘coopetição’, pois tanto no 
âmbito da criação de conhecimento 
como no da internacionalização e das 
parcerias, a ‘coopetição’ é um proces-
so crucial de desenvolvimento”. Este 
é um novo conceito que o Tooling 
português vem confirmando nos últi-
mos anos. 
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Organizações pró-activas
São cada vez mais as empresas que es-
tabelecem relações bilaterais e multila-
terais com universidades e centros tec-
nológicos e de investigação, demons-
trando que são capazes de consolidar 
essas pontes indispensáveis. “A indús-
tria quando se transforma em capital e 
conhecimento intensivos não tem outra 
alternativa senão optimizar os recursos 
que estão disponíveis, nomeadamente 
na sua relação com os centros de sa-
ber, porque o papel da indústria não é 
investigar mas fazer negócio”, diz Rui 
Tocha. Não surpreende, pois, que esta 
indústria esteja internacionalmente in-
serida numa rede instrumental, activa 
e abrangente de desenvolvimento, à 
escala global, integrando um histórico 
de muitos projectos e redes temáticas 
com parceiros de I&D+I, nacionais e 
internacionais, como sejam, entre ou-
tros, o EuroTooling 21, a Rede Nacional 
de Prototipagem Rápida, a Rede CEMI-
CRO ou a Rede IDT. 

“Até agora tudo tem funcionado por 
iniciativa de pessoas que têm um papel 
mais activo e que promovem essa in-
teracção, mas é claro que as empresas 
têm que ser mais pró-activas, como or-
ganizações, junto dos centros de saber 
e não ficarem à espera que estes lhes 
vão bater à porta, o mesmo acontecen-
do com os centros de saber, que tam-
bém não podem ficar à espera que a 

indústria os procure”, refere Rui Tocha. 
“Se não houver diálogo e interacção, 
o que é válido para o desempenho do 
próprio Centimfe, podemos estar a 
apontar os nossos recursos na direcção 
errada, gerando desperdícios e goran-
do expectativas”.

Neste sentido, o Centimfe e a CEFA-
MOL têm estado a construir as pon-
tes necessárias entre a indústria e os 
centros de saber, nomeadamente no 
âmbito do Plano Estratégico para o 
Engineering & Tooling português para 

principais protagonistas do Tooling na-
cional: empresas, associação sectorial 
(CEFAMOL), centro tecnológico (Centi-
mfe), incubadora de empresas (Open), 
Centro de Formação Profissional (Cen-
fim), e as universidades, politécnicos e 
outros centros de saber nacionais, que 
diariamente interagem com esta indús-
tria, bem como parceiros públicos.

“Hoje somos o Pólo de Competitivida-
de de Tooling, que envolve empresas, 
universidades, centros de investigação, 
escolas, mas é claro que não podemos 
ficar de braços cruzados à espera que 
as coisas aconteçam: é imprescindível 
continuar a dinamizar projectos apre-
sentados por empresas, seja isola-
damente ou em parceria com as uni-
versidades e com o próprio Centimfe, 
mesmo sendo já significativo o número 
de projectos de Tooling aprovados pelo 
QREN”, destaca Rui Tocha. 

Investigação  
e desenvolvimento
É aqui que entram também as univer-
sidades e centros de investigação que 
estão envolvidos na dinâmica do Pólo, 
como sejam as Universidades do Mi-
nho de Aveiro e o IST, o Politécnico de 
Leiria, o ISEL, o CENI, o INEGI e o Ins-
tituto Pedro Nunes. “Formámos uma 
associação – a Pool-net - Portugue-
se Tooling Network – que tem como 

“A indústria quando se 
transforma em capital e 
conhecimento intensivos não 
tem outra alternativa senão 
optimizar os recursos que estão 
disponíveis, nomeadamente 
na sua relação com os centros 
de saber, porque o papel da 
indústria não é investigar mas 
fazer negócio.”

os próximos 10 anos. “Para que tal se 
tornasse possível teve lugar um debate 
aprofundado com as empresas e graças 
a este temos hoje enquadramento e vi-
são estratégica”, lembra Rui Tocha. Esta 
visão de vanguarda permitiu a definição 
do Plano Estratégico, que envolveu os 
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missão a gestão e coordenação do 
Pólo de Competitividade Engineering 
& Tooling, enquanto instrumento de 
operacionalização do Plano Estratégico 
recentemente estabelecido para a esta 
Indústria”, faz notar Rui Tocha. Estão 
envolvidas já cerca de 40 empresas 
(muitas representando grupos de em-
presas), que tipificam mais de 80 por 
cento das empresas portuguesas de 
Engineering & Tooling. 

“No contexto europeu temos tido ca-
pacidade de liderança, e com o pro-
jecto Eurotooling 21, liderado pelo 
Centimfe, conseguimos demonstrar à 
Comissão Europeia que o Tooling era 
infraestrutural e que se não existissem 
programas de suporte ID (Investigação 
e Desenvolvimento) para esta área, a 
indústria, no seu todo, corria um risco 
sério a prazo, por falta de suporte e 
de competências básicas de desenvol-
vimento” sublinha o director geral do 
Centimfe. “A importância do Engine-
ering & Tooling tornou-se deste modo 
mais perceptível para os decisores po-
líticos, tanto a nível interno como ex-
terno, sendo evidente que embora o 
Tooling seja ‘invisível’ ao consumidor 
final, tem um efeito multiplicador na 
economia e em todos os sectores”.

Por outro lado, a Plataforma Europeia 
MANUFUTURE, representa hoje um 
activo estratégico junto da Comissão 
Europeia, na definição de muitos dos 
instrumentos de suporte à política In-
dustrial na Europa. O reconhecimento 
da European Tooling Platform, como 
sub-plataforma do MANUFUTURE, 
contribuiu definitivamente para o in-
cremento da visibilidade desta Indús-
tria, assumindo um papel decisivo na 
criação de novos instrumentos de su-
porte à inovação do Tooling Europeu. 
E, este é sem dúvida um trabalho bem 
conseguido do Pólo de Competitivida-
de e Tecnologia Engineering & Tooling.

“Nesta medida, estamos a trabalhar 
regularmente com as universidades, 
que são nossos parceiros naturais. Ti-
vemos, aliás, mestrados em parceria 
com a Universidade do Minho, que 
tiveram um impacto muito positivo na 
promoção da aproximação entre a in-
dústria e os centros de saber”, adianta 

a mesma fonte. As teses de mestrado 
foram feitas por colaboradores das 
próprias empresas, os técnicos da in-
dústria requalificaram-se e hoje muitos 
deles são dinamizadores de projectos 
na área do Engineering & Tooling. Este 
é, aliás, um caso de estudo europeu, 
de sucesso, já identificado no seio do 
MANUFUTURE. É de referir também o 
caso do Manual do Projectista, uma 
colecção de livros de referência con-
cebido por um empresário e projectis-
ta de moldes, entretanto reformado, 
Arnaldo Matos, que veio ter com o 
Centimfe propondo uma obra sobre 
o assunto. “Não publicamos uma, 
publicamos dez, envolvendo não só 
o know-how (e coordenação) do au-
tor, mas também de muitas pessoas 
da indústria, dos fornecedores e das 
universidades. Este trabalho foi revisto 
cientificamente, pela Universidade do 

Minho validando, assim, toda a infor-
mação produzida”, acrescenta o mes-
mo responsável. 

Este conjunto de manuais editados 
pelo Centimfe, passou a ser usado nas 
próprias universidades, politécnicos e 
outras escolas, como bibliografia de re-
ferência. Destaca Rui Tocha que “esta 
é uma indústria que desde sempre per-
cepcionou a importância da sua relação 
com as universidades, politécnicos e 
com a investigação, daí resultando um 
encontro extremamente criativo entre 
o conhecimento tácito e explicito, o 
que facilita a produção de informação 
de alta qualidade e eminentemente 
prática, fundamental para consolidar 
a formação especializada dos recursos 
humanos do Tooling português assim 
como a reconhecida excelência dos 
seus processos e produtos finais”. 
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É um profundo conhecedor do sector dos seguros em Portugal e 
considera que o seguro de crédito é um instrumento essencial para 
apoiar as empresas, quer no mercado interno quer no exterior. Presidente 
da COSEC desde 1996, Miguel Gomes da Costa revela, em entrevista, as 
principais vantagens que as novas linhas de crédito, também garantidas 
pelo Estado, apresentam para as empresas portuguesas na área do seguro 
de crédito. Na actual conjuntura, a diversificação de mercados poderá ser 
uma alternativa para as exportações portuguesas, sobretudo para países 
onde Portugal já tem alguma experiência e relacionamento empresarial, 
afirma o Presidente da COSEC.

Miguel Gomes da Costa

SeGuro de Crédito é eSSenCial 
para apoiar aS eMpreSaS
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Como tem evoluído a actividade da COSEC - 
Companhia de Seguro de Créditos, nomeadamente 
na área do seguro de crédito?
A COSEC actua em duas grandes áreas em termos de produtos 
que são o seguro de crédito e o seguro de caução, também 
estes divididos em dois eixos de actividade. O primeiro destes 
eixos é o que se refere aos seguros por conta própria, que são 
aqueles em que responsabilidade incorrida é da COSEC. O se-
gundo é o da actividade com garantia do Estado português, 
onde actuamos na área do seguro de crédito, de caução e de 
investimento. São duas áreas completamente distintas para 
apoiar as empresas portuguesas. No caso do seguro de crédito 
por conta própria actuamos quer no mercado interno quer no 
mercado externo; na área garantida pelo Estado estamos vira-
dos exclusivamente para a exportação.

Em termos operacionais, os números revelam que a acti-
vidade por conta própria é historicamente muito superior 
à actividade por conta do Estado, devido ao crescente au-
mento do peso dos seguros de crédito no mercado inter-
no. As seguradoras de crédito começaram por ser criadas 
fundamentalmente para apoiar as exportações dos países, 
mas progressivamente em todo o mundo, nomeadamente 
na Europa, as empresas começaram a procurar este instru-
mento para terem as suas vendas garantidas no mercado 
interno. Hoje podemos dizer que cerca de 70 por cento das 
vendas que garantimos são no mercado interno e 30 por 
cento no mercado externo. 

Essa diferença acontece porquê?
Porque realmente as empresas estão mais alerta em relação 
aos riscos do mercado interno, onde a actividade económica 
é mais relevante. O seguro de crédito por conta própria tem 
crescido muito bem nos últimos anos, sempre acima do Pro-
duto; só nos últimos três anos – de 2005 a 2008 – o mercado 
cresceu a uma taxa média de 10,2 por cento. Este crescimento 
reflecte, por um lado, o interesse que as empresas portuguesas 
têm vindo a demonstrar por este produto, mas também o au-
mento do número de operadoras em Portugal. A COSEC este-
ve praticamente sozinha no mercado durante muitos anos, até 
final da década de 90, data a partir da qual se deu a entrada 
de novos operadores em Portugal, nomeadamente espanhóis 
e franceses, muito competitivos.

E onde se posiciona a COSEC neste mercado?
A COSEC é líder em Portugal, com 42 por cento do merca-
do, encontrando-se a uma distância razoável, de 13 pontos, 
do segundo operador. A nossa estratégia passa por continu-
armos a reforçar a liderança em Portugal.

Qual o peso dos produtos que a COSEC gere por 
conta própria e em nome do Estado em termos de 
contributo às exportações portuguesas? 
A COSEC, em 2008, garantiu vendas da ordem dos 17,3 mil 
milhões de euros, dos quais 5,3 mil milhões foram destina-
das aos mercados externos, ou seja, 30 por cento do total. 
O mercado externo é muito importante para a COSEC: uma 
das nossas missões é, precisamente, apoiar as exportações 

portuguesas para mercados tanto da OCDE como fora da 
OCDE.

No mercado externo, as exportações para países da OCDE 
são normalmente garantidas por conta própria, ou seja, pela 
COSEC, e as que se destinam a mercados fora da OCDE têm 
a garantia do Estado português, através de facilidades es-
pecíficas. A estimativa que temos para as exportações em 
2008 aponta para 38,5 mil milhões de euros, dos quais 19 
por cento (7,5 mil milhões de euros) foram para países fora 
da OCDE. Verifica-se aqui, nitidamente, o tradicional peso 
das vendas para mercados da OCDE, designadamente da 

“Uma das missões da COSEC é apoiar as 
exportações portuguesas para mercados quer 
da OCDE quer fora da OCDE.”

União Europeia, e a COSEC não foge à regra de ser nestes 
mercados onde tem maior exposição. Por conta própria, o 
montante que referi de vendas garantidas representará em 
2008 uma cobertura do total das exportações portuguesas 
da ordem 13,5 por cento. 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) emitiu re-
centemente uma informação referindo que, no conjunto 
das empresas que operam em Portugal, o seguro de crédito 
estará a cobrir cerca de 8 mil milhões de euros de vendas 
para mercados externos, o que representa cerca de 21 por 
cento das exportações, o que é um número significativo. 

Quais os países onde é maior a presença da COSEC?
Nos mercados externos, Espanha é, distanciadamente, o país 
onde estamos mais expostos – cerca de 27 por cento do total 
– seguindo-se a França, com 15 por cento, a Alemanha e o 
Reino Unido. A Itália surge em quinto lugar, os EUA em sexto 
e a Holanda em sétimo. Angola, por exemplo, não se encon-
tra sequer nos dez primeiros lugares em termos da exposição 
da COSEC no exterior, apesar de ser o país que mais tem subi-
do no ranking dos principais clientes de Portugal.

Na actual conjuntura económica, e tendo em conta 
que a quebra verificada nas exportações portuguesas 
atinge sobretudo os tradicionais clientes de Portugal 
e não os países fora da UE, como espera que venha a 
evoluir o seguro de crédito?
Nós não podemos fugir a uma crise que é global e em con-
sequência estamos a sofrer também a crise dos países para 
onde mais exportamos. Não há dúvida que estamos a as-
sistir a uma deterioração do risco-empresa – o chamado 
risco de incumprimento empresarial –, o que levou a que 
as seguradoras de crédito, que sofrem directamente esses 
incumprimentos na sua actividade, tivessem de proceder a 
ajustamentos nas suas exposições. Por outro lado, esta situa-
ção tem levado a uma maior procura de exportações para 
novos mercados fora da OCDE, pelo que admitimos que seja 
para estes países que o seguro de créditos tenha um maior 
crescimento relativo.  
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E o que está a ser feito para fazer face a esta situação?
Atento a esta situação, o Governo decidiu criar uma nova fa-
cilidade ou linha de credito para apoiar os seguros de crédito 
para mercados da OCDE, incluindo Portugal, no montante de 
mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões são da res-
ponsabilidade das seguradoras e os outros 500 mil milhões 
são garantidos do Estado. Esta linha, em que o Governo entra 
em parceria equitativa com as seguradoras de crédito, desti-
na-se a aumentar as coberturas em vigor, por forma a aumen-
tar o apoio do seguro às vendas a crédito das empresas.

Esta linha abrange todos as seguradoras no mercado, tendo as 
responsabilidades de 500 mil milhões de euros sido repartidas 
na proporção das quotas das operadoras, ficando a COSEC 
com a maior fatia. Esta linha é essencial para apoiar a activi-
dade económica tanto interna como externamente, destinan-
do-se a PME, mas as grandes empresas poderão também a 
aceder a esta facilidade. Montada com o apoio do sistema de 
Garantia Mútua está já, nesta altura, aberta relativamente ao 
recebimento de candidaturas das empresas nacionais.

Quais são as expectativas da COSEC em relação à 
utilização desta nova facilidade para as empresas?
Estamos convencidos que esta linha, que tem um prazo de vi-
gência de dois anos, terá uma procura muito grande e poderá 
esgotar-se rapidamente, tendo em atenção o momento oportu-
no em que foi criada. Portugal foi o segundo país na Europa a 
montar um sistema destes, logo a seguir à França, que lançou, 

no final do ano passado, um produto com características seme-
lhantes a este. O facto é que Portugal, perante a conjuntura, 
agiu muito rapidamente nesta área, nomeadamente através das 
instituições envolvidas, tanto do Ministério da Economia como 
das Finanças, sendo também de relevar o papel dinamizador da 
iniciativa por parte da AEP. Para acederem a esta linha, as em-
presas devem dirigir-se directamente às seguradoras envolvidas.

E para países fora da OCDE, como tem evoluído a 
actividade da COSEC?
Nos países fora da OCDE, a nossa actividade é por conta e 
ordem do Estado e tem tido uma evolução interessante nos 
últimos três anos. As responsabilidades em vigor por conta do 
Estado têm crescido anualmente: em 2006, ascenderam a 226 

“Estou convencido que esta linha de crédito 
terá uma procura muito grande e poderá 
esgotar-se rapidamente, nomeadamente pelo 
momento oportuno em que foi criada.”

milhões de euros, em 2007, a 340 milhões de euros, e em 2008, 
a 492 milhões de euros. Há aqui uma evolução muito positiva, 
mas onde Angola tem um peso fundamental. Por exemplo, dos 
492 milhões de euros registados em 2008, 83 por cento refe-
rem-se a responsabilidades em Angola. Estas responsabilidades 
têm vindo a crescer desde que foi formalizada a linha de crédito 
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do que nos mercados tradicionais, e por isso esta nova facili-
dade de crédito surge na altura ideal para apoiar os esforços 
dos empresários portugueses para penetrar cada vez mais 
nestes países. Esta linha, que tem também um prazo de vi-
gência de dois anos, está disponível e já está, como referimos, 
a receber propostas por parte das nossas empresas.

Quais os mercados que, apesar de estarem classificados 
como representando maior risco-país, poderão oferecer 
às empresas boas perspectivas de negócios?
A tabela classificativa de risco-país que a COSEC segue a ní-
vel do consensus da OCDE é bastante elucidativa. Num total 
de 206 países que integram esta tabela, cerca de 100 estão 
nos grupos 6 e 7, que são os de maior risco. Mas considero 
que poderá haver oportunidades para as empresas nos países 
onde Portugal já tem alguma experiência, como os do Norte de 
África, concretamente da região do Magrebe, e os do Sudeste 
Asiático, que já têm algum peso na nossa grelha de países fora 
da OCDE. De referir igualmente as potencialidades existentes 
nos mercados tradicionais da América Latina, onde há muito 
para fazer, nomeadamente a Venezuela e o México, ou mesmo 
a Argentina e, como é óbvio, o Brasil, e ainda uma área impor-
tante que são os mercados da Europa Central.

Que conselhos poderá a COSEC dar aos empresários 
portugueses que queiram exportar os seus produtos, 
nomeadamente para países fora da OCDE?
Penso que as novas linhas de crédito poderão ser uma opor-
tunidade excelente para os empresários chegarem a mercados 
que podem constituir uma alternativa, beneficiando de con-
dições excepcionais não só em termos de cobertura como de 
preços. Recordo que o Estado actua predominantemente nas 
operações no médio prazo, passando agora, com a nova linha 
de crédito, a garantir também o curto prazo, que é onde se 
encontra o maior peso das nossas exportações.

de médio prazo, em 2004, que começou com um montante 
de 200 milhões de euros,  posteriormente reforçado para 500 
milhões de euros, estando, nesta altura, por utilizar cerca de 
200 milhões de euros. É uma linha para apoiar projectos de 
médio prazo, até sete anos, e dadas as carências de Angola na 
área das infra-estruturas estamos em crer que será totalmente 
utilizada durante o corrente ano. De referir ainda que de um 

“Penso que as novas linhas de crédito 
poderão ser uma oportunidade excelente 
para os empresários chegarem a mercados 
que podem constituir uma alternativa, 
beneficiando de condições excepcionais, não 
só em termos de cobertura como de preços.”

total de 22 projectos enquadrados nesta linha, apenas seis não 
são do sector das obras públicas e construção. Ainda no âmbito 
do seguro de crédito garantido pelo Estado, a seguir a Angola, 
temos Cabo Verde – com cerca de 10 por cento da nossa expo-
sição das responsabilidades em vigor – e o Brasil. 

De que forma poderão ser potenciadas as 
exportações para estes mercados?
Com esse objectivo, o Governo lançou também, recentemen-
te, outra facilidade de crédito para apoiar as exportações por-
tuguesas para países fora da OCDE, incluindo o México e a 
Turquia, que é garantida pelo Estado e gerida pela COSEC. É 
igualmente uma linha de crédito de mil milhões de euros, que 
apresenta algumas características importantes, já que se desti-
na a cobrir exportações (transacções comerciais) de curto pra-
zo, até dois anos, que, como se sabe, constitui a grande fatia 
das nossas vendas ao exterior. Além disso, tem uma taxa de 
prémio bonificada, uma percentagem de cobertura mais eleva-
da e um processo simplificado de aprovação, por forma a dar 
uma resposta mais célere aos pedidos. 

Qual é a expectativa da COSEC em relação a esta linha?
Em minha opinião, e apesar de ser muito importante, esta 
linha de crédito vai necessitar de um esforço adicional dos 
nossos empresários, dado estar em causa a entrada em 
novos mercados ou o aumento das vendas para mercados 
onde já trabalham. Esta linha está já a ter uma procura sig-
nificativa, mas penso que com um desenvolvimento mais 
gradual do que a que foi criada para os países da OCDE.  

Considera que a aposta das empresas portuguesas na 
diversificação de mercados de destino dos seus bens 
e serviços poderá ser um caminho a seguir na actual 
conjuntura económica?
Penso que é uma alternativa que já está no terreno. As nossas 
exportações têm crescido bastante para fora da OCDE, mais 

Dos produtos que disponibiliza às empresas com 
negócios internacionais, quais registam maior procura? 
Qual o cliente preferencial da COSEC para esses 
produtos e quais os principais sectores abrangidos?
A carteira de clientes da COSEC acompanha o tecido em-
presarial português, maioritariamente constituído por pe-
quenas e médias empresas. Temos uma carteira importante 
a nível das grandes empresas exportadoras, mas a grande 
massa de clientes são as médias empresas. No mercado in-
terno, os sectores principais garantidos são os de materiais 
de construção, o comércio e indústria de produtos alimen-
tares e bebidas, e a fabricação de produtos metálicos no 
mercado externo, as indústrias da madeira, da pasta e papel 
e do têxtil, vestuário e calçado.
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guradoras de crédito estão, na actual conjuntura, a ajustar 
a sua rentabilidade técnica ao risco de mercado, embo-
ra, até agora, não tenha surgido qualquer problema com 
estas seguradoras em termos de solvência. Além disso, o 
Estado tem a possibilidade, como está a fazer, de colocar 
linhas de crédito no mercado sem ter necessidade de na-
cionalizar as seguradoras de crédito à semelhança do que 
se passa no mercado euroepu e mundial. A COSEC é pri-
vada há muitos anos, tem uma estrutura accionista muito 
concentrada, já que é detida em partes iguais pelo BPI e 
pelo grupo alemão Alianz. 

O seguro de caução também é importante, sobretudo no mer-
cado interno, nos sectores de empreitadas e fornecimentos e 
nas cauções aduaneiras e fiscais. Este produto representa cerca 
de 11 por cento do total de prémios, sendo a COSEC igual-
mente líder de mercado no âmbito da indústria seguradora. 

Quais as vantagens comparativas que a COSEC 
oferece às empresas face às disponibilizadas pelas 
suas homólogas?
A COSEC oferece um know-how de 40 anos e uma expe-
riência muito grande do mercado nacional. Esse know-how 
está centrado numa importante base de dados que é fun-
damental na análise e no acompanhamento dos riscos e na 
informação que damos aos nossos segurados relativamente 
à capacidade de créditos dos clientes. Por outro lado, a nível 
de mercado externo, os clientes da COSEC beneficiam da 
ligação à rede internacional do nosso accionista estrangeiro, 
o grupo Alianz, que através da Euler Hermes está presente 
em 40 países, fornecendo informação sobre riscos de crédito 
nesses mercados. A COSEC procura ainda manter uma re-
lação muito personalizada com os clientes, apoiando-os ao 
longo das vigências das suas apólices e mantendo o diálogo 
no sentido de, sobretudo nestes períodos mais difíceis que 
estamos a atravessar, explicar tecnicamente as decisões que 

“Actualmente, cerca de 70 por cento das ven-
das que garantimos são no mercado interno e 
30 por cento no mercado externo.”

são tomadas. De relevar também a forte ligação comercial 
que mantemos com o nosso accionista BPI que, nesta altura, 
constitui, através dos seus Centros de Empresas, o principal 
canal de distribuição da COSEC.

O Prof. Daniel Bessa defendeu recentemente a 
nacionalização do seguro de crédito para que 
o acesso das empresas a este instrumento seja 
facilitado. Concorda com esta posição?
Penso que estas declarações terão surgido porque as se-

Quais foram os resultados operacionais da COSEC no 
último ano e por comparação com o anterior?
Em termos de prémios a COSEC cresceu em sintonia com 
a tendência de mercado, cerca de 14 por cento em 2008, 
o que significa que mantivemos a quota e a liderança do 
mercado, que era um dos nossos grandes objectivos. No 

entanto, 2008 foi um ano marcado por duas vertentes im-
portantes, dado que a área dos investimentos foi muito 
afectada pela evolução do mercado de capitais, e na área 
técnica o aumento da sinistralidade conduziu a resultados 
inferiores aos do ano anterior, o que fez com que, neste 
domínio, este tenha sido um ano com uma performance 
inferior à do ano anterior. O sector de seguros em Portugal 
teve, em 2008, uma sinistralidade da ordem dos 102 por 
cento, segundo avançou também a APS, percentagem que 
espelha o actual risco do mercado português. 
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Faria & Bento
Apartado 1000 Aljubarrota
2460-711 Alcobaça
Tel. 262 505 270
Fax: 262 505 274

sergio.faria@fariabento.pt 

www.fariabento.com 

FARiA BEnTo
CerâmiCa inovadora
Sem enjeitar o seu passado de experiência feito, a Faria Bento soube adaptar a sua 
oferta aos mercados mais exigentes. Especializou-se em louça utilitária, de grande 
durabilidade e resistência, o que lhe trouxe a possibilidade de explorar oportunidades 
na hotelaria e na restauração a nível internacional. Uma empresa mergulhada num 
processo criativo permanente, face à exigência dos clientes e ao pouco tempo de vida 
comercial dos produtos.

Produzir cerâmica em massa não é com 
a Faria Bento. A empresa percebeu os 
mercados, soube ajustar-se e apostou no 
design, na qualidade do produto e do ser-
viço. Soube respeitar a tradição herdada 
do talento excepcional de dois grandes 
ceramistas, o Sr. Bento e o Sr. Faria, e jun-
tou-lhe as ideias inovadoras e a criativida-
de dos seus jovens designers. Em 2008, 
atingiu um volume de negócios de cerca 
de 4 milhões de euros, 97 por cento dos 
quais oriundos da exportação.

Para além desta aposta combinada na tra-
dição e no design criativo e inovador, na 
Faria Bento, o investimento anual em i&D 
ascende a 5 por cento das vendas, indis-
pensável num sector com estas caracterís-
ticas e num quadro de crise generalizada 
nos mercados. numa recente entrevista, 
Sérgio Faria, administrador, afirmou: “as 
empresas para resistir têm de ter inicia-
tiva, poder criativo, pessoal técnico à al-
tura e condições para desenvolver novos 
produtos; já lá vai o tempo em que era o 
cliente que vinha à nossa procura”.

o que leva então, clientes tão exigentes 
dos segmentos do retalho e profissional, 
no Reino Unido, Espanha, França, itália 
ou Benelux, a preferirem os produtos da 
Faria Bento? na faiança, destinada ao 
mercado do retalho e para as áreas do 
interior, decoração e gift, a diferenciação 
para a concorrência faz-se ao nível do 
design e da decoração. no grés porce-
lânico, para os dois segmentos de mer-
cado, o sucesso foi garantido também 
pelo design mas, acima de tudo, pela 
funcionalidade. São peças utilitárias de 
servir à mesa, com propriedades que lhes 
permite resistência à chama, ao forno, ao 
micro-ondas, ao congelador e à máquina 
de lavar louça. na linha flameware, os 
clientes também são atraídos pelas várias 
funções dos produtos, já que cumprem 
todos os passos essenciais na preparação, 
reserva e apresentação dos alimentos.

Embora os produtos decorativos mante-
nham o seu espaço na Faria Bento, a lou-
ça utilitária ocupa hoje cerca de 80 por 
cento da produção da empresa. Através 
dela, foram conseguidas mais oportuni-
dades de diferenciação no mercado e a 
possibilidade de concorrer nos mercados 

internacionais da hotelaria e da restau-
ração. nessa estratégia de abordagem, 
a Faria Bento centra os seus esforços no 
trabalho conjunto com distribuidores lo-
cais ou agentes adequados ao seu per-
fil. As feiras representam também uma 
forte aposta de marketing e a empresa 
tem sido presença assídua nos principais 
certames mundiais do sector.

Segundo Sérgio Faria, “num cenário de 
crise, só a contenção de custos e a gestão 
de um portfolio de produtos com aptidão 
e flexibilidade para competirem em alturas 
difíceis, uma logística acertada e um rela-
cionamento muito próximo com os clien-
tes poderão minimizar os seus efeitos”.

A produção mensal ronda as 130 mil 
peças e a empresa tem, neste momen-
to, cerca de 150 trabalhadores. 

outra das grandes armas da empresa 
na luta pelos mercados é a sua agilida-
de. Para responder com rapidez às exi-
gências dos clientes, num sector onde a 
vida do produto é curta e impõe investi-
mento contínuo, e onde a mão-de-obra 
pode pesar 40 por cento dos custos e 
a energia entre 12 a 14 por cento. Por 
isso, ciente da importância capital do de-
sign e da criatividade, a empresa recusa 
a grande produção e confere à faiança, 
ao grés porcelânico e ao flameware, o 
seu cunho particular, o grande factor de 
diferenciação face à concorrência.

mailto:sergio.faria@fariabento.pt
http://www.fariabento.com
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Apenas nos últimos três anos, cerca 
de 800 CoBUS foram exportados para 
muitos pontos do mundo. Desde o seu 
aparecimento, em 1990, mais de 400 
aeroportos dos cinco continentes utili-
zam estes autocarros, montados sobre 
chassis Mercedes-Benz e com carroçarias 
saídas da linha de produção exclusiva da 
CaetanoBus. Seis anos após o início da 
produção em série, o CoBUS já tinha 
uma carteira de clientes que lhe garantia 
cerca de 90 por cento do mercado mun-
dial deste tipo de veículos, o que se man-

SAlvADoR CAETAno
Cobus arrasa ConCorrênCia
É portuguesa a grande solução para diminuir o tempo entre o ‘check in’ e o 
embarque e entre a aterragem e o levantamento das bagagens. O COBUS é um 
autocarro para uso exclusivo em serviço de aeroportos, que já conta com cerca de 
2.500 unidades a operar por todo o mundo.

tém até hoje. Segundo fonte do grupo 
Salvador Caetano, “a tendência é para 
aumentar ainda mais a quota de merca-
do, pois estamos a falar de um universo 
de 1.200 aeroportos, o que significa um 
mundo de oportunidades de crescimen-
to”. vem de longe esta veia exportadora 
do grupo português, remonta a 1967 o 
primeiro contrato de exportação de au-
tocarros para o Reino Unido.

Em 2002, a fundação da CaetanoBus, 
resultante de uma joint-venture com 

o grupo Daimler Chrysler, reforçou a 
qualidade da linha de produção das 
carroçarias, sempre numa linha de con-
tinuidade da actividade fundadora do 
grupo Salvador Caetano, pioneiro em 
Portugal das técnicas de construção 
daquelas estruturas, e reforçou a ver-
satilidade e a inovação das carroçarias 
utilizadas no CoBUS. Desde então, 
são constituídas por perfis especiais de 
alumínio, ligados através do sistema 
Co-BolT, mundialmente patenteado, 
e oferecem modelos de lotação entre 



40 e 112 passageiros. Também foram 
criadas novas versões para responder 
às crescentes necessidades do merca-
do. Merecem destaque a versão CnG 
e Euro5 ao serviço do ambiente, a ver-
são CREW BUS para serviço exclusivo 
da tripulação de Airbus A380, a versão 
SCAn 3000 para a segurança dos ae-
roportos e a viP/Business Class para as-
segurar a comodidade dos passageiros 
mais exigentes.

no universo de clientes destes auto-
carros destacam-se os mercados espa-
nhol, italiano, francês, chinês, alemão, 
iraniano, russo e polaco, com algumas 
dezenas de unidades CoBUS a circula-
rem em vários aeroportos nos respecti-
vos territórios.

Actualmente concentrado numa hol-
ding designada por grupo Salvador 
Caetano SGPS, SA, este gigante portu-

guês do sector dos veículos para trans-
porte de passageiros, tem um volume 
de negócios superior a 1,6 mil milhões 
de euros e é responsável por mais de 
6.000 postos de trabalho, distribuídos 
por cerca de 100 empresas associadas, 
dispersas por Portugal, Reino Unido, 
Espanha, Alemanha, Cabo verde e 
Angola. Também no mercado interno, 
o grupo goza de grande notoriedade, 
desde que, em 1968, se tornou repre-
sentante exclusivo para todo o territó-
rio português da marca Toyota. 

Grupo Salvador 
Caetano (SGPS, SA)
Av. vasco da Gama, 1410
4434-956 vila nova de Gaia
Telefone: +351 227 867 000

www.gruposalvadorcaetano.pt 

gruposalvadorcaetano@rigorcg.pt 

Características exclusivas do Cobus
-  Carroçaria totalmente em alumí-

nio com total resistência à corro-
são e durabilidade de 25 anos.

-  O sistema CO-BOLT permite uma 
flexibilidade de alterações que 
personalizam o COBUS de acordo 
com os requisitos de cada cliente.

-  Produção em série numa linha de 
produção exclusiva com a garantia 
de melhoria contínua dos proces-
sos de produção e qualidade.

-  Baixo consumo de combustível 
– 3,3 litros por hora.

-  A conjugação do baixo consumo 
com uma lotação de 112 passagei-
ros, com o piso rebaixado e três 
portas de cada lado, resulta no veí-
culo de transporte de passageiros 
mais eficiente e económico.

-  Chassis Mercedes-Benz produzido 
exclusivamente para o COBUS.

- Excelente serviço pós-venda.
-  Produto de uma parceria entre  

empresas (Daimler-Chrysler/salvador 
Caetano), líderes de mercado e reco-
nhecidas internacionalmente.

http://www.gruposalvadorcaetano.pt
mailto:gruposalvadorcaetano@rigorcg.pt
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frança

A França é um mercado sofisticado, com uma classe média e média 
alta com elevada propensão para o consumo de produtos inovadores 
e, nos anos mais recentes, para o consumo de produtos estrangeiros 
sempre associados a tendências. Membro fundador da União Europeia 
e um grande impulsionador da Zona Euro, 3º maior parceiro comercial 
de Portugal e 5º investidor no nosso país, como está a França a reagir à 
crise? Embora se perspective um crescimento negativo do PIB em 2009, a 
robustez da economia gaulesa e dos seus grandes grupos empresariais, em 
conjunto com o plano de relançamento em curso poderá contribuir para o 
cenário defendido por algumas teses mais optimistas, que apontam para 
uma recuperação equilibrada em 2010.

Plano de emergência combate a crise
>Por tErEsA MoUrA, dIrEctorA coordEnAdorA do cEntro dE nEgócIos dA AIcEP EM FrAnçA
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Com 64 milhões de habitantes, um PIB 
anual de cerca de 1.900 mil milhões de 
euros e um PIB per capita de 30.000 
euros, a França é a 5ª maior econo-
mia do mundo, a 2ª maior economia 
da Europa, a 5ª maior exportadora e a 
6ª maior importadora a nível global, e 
o primeiro destino turístico mundial. É 
membro do G7 e, ao nível da União Eu-
ropeia assume, desde sempre, um pa-
pel de liderança que se tem acentuado 
ao longo dos últimos anos.

O sector terciário representa 75 por 
cento do PIB francês (turismo, distri-
buição, banca e seguros), seguido do 
sector industrial, o que corresponde a 
mais de 20 por cento. Os grandes gru-
pos empresariais franceses estão entre 
os líderes mundiais de indústrias como 
o automóvel, a aeronáutica e aeroespa-
cial, a farmacêutica, a indústria energé-
tica e as telecomunicações.

A França é o primeiro produtor agrícola 
europeu e a segunda potência agrícola 
mundial, depois dos EUA. Neste momen-
to, é um dos membros da Zona Euro mais 
afectado pela crise económica, que incide 
em especial nas indústrias automóvel e 
da construção, duramente atingidas pela 
quebra da procura mundial.

O presidente Sarkozy multiplica as me-
didas de combate à crise. O executivo 
francês nomeou mesmo um ministro 
para crise, Patrick Devedjian, para lide-
rar o plano de relançamento da econo-
mia, dotado de um envelope financeiro 
de 26 mil milhões de euros. No referido 
plano, destacam-se medidas como os 
apoios à indústria automóvel, a selecção 
de empreendimentos em todo o país 
cuja construção terá também apoios pú-
blicos, ou a supressão, anunciada a 5 de 
Fevereiro último, da “taxa profissional” 
cobrada às empresas pelas colectivida-
des locais e calculada sobre os respecti-
vos factores de produção.

Para além dos apoios específicos à ban-
ca e ao sector automóvel, o plano de re-
lançamento assenta num forte apoio ao 
investimento, incluindo o lançamento 
de mil novos projectos, cobrindo um le-
que alargado de sectores e distribuídos 
por todo o território francês. Estão igual-
mente previstas medidas de estímulo ao 

consumo, nomeadamente pela via de 
apoios directos aos desempregados e à 
classe média baixa, cujo poder de com-
pra tem sido mais afectado.

A robustez estrutural da economia fran-
cesa, a existência de uma classe média-
alta dinâmica e a implementação do 

ções. De destacar o aumento de 10,4 
por cento registado em 2007, superior 
ao acréscimo do total das exportações 
portuguesas nesse ano. Os principais 
produtos fornecidos são os veículos e 
componentes automóveis – reflectindo 
o impacto nas trocas dos investimentos 
franceses (Renault, PSA) em Portugal 

plano de relançamento económico cre-
dibilizam as projecções de recuperação 
do país já em 2010.

– seguidos do calçado, das máquinas e 
dos equipamentos industriais.

O impacto da crise, nomeadamente no 
sector automóvel, nas trocas entre os 
dois países, foi já sentido em 2008, com 
decréscimos registados no principal sec-
tor de exportação: os veículos e compo-
nentes (menos 18 por cento até Setem-
bro de 2008), mas também no sector do 
calçado (menos dez por cento), neste 
caso reflectindo a retracção do consu-
mo. Esta é uma situação claramente 
conjuntural, tendo presente que antes 
da contracção actual, existia uma ten-
dência consistente de aumento das nos-
sas exportações para França. Em plena 
situação recessiva, o país continua a ser 
o nosso terceiro parceiro, verificando-se 
mesmo, em 2008, um aumento de um 
por cento nas expedições de máquinas 
e equipamentos, aspecto relevante do 
ponto de vista económico.

“A robustez estrutural 
da economia francesa, a 
existência de uma classe 
média-alta dinâmica e a 
implementação do plano  
de relançamento económico 
credibilizam as projecções  
de recuperação do país já 
em 2010.”

A França, cliente de 
referência de Portugal 
A França é o nosso terceiro parceiro co-
mercial (cliente e fornecedor). Cabem 
a este mercado 12 por cento e 425 
milhões de euros das nossas exporta-
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aicep Portugal  
global - Paris
Agence pour l’Investissement  
et le commerce Extérieure
Ambassade du Portugal

3, Rue de Noisiel
75116 Paris
França
Tel.: +33 1 45 054 410
Fax: +33 1 45 051 725
aicep.paris@portugalglobal.pt 

Devemos naturalmente continuar o es-
forço de promoção dos nossos produtos, 
em particular em sectores de mais alta 
incorporação tecnológica, nos bens de 
consumo de qualidade e de design di-
ferenciado. O mercado francês valoriza 
cada vez mais a elevada relação qualida-
de/preço dos produtos portugueses.

Nos bens de consumo, referência espe-
cial às fileiras casa, mobiliário e artigos 
de decoração: em França, consolida-se 
o interesse pela produção e design ino-
vador vindo de Portugal. A importante 
presença nacional no Salão Maison & 
Object, um dos maiores e mais exigen-
tes, a nível mundial, nestas fileiras, é 
um exemplo. A edição de Janeiro de 
2009 contou com 66 expositores por-
tugueses, situando Portugal nos países 
com maior participação. Reconhecendo 
o facto, a associação Paris Capitale de 
la Création, que agrega as feiras fran-
cesas com influência nas tendências da 

so país da maioria dos grandes grupos 
empresariais franceses. Os sectores de 
destino desse investimento são o au-
tomóvel, químico, farmacêutico, eléc-

termos de receitas, que atingiram mil 
milhões de euros em 2008, valor que 
representa um aumento de oito por 
cento face a 2007. Com efeito, a par 
da Holanda, a França foi o único país 
que, já num cenário de recessão, con-
tribuiu para o aumento de receitas.

A AICEP no mercado
Um programa de contactos directos 
com empresas, na óptica do comércio 
e do investimento, marca as iniciati-
vas do Centro de Negócios em Fran-
ça. Merecem destaque também, em 
colaboração com a Embaixada, uma 
série de eventos sectoriais, visando 
promover áreas onde a capacidade 
e a oferta nacional é mais relevante 
face à procura do mercado, caso dos 
equipamentos hoteleiros, das biotec-
nologias ou do potencial de forneci-
mento para a indústria aeronáutica, e 
em que a colaboração com a Câmara 
de Comércio e Indústria de Paris ou o 
MEDEF (Movimento de Associações 
Francesas) tem sido vital para o suces-
so destas acções.

De grande importância também um 
número significativo de encontros em-
presariais em todas as regiões de França, 
envolvendo os Consulados portugueses 
e as Câmaras de Comércio e Indústria 
locais, visando divulgar o potencial e 
a oferta nacionais. Neste âmbito, em 
2008, foram contactadas mais de 100 
empresas em Toulouse, Rouen e Orleães 
e, em 2009, estão previstas acções se-
melhantes em Bordéus, Marselha, Lille 
e Clermont-Ferrand. Uma menção espe-
cial para a colaboração com a Câmara 
de Comércio e Indústria Franco-Portu-
guesa, da qual a AICEP é membro fun-
dador, nas iniciativas dirigidas à comuni-
dade empresarial de origem portuguesa, 
muito relevante em França. 

moda e decoração, assinalou este pres-
tígio com uma iniciativa em honra dos 
expositores portugueses.

Menção ainda aos fluxos de investi-
mento. A França é o 5º maior investi-
dor em Portugal, com presença no nos-

melhoria e aposta na internacionali-
zação das nossas empresas para este 
mercado, que, neste contexto, gozam 
de uma imagem bastante positiva.

Nota final para o turismo: a França é 
o nosso 3º maior mercado emissor em 

“Em plena situação recessiva, 
o país continua a ser o 
nosso terceiro parceiro, 
verificando-se mesmo, em 
2008, um aumento de um 
por cento nas expedições de 
máquinas e equipamentos, 
aspecto relevante do ponto 
de vista económico.”

trico e electrónico, as tecnologias de 
informação e os serviços (distribuição, 
transportes e hotelaria). O fluxo inver-
so é mais modesto: a França é o 15º 
destino do investimento de Portugal no 
exterior. Existe uma clara margem para 
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relações económicas 
Portugal-frança
A França é um parceiro comercial histórico, de grande relevo no contexto das 
relações bilaterais portuguesas, ocupando o terceiro lugar no ‘ranking’ dos clientes 
e dos fornecedores e assumindo um papel destacado como investidor no nosso país. 
Mesmo no momento de crise que a generalidade das economias mundiais atravessa, 
manteve as posições relativas e continua a representar para as nossas empresas um 
dos mercados de eleição.

A França é um dos principais parceiros 
comerciais de Portugal, tendo ocupa-
do, nos últimos anos, a 3ª posição no 
ranking dos principais clientes e for-
necedores. O peso relativo do país no 
contexto das exportações portuguesas, 
que vinha diminuindo desde 2004, re-
gistou um ligeiro aumento em 2007, 
fixando-se em 12,6 por cento. Também 
as chegadas provenientes de França, 
contrariando a tendência de anos an-
teriores, viram a sua quota aumentada 
em 2007, atingindo cerca de 8,7 por 
cento das importações portuguesas.

No contexto do comércio externo fran-
cês, Portugal assume maior importân-
cia enquanto destino das exportações 
francesas, surgindo na 16ª posição do 
ranking dos clientes (com uma quota 
de 1,24 por cento em 2007), do que 
como origem das importações, apare-
cendo neste caso na 18ª posição do 
ranking dos fornecedores (com uma 
quota de 0,92 por cento).

A balança comercial bilateral é tradicio-
nalmente desfavorável a Portugal, tendo-
se verificado um aumento sucessivo das 

expedições ao longo dos últimos anos, 
que atingiram cerca de 4.743 milhões de 
euros em 2007, o que representou um 
aumento de 10,4 por cento relativamen-
te ao ano anterior, bastante superior ao 
crescimento das expedições portuguesas 
para a União Europeia (7,8 por cento). 
Também as chegadas registaram uma 
evolução positiva, alcançando aproxima-
damente 4.938 milhões de euros de 2007 
(mais 10,6 por cento que em 2006).

Até Outubro de 2008, relativamente 
ao período homólogo do ano ante-
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EvOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

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

Jan/out
2008

Jan/out
08/07
Var. % 

Exportações 3.702.515 4.132.790 4.191.700 4.267.805 4.743.380 6,5% 4.015.050 3.857.659 -3,9%

Importações 4.085.822 4.335.411 4.295.801 4.463.559 4.937.848 4,9% 4.001.476 4.345.504 8,6%

Saldo -383.307 -202.621 -104.100 -195.753 -194.469 -- 13.574 -487.845 --

Coef. Cobertura 90,6% 95,3% 97,6% 95,6% 96,1% -- 100,3% 88,8% --

fonte: ine - instituto nacional de estatística
notas: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2003-2007        Valores estimados para 2004 e anos seguintes

rior, verificou-se uma diminuição das 
expedições portuguesas para França 
de quase 4 por cento, bastante mais 
acentuada que o decréscimo das ex-
pedições para a UE (menos 0,04 por 

2006. As máquinas e aparelhos eléc-
tricos e mecânicos ocupam a segun-
da posição, com uma quota de 13,1 
por cento, e apesar de terem perdido 
algum peso na estrutura das expedi-
ções, apresentam alguma estabilidade 
em termos absolutos. O calçado e o 
vestuário ocupam, respectivamente, o 
3º e o 4º lugar no ranking das expe-
dições, com quotas de 8,1 por cento 
e 7,3 por cento. Em conjunto, estes 
quatro principais grupos de produtos 
representaram, em 2007, cerca de 52 
por cento das expedições portuguesas 
para o mercado francês.

Os dados apurados referentes aos pri-
meiros dez meses de 2008 permitem 
concluir que os veículos automóveis, o 
calçado, as máquinas e aparelhos eléc-
tricos e a cortiça foram os sectores que 
mais contribuíram para a diminuição 
das expedições para França. As chega-
das provenientes de França apresentam 
um maior nível de concentração do que 
as expedições, com os quatro principais 
grupos de produtos – veículos e outro 
material de transporte (25,6 por cento), 
máquinas e aparelhos (16,9 por cento), 

produtos químicos (12,7 por cento) 
e produtos agrícolas (9,5 por cento) 
– a apresentarem 65 por cento do total  
adquirido em 2007.

Investimento e turismo
A França assume uma posição de rele-
vo enquanto investidor estrangeiro em 
Portugal. É habitual presença nos luga-
res cimeiros do ranking dos investido-

“Quanto a produtos, realce 
para os veículos e outro 
material de transporte, que 
representaram, em 2007, 23,2 
por cento das vendas a França 
(registaram um aumento de 
16 por cento face a 2006). “

cento), que poderá ser explicada pela 
crise económica que assola o país e 
pela consequente quebra generalizada 
de procura. Por outro lado, as chega-
das provenientes de França registaram 
um aumento de 8,6 por cento.
 
Quanto a produtos, realce para os 
veículos e outro material de trans-
porte, que representaram 23,2 por 
cento das vendas a França em 2007, 
aumentando 16 por cento face a 

res, tendo, em 2007, ocupado o 5º lu-
gar com uma quota de 11,2 por cento. 
Até Setembro do último ano, mantinha 
essa posição, representando 12,1 por 

os dados apurados referentes 
aos primeiros dez meses 
de 2008 permitem concluir 
que os veículos automóveis, 
o calçado, as máquinas e 
aparelhos eléctricos e a 
cortiça foram os sectores 
que mais contribuíram para 
a diminuição das expedições 
para França.
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cento do total de investimento directo 
estrangeiro (IDE) em Portugal.

No que respeita à sua posição de recep-
tor de investimento directo português no 
exterior (IDPE), a França só assumiu um 
papel de relevo em 2004, quando ocu-
pou a 5ª posição com uma quota de 4,2 
por cento. Em 2006 e 2007 o posiciona-
mento da França baixou para o 15º lugar, 
mas os indicadores do terceiro trimestre 
de 2008 mostram um aumento signifi-
cativo do investimento português neste 

atingiu perto de 3,2 mil milhões de eu-
ros. Os últimos dados disponíveis rela-
tivos a 2008 (até Setembro), permitem 
constatar que se verificou um aumento 
de 6 por cento do investimento direc-
to francês em Portugal face ao período 
homólogo do ano anterior.
As aplicações de capital destinaram-se às 
áreas de comércio, por grosso e a reta-
lho, actividades imobiliárias e alugueres, 
serviços prestados às empresas, activida-
des financeiras e indústrias transforma-
doras, que representaram, em conjunto, 
95 por cento do total em 2007.

Nos primeiros nove meses de 2008, re-
lativamente ao mesmo período do ano 
anterior, assistiu-se a um aumento de 
investimento no comércio por grosso e 
a retalho e na indústria transformado-
ra, enquanto as actividades imobiliárias 
e financeiras registaram uma evolução 
negativa. Actualmente existem em Por-
tugal mais de 300 filiais e participações 
francesas nos mais diversos domínios 
de actividade.

No turismo, integrando a carteira dos 
principais mercados emissores para 
Portugal, a França deteve, em 2007, a 
posição mais relevante quando avaliada 
pelo indicador das receitas, onde ocu-
pa a segunda posição do ranking dos 
mercados emissores para Portugal, com 
uma quota de 15,1 por cento. Ao nível 
dos hóspedes e das dormidas surge na 
4ª e na 5ª posição, respectivamente. A 
região de Lisboa, a Madeira e o Algarve 
são os principais destinos dos turistas 
franceses em território nacional. 

Pontos fortes Pontos fracos

•  Uma das maiores economias 
mundiais, líder em vários sectores;

•  Mercado interno importante e com 
elevado poder de compra;

•  Centros de I&D mundialmente 
reconhecidos;

•  Mercado atractivo para o 
investimento;

• Mão-de-obra qualificada;
• Excelente rede de infra-estruturas.

•  Taxa de desemprego estruturalmente 
elevada (8 por cento);

•  Interdependência económica muito 
relevante entre França e Alemanha;

• Fiscalidade relativamente elevada;
•  Diálogo social tendencialmente 

conflituoso.

Oportunidades Ameaças

•  Capacidade de mutação da industria 
para “novos sectores”, como as 
biotecnologias;

•  3° parceiro comercial de Portugal, 
aumento constante das nossas 
exportações até 2007;

•  Oportunidades crescentes no sector 
dos serviços;

•  Percepção positiva da relação 
qualidade/preço dos produtos 
portugueses.

•  Balança comercial francesa 
deficitária em 2007-2009;

• Indústria automóvel em dificuldade;
•  Diminuição (embora lenta) do peso 

da indústria na economia (menos 
185 mil empregos na industria em 
2005-2007);

•  Fragilidade social, acentuada em 
2008/09 pelos despedimentos 
colectivos na indústria.

ANáLISE SWOT DO MERCADO

mercado, recuperando para a 6ª posição, 
com uma quota de 4,4 por cento. 

Desde 2003, e no que respeita ao inves-
timento directo francês no nosso país, 
observam-se valores anuais de inves-
timento bruto sempre acima de 3 mil 
milhões de euros, embora acompanha-
dos de montantes de desinvestimento 
igualmente significativos. Em termos 
de média anual, os valores de investi-
mento cifraram-se em 3,7 mil milhões 
de euros, enquanto o desinvestimento 
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A crise económica e financeira que atra-
vessa o mundo traz inevitáveis repercus-
sões nas relações económicas bilaterais, 
mesmo naquelas cuja solidez havia sido 
firmada ao longo dos tempos e que as-
sentava, por essa razão, num quadro tra-
dicional de estabilidade e confiança. 

Assim, e por muito que gostássemos 
que tal não viesse a acontecer, há que 
convir que as ligações luso-francesas 
– nos domínios comerciais, de investi-
mento ou de turismo – correm hoje ris-
cos de serem afectadas, neste cenário 
quase global de recessão, que não tem 

desafiar a crise
o novo chefe da diplomacia portuguesa em Paris, espera instituir um quadro de 
relação muito íntima com os principais agentes económicos nacionais a operarem no 
mercado francês e contribuir para a fidelização dos nossos clientes tradicionais. Um 
texto do Embaixador de Portugal em França, Francisco seixas da costa.

data marcada para a sua atenuação 
ou desaparição. Num contexto como 
o que atravessamos, sustentar um dis-
curso de despropositada euforia seria 
uma atitude algo patética, uma mera 
negação da realidade. Não contem co-
migo para isso.

Quero com isto dizer que, chegado a 
Paris como novo Embaixador português, 
me deparo hoje com um terreno que, à 
partida, passa a ser diferente daquele 
que se desenhava de há uns anos para 
cá, no qual prosperavam as diferentes 
linhas de crescimento económico. 

Perante isto, parece-me óbvio que te-
mos de mudar de rumo, porque este 
estado de coisas, porque é bem dife-
rente, passa a exigir da parte de todos 
nós novas e talvez muito mais profissio-
nais respostas.

Desde logo, importa “desconstruir” os 
efeitos que a crise possa estar já a gerar 
nas diversas dimensões do nosso quadro 
de relacionamento económico, identifi-
cando sectorialmente as razões das mu-
danças entretanto detectadas e começar 
a tentar perceber as linhas tendenciais 
de uma sua possível superação. 
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Para essa finalidade, conto poder instituir 
um quadro de relação muito íntima com 
os agentes económicos, cuja capacidade 
de detecção, no terreno, das alterações 
dos mercados passa a ser da maior im-
portância para todas as estruturas oficiais 
que enquadram a nossa acção externa. 
Mais do que nunca, importa-nos ouvir 
com atenção e vir a retirar do que nos for 
dito pelos operadores todas as ilações que 
possam justificar mudanças de filosofia 
e acção, no âmbito dos nossos próprios 
mecanismos de promoção e apoio. 

É esse esforço que tenciono potenciar, 
a muito curto prazo, em íntima ligação 
com a nossa Câmara de Comércio, en-
volvendo quer os agentes económicos 
portugueses que operam no mercado 
francês, quer o conjunto dos principais 
empreendedores franceses que hoje são 
nossos tradicionais clientes. Fidelizar os 
clientes tradicionais é a palavra de ordem 
para a nossa acção comercial em França. 

Mas as crises foram sempre, paradoxal-
mente, um momento para novos secto-
res encontrarem as suas oportunidades. 
E porque em Portugal, nos últimos anos, 
tem vindo a verificar-se a emergência de 
novas tipologias de empresas, por vezes 
dedicadas a áreas antes nunca explora-
das no quadro da internacionalização 
económica, marcadas por formas de 
modernidade e pela adesão a novas e in-

teressantes propostas tecnológicas, que-
remos contribuir para lhes proporcionar 
montras de visibilidade no mercado fran-
cês. Essa será sempre a melhor forma de 
tais unidades, quase sempre mobilizadas 
por gente jovem e ambiciosa, poderem 
vir a garantir a hipótese de conquista de 
lugares de futuro no novo tecido de re-
lacionamento económico que vai acabar 
por afirmar-se no pós-crise.

francês, da mesma forma que esses mes-
mos capitais se revelaram – e continuam 
a revelar – um factor importante para o 
nosso próprio tecido económico. É do 
interesse oficial português continuar o 
diálogo com os grandes grupos france-
ses, bem como com PME de certos sec-
tores com vocação externa, com vista a 
sublinhar as vantagens comparativas que 
o mercado português, como campo de 
investimento, continuará a proporcionar. 
Quem já lá actua desenha, aliás, o nosso 
melhor cartão de visita. 

Uma palavra especial para o turismo. Os 
últimos tempos vinham a definir um inte-
resse crescente da França pelo mercado 
português, um mercado que é competi-
tivo no preço, acolhedor na oferta e com 
uma variedade que tem muito a ver com 
as profundas ligações culturais e de civili-
zação que nos aproximam. Procuraremos 
que essa tendência se não perca.

Em todas as áreas, em suma, vamos 
tentar responder à crise com mais tra-
balho, mais imaginação e maior diver-
sidade de propostas. E o Embaixador 
de Portugal está à plena disposição dos 
agentes económicos – portugueses ou 
franceses – para os ajudar a encontrar 
os melhores caminhos para a concreti-
zação dos seus interesses. 

FrAncIsco sEIxAs dA costA
Embaixador de Portugal em França

“Quero com isto dizer que, 
chegado a Paris como novo 
Embaixador português, me 
deparo hoje com um terreno 
que, à partida, passa a ser 
diferente daquele que se 
desenhava de há uns anos 
para cá...”

Falar de novos investimentos, num 
quadro de recessão, pode parecer uma 
ideia despropositada nos dias que cor-
rem. Mas todos temos de perceber 
que um país como a França, com uma 
economia potencial sempre de grande 
pujança à escala global, mantém uma 
linha estratégica de afirmação econó-
mica externa que tende sempre a ver 
muito para além da conjuntura. 

No passado, Portugal foi um espaço 
interessante para algum investimento 
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Um casamento feliz celebrado em 2003, 
é o que se pode dizer da parceria entre a 
Constructel e a France Telecom. Através 
dela, a empresa ganhou o estatuto de 
parceiro estratégico do gigante das tele-
comunicações francesas. As operações 
sucedem-se e, nos próximos três anos, 
estão assegurados contratos no valor 
de 100 milhões de euros. Muito recen-
temente a Constructel foi seleccionada 
para a reconstrução da rede telefónica 

duplicar esse valor em 2009. E, com o 
objectivo de alargar o portfolio de solu-
ções, adquiriu uma empresa especialis-
ta na área da instalação e manutenção 
de redes de energia e telecomunicações 
em túneis rodoviários e ferroviários.

 O mercado de telecomunicações fran-
cês é um dos mais competitivos da Eu-
ropa. Segundo fonte da Constructel, 
“temos conseguido uma capacidade 

ao lançamento de novas redes de infor-
mação em fibra óptica, o que, segundo 
a mesma fonte, “vai alterar o paradig-
ma do mercado de telecomunicações 
europeu e demonstra a nossa reactivi-
dade à inovação”. Depois da presença 
nas Caraíbas, está em estudo o alarga-
mento da parceria a outros países onde 
os dois grupos já marcam presença.

A aposta no mercado francês é decisi-
va. Depois da liderança nos mercados 
português, angolano e moçambicano 
de construção e reparação de redes de 
telecomunicações, a França vale pela 
dimensão e pelo potencial de expansão 
para outros países. 

A qualidade e competência da constructel, associadas ao prestígio e dimensão da 
France telecom, projectaram a empresa do universo Visabeira global para uma 
posição de grande destaque no exigente mercado francês de telecomunicações.

CONSTRUCTEL
uma Parceria feliz

constructel France
Plateau de Lautage
42, Av. des Longories – Bat. F 1º
26000 valence – France
Tel.: +33 475 555 493

constructel@visabeiraglobal.com 

www.constructel.fr 

do sudoeste francês e para a reparação 
da rede da France Telecom nas Caraíbas, 
danificada pelo furacão Dean.

Só no mercado francês, a Constructel 
terminou o ano com uma facturação a 
rondar os 20 milhões de euros e prevê 

de adaptação a desafios muito exi-
gentes e demonstrado competência 
no domínio da engenharia de redes de 
telecomunicações”.

Neste momento, a Constructel trabalha 
no projecto da cidade de Paris relativo 

mailto:constructel@visabeiraglobal.com
http://www.constructel.fr
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ROFF PORTUGAL
cresce no mercado francês

A decisão de abrir a filial de Paris, mos-
tra a atenção da Roff nos mercados e 
na concorrência. Instalada há dois anos 
no coração da capital francesa, no nú-
mero 21 dos Campos Elísios, a empre-
sa tem todas as razões para sorrir com 
a aposta feita. Aparentemente ganha 
face aos resultados obtidos. Em 2008, 
o volume de negócios da Roff France 
chegou aos 4,3 milhões de euros. Con-
ta já com 40 consultores a trabalhar 
nos projectos franceses e entraram na 
carteira de clientes empresas tão im-
portantes como a Marie (produtos con-
gelados), a Perenco (extracção de pe-
tróleo), a Decayeux STI (transformação 
de metais) ou a NM Médical (grossista 
de equipamento médico).

O investimento foi ditado pelas condições 
de mercado. No território francês, a taxa 
de penetração do software de gestão em-
presarial proposto pela Roff era dos mais 
baixos da Europa e a oportunidade de do-
tar a empresa de uma maior abrangência 
internacional garantiram a operação.

Fundada em1996, a Roff é hoje o maior 
integrador de sistemas de informação em-
presarial SAP em Portugal, com mais de 
250 consultores, tendo atingido, em 2008, 
um volume de negócios consolidado de 
20 milhões de euros. A internacionaliza-
ção – iniciada em 2006 com a abertura de 
uma outra filial em Angola, onde a Roff já 
operava desde 1999 – é o suporte da sua 
estratégia de crescimento sustentado. 

A Roff é parceira de negócio da SAP, de 
origem alemã, a maior empresa de soft-
ware empresarial do mundo, e utiliza, 
como associada, a plataforma SAP Bu-
siness Suite, para trabalhar em conjunto 
com a casa mãe em qualquer lugar e a 
qualquer hora. 

Associada ao líder mundial de software empresarial, a roff Portugal abriu uma 
filial no mercado francês, onde, em dois anos apenas, atingiu níveis de crescimento 
notáveis. os seus produtos destinam-se a áreas como as finanças, a gestão, a logística, 
os recursos humanos e as tecnologias de informação.

roFFglobal France
121, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
France
Tel: +33 1 727 185 50
 
eduardo.parente@roffglobal.com 

www.roffglobal.com 

mailto:eduardo.parente@roffglobal.com
http://www.roffglobal.com


País em ficha

Área: 543.965 km2 (excluindo os Territórios 
e Departamentos ultramarinos)

População: 61,2 milhões de habitantes  
(estimativa Janeiro 2006) 

densidade populacional: 112,5 hab./km2 
(2006)

designação oficial: República Francesa

chefe do estado: Nicolas Sarkozy (eleito 
em 6 de Maio de 2007, por cinco anos)

Primeiro-ministro: François Fillon 
(nomeado em 17 de Maio de 2007)

data da actual constituição: Referendada 
a 28 de Setembro de 1958 e promulgada a 6 
de Outubro do mesmo ano. Entrou em vigor 
a 1 de Janeiro de 1959.

Principais Partidos Políticos: Union pour 
un Mouvement Populaire (UMP), partido 
formado pela fusão entre o Rassemblement 
pour la République (RPR), o Démocratie 
Libérale (DL) e uma parte da anterior Union 
pour la Démocratie Française (UDF); Parti 
Socialiste (PS); Front National (FN); Parti 
Communiste Français (PCF); Parti Radical de 
Gauche (PRG); verts; Rassemblement Pour 
la France (RPF). A UDF sofreu, em Maio de 
2007, uma cisão em duas partes – UDF-
Mouvement Démocrate (MoDEM) e Parti 
Social Libéral Européen (Nouveau Centre), 
aliado ao UMP. 
As próximas eleições presidenciais e 
legislativas estão previstas para Abril/Maio e 
Junho de 2012, respectivamente.

capital: Paris (2,14 milhões de habitantes; 
a aglomeração parisiense tem cerca de 9,9 
milhões) (2005)

outras cidades importantes: Lyon; 
Marseille; Lille; Bordeaux; Toulouse; Nice; 
Nantes; Strasbourg; Toulon; Douai-Lens.

religião: A maioria da população 
é cristã e 73% é católica; existem 
outras denominações cristãs e também 
muçulmanos e judeus.

língua: A língua oficial é o francês. Dos 
numerosos dialectos regionais destacam-se 
o bretão e o basco.

unidade monetária: Euro (EUR) 
1 EUR = 1,3705 USD (média anual 2007) 
1 EUR = 1,5527 USD (média Março 2008)

Ranking em negócios: Índice 7,80  
(10 = máximo)

Ranking geral: 18 (entre 82 países) 
(EIU – 14 Abril 2008)

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

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado (2007):  
Exp.+ Imp. (bens e serviços) / PIB = 55,3% 
Imp. (bens e serviços) / PIB = 28,6% 
Imp. / Imp. Mundial 2006 (bens) = 4,3%

Fontes:  The Europa World Yearbook 2005 
The Economist Intelligence Unit 
(EIU) - Country Report January 
2008 
EIU – Country Profile 2007 
EIU Viewswire Abril 2008 
WTO – World Trade Organization 
Banco de Portugal 
COSEC

Paris

frança
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para além dos negócios

esta é, antes de mais, uma grande me-
trópole caótica, confusa e aquariana, 
cujo baptismo celebrado há 455 anos 
no páteo do real colégio em 25 de Ja-
neiro de 1554, pelo padre manuel da 
nóbrega, marcou para sempre a Histó-
ria do Brasil de 500. 
logo que se chega ao aeroporto de 
guarulhos, o ar tépido e o cheiro a 
chuva combinam bem com o movi-
mento de pessoas e dos carros nas 
imediações. são paulo tem mais de 11 
milhões de habitantes e isso nota-se 
logo à chegada. é uma das cinco maio-
res cidades do mundo e aqui fala-se, 
com todo o orgulho, o português. 
siga as placas anunciando a saída e 
tome um táxi do lado de fora, junto 
ao passeio onde se encontram localiza-
das as principais locadoras. assegure-
se que está a entrar no veículo de um 
posto anunciado com placa própria e 
não num qualquer carro que passe e se 
afirme táxi. em são paulo tudo é possí-
vel, depende de si tornar a experiência 
num momento para mais tarde recor-
dar – positivamente! 
são paulo, a rebelde e indisciplinada 
que é hoje, a mais completa, diferente 
e prolixa cidade do mundo de língua 

São paulo Fez 455 anos... !
portuguesa, onde diariamente circulam 
mais de 6 milhões de veículos por ruas 
estreitas e sombreadas, por largas ave-
nidas engarrafadas até ao último minuto 
do dia, recebê-lo-á de braços abertos.
se preferir um programa cultural visite 
antes de mais o museu paulista e a pina-
coteca do estado. ambos lhe darão um 
panorama completo do Brasil histórico 
e actual, com os seus principais perso-
nagens nas artes da pintura e escultura. 
o museu da língua portuguesa é um 
dos mais belos locais do mundo para 
um português se perder por umas duas 
horas. dependendo da mostra em ex-
posição, tudo gira à volta da língua por-
tuguesa e aí é possível ver o quanto os 
brasileiros amam a nossa (deles) língua. 
o mercado municipal e a adjacente rua 
25 de março são dois locais que deixam 
muitos centros comerciais à míngua. Vi-
site-os e perceberá como a mistura que 
compõe este povo convive bem entre si 
e com o passado e o presente. 
no início, são paulo desenvolveu-se a 
partir do porto de santos por onde eram 
escoadas as matérias-primas agrícolas, 
nomeadamente o café. Hoje o café do 
Brasil tomou a forma moderna de ex-
presso, ou café puro, e é tomado numa 

qualquer esplanada em frente ao museu 
de arte de são paulo ou na livraria cul-
tura, localizada no mais antigo centro 
comercial, conhecido por conjunto na-
cional, e de preferência na companhia 
de amigos. em sampas tudo é pretexto 
para conviver, principalmente quando a 
viagem é de negócios.
Finalmente, não deixe de passear a pé 
pela avenida paulista que atravessa 
a cidade moderna e financeira, a pri-
meira avenida asfaltada há cerca de 
100 anos com betume importado da 
alemanha. recuperada para os peões 
que circulam diariamente pelos seus 
passeios largos (1,2 milhões ao dia) é 
aí que se realizam as mais animadas 
manifestações e festas da cidade. ali 
se encontram algumas das melhores 
livrarias, centros comerciais, teatros, ci-
nemas e claro, o mundo das finanças. 
e também aqui, na paulista, se convive 
bem e a toda a hora nos cafés e bares 
de rua, lanchonetes e restaurantes para 
todos os feitios e gostos. 

parabéns são paulo de piratininga. Que 
contes muitos!

REDE AICEP PORTUGAL GLOBAL
centro de negócios para a américa do sul
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notícias

Portugal é 15º em Globalização

portugal é o 15º país mais globaliza-
do numa lista de 158 países, ficando 
à frente de países da União europeia 
como a França, espanha, itália, alema-
nha e reino Unido, segundo o Index of 
Globalization 2009 publicado pelo KoF 
- swiss economic institute. consideran-
do apenas os países da Ue27, portugal 
posiciona-se em 11º lugar.

o Index of Globalization mede 24 variá-
veis inerentes a três das principais dimen-
sões da globalização: económica, social e 
política. na primeira dimensão, portugal 
ocupa a 16ª posição (12ª no contexto da 
Ue27), na segunda a 33ª posição (18ª no 
contexto da Ue27), enquanto na dimen-
são política figura na 18ª posição (11ª no 
contexto da Ue27).

AICEP e ISCTE assinam  
protocolo estratégico

a aicep e o instituto superior de ciên-
cias do trabalho e da empresa (iscte) 
assinaram um protocolo de coopera-
ção que visa o desenvolvimento, ges-
tão e partilha de conhecimento entre 
ambas as instituições, em matérias tão 
diversas como o ensino, a formação, a 
investigação aplicada, bem como inicia-
tivas de promoção integrada nas áreas 
pedagógica, científica e cultural.
na cerimónia de assinatura, Basílio Hor-
ta realçou a proximidade cada vez maior 
da aicep relativamente às universidades, 
que se encontram em rápido proces-
so de internacionalização, e às escolas, 
assim como a inteira disponibilidade da 
logística global da agência de promoção 
portuguesa, principalmente da sua rede 

externa, “que cobre cinco continentes e 
que está inteiramente ao serviço do co-
nhecimento e das empresas portugue-
sas”. segundo o presidente da aicep, a 
agência está aberta a todos os protoco-
los que contribuam para potenciar as re-
des de conhecimento e a sua interacção 
com empresas e mercados, reforçando a 
presença e competitividade internacional 
das pme e da economia portuguesas. 
além do presidente do iscte, luís reto, 
estiveram também presentes na assina-
tura o ministro da ciência, tecnologia 
e ensino superior, mariano gago, o 
coordenador nacional do plano tecno-
lógico, carlos zorrinho, e o secretário 
de estado adjunto da indústria e inova-
ção, castro guerra.

no âmbito do Qren foram abertos, até 
final do ano passado, 438 concursos 
ou períodos de candidatura, dos quais 
248 foram já encerrados e decididos, 
anunciou fonte oficial. no total, foram 
aprovadas mais de 11 mil candidaturas 
a que corresponde um investimento 
superior a 8 mil milhões de euros nos 
projectos apoiados. 

QREN aprova 
investimentos  
de 8 mil milhões

Portugal sobe  
5 lugares da tabela 
de inovação  
da Europa

o European Innovation Scoreboard 
2008, divulgado pela comissão euro-
peia, revela que portugal subiu 5 luga-
res no ranking da inovação, passando 
da 22ª para a 17ª posição na Ue27. 
esta melhoria, que se deve aos resulta-
dos do plano tecnológico, traduziu-se 
numa taxa de crescimento nos indica-
dores de inovação acima do dobro da 
média europeia. portugal foi mesmo o 
5º país que mais progrediu na Ue27. 
de acordo com o gabinete do coorde-
nador do plano tecnológico, para este 

salto qualitativo contribuiu a evolução 
verificada nos indicadores relativos à 
qualificação dos recursos humanos, no 
qual portugal figura como o país eu-
ropeu que mais progrediu. o relatório 
revela ainda que portugal foi também 
o 5º país europeu que mais melhorou 
no indicador relativo aos efeitos econó-
micos de inovação.



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  
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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
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INVESTIMENTo DIRECTo  
Do EXTERIoR EM poRTuGal 2004 2005 2006 2007 2007 

Jan./Nov.
2008 

Jan./Nov. Var. 07/08

IDE bruto 27.111 27.677 32.791 30.054 27.525 27.729 0,7%

IDE desinvestimento 25.553 24.517 23.780 25.939 22.892 24.489 7,0%

IDE líquido 1.558 3.160 9.011 4.115 4.634 3.240 -30,1%

IDE Intra uE 22.637 25.477 28.384 26.514 24.269 24.768 2,1%

IDE Extra uE 4.474 2.200 4.407 3.540 3.256 2.961 -9,1%

unidade: Milhões de euros 

IDE Intra uE 83,5% 92,1% 86,6% 88,2% 88,2% 89,3% –

IDE Extra uE 16,5% 7,9% 13,4% 11,8% 11,8% 10,7% –

% Total IDE bruto

inVestimento directo com o eXterior

IDpE bruto - Destinos 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08 IDpE bruto - Sector 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08

Holanda 31,0% -36,0% activ. Imobiliárias; out. Serviços 69,0% -25,9%

Espanha 17,0% 10,5% activ. Financeiras 10,9% 28,8%

Brasil 9,7% 55,5% Ind. Transformadora 6,2% -22,4%

angola 8,4% 69,3% Construção 5,9% 102,9%

França 4,1% 321,3% Comércio 5,6% 50,2%

>principais dados de inVestimento (ide e idpe) e eXportações.

INVESTIMENTo 
e EXpoRTaçõES

IDE bruto - origens 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08 IDE bruto - Sector 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08

alemanha 21,3% 12,3% Ind. Transformadora 33,2% 17,0%

Reino unido 17,1% 8,3% Comércio 28,3% 21,3%

Holanda 13,2% -11,1% activ. Imobiliárias; out. Serviços 21,8% -15,3%

Espanha 12,5% -4,9% activ. Financeiras 6,3% -26,1%

França 12,4% 12,8% Transportes; Comunicações 4,3% -20,3%

 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%

unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de portugal

INVESTIMENTo DIRECTo  
DE poRTuGal No EXTERIoR 2004 2005 2006 2007 2007 

Jan./Nov.
2008 

Jan./Nov. Var. 07/08

IDpE bruto 11.952 9.781 9.824 12.337 9.836 8.213 -16,5%

IDpE desinvestimento 5.949 8.083 4.267 7.794 5.513 6.021 9,2%

IDpE líquido 6.002 1.697 5.557 4.542 4.323 2.192 -49,3%

IDpE Intra uE 9.552 6.613 6.232 8.056 6.936 5.522 -20,4%

IDpE Extra uE 2.399 3.168 3.592 4.280 2.900 2.691 -7,2%

unidade: Milhões de euros 

IDpE Intra uE 79,9% 67,6% 63,4% 65,3% 70,5% 67,2% –

IDpE Extra uE 20,1% 32,4% 36,6% 34,7% 29,5% 32,8% –

% Total IDpE bruto



estatísticas
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eXportações de Bens e serViços

CoMÉRCIo INTERNaCIoNal 2005 2006 2007
2007 

Jan./Nov.
2008 

Jan./Nov.
Var. 07/08 
Jan./Nov.

Var. 07/08 
Jan./Dez.E

Exportações bens 30.710 34.511 37.589 34.875 35.505 1,8% 0,6%

Exportações bens uE27 24.569 26.722 28.820 26.801 26.280 -1,9% -3,4%

Exportações bens Extra uE27 6.141 7.789 8.769 8.074 9.226 14,3% 13,5%

unidade: Milhões de euros        E - Estimativa aICEp

Exportações bens uE27 80,0% 77,4% 76,7% 76,8% 74,0% – –

Exportações bens Extra uE27 20,0% 22,6% 23,3% 23,2% 26,0% – –

unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur Cont.

Espanha 27,2% -1,8% angola 516 81,8%

alemanha 12,9% -0,5% Singapura 130 20,6%

França 11,8% -5,4% México 104 16,6%

angola 5,8% 33,7% Reino unido -156 -24,8%

Reino unido 5,5% -7,4% Espanha -179 -28,5%

Itália 3,8% -6,2% França -237 -37,6%

Eua 3,6% -23,9% Eua -395 -62,7%

Exp. Bens - produtos 2008 (Jan./Nov.) % Total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur Cont.

Máquinas; aparelhos 18,9% -2,7% Combustíveis Minerais 589 93,5%

Veículos, out. Mat. Transporte 12,6% -1,3% agrícolas 254 40,3%

Metais Comuns 8,8% 1,2% alimentares 153 24,2%

Vestuário 6,2% -7,7% Vestuário -184 -29,2%

Combustíveis Minerais 6,0% 38,4% Máquinas; aparelhos -186 -29,5%

Meur - Milhões de euros        Cont. - Contributo para o crescimento das exportações

 2004 2005 2006 2007
2007 

Jan./Nov.
2008 

Jan./Nov.
Var. 07/08 
Jan./Nov.

Exportações totais de serviços 11.853 12.255 14.166 16.852 15.485 16.403 5,9%

Exportações serviços uE27 9.278 9.634 11.029 12.925 11.920 12.365 3,7%

Exportações serviços extra uE27 2.547 2.621 3.136 3.927 3.565 4.038 13,3%

unidade: Milhões de euros

Exportações serviços uE27 78,3% 78,6% 77,9% 76,7% 77,0% 75,4% –

Exportações serviços extra uE27 21,7% 21,4% 22,1% 23,3% 23,0% 24,6% –

unidade: % do total  

pREVISõES 2009 : 2010 (tvh real %) 2007 2008 (3T)a FMI CE oCDE MFap-pEC Bdp

ine prev. pec 8 out. 08 19 Jan. 09 16 dez. 08 19 Jan. 09 6 Jan. 09

pIB 1,9% 0,3% 0,1 : – -1,6 : -0,2 -0,2 : 0,6 -0,8 : 0,5 -0,8 : 0,3

Exportações Bens e Serviços 7,5% 0,1% – -3,8 : 0,8 -0,5 : 1,6 -4,4 : 1,9 -3,6 : 1,8

Exp. Bens- Extra uE 08 (Jan./Dez.) % Total Var. 07/08 Exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur Cont.

angola 22,8% 34,8% angola 586 49,4%

Eua 13,5% -25,0% Singapura 157 13,2%

Singapura 8,7% 22,2% México 102 8,6%

Malásia 3,8% -6,4% Japão -119 -10,1%

Brasil 3,2% 24,0% Eua -446 -37,6%



de 21 a 29 de março, a exponor volta 
a transformar-se na “megaloja” portu-
guesa do sector do mobiliário, ilumina-
ção, decoração e piscinas, com o expo-
nor inhouse – salão da casa ao Jardim. 
ao longo de nove dias, as empresas e 
as lojas do sector têm à disposição um 
espaço privilegiado para a apresenta-
ção e venda das suas colecções junto 
do consumidor final. o público, esse, 
tem disponível num único espaço, dis-
tribuído por cinco pavilhões, as tendên-
cias e novidades de vários segmentos 
do mundo da decoração residencial.

a estreia do inhouse remonta a 2007, 
quando a Feira internacional do porto 
apostou na criação de um renovado con-
ceito de feira totalmente direccionado 
para a venda ao público, posicionado a 
jusante da feira export Home, exposição 
profissional – com uma forte componen-
te de exportação – de mobiliário, decora-
ção e artigos de casa. na edição de 2008 
reforçou-se o desenho do evento, dedi-

cado ao lar e à organização dos espaços 
exteriores, através de uma forte presença 
de empresas ligadas ao sector das pisci-
nas e ao mobiliário de exterior.

Cinco pavilhões, 140 expositores, 
40 mil visitas
para a exponor, os resultados das apos-
tas feitas são francamente positivos: 27 
mil metros quadrados de área exposi-
tiva, uma média de 140 expositores e 
mais de 40 mil visitas traduzem uma 
notoriedade assinalável.

para este ano, a organização quer sedi-
mentar e alargar o desígnio do certame 
e voltar-se para a incorporação de ser-
viços de decoração e de design de inte-
riores e exteriores. o nicho das piscinas 
voltará a ser destaque e apostar-se-á na 
criação de uma área de serviços aberta 
a decoradores, arquitectos e designers.

outra das novidades do inhouse é a coin-
cidência parcial de datas com a imobitur 

2009 – 5º salão imobiliário do porto, que 
decorre de 26 a 29 de março. as estru-
turas organizativas dos dois eventos qui-
seram potenciar as sinergias existentes 
entre eles e o resultado é a complemen-
taridade dos acontecimentos em quatro 
dias. de um lado estarão os produtos 
imobiliários mais actuais, as soluções de 
financiamento e os seguros para aquisi-
ção de imóveis; do outro, as últimas do 
mobiliário, da decoração interior e exte-
rior e da iluminação.

os certames dirigem-se sobretudo ao 
grande público, mas a imobitur mantém 
igualmente o seu cariz de ponto de en-
contro do sector imobiliário, reservando 
dois dias em exclusivo aos profissionais.

local: exponor
data: 21 a 29 de março
organização: exponor

www.exponor.pt

alberto.moreira@exponor.pt
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Feiras

inhouse

nerLei organiza parTiCipação na aMbienTe

a nerlei – associação empresarial da 
região de leiria organizou a participa-
ção e acompanhou um grupo de 14 
empresas portuguesas à feira ambien-
te, que decorreu de 13 a 17 de Feve-
reiro, em Frankfurt. este conjunto de 
empresas apresentou os seus produtos 
num espaço que totalizou 439,5 metros 
quadrados, dividido por nove stands in-
dividuais e um conjunto. a maioria das 
empresas era da região de leiria, existin-
do também empresas de outros pontos 
do país, que desenvolvem actividades li-
gadas à cerâmica decorativa e utilitária, 
louça metálica, velas e design.

para realçar a participação destas em-
presas portuguesas na feira, a nerlei 
desenvolveu uma imagem comum, que 
tinha como slogan “choose portugal”, 

com base na qual foram criados pos-
ters que foram incluídos nos stands de 
cada empresa, de forma a que, não 
perdendo a individualidade, o conjunto 
de 14 empresas se apresentasse com 
um ponto comum: serem portuguesas.

este projecto da nerlei foi inserido 
numa candidatura, já apresentada, ao 
sistema de incentivos à Qualificação e 
internacionalização de pme, do Qren, 
e a aguardar aprovação. para além das 
14 empresas portuguesas que integra-
ram este projecto da nerlei, estiveram 
presentes na ambiente mais 68 empre-
sas do nosso país. a feira ambiente é 
considerada uma das mais importantes 
a nível mundial, no que respeita ao 
seu sector, principalmente para produ-
tos da fileira casa. na edição de 2008 

contou com 4.590 expositores, 69 por 
cento dos quais estrangeiros, e recebeu 
150.000 visitantes.

a próxima edição já está a ser preparada 
com um ano de antecedência. as em-
presas interessadas, da região de leiria, 
devem contactar a nerlei.

www.nerlei.pt

nerlei@nerlei.pt

http://www.exponor.pt
mailto:alberto.moreira@exponor.pt
http://www.nerlei.pt
mailto:nerlei@nerlei.pt


Feiras 
do seCTor 
aLiMenTar 
na gaLiza

Vão realizar-se no recinto Ferial de 
Vigo - iFeVi, durante o ano de 2009, 
três importantes feiras do sector 
alimentar.

SIppa 09
Salon Panaderia, Pastelaria  

e Industrias Afines

data: 27 a 30 de março
edição: Vi edição
periodicidade: trienal
carácter: profissional
Âmbito: internacional
1ª edição: 1997
superfície ocupada: pabellón 2
organizador: planner-proceltha sl
contacto: pedro corbacho pereira 
morada: avda. del aeropuerto 772, 
instituto Ferial de Vigo – 36318 Vigo
tel.: +34 986 487 928
Fax: +34 986 488 874
planner@planner.es
www.salonsippa.es

SHa
Salón de Hostelaria & Alimentación  
del Atlântico

data: 17 a 19 de maio
edição: V edição
periodicidade: Bienal
sector: equipamento para 
restauração, Hotelaria, colectividades 
e alimentação
carácter: profissional/público
Âmbito: noroeste peninsular
1ª edição: 2001
nº de visitantes: 17.000
nº de expositores: 200
superfície ocupada: pabellón 2
organizador: gálata eventos 
profesionales
contacto: raquel robledo
morada: c/ romil, 46 – 2º a.  
36202 Vigo
tel.: +34 986 223 308
Fax: +34 986 221 408
info@salonsha.com

SalóN DE laS 
DENoMINaCIoNES  
DE oRIGEN Y DElICaTESSEN
data: 20 a 22 de outubro
edição: Vi edição
periodicidade: anual
sector: alimentação e bebidas de 
qualidade
carácter: profissional
Âmbito: internacional
1ª edição: 2003
nº de visitantes: 20.000
nº de expositores: 100 directos
superfície ocupada: 4.000 m2
organizador: montenegro y asociados
contacto: sílvia garcia, ana 
montenegro
morada: c/ arenal,138 – of. 7 - 36201 
Vigo – pontevedra
tel.: +34 986 447 550
Fax: +34 986 449 577
info@salondo.com
www.salondo.com

Feiras eM 
porTugaL

SToCKMaRKET
Calçado, Cerâmica, Vidros,  
Decoração, Iluminação e Design

local: exponor
data: 4 e 5 de abril
organização: exponor
info@exponor.pt
www.exponor.pt

alIMENTaRIa lISBoa
Salão Internacional de Alimentação

local: Feira internacional de lisboa
data: 19 a 22 de abril
organização: associação industrial 
portuguesa
fil@aip.pt
www.fil.pt

NoRMÉDICa
Feira da Saúde

local: exponor
data: 7 a 10 de maio
organização: exponor
info@exponor.pt
www.exponor.pt

Portugalglobal // Fevereiro 09 // 49

Feiras
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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

// Fevereiro 09 // Portugalglobal50

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
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#caracas


eMirados Árabes unidos 
/ Dubai

espanha / Madrid

espanha / Barcelona

esTados unidos da aMÉriCa 

/ Nova Iorque

esTados unidos da aMÉriCa 

/ S. Francisco

FinLÂndia / Helsínquia

França / Paris

hoLanda / Haia

hungria / Budapeste 

Índia, repÚbLiCa da / Nova Deli

irLanda / Dublin

israeL / Telavive

iTÁLia / Milão

Japão / Tóquio

MaCau / Macau  

MarroCos / Rabat

MÉXiCo / Cidade do México

MoçaMbiQue / Maputo

noruega / Oslo

poLÓnia / Varsóvia

reino unido / Londres

repÚbLiCa CheCa / Praga 

roMÉnia / Bucareste

rÚssia / Moscovo 

singapura / singapura

suÉCia / Estocolmo

suÍça / Zurique

TunÍsia / Tunes

TurQuia / Ancara

luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

oslo Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

ancara

Telavive

Dubai

pequim

Nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura

Portugalglobal // Fevereiro 09 // 51

espanha / Mérida

espanha / Vigo

atenas

grÉCia/ Atenas

VenezueLa / Caracas

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#madrid
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#barcelona
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#helsinquia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#paris
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#haia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#budapeste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#india
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#dublin
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#telavive
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#milao
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#toquio
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#macau
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#rabat
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#mexico
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#maputo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#oslo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#varsovia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#londres
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#praga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#bucareste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#moscovo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#singapura
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#estocolmo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#zurique
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tunes
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#Ancara
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#luanda
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#maputo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tunes
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#oslo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#helsinquia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#estocolmo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#zurique
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#moscovo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#varsovia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#praga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#budapeste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#viena
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#bucareste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#Ancara
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#telavive
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#india
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#Seoul
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#toquio
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#macau
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#singapura
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#merida
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#vigo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#atenas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#atenas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#caracas


esta obra é, na realidade, uma excelen-
te antologia de “reflexões e ferramentas 
negociais comentadas por líderes de opi-
nião”, como destaca o subtítulo da capa. 
num contexto global, cada vez mais com-
petitivo, negociar & Vender, que já vai na 
2ª edição, oferece, sob a forma de um 
vasto leque de opiniões, reflexões e estra-
tégias tácticas simultaneamente simples e 
eficazes. “Os seus testemunhos”, enfati-
zam os autores, “reflectem diversidade, 
genuinidade e detalhes enriquecedores 
do conceito que escolhemos para este li-
vro: uma leitura experiencial e inspiradora 
sobre várias dimensões que integram as 
interacções comerciais”. Ultrapassando 
os limites da nossa cultura comercial, para 
a qual o acto comercial é ainda entendi-
do, com muita frequência, como sinóni-

mo de compra e venda, os autores pro-
põem e fundamentam a negociação não 
como um simples acto, mas como “um 
processo de comunicação interpessoal”. 
João alberto catalão, que tem uma vasta 
carreira como operacional, investigador, 
docente/formador em negociação e coa-
ching. ana teresa penim, é investigadora 
em psicossociologia do consumo, lide-
rança, dinâmica comercial e coaching. 
ambos são co-fundadores do instituto de 
negociação e Vendas (inV).
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reinhard mohn é bisneto de carl Ber-
telsmann, o fundador de uma editora 
que de empresa de média dimensão se 
transformou num grupo editorial à es-
cala mundial, com uma forte presença 
em mais de 50 países e com 100 mil 
funcionários – a Bertelsmann. reinhard 
foi ao longo de meio século o seu di-
rector-geral e líder, conferindo à em-
presa uma crescente imagem de prestí-
gio e de indiscutível sucesso editorial e 
comercial. aprender com o mundo é o 
seu testemunho autobiográfico.
tudo começou quando reinhard mohn 
e andrea stoll, docente efectiva da Uni-
versidade de salzburgo, escritora e cola-
boradora, como freelancer, para editoras 
e produtoras de cinema e de televisão, 
se reuniram em 2006 para as primeiras 
conversas destinadas a traçar o retrato 
biográfico de um grande empresário. o 
entrevistado fala com desassombro das 
origens familiares e dos anos de apren-
dizagem pessoal (a juventude passada 
no nacional-socialismo e na ii guerra 
mundial, a assunção da liderança da Ber-
telsmann, os primeiros passos para uma 

negoCiar & Vender

nova cultura empresarial, as dificuldades 
do milagre económico do pós-guerra), e 
das suas experiências como empresário 
(o papel da liderança, da motivação, da 
democracia e da economia de mercado, 
assim como da liberdade – “sem ela não 
há progresso” – e do fundamento polí-
tico do futuro, tendo como primado o 
humanitarismo e a justiça).
na biografia e no pensamento deste 
notável empresário, são de realçar a li-
gação entre o pensamento económico 
e a responsabilidade social – “as ideias 
lucrativas e a cultura democrática não 
devem ser incompatíveis” –, assim 
como a importância do diálogo com 
outras culturas. no decorrer da sua 
liderança, à frente da Bertelsmannn, 
ainda no período de reconstrução no 
pós-guerra, a empresa expandiu-se 
claramente sob o signo da internacio-
nalização e da abordagem pioneira dos 
mercados, sendo sua convicção, como 
indivíduo e como empresário, que é 
apenas tendo por base o humanitaris-
mo e a liberdade que se ultrapassam os 
desafios da cooperação global.
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