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É prática editorial da Portugalglobal des-
tacar, em cada um dos seus números, 
um ou mais temas com informação re-
levante não só para as empresas, como 
também para o universo AICEP, no sen-
tido de potenciar, nas primeiras, práticas 
e estratégias de sucesso em matéria de 
exportação e internacionalização e, no 
segundo, mais conhecimento que intro-
duza mais e melhor exigência e qualida-
de na prossecução dos objectivos e no 
desempenho da Agência. 
 
É, nesta medida, que destacamos dois 
temas de actualidade. 
 
O primeiro é o da Qualidade e da 
Certificação, que são cada vez mais 
incontornáveis como factores de ino-
vação, competitividade e sucesso das 
empresas portuguesas no contexto 
da economia nacional e global, afec-
tando, pela positiva, toda a cadeia de 
valor. Na realidade, a crescente globa-
lização dos mercados tem conduzido a 
um aumento do nível de exigência dos 
clientes, sejam eles instituições, em-
presas ou clientes finais, que se traduz 
num crescente respeito pelos padrões 
normativos de qualidade. Não surpre-
ende, pois, que o mercado da certi-
ficação esteja a ter em Portugal um 
crescimento particularmente significa-
tivo, sendo cada vez mais reconhecido 
como um valor acrescentado em que 
vale a pena investir.  

O segundo diz respeito ao mercado da 
Alemanha, a maior economia da Euro-
pa, que continua a dar cartas no actual 
contexto de crise financeira global e a 
constituir-se como um espaço conso-
lidado de oportunidades de negócio, 
nomeadamente para as PME que sou-
berem corresponder à dimensão e às ac-
tuais necessidades deste mercado, onde 
já trabalham, com significativo índice de 
sucesso, empresas portuguesas.  
 
Nesta medida, a Alemanha tem sido um 
exemplo de superação de múltiplas difi-
culdades, mantendo-se como uma eco-
nomia forte e competitiva, pese embora 
os reflexos da turbulência no mercado 
financeiro na sua economia, que natural-
mente afectam o nosso segundo maior 
cliente. Por outro lado, a parceria entre 
Portugal e a Alemanha tem-se caracteri-
zado por importantes fluxos do comércio 
externo e do turismo, assim como pela 
actividade das empresas alemãs em terri-
tório português, que além de constituírem 
uma importante alavanca do progresso 
tecnológico, são fabricantes de produtos 
líderes do mercado. Esta é uma realidade 
que coloca a Alemanha não apenas no 
topo do ranking de investidores em Por-
tugal nos últimos três anos, como faz dela 
uma parceira estratégica para a economia 
e as empresas portuguesas.

 
JOSé VitAl MORGADO
Administrador Executivo da AICEP
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A Qualidade é actualmente a chave do sucesso das organizações no 
contexto da economia global e o factor de diferenciação dos seus 
produtos e serviços, tanto nos mercados interno como externos. 
Nesta medida, a gestão da qualidade de uma organização está 
orientada para a satisfação dos requisitos dos seus clientes, sem 
perder de vista os objectivos da própria empresa, como a sua 
sustentabilidade, competitividade e sucesso nos mercados.

O MundO pOrtuguês  
da qualidade
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A actual economia, competitiva e glo-
balizada, assim como o reposiciona-
mento das empresas num contexto de 
crise financeira, exigem que os inves-
timentos sejam feitos cuidadosamente, 
com perspectiva estratégica, inteligên-
cia e rigor. Quando as empresas pen-
sam em termos de um retorno sem sur-
presas, a maioria assume que têm de 
ser mais eficientes, eficazes e oferecer 
no mercado produtos e serviços com 
mais qualidade. Esta assumpção signi-
fica uma opção por sistemas de gestão 
de qualidade certificados, definidos 
como um conjunto de linhas orienta-
doras para a melhoria contínua.

A qualidade de um produto é decor-
rente não apenas da qualidade do pro-
cesso de produção, mas estende-se ao 
ciclo de vida de um produto, desde a 
concepção do projecto até ao uso do 
mesmo por parte do cliente, o que 
passa necessariamente pela relação 
entre o fornecedor e o utilizador. Para 
conseguir um produto ou serviço com 
qualidade, devem as empresas respei-
tar especificações e normas, sendo a 
qualidade – e também a excelência – o 
resultado de um esforço no sentido de 
desenvolver um produto ou um serviço 
numa dinâmica de melhoria contínua e 
de satisfação dos consumidores.

Em Portugal, a “arquitectura” deste 
universo, que se chama Qualidade, as-
senta em três pilares fundamentais:

spq
sistema português de qualidade

Foi estabelecido em 1983. Podendo 
definir-se como um sistema nacional, 
voluntário e credível, constitui o enqua-
dramento legal e institucional para os 
assuntos da Qualidade em Portugal. O 
SPQ está organizado por três subsiste-
mas: Metrologia, Normalização e Qua-
lificação (que abrange a certificação e 
a acreditação). O SPQ envolve o Con-
selho Nacional de Qualidade (CNQ), o 
Instituto Português de Qualidade (IPQ), 
os diversos organismos que integram 
as suas comissões e as entidades quali-
ficadas no âmbito dos três subsistemas 
de Qualidade.

ipq
instituto português da qualidade

Criado em 1986, na sequência da ade-
são de Portugal à Comunidade Econó-
mica Europeia, é a entidade gestora do 
SPQ e dos respectivos subsistemas. Veio 
substituir os vários organismos que então 
desenvolviam a sua actividade no domí-
nio das infra-estruturas da Qualidade. 
No âmbito do SPQ, o IPQ é o organismo 
responsável pela gestão de programas de 
apoio financeiro, intervindo ainda na co-
operação com outros países no domínio 
da Qualidade. Promove a elaboração de 
normas portuguesas, garantindo a coe-
rência e actualidade do acervo normativo 
nacional, promovendo o ajustamento 
de legislação nacional sobre produtos 
às normas da União Europeia. Enquanto 
Instituição Nacional de Metrologia, ga-
rante o rigor e a exactidão das medições 
realizadas, assegurando a sua compara-
bilidade e rastreabilidade, a nível nacional 
e internacional. 

ipq
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA 
Tel.: + 351 212 948 100
Fax: + 351 212 948 101

ipq@mail.ipq.pt 

www.ipq.pt 

ipaC
instituto português de acreditação

Criado em 2004, foram-lhe atribuídas 
as funções de organismo nacional de 
Acreditação, que consistem em re-
conhecer a competência técnica dos 
agentes de avaliação da conformidade 
– entidades que efectuam calibrações, 
ensaios, inspecções e certificações – de 
acordo com referências de acreditação 
internacionais (ISO/IEC 17011). O IPAC 
é um dos principais impulsionadores 
da implementação dos sistemas de 
certificação em Portugal, recorrendo 
a referenciais de acreditação inter-
nacionais de forma a facilitar o reco-
nhecimento externo das acreditações 
concedidas, dado que a acreditação é 
cada vez mais um requisito de acesso 
aos mercados, sobretudo aos de alto 
valor ecrescentado. 
  
ipaC
Instituto Português de Acreditação, I.P. 
Rua António Gião, 2, 5º 
2829-513 Caparica 
Tel.: +351 212 948 201 
Fax: +351 212 948 202 

acredita@ipac.pt 

www.ipac.pt 
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A decisão das organizações em imple-
mentar e certificar sistemas de gestão é, 
hoje em dia, uma decisão estratégica que 
permite o desenvolvimento sustentado e 
visionário necessário à nossa economia. 
A certificação já não é um fenómeno de 
“moda”. A credibilidade da certificação 
é o factor preponderante para a decisão 
estratégica de certificar uma empresa.
 
A crescente globalização dos mercados 
tem levado a um aumento do nível de 
exigência dos clientes e da sociedade 
em geral. As organizações passaram a 
estar sujeitas a um ambiente de enor-
me pressão concorrencial pelo que, 
para serem competitivas e consequen-
temente sobreviverem, são obrigadas 
a constantes alterações. A certificação 
não é uma solução miraculosa para 
uma empresa enfraquecida do ponto 
de vista estratégico, mas sendo uma 
ferramenta de gestão aplicável a qual-
quer sector de actividade, potencia 
uma série de benefícios que as empre-
sas podem obter. Entre eles a melhoria 
da organização interna, da imagem e 

EMPRESAS E CERTIFICAÇÃO
nO COnteXtO naCiOnal e glOBal 
>Por José Leitão, Ceo dA APCer

da posição competitiva, o aumento da 
motivação e do envolvimento dos co-
laboradores, o aumento da produtivi-
dade e redução de custos, o acesso a 
determinados mercados e concursos, o 
aumento da eficácia dos processos e, 
sobretudo, o aumento da satisfação e 
da confiança dos clientes.

Apesar da conjuntura menos favorável 
da economia nacional, verificamos com 
grande satisfação que a certificação con-
tinua a ser um objectivo das organizações 
no nosso país. O mercado da certificação 
tem crescido muito acima da economia 
portuguesa, tendo, cada vez mais, as or-
ganizações dos mais variados sectores de 
actividade a clara noção da relevância es-
tratégica que a certificação assume.

No processo de globalização das empre-
sas portuguesas, a certificação é cada 
vez mais uma ferramenta indispensável. 
Quando as empresas partem para um 
processo de internacionalização, através 
da certificação conseguem uma dife-
renciação positiva que se traduz numa 
maior competitividade. Efectivamente, 
uma empresa portuguesa certificada 
tem maior facilidade de penetração em 
novos mercados, pois adoptou e certifi-
cou-se por referenciais normativos reco-
nhecidos internacionalmente. 

Um breve olhar pelo passado recente, 
mostra-nos, por exemplo, que a gestão 
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da qualidade, teve um papel fundamen-
tal na competitividade das nossas orga-
nizações, conseguida através da aplica-
ção de sistemas de gestão da qualidade, 
de acordo com a família das normas ISO 
9000 e da sua posterior certificação. 

A publicação ISO Survey permite ana-
lisar a evolução, a nível global, da ten-
dência das organizações em implemen-
tarem e certificarem sistemas de gestão 
da qualidade e do ambiente, segundo 
as normas ISO. Segundo esta publica-
ção, no final de 2007 existiam 951.486 
certificados emitidos por 175 países, de 
acordo com a ISO 9001. Relativamente 
à ISO 14001, no final de 2007, existiam 
154.572 certificados emitidos, distribuí-
dos por 148 países. O crescimento deste 
referencial face ao ano de 2006 foi de 
21 por cento, representando uma ten-
dência de crescimento positiva, devido a 
preocupações com as alterações climáti-
cas, ambiente e sustentabilidade.   

Actualmente, a integração dos siste-
mas de gestão da qualidade, do am-
biente, da segurança e saúde no tra-
balho, da responsabilidade social, da 
segurança alimentar é uma realidade 
concreta, que conduz uma maior efi-
cácia da gestão, permitindo uma visão 
integrada das partes, num objectivo 
comum – a competitividade, o desafio 
dos desafios, em que o contributo da 
certificação é garantir valor acrescenta-
do, através da realização de auditorias 
credíveis e imparciais, na renovação 
constante destes valores. 

Numa perspectiva evolutiva e estraté-
gica dos sistemas de gestão, verifica-se 
uma tendência, para as temáticas da 
sustentabilidade e da segurança, que 
desempenharão um papel de extrema 
relevância na forma como as organiza-
ções querem estar no século XXI. 

desde 1996 que a APCer é a enti-
dade certificadora de referência em 
Portugal, que lidera o mercado pelo 
rigor, pela diversidade da oferta, pelo 
investimento em inovação e desenvol-
vimento de novos produtos e pela sua 
cultura de exigência e responsabilida-
de. Mas a actuação da APCer não se 
limita ao mercado nacional, estende-
se a países lusófonos e a mercados vizi-
nhos apostando sobretudo em acom-
panhar a internacionalização das em-
presas portuguesas. A APCer posicio-

europa, Ásia, África e América. é uma 
entidade acreditada para as suas acti-
vidades, pela rvA - dutch Council for 
Accreditation e UKAs - United King-
dom Accreditation service. esta par-
ceria permite à APCer operar como 
representante exclusivo da isACert 
em Portugal, Angola, Moçambique, 
Cabo Verde e Brasil, com um vasto 
leque de produtos, de reconhecido 
valor no mercado, tais como: Global-
Gap, BrC – British retail Consortium e 
iFs – international Food standard.

apCer lidera certificação 

APCer 
Sede
Edifício Serviços Exponor, 2º andar
Av. Dr. António Macedo 
4450-617 Leça da Palmeira 
Tel.: +351 229 993 600 
Fax: +351 229 993 601

info@apcer.pt 

www.apcer.pt 

na-se assim como um interlocutor para 
a certificação dos grupos empresariais 
portugueses em todo o mundo.
Para o efeito, a APCer está a traba-
lhar o mercado externo através de 
parcerias ao mesmo tempo que re-
força as suas competências. Uma das 
mais relevantes parcerias é a da rede 
iQNet – the international Certifica-
tion Network, presente em mais de 
150 países. esta rede internacional 
de entidades certificadoras é líder 
mundial na certificação de sistemas 
de gestão, com mais de 310.000 cer-
tificados emitidos em todo o mundo 
e 30 por cento de quota de mercado 
mundial, e permite assegurar aos 
clientes da APCer o reconhecimento 
internacional da sua certificação. 
A APCer estabeleceu igualmente 
uma parceria com a isACert, de forma 
a alargar o seu portfólio de produtos 
no sector agro-alimentar. A isACert, 
com sede na Holanda, é um organis-
mo certificador internacional, com 
a sua actividade em vários países da 

A APCer tem representações em 
Angola, Moçambique, Cabo Verde 
e Brasil vincando a sua aposta nos 
países de expressão portuguesa. A 
estratégia seguida pela APCer para 
actuação nestes mercados passou 
pela celebração de parcerias com 
entidades relevantes.
em 2008 a APCer abriu uma delega-
ção em espanha (Vigo) com o intui-
to de servir empresas portuguesas e 
espanholas no mercado vizinho.  Na 
óptica de mercados de proximidade 
a APCer celebrou também um proto-
colo de colaboração com a entidade 
reguladora local, o sNiMA – service 
de Normalisation industrielle Maro-
caine, posicionando-se para o desen-
volvimento deste mercado em parce-
ria com esta instituição do Ministére 
Chargé de l’industrie (MCi).
A APCer acredita que a internacio-
nalização é uma condição essencial 
para cumprir com o compromisso 
de ser um parceiro global dos seus 
clientes na área da certificação.
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Até à Revolução Industrial, época mar-
cada por profundas transformações tec-
nológicas e industriais que ocorreram 
entre o séc. XVIII e XIX, em Inglaterra, 
e que alastraram ao continente euro-
peu, à América do Norte e ao Japão, a 
produção de bens era maioritariamente 
artesanal. Mas a máquina de cardar de 
Richard Arkwright (1733), a máquina 
a vapor de James Watt (1777) e o tear 

QUALIDADE: BreVe HistÓria
A Qualidade – o fazer mais, sempre melhor e com responsabilidade social – tem 
uma longa história, assim como a sua percepção e mensuração no processo 
produtivo das sociedades.

mecânico de Edmond Cartwright (1785) 
vieram revolucionar por completo a tra-
dição de criar produtos. Deu-se a passa-
gem do artesanal para o sistema fabril. O 
mundo nunca mais seria o mesmo.

Até então, o mestre artesão tinha a sua 
própria oficina e ensinava os seus alunos 
(que o auxiliavam nos seus trabalhos 
durante o processo de aprendizagem) 

a executar obras personalizadas, refi-
nadas e de grande qualidade, tendo a 
percepção e o controlo de todo o ciclo 
de produção e venda dos seus produtos, 
fossem eles obras de arte ou objectos de 
uso quotidiano. Os artesãos diferencia-
vam-se pela qualidade e complexidade 
dos seus trabalhos, sendo supervisiona-
dos pelas Corporações de Ofícios (que 
surgem em Portugal apenas em finais 
do século XV), agremiações que zelavam 
pelas boas práticas oficinais e respectivas 
tradições, regulavam a profissão e impe-
diam a concorrência desleal. 

Na primeira fase da revolução industrial, 
o preço estava ainda intimamente liga-
do a qualidade, embora a preocupação 
dominante fosse agora a quantidade e 
o crescimento do mercado. Contudo, 
rapidamente verificou-se que o esforço 
para melhorar a produtividade, piorava 
a qualidade. Assim, a padronização in-
ternacional começou em Londres, pela 
indústria electrónica, com a constituição, 
em 1906, da IEC (International Electro-
technical Commission), que é ainda hoje 
o organismo internacional de referência 
para o controlo de qualidade nas in-
dústrias eléctrica e electrónica. Mesmo 
assim, a 1ª Grande Guerra demonstrou 
existirem graves problemas, sob a forma 
de defeitos de fabrico, nos produtos mili-
tares, que causaram numerosas vítimas. 

Na década de 20, a indústria deu início à 
produção em massa e com esta surgem 
problemas de qualidade igualmente em 
massa. Não era coisa fácil assegurar que 
os produtos fossem de qualidade igual. 
Para enfrentar este desafio, em 1926 foi 
criada a ISA (International Federation of 
the National Standardizing Associations). 
Havia quem inspeccionasse, é certo, mas 
as malhas da qualidade eram ainda dema-
siado largas e os defeitos de fabrico mui-
tos. Mas foi nesta década que se percep-

desenho da patente da máquina a vapor de James Watt

réplica de um dos primeiros modelos da máquina a vapor
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cionou que o que gerava qualidade não 
era a rotina da inspecção mas o próprio 
processo produtivo, que passou a ser ob-
jecto de técnicas de estatística e de amos-
tragem. Nascia o Controlo de Qualidade.
  
Nos anos 30, teve início a efectiva preven-
ção de defeitos, sob a forma de Cartas 
de Controlo, prática que foi fortemente 
impulsionada pela 2ª Grande Guerra, du-
rante a qual a ISA cessou as suas activida-
des. Perante os inúmeros problemas com 
a qualidade dos produtos das empresas 
de alta tecnologia britânicas, sobretudo 
na área da indústria militar, os governos 
passaram a exigir aos seus fornecedores 
procedimentos de fabrico conforme nor-
mas registadas por escrito (normas BS 
5750). É neste período que se populariza 
o ciclo de Deming (PDCA), que promove 
o conceito de melhoria contínua. A ca-
dência da produção em tempo de guerra, 
agora mais sujeita a normas, e a posterior 
reconversão do esforço de guerra para a 
produção em tempo de paz, possibilita-
ram o início das práticas de planeamento 
e de análise dos resultados, passando a 
ser muito mais apertada a exigência em 
matéria de processos de fabrico e de con-
trole da qualidade do produto final. 

Tendo por base a norma inglesa BS (Bri-
tish Standard) – 5750, foram criadas e 
implementadas as normas da família 
ISO 9000. A ISO – International Organi-
zation for Standardization – foi funda-
da em 1947 em Genebra (Suiça), mas 
só em 1979 é que seria criado o Comi-
té TC-176, responsável pelas normas e 
promoção da Qualidade.

Nos anos 50, consolidou-se a Garantia 
de Qualidade e nas décadas seguintes 
foram implementadas estratégias de 
qualidade, com a aplicação de uma “es-
tratégia quantitativa”, tendo sido Joseph 
Juran e Edwards Deming os dois grandes 
pioneiros do movimento da qualidade, 
entre o pós-guerra e o início dos anos 60, 
sendo Deming apontado como o “pai” 
do controlo de qualidade moderno e o 
responsável pelo ressurgimento da eco-
nomia Japonesa no pós-Guerra. Nesta 

cadas em 1987 pela ISO (International 
Organization for Standardization), com 
base no consenso entre os países cons-
tituintes da ISO, com o objectivo de 
fornecer requisitos para a implementa-
ção de um sistema de garantia da qua-
lidade. Em 1994, a ISO emitiu a primei-
ra revisão da ISO 9001. Em 2000, com 
o âmbito ampliado para Requisitos de 
um Sistema de Gestão da Qualidade, 
tem lugar a segunda revisão. Em 2008, 
dá-se a terceira revisão da ISO 9001.

Na realidade, a Comissão Técnica da 
ISO TC 176, responsável pelas normas 
da família ISO 9000, trabalhou com 
afinco no desenvolvimento da última 
versão da norma ISO 9001, que foi 
aprovada no último encontro, realiza-
do em Novi Sad, na Sérvia, em Maio de 
2008 e foi publicada no final de 2008, 
tendo a publicação da norma saído si-
multaneamente em inglês e na versão 
portuguesa (NP EN ISO 9001:2008). O 
processo de revisão da ISO 9001, teve 
como principais objectivos clarificar o 
seu conteúdo, facilitar a sua tradução 
e utilização, resolver ambiguidades que 
levavam a pedidos de interpretação e 
melhorar a consistência na família ISO 
9000 como também a compatibilidade 
com a ISO 14001.

Actualmente todo o esforço vai para a 
Gestão da Qualidade Total, com a garan-
tia de qualidade e a mobilização de to-
dos, a todos os níveis, o que confirma o 
prognóstico de Juran: “O século XXI será 
o século da qualidade, depois do século 
XX ter sido o da produtividade”. 

“Joseph Juran e edwards 
deming são os dois grandes 
pioneiros do movimento da 
Qualidade, entre o pós-guerra 
e o início dos anos 60, sendo 
deming apontado como o 
‘pai’ do controlo de qualidade 
moderno e o responsável pelo 
ressurgimento da economia 
japonesa no pós-Guerra.” 

década, prossegue a estratégia quanti-
tativa mas agora a preocupação foca-se 
no permanente cuidado com a qualidade 
dos produtos e serviços prestados (“zero 
defeitos”). Nos anos 80, é implementada 
uma “estratégia qualitativa”, fortemente 
impulsionada pelos conceitos e pela ex-
periência dos norte-americanos e japo-
neses sobre a qualidade. 

Tinha chegado, para ficar, a era das 
normas ou Gestão da Qualidade. As 
normas da série ISO 9000 foram publi-
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A Qualidade está na ordem do dia. Sem ela, a internacionalização 
e a exportação são uma miragem, e as empresas e a sobrevivência 
nos mercados interno e externo, assim como a sustentabilidade 
do planeta, tornam-se perigosamente vulneráveis. Cada vez mais 
exigida e incontornável, a qualidade, preferencial e devidamente 
certificada, tem vindo a tornar-se a marca de água das empresas 
modernas, inovadoras e competitivas no contexto da globalização. 

Jorge Marques dos Santos
Presidente do Instituto Português da Qualidade 

Qualidade ToTal
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a percepção de que a falta de qualidade nos 
produtos, nos serviços e na gestão põe em causa a 
imagem das empresas, dos sectores produtivos e do 
próprio país, está cada vez mais instalada no tecido 
empresarial português, que se está a aperceber de 
que a falta dela representa uma grave quebra da 
ética económica e da responsabilidade social. 
uma viagem ao mundo da Qualidade e da 
Certificação em companhia do engenheiro Jorge 
Marques dos Santos, Presidente do Conselho 
directivo do iPQ – instituto Português da Qualidade. 

Em que medida a qualidade dos produtos, dos 
serviços e da gestão são incontornáveis num mundo 
globalizado?
No mundo de hoje, onde o acesso às alternativas de forneci-
mento de produtos e serviços são totais, as cadeias de valor e 
de fornecimento recorrem, sempre que possível, a fornecedo-
res que lhes oferecem a melhor relação qualidade-preço. Neste 
contexto, cada vez mais exigente, ninguém quer arriscar num 
produto sem qualidade, pois uma tal opção implica questões 
de risco e de lealdade para com o mercado. Cometer um erro 
em matéria de qualidade no produto final pode pôr em causa 
não só a relação comercial, pois o cliente insatisfeito vai deixar 
de comprar ao fornecedor desleal, como vai transmitir ao mer-
cado a sua insatisfação, ampliando deste modo o efeito nega-
tivo, tanto no mercado interno como nos mercados externos. 
O tempo em que se faziam vendas de produtos tendo apenas 
por base a componente preço, em detrimento da qualidade, 
só era possível em mercados fechados ou limitados, e está 
totalmente esgotado. Um produto que tenha qualidade não 
tem que ser necessariamente caro, não existindo uma relação 
directa entre a qualidade e o custo final. 

O consumidor não tende a associar a qualidade ao preço?
Não se pode dizer que um automóvel de gama baixa ou 
média tem menor qualidade que um automóvel topo de 

gama. Na realidade, cada um tem a qualidade correspon-
dente às suas características e ao desejo de satisfação do 
cliente que o está a comprar. Ninguém espera que o de-
sempenho de um automóvel de gama baixa ou média seja o 
mesmo de um topo de gama, mas também ninguém está à 
espera que esse automóvel de baixa ou média gama não te-
nha a qualidade correspondente às suas características e ao 
seu valor no mercado. Há requisitos mínimos de qualidade 
correspondente ao preço que se paga por um determinado 
produto, pois o produto, seja ele qual for, deve satisfazer 
as respectivas normas de qualidade, para poder satisfazer a 
expectativa de qualidade junto do cliente. 

Qual a diferença entre qualidade demonstrável  
e qualidade publicitada?
Habitualmente a qualidade publicitada tende a enfatizar as 
características dos produtos ou serviços, tornando-os mais 
atractivos junto dos potenciais consumidores, sem que estes 
possuam necessariamente a qualidade correspondente ou su-

“Quando uma empresa opta pela qualidade 
voluntária, porque percepciona que o 
mercado exige cada vez mais que os 
actores de um determinado sector estejam 
certificados, esse passo torna-se decisivo para 
a sustentabilidade e sucesso dessa empresa.” 

gerida. Em contrapartida, a qualidade demonstrável é aquela 
que pode ser demonstrada por uma parte terceira. Enquanto 
a qualidade publicitada pode sugerir ou afirmar que o produto 
tem qualidade – sendo no entanto o promotor o único a afir-
má-la, mesmo sendo sincera a sua afirmação –, não há uma 
terceira parte, independente, a demonstrá-la, como seja uma 
entidade certificadora, que o faz seguindo e verificando certos 
requisitos que é suposto o produto ter independentemente do 
que é sugerido pela sua publicitação.
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De que modo a falta de qualidade afecta a cadeia  
de valor?
A qualidade de um produto é demonstrável na medida em 
que o fabricante ou o prestador do serviço respeita – ou não 
– a respectivas especificações normativas. Por outro lado, 
também a satisfação da qualidade do produto por parte 
do cliente, acaba ela própria por ser uma demonstração da 
qualidade expectável. Quando o cliente, seja a que nível for, 
se vê defraudado nas suas justas expectativas, no fundo, o 
que é posto em causa é toda a cadeia de valor. As conse-
quências são bastante mais graves quando se trata de um 
produto de exportação. Neste caso, serão seriamente pre-
judicados o fabricante e a sua marca, a cadeia de valor e o 
próprio país, porque se associa uma baixa qualidade ao país 
fornecedor, neste caso Portugal. 

Já houve tempo em que o consumidor português 
preferia comprar produtos estrangeiros porque eram 
sinónimo de qualidade. 
De certo modo ainda hoje pagamos o preço desse estigma. 
Essa preferência do consumidor por produtos estrangeiros cor-
responde a uma época em que as exigências de qualidade no 
mercado português não eram tão apertadas, o que permitia 
que algumas empresas pudessem produzir e colocar os seus 
produtos nos mercados interno e externo explorando uma 
certa margem de manobra em matéria de indefinição ou de 
ambiguidade normativas, o que defraudava a expectativa e 
não transmitia confiança. Actualmente a qualidade tem ma-
lhas muito apertadas. Mas o consumidor tem de ser informado 
desse facto e acreditar nele aumentando a sua confiança.

Estamos a mudar essa imagem negativa da qualidade? 
Cada vez mais os produtos e os serviços portugueses são 
percepcionados como sinónimo de qualidade, tanto inter-
na como externamente. Essa mudança de imagem tem-se 
alicerçado no trabalho do IPQ e nos organismos de contro-
lo da qualidade, qualificação e certificação, assim como no 

“Com a globalização, a certificação tornou-se 
incontornável quando se fala de exportação 
e internacionalização, verificando-se, cada 
vez mais, que nos concursos internacionais, 
coloca-se como condição, para poder 
concorrer, que as empresas estejam 
devidamente certificadas, uma garantia para 
que os negócios decorram com qualidade, 
transparência, lealdade e segurança. “

sentido de responsabilidade social e na boa prestação das 
nossas empresas exportadoras. Contudo, um exportador 
que cometa o erro de tentar vender um produto que de-
fraude as expectativas comerciais ou as dos consumidores 
finais, pode minar todo o esforço de levantamento da ima-
gem dos produtos portugueses nos mercados, deteriorando 
a imagem da empresa, do sector e do próprio país. Trata-se 
também de um questão de ética social e comportamental, 
porque quando um empresário vai às compras como cida-
dão, não na condição de empresário fornecedor de produ-
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tos ou de serviços, mas na condição de consumidor, neste 
papel não gostaria de ser defraudado em matéria de quali-
dade de produtos e serviços. 

Existem normas que definam a qualidade objectiva 
de um produto ou serviço?
Todos os produtos e serviços, quando orientados para o 
mercado, estão sujeitos a normas nacionais, europeias e 
internacionais que estabelecem os requisitos que estes de-
vem respeitar em termos de qualidade. O respeito por esses 
requisitos constitui a base da qualidade exigível e expectá-
vel. Contudo, para além dos requisitos normativos míni-
mos, é também cada vez mais frequente que um produto 
corresponda a outras exigências de qualidade expectáveis 
pelo revendedor ou pelo consumidor, e que correspondem 
à satisfação de necessidades específicas. Uma máquina de 
lavar roupa tem que satisfazer inteiramente as normas de 
qualidade para as máquinas (funcionamento e segurança, 
entre outras), mas, é claro, que as máquinas distinguem-se 
por níveis de qualidade acrescida, como sejam o design, a 
ergonomia, o tipo de pintura ou a economia de energia, 
requisitos específicos que correspondem à necessidade de 
diferenciação do fabricante e à exigência e ao gosto dos 
consumidores. 

A elaboração de uma norma requer uma forte 
democraticidade?
Qualquer norma tem subjacente uma enorme democratici-
dade entre todas as partes interessadas, incluindo um perío-
do alargado de consulta pública, e nunca é um documento 
imposto, sendo por natureza voluntário. Só se surpreende 
com o aparecimento de uma norma quem esteve alheado 
do seu processo de proposta, debate e elaboração. Subli-
nhe-se que há claras vantagens em participar e conhecer 
bem as normas que dizem respeito a cada empresa, pois é 
através delas que se dá o efeito multiplicador do conheci-
mento e da inovação, potenciando a competitividade das 
empresas no mercado. Este processo da elaboração das 
normas tem, aliás, o mesmo formato a todos os níveis: na-
cional, europeu e internacional. 

O que se passa com a exigência de qualidade dos 
produtos aplica-se igualmente à qualidade dos 
serviços e dos sistemas de gestão?
Sem dúvida. São conhecidas, aliás, as certificações de acor-
do com as normas da família ISO 9000, que constituem re-
quisitos de qualidade total, o que implica, por exemplo, que 
os sistemas de gestão sejam geridos de forma a que os re-
sultados permitam um permanente círculo virtuoso, ou Ciclo 
de Deming, também chamado de P-D-C-A, que estabelece a 
relação causa-efeito organizada em quatro etapas (Plan-Do-
Check-Act): P – planear, D – executar, C – verificar, A – actu-
ar, sempre numa perspectiva de melhoria contínua. 

No quadro da gestão da qualidade, qual é a função 
do SPQ - Sistema Português de Qualidade?
O SPQ engloba, de forma integrada, as entidades interac-
tuantes que congregam esforços para a dinamização da 

As normas estão presentes em tudo o que nos rodeia, mas 
de forma imperceptível. É, pois, fundamental saber que 
por detrás de quase tudo aquilo que usamos está uma 
norma e que embora a sua incorporação num produto ou 
serviço nos pareça simples no dia a dia, o processo para a 
sua elaboração e aplicação é complexo e laborioso, envol-
vendo milhares de técnicos, peritos, especialistas, todos 
eles empenhados em desenvolver, definir e aplicar os res-
pectivos requisitos. Uma norma pode surgir por desejo de 
agentes económicos, cidadãos ou entidades que julguem 
dever desenvolver-se uma medida normativa aplicável a 
uma actividade, serviço ou produto de mercado, que ga-
ranta a interoperabilidade com outros sistemas ou produ-
tos através de um conjunto de requisitos que devem ser 
necessariamente respeitados. 

Como se elabora uma norma?

Levantada a questão da necessidade de uma norma, 
independentemente de quem a propôs, seguem-se al-
guns passos indispensáveis:
•  O IPQ dirige essa intenção ao organismo de norma-

lização sectorial; 
•  Este mobiliza a comissão técnica que está relaciona-

da com área da norma a desenvolver;
•  A comissão técnica senta à mesa as várias partes in-

teressadas, como sejam industriais, instituições pú-
blicas, associações, sindicatos, consumidores, orga-
nismos do ambiente e da segurança, entre outras, 
sendo a norma elaborada a partir do ponto de vista 
das várias vertentes; 

• Segue-se a elaboração do projecto da norma; 
•  Seguidamente vem o processo de discussão pública 

(entre 30 a 60 dias), que a nível nacional é divulgado 
no site do IPQ, assim como pelas associações e insti-
tuições e outras partes interessadas, que reúne todos 
os contributos, os quais são debatidos e integrados 
pela comissão técnica, chegando-se assim à aprova-
ção final da norma;

•  É então que a norma é publicada. Todo este proces-
so de elaboração normativa implica diferentes per-
cepções e uma quantidade apreciável de trabalho 
científico, como sejam trabalhos de laboratório, de 
investigação, de verificação. 

A norma é obtida por consenso, respeitando um largo 
espectro de interesses envolvidos.
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qualidade em Portugal nos seus três subsistemas: a nor-
malização, a qualificação e a metrologia, e que conferem 
à qualidade um papel fundamental, tendo em comum o 
cumprimento de referenciais normativos nacional e inter-
nacionalmente aceites, o que constitui uma base sólida de 
credibilidade e de confiança para as empresas e para o país. 
Uma empresa que esteja certificada no âmbito do SPQ, 
pode exibir como prova de confiança essa certificação, pois 
está acreditada pelo organismo nacional de acreditação 
que é o IPAC – Instituto Português de Acreditação, sendo 
reconhecida em todo o mundo devido aos acordos de re-
conhecimento mútuo de que o IPAC é parte integrante. O 
subsistema da Qualificação procura promover e assegurar 
as formas de avaliação da conformidade, de modo a que os 
produtos e os serviços estejam de acordo com os requisitos 
exigidos. Gostamos, por exemplo, de fazer análises clínicas 
num laboratório acreditado e que tenha em lugar visível o 
certificado de acreditação, como forma de aumentarmos a 
confiança nos seus resultados.

Qual a complementaridade entre o IPQ e o SPQ?
O IPQ é a entidade gestora e coordenadora do SPQ, que é 
constituído pelos três subsistemas atrás mencionados. Gere 
todas as entidades que estão associadas ao processo de 
normalização, a começar pelo próprio IPQ, que é o organis-
mo nacional de normalização e representante de Portugal 
nos organismos europeus e internacionais de normalização. 
Estamos a falar de cerca de três mil peritos envolvidos, en-
quadrados por 55 Organismos de Normalização Sectoriais 
(ONS). O IPQ é também a instituição nacional de metro-
logia, encontrando-se nas suas instalações os laboratórios 
nacionais de metrologia, onde estão realizados os vários 
padrões primários do Sistema Internacional. É a partir da-
qui que se garante a rastreabilidade de toda a rede, entre 

outros, dos organismos de verificação metrológica, sejam 
eles públicos ou privados, o que representa cerca de 800 
entidades envolvidas. No subsistema de Qualificação estão 
congregados os mais de 6.000 organismos acreditados e 
entidades certificadas.

Pode apontar exemplos de verificação metrológica? 
Quando vamos a uma mercearia ou ao supermercado com-
prar um produto e este tem que ser pesado, isso quer dizer 

•  Em nenhuma circunstância, a Qualida-
de e, em grande medida a Certifica-
ção, poderão ser descuradas ou consi-
deradas como prescindíveis ou contor-
náveis pelas empresas. Isto equivaleria 
a colocar em risco todo o seu negócio 
e a imagem e credibilidade do próprio 
país. A qualidade é um requisito per-
manente e incontornável.

 
•  As empresas devem manter-se infor-

madas e actualizadas sobre as normas 
que incidem sobre os seus produtos. 
A melhor forma de o fazer é dirigi-
rem-se ao IPQ ou à sua Associação 
sectorial, preocupando-se em produ-
zir de acordo com as normas, sejam 
elas nacionais, europeias ou interna-

cionais. Se seguirem as normas, estão 
a garantir a base indispensável para a 
qualidade global dos seus produtos. 

•  É essencial verificar se há normas 
aplicáveis, mas sobretudo se há nor-
mas obrigatórias, porque se houver 
incumprimento das normas obrigató-
rias, nomeadamente ao nível da Nova 
Abordagem, podem ver os seus pro-
dutos retirados do mercado. 

•  As empresas devem avaliar se todas es-
tas questões fazem parte do seu modo 
de estar no mercado e em que medida 
encaram a qualidade como uma forma 
de responsabilidade social da empresa. 
Se for este o caso, deverão avançar 

para a certificação dos seus sistemas 
de gestão e dos seus processos produ-
tivos e produtos finais. 

•  Acima de tudo, devem considerar as 
metodologias da Qualidade como sen-
do uma orientação estratégica para a 
empresa, para o sucesso nos mercados 
e para a boa imagem do país. 

•  A Qualidade e a Certificação são essen-
ciais na internacionalização das empre-
sas e na globalização dos mercados. 
Não basta afirmar que os produtos e 
serviços são bons e fiáveis. Quando se 
trata de exportação, nada melhor para 
a demonstração da qualidade, do que 
ser provada por via da Certificação. 

“As consequências de uma empresa defraudar 
as justas expectativas do cliente são bastante 
mais graves quando se trata de um produto 
de exportação, pois  neste caso, serão 
seriamente prejudicados o fabricante e a sua 
marca, a cadeia de valor e o próprio país, 
porque se associa uma baixa qualidade ao 
país fornecedor, neste caso Portugal.”

que se o peso da balança está correcto, tal precisão deve-
se a um processo de verificação que é rastreado com as 
unidades padrão que se encontram no IPQ. Esta verifica-
ção garante não apenas que cada unidade de medida, em 
qualquer ponto do território nacional, está em conformida-
de para garantir o rigor das transacções e a segurança do 
consumidor, mas também para proteger o agente econó-
mico, garantindo perante o consumidor a lealdade da tran-
sacção. Existem muitas outras áreas de verificação e aplica-
ção dos padrões de medida do IPQ, de que apenas saliento 
aqueles de maior conhecimento público, como os radares 
de controlo de velocidade, os alcoolímetros de controlo de 

Qualidade e Certificação
“diCaS” PaRa aS PMe
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álcool no sangue utilizados pelas brigadas de trânsito, os 
tacógrafos dos camiões ou os parcómetros das zonas de 
estacionamento. É o rigor destas e de muitas outras medi-
das que garante a confiança no sistema metrológico. 

O que é que significa a “qualidade voluntária”?
O seguir os requisitos de uma norma de qualidade, como 
resposta às exigências do mercado, constitui para o fabri-
cante, por definição, um acto voluntário, mas não se deve 
confundir qualidade com obrigatoriedade. Um produto 
eléctrico ou electrónico, ou um brinquedo, por exemplo, 
tem que obrigatoriamente seguir um conjunto de direc-
tivas comunitárias, chamadas de directivas “Nova Abor-
dagem”, que estabelecem para certos tipos de produtos 
requisitos mínimos a seguir no espaço europeu, garantidos 
pela marcação CE. Esta marca, no entanto, não é prova 
de qualidade, significando apenas que o produto respei-
ta integralmente as normas e as directivas que se aplicam 
àquele produto. Se o fabricante quiser adoptar requisitos 
mais exigentes, fá-lo voluntariamente porque pensa que o 
valor acrescentado dessa qualidade voluntária irá ser reco-
nhecida pelo mercado e pelo consumidor final, que estará 
disposto a pagar por ela. 

Pode traçar uma pequena panorâmica das relações entre 
normas portuguesas (NP), normas europeias (EN) e as 
normas ISO e IEC, normas internacionais de qualidade?
As normas portuguesas são aquelas que foram e são de-
senvolvidas no próprio país, congregando por consenso as 
partes interessadas que desenvolvem um conjunto de re-
quisitos que definem uma norma portuguesa (NP). Quando, 
uma norma tem uma abrangência maior, ao nível da Comu-
nidade Europeia, onde se situam os vários organismos de 
normalização dos diferentes países membros (equivalentes 
ao IPQ), é integrada ao nível do CEN – Comité Europeu de 
Normalização, ou do CENELEC – Comité Europeu de Nor-
malização Electrotécnica, ou ainda do ETSI para a área dos 
sistemas de informação e comunicação, que desenvolvem 
normas europeias (EN) com o apoio dos 29 membros na-
cionais. Quando as normas mostram ter relevância global, 
desenvolvem-se como normas internacionais, como é o 
caso da família de normas ISO 9000. Entre a ISO (Interna-
tional Organization for Standardization) e o CEN (European 
Commitee for Standardization), para as normas genéricas, 
ou para o CENELC (Comité Europeu de Normalização Elec-
trotécnica), para as normas do sector eléctrico, existem os 
acordos de Viena e de Dresden, em que se estabelece que 
se há uma norma ao nível ISO ou da IEC, respectivamente, 
conflituando ou duplicando uma norma europeia, a norma 
europeia é retirada e é adoptada a norma ISO ou IEC. O 
mesmo se aplica às normas nacionais: se existe uma norma 
nacional conflituando ou duplicando uma norma europeia, 
a nacional é substituída pela europeia. 

Nesta hierarquia de relevância das normas, que 
espaço ainda ocupam as normas nacionais? 
Existem muitos produtos ou serviços que têm relevância no 
espaço português e que, na ausência de normas europeias 
ou internacionais, despertam a vontade das partes interes-
sadas ou regulamentadoras em serem normalizados a nível 
nacional. É por exemplo o caso recente das normas de ga-
rantia de exclusão do nemátodo, um verme microscópico in-
festante que ataca a generalidade das espécies de pinheiro 
e outras coníferas, fazendo com que certos produtos à base 
dessas madeiras sejam seus portadores e “exportem” a in-
festação além-fronteiras. Como esta existem cerca de 2.500 
normas nacionais (NP) que são do interesse exclusivamente 
português dada a sua especificidade. Com a globalização, 
tem-se verificado a diminuição dos acervos normativos na-
cionais e o aumento progressivo de normas “em cascata”, 
europeias ou internacionais, estando os produtos cada vez 
mais sujeitos a requisitos cada vez mais abrangentes. Por 
outro lado, não se podem criar, pela via da normalização 
nacional, barreiras técnicas artificiais à livre circulação de 
produtos e serviços no espaço europeu e internacional. 

É obrigatória a certificação contínua?
A certificação é válida por três anos, através de certifica-
do emitido pelo organismo certificador, com auditorias de 
acompanhamento intermédias anuais. O que não quer dizer 
que o organismo de certificação não possa, perante queixas 
do mercado ou diante da constatação de incumprimento 
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das normas, determinar uma auditoria extraordinária de 
modo a verificar se existe alguma não conformidade. 

Nos organismos de defesa da qualidade, qual é o 
lugar que ocupa a APCER?
A APCER, é um organismo de certificação criado pelo IPQ em 
1996, que intervém no mercado de certificação à semelhan-
ça de outros organismos congéneres. Até então, o IPQ con-
gregava, além da Acreditação e da coordenação do Sistema 
Português da Qualidade, também a Certificação. Mas como 
o mesmo organismo actuava nas áreas da certificação e da 
acreditação, verificou-se que havia interesses conflituantes. 
Ao constituir-se como organismo autónomo de certificação, 
a APCER fê-lo com o rigor e o know-how adquiridos no seio 
do IPQ, o que constituiu desde logo uma mais-valia impor-
tante, tendo de seguida desenvolvido todas as suas capaci-
dades técnicas. Hoje é um grande organismo de certificação 
que congrega parceiros claramente relevantes, como a AIP 
(Associação Industrial Portuguesa) ou a AEP (Associação Em-
presarial de Portugal), entre outros. Além da APCER, existe 
cerca de uma dezena de organismos de certificação devida-
mente acreditados pelo IPAC (que acredita os organismos 
certificadores e que é signatário dos acordos multilaterais 
que garantem que o valor de uma certificação em Portugal é 
válido em qualquer outro local do espaço europeu e mesmo 
internacionalmente) a actuar no mercado português, algu-
mas delas multinacionais que operam em vários mercados. 

A certificação tem um valor estratégico?
Com a globalização, a certificação tornou-se incontornável 
quando se fala de exportação e internacionalização, verifi-
cando-se, cada vez mais, que nos concursos internacionais, 
mesmo nos concursos públicos, coloca-se como condição, 
para poder concorrer, que as empresas estejam devidamen-
te certificadas, uma garantia para que os negócios decor-
ram com qualidade, transparência, lealdade e segurança. 

Em que medida o IPQ apoia a indústria e a exportação? 
Embora não haja um apoio directo, o IPQ faculta infra-estru-
turas que permitem que as indústrias e as empresas dispo-
nham de ferramentas de apoio à sua qualidade através da 
elaboração de normas e da verificação e controlo metroló-
gico. Neste processo, fomenta a participação das empresas, 
directamente ou através das suas associações, no processo 
normativo europeu e internacional, assegurando a rastrea-
bilidade dos processos de medida através da Metrologia e 
garantindo uma rede sólida de avaliação da conformidade 
e da qualidade por via da qualificação. Deste modo, cria 
as infra-estruturas necessárias para que as empresas delas 
possam beneficiar para melhorar a sua qualidade, produtivi-
dade e competitividade, tanto internas como externas.  

De que modo a certificação se reflecte nas 
exportações e na consolidação da presença das 
empresas nos mercados? 
A consolidação nos mercados externos verifica-se em função do 
grau de confiança que as empresas dão aos seus clientes nos 
mercados de exportação, o que passa muito pela certificação 
de qualidade e ambiental, que confirma o respeito inequívoco 
pelos requisitos normativos exigidos pelos clientes externos.  

A persecução da qualidade e da certificação 
contribuem para a modernização e a competitividade 
do tecido empresarial português? 
Quando uma empresa opta pela qualidade voluntária, porque 
percepciona que o mercado exige cada vez mais que os acto-
res de um determinado sector estejam certificados, esse passo 
torna-se decisivo para essa empresa. A opção pela qualidade 
implica uma mobilização, a todos os níveis, de todos os recur-
sos internos da empresa – trabalhadores, quadros, gestores, 
chefias – introduzindo uma atenção permanente aos processos 
de melhoria contínua. Se olharmos para uma empresa certi-
ficada, pode-se dizer que, na generalidade, esta obtém me-
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lhores resultados do que uma empresa não certificada. Isto 
acontece porque todos os recursos e sistemas deste universo 
empresarial estão mobilizados para a melhoria contínua, não 
apenas no produto final, mas em todos os seus processos e 
procedimentos, com impacto positivo na imagem, credibilida-
de, competitividade e resultados da empresa. Porém, existem 
outros dois cenários quando se fala de certificação: pior do que 
uma empresa que não consegue a certificação, só mesmo uma 
empresa que perde a certificação por incumprimento. Neste 
caso, a perda da certificação demonstra objectivamente que a 

“fazer cada vez melhor”, seguindo a metodologia do famoso 
Ciclo de Deming, já referido, até alcançar o objectivo preten-
dido, seja na gestão da qualidade, na gestão económica, na 
gestão da responsabilidade social, na gestão ambiental, em 
suma na gestão do desenvolvimento sustentável. Se não es-
tivermos sempre à procura, de forma contínua, do “cada vez 
melhor”, não alcançaremos o desenvolvimento sustentável. 
Ou seja: fazer cada vez melhor com menos recursos naturais; 
fazer cada vez melhor com menos danos para o ambiente; 
fazer cada vez melhor com melhores resultados económicos e 
com mais responsabilidade social. Todos estes objectivos, re-
lativos ao gerir e ao evoluir, à sustentabilidade, têm muito da 
metodologia e da estratégia da gestão pela qualidade total.
 
É possível certificar a qualidade de vida dos cidadãos?
A qualidade de vida é atingida quando um cidadão consegue 
não só satisfazer as suas necessidades básicas como conse-
gue viver num ambiente favorável ao seu desenvolvimento 
enquanto indivíduo, mas não há um padrão único para esta 
satisfação. Quando alguém sente satisfação como cliente, 

“A consolidação nos mercados externos 
verifica-se em função do grau de confiança 
que as empresas dão aos seus clientes nos 
mercados de exportação, o que passa muito 
pela certificação de qualidade e ambiental, que 
confirma o respeito inequívoco pelos requisitos 
normativos exigidos pelos clientes externos. “

empresa degradou os seus sistemas de gestão para a qualidade 
ou os seus produtos, cenário perante o qual o mercado reage 
negativamente, com todas as consequências que isso implica.

Pode-se definir a excelência empresarial?
Quando uma empresa se certifica, isso quer dizer que se 
compromete a respeitar os requisitos e normas de qualida-
de. Contudo, à medida que vai consolidando este processo 
aproxima-se cada vez mais da excelência. Isso quer dizer que 
na perspectiva da melhoria contínua, a empresa nunca está 
satisfeita, encontrando-se permanentemente em estado de 
insatisfação criativa e a interrogar-se se não haverá outros pro-
cessos para fazer melhor, mais barato, com menos recursos, 
com mais qualidade, ou a inovar. Essa procura permanente da 
melhoria contínua e da inovação de processos, que se reflecte 
na qualidade e na competitividade do produto final, constitui 
por si mesma a procura da excelência. Costuma-se dizer que 
o óptimo é inimigo do bom, mas eu digo, parafraseando Jim 
Collins, que o bom é inimigo do excelente, porque o bom é 
frequentemente acomodatício. Uma boa empresa, com um 
bom produto, se se acomoda, um dia apercebe-se que tem à 
sua frente um concorrente com um produto mais desenvolvi-
do, mais barato e com uma qualidade superior, atributos que o 
cliente final vai preferir. Uma empresa tem que estar sempre à 
procura da excelência, porque se não o faz, outra o fará. 

Qual a relação do IPQ com a qualidade ambiental e o 
crescimento sustentável? 
O desenvolvimento sustentável tem que ver necessariamente 
com as preocupações com a qualidade. As próprias normas 
de gestão ambiental ISO 14 1001, são normas muito inspi-
radas nas normas ISO 9001. Gerir um sistema de gestão am-
biental é, em última análise, gerir um sistema de gestão de 
qualidade orientado para a defesa ambiental. Mas, é claro, 
todo o desenvolvimento normativo – medidas, indicadores 
ou performance – tem a sua especificidade. Um exemplo: se 
quisermos reduzir o impacto ambiental do CO2, temos que 

isso é uma forma de qualidade de vida, o que é avaliado pelo 
índice de satisfação. Anualmente emitimos, em parceria com 
o ISEGI - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informa-
ção (Universidade Nova de Lisboa) e com a APQ - Associação 
Portuguesa para a Qualidade, o relatório ECSI, sobre o índice 
de satisfação do cliente, tendo já coberto mais de uma deze-
na de sectores, como a Energia, Transportes, Banca, Seguros, 
Distribuição, Combustíveis, Saúde, entre outros. Este estudo 
permite detectar as áreas em que é necessário intervir para 
melhorar o índice de satisfação, por via da melhoria da qua-
lidade ou da lealdade, por exemplo. De forma simplificada, 
pode-se dizer que quanto maior é o índice de satisfação do 
cliente ou do cidadão, melhor estamos a responder à percep-
ção que este tem da sua qualidade de vida. 
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Com optimismo e muita firmeza, se-
gundo os seus responsáveis. Esta é a 
receita da Lameirinho para encarar a 
crise que ameaça o sector. As âncoras 
são a criatividade, a inovação e o posi-
cionamento no mercado global. A em-
presa é um nome grande do têxtil-lar 
português, com 60 anos de vida e um 
percurso de sucesso, construído com 
a preferência dos consumidores por-
tugueses, a que se juntou a partir da 
década de setenta, um grande volume 
de vendas nos mercados externos.

A vocação internacional da empresa está 
expressa nos números de hoje. O volume 
de vendas no último ano atingiu 70 mi-

LAMEiRinhO
Inovação combate a crIse
É nos mercados internacionais que a Lameirinho quer encontrar respostas para a crise. Com 
produtos inovadores e em novos segmentos de mercado. Um percurso de vida marcado 
pela raiz familiar da empresa mãe e pelo carácter transnacional da unidade actual.

lhões de euros e cerca de 85 por cento 
deste valor foi facturado nos mercados 
internacionais. Os EUA são o destino de 
excelência, para onde segue metade do 
total exportado, mas os mercados francês, 
alemão, espanhol, canadiano, belga, aus-
traliano, sueco, japonês, italiano, da Euro-
pa de Leste e asiático também são clientes 
de referência. A empresa vale-se da sua 
flexibilidade para trabalhar com todos os 
mercados, da variedade de medidas e tipo 
de confecção possíveis e de uma tecnolo-
gia de topo, o que permite a adaptação 
aos requisitos de cada cliente.

Apesar da crise, 2009 será um ano de 
grandes apostas. Logo em Janeiro, a 

Lameirinho entrou o ano com o pé di-
reito. Foi seleccionada pelo júri da feira 
de Frankfurt para o segmento “Pre-
mium” daquele certame e garantiu um 
lugar de destaque nesta grande montra 
de têxteis-lar. O acesso ao “sector topo 
de gama” é vedado à grande maioria 
das empresas e o júri escolhe criterio-
samente, tendo em conta parâmetros 
como a qualidade do produto, a apre-
sentação da empresa e a sua imagem. 
O certame é o mais importante a nível 
mundial e nele são apontadas as ten-
dências para o sector.

neste momento, uma das áreas em 
que o sector têxtil está a apostar é na 
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produção de soluções integradas para 
a hotelaria e espaços comerciais. A La-
meirinho não quis ficar para trás, já en-
trou nessa área e no corrente ano re-
força-la-á. Para a empresa, “a entrada 
aos 60 anos de vida no sector hoteleiro 
foi um dos nossos maiores desafios e 
uma das formas para enfrentarmos a 
crise com menos riscos”. Actualmente, 
cerca de 80 por cento das vendas para 
o exterior já são de produtos ‘private 
lable’ e ‘lifestyle’, em tecidos com aro-
mas, cremes hidratantes e vários pro-
dutos ligados à saúde.

Lameirinho –  
Indústria Têxtil, SA
Apartado 3007
Pevidém
4836-852 Guimarães
Tel.: +351 253 422 000
Fax: +351 253 422 090

lameirinho@lameirinho.pt 

www.lameirinho.pt 

O desenvolvimento, ao longo dos anos, 
do aparelho produtivo da Lameirinho, 
reflecte a procura de qualidade e de ac-
tualização permanente. A tecelagem, o 
coração da empresa, tem mais de 200 
teares e ainda recorre à subcontratação; 
os acabamentos, área onde se joga a 
diferenciação dos produtos e que usa 
a mais avançada tecnologia do mundo 
para o toque, o aspecto, o brilho, a re-
sistência e a estabilidade dimensional; 
a estamparia, onde se podem fixar até 
vinte cores em simultâneo, para a qual 
foi adquirida o último grito de cozinha 

de cores automática; a confecção, onde 
aos lençóis e almofadas se juntou, numa 
área actual de 3.500 metros quadrados, 
toda a cadeia de produtos da empresa e 
o design, onde um sistema informático 
CAD/CAM auxilia os técnicos a materia-
lizarem todas as encomendas.

A Lameirinho está certificada pela nor-
ma de qualidade iSO9001:2000, pela 
norma de ambiente iSO14001 e pela 
de saúde e segurança OhSAS18001. 
Possui ainda o Oeko-Tex Standard 100, 
uma norma de qualidade para acaba-
mentos inofensivos para a saúde.

A cadeia de produtos é extensa e vai 
desde os mais tradicionais – lençóis, al-
mofadas, mantas, colchas e cobertores 
– até aos mais recentes e inovadores 
como cortinas decorativas, toalhas de 
banho & SPA, tapetes e linhas de toa-
lhas de mesa e cozinha. 

mailto:lameirinho@lameirinho.pt
http://www.lameirinho.pt
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não há exagero em falar-se de um im-
pacto verdadeiramente estruturante da 
actividade do grupo Portucel Soporcel 
na economia nacional. no último ano, 
o volume de negócios atingiu cerca de 
1.100 milhões de euros, representou 
2,6 por cento das exportações portu-
guesas e correspondeu a 0,7 por cento 
do PiB. Mais de 92 por cento do total 
das vendas de papel e de pasta são rea-
lizados em cerca de 90 países dos cinco 
continentes, com destaque para a Eu-
ropa e EUA, que representam cerca de 
90 por cento das vendas totais. 

O investimento na nova fábrica de pa-
pel, em Setúbal, é a etapa mais recente 
de um ambicioso plano de investimen-
tos industriais no nosso país, que vai 
ultrapassar 900 milhões de euros. Se-

PORTUCEL SOPORCEL
marcas próprIas 
têm papel decIsIvo
Vendas internacionais, inovação, sustentabilidade e impacto na economia são 
palavras-chave no percurso do grupo Portucel Soporcel. A empresa assenta a sua 
estratégia para os mercados externos no desenvolvimento de marcas próprias 
e no reforço contínuo da sua notoriedade. No curto prazo, com a entrada em 
funcionamento da nova fábrica de papel de Setúbal, o grupo passará para a liderança 
europeia no sector de papéis finos não revestidos

gundo fonte da empresa, “a sua con-
cretização permitirá reforçar a eficiência 
dos activos do grupo, melhorando não 
só a qualidade produtiva requerida pela 
nossa estratégia de diferenciação, mas 
também, a competitividade pelos cus-
tos, aspecto decisivo nos grandes mer-
cados internacionais onde actuamos”.

De ano para ano, a Portucel Sopor-
cel tem vindo a reforçar a orientação 
da sua actividade para os mercados 
externos. no espaço europeu, desde 
sempre o grande destino das suas ex-
portações, a empresa é o principal for-
necedor de papéis não revestidos para 
a indústria gráfica, com uma quota de 
mercado de 16 por cento e o quinto 
produtor, nos papéis de escritório, com 
uma quota de 13 por cento.

Para além de vender muito, a Portucel 
Soporcel vende, acima de tudo, muita 
qualidade, com realce para os chama-
dos produtos Premium, cujas vendas 
crescem 6 por cento ao ano desde 2006, 
em segmentos de alto valor acrescenta-
do, como resultado de uma criteriosa 
política de desenvolvimento de mar-
cas próprias. Os frutos desta estratégia 
têm rendido bons juros e os produtos 
Premium representam hoje mais de 70 
por cento do total de vendas em folhas, 
valor sem paralelo, num sector onde as 
vendas de marcas próprias correspon-
dem, habitualmente, a não mais de 25 
por cento do total das produções. 

na gama de produtos Premium, merece 
destaque a marca navigator, líder mun-
dial de vendas no segmento de papéis 
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Portucel Soporcel
Complexo industrial de Setúbal
Apartado 55
2901-861 Setúbal
Tel: +351 265 709 000

ana.nery@portucelsoporcel.com 

www.portucelsoporcel.com 

de escritório, e ainda a Soporset, a Pio-
neer, a inacopia, a Discovery, a Explorer 
ou a inaset. Mas, deste conjunto de 
marcas bem sucedidas, a navigator so-
bressai junto dos grandes consumidores 
europeus como “a marca com melhor 
qualidade percebida e a mais cotada em 
termos de Brand Performance”, média 
ponderada de atributos técnicos e de 
marketing. nesta estratégia de reforço 
contínuo da notoriedade das marcas 
nada foi deixado ao acaso e, para ga-
rantir uma presença muito próxima dos 
principais clientes, uma rede de vendas 
própria, incluindo subsidiárias nos princi-

pel – navigator, Discovery e Soporset 
–, pelo principal laboratório de testes 
globais e defensor dos consumidores 
de equipamento de escritório.

Outro dos pontos fortes é a inovação. 
A empresa surpreende o mercado e 
tem vindo a fabricar papéis de 75 g/m2 
como alternativa ao papel de escritório 
europeu standard de 80 g/m2, e lidera 
as vendas deste produto no mercado 
europeu, com uma quota de mercado 
de 80 por cento. Outro exemplo no 
domínio da inovação: o papel navi-
gator hybrid, totalmente inovador na 
Europa, que incorpora 30 por cento 
de fibras recicladas e 70 por cento de 
novas fibras, visando os consumidores 
sensíveis à reutilização.

biental das unidades fabris reflecte a 
actualização permanente com as me-
lhores técnicas disponíveis: de 2000 a 
2008, mais de 278 milhões de euros 
foram investidos na área ambiental. 
Oitenta por cento dos resíduos pro-
duzidos são reciclados e valorizados, 
sendo a biomassa florestal renovável, a 

pais mercados europeus e nos EUA, con-
fere ao grupo a eficácia necessária nos 
grandes negócios internacionais.

no mercado americano, muito exigente 
neste sector, o sucesso alcançado com 
produtos Premium, destinados a aplica-
ções de escritório e à indústria gráfica, 
tornaram a Portucel Soporcel o primei-
ro grupo europeu a obter a certificação 
de desempenho de três marcas de pa-

A partir do terceiro trimestre deste ano 
a Portucel Soporcel cumprirá um gran-
de sonho: o lançamento no mercado 
mundial da produção de 500.000 to-
neladas/ano na nova unidade em Se-
túbal. Será a maior e mais sofisticada 
fábrica do mundo de papéis finos não 
revestidos, que expandirá a exportação 
anual da empresa em 320 milhões de 
euros, com um alto coeficiente de valor 
acrescentado, dado que os factores de 
produção materialmente relevantes são 
todos nacionais. Com este acréscimo de 
produção a empresa espera, segundo a 
mesma fonte, “representar, já em 2010, 
perto de 4 por cento das exportações 
portuguesas de bens e ser responsável, 
em 2012, por mais de 12 por cento da 
carga marítima contentorizada exporta-
da por portos portugueses”.

Toda a actividade da Portucel Soporcel 
assenta num ciclo de desenvolvimento 
sustentável. O bom desempenho am-

grande fonte de energia de toda a ac-
tividade produtiva. O grupo é o maior 
produtor nacional de energia a partir 
da biomassa, sendo responsável por 
mais de metade da produção de ener-
gia eléctrica proveniente desta fonte 
renovável no país. Além disso, caminha 
a passos largos para a auto-suficiência, 
suprindo já, cerca de três quartos das 
suas necessidades energéticas. E, fruto 
de um grande projecto em curso, no 
qual foram investidos cerca de 90 mi-
lhões de euros, em 2010, deverá gerar 
cerca de cinco por cento do total de 
energia eléctrica produzida no país.

A nível industrial, a Portucel foi, em 
1988, a primeira empresa certificada em 
Portugal pelo iPQ e o grupo dispõe, ac-
tualmente, de certificações nas áreas da 
qualidade, ambiente, segurança e cadeia 
de responsabilidade. Todas as fábricas es-
tão certificadas segundo as normas iSO 
9001, iSO 14001 e OhSAS e os respecti-
vos laboratórios estão acreditados. 

mailto:ana.nery@portucelsoporcel.com
http://www.portucelsoporcel.com
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Nonius Software
Rua Actor Ferreira da Silva, 100
4200-298 Porto
Tel.: +351 220 301 520

mp@noniussoftware.com 

www.noniussoftware.com 

As boas ideias estão na raiz de toda a 
actividade da nonius Software e tam-
bém do seu aparecimento no merca-
do. Os seus fundadores viram a sua 
ideia premiada, em 2004, no Concur-
so de ideias da Agência de inovação, 
e o seu dedo para o negócio atraiu 
as empresas de capital de risco. Em 
2005, depois de garantidos os finan-
ciamentos para o arranque, a empre-
sa começou a desenvolver e comercia-

nOniUS
IdeIas Inovadoras  
dão lucro
É no domínio das ideias que a Nonius Software garante a sua competitividade nos 
diversos mercados. É a partir delas que desenvolve uma tecnologia única em Portugal 
e com crescente aceitação além fronteiras.

principais produtos 
da nonius:

WGserver – Appliance de alta 
disponibilidade e fiabilidade com 
funções de gateway e servidor para 
gestão de acesso à Internet.

WG-Wps – Sistema que permite 
explorar redes Wi-Fi existentes, 
integrando capacidades de 
localização em tempo real.

WGstargate – Gateway multi-
serviços para comunicações a 
bordo dos barcos, capaz de gerir 
todas as comunicações necessárias 
ao funcionamento de um barco 
cruzeiro ou ferryboat.

lizar produtos e soluções para gestão 
de acesso à internet.

Em 2008, a empresa atingiu 900.000 eu-
ros de volume de negócios e espera, para 
o corrente ano, chegar aos 1,4 milhões 
de euros, 25 por cento dos quais serão 
de exportação. Em quatro anos de acti-
vidade já angariou cerca de 250 clientes, 
entre hotéis, paquetes, parques empre-
sariais, condomínios e hotspots públicos. 
Garantiu uma rede de 30 integradores 
nacionais e internacionais para instalar e 
distribuir os seus produtos. E já exporta 
para Espanha, holanda, itália, França, 
Turquia, Angola e Cabo Verde.

A receita da nonius é clara: apostar tudo 
na inovação tecnológica constante e na 
descoberta de produtos únicos em Por-
tugal. E, até agora, a receita tem funcio-
nado. Com ela, a empresa consegue o 
duplo objectivo de colmatar necessidades 
não cobertas no mercado interno e, ao 
mesmo tempo, competir em mercados 
muito exigentes. Mas a estratégia para a 
exportação não se esgota aqui. Segundo 
Marisa Pires, responsável pelo marketing: 
“nos mercados onde já somos fortes, pro-
curamos seduzir com novos produtos que 
nos esforçamos por apresentar sempre 
que é possível e, em seguida, estudamos 
os novos mercados, caso a caso, adaptan-

do muitas vezes aqueles produtos, quan-
do isso nos parece uma boa solução”.

neste momento, a empresa lança uma 
nova linha de produtos, o niVo, para 
o mercado hoteleiro. Com esta nova 
tecnologia, um hotel pode disponibi-
lizar aos seus clientes uma plataforma 
de entretenimento e multimédia, no 
quarto, com acesso a televisão, fil-
mes, acesso à internet na TV, serviços 
informativos, localização das crianças, 
jogos, canais de rádio e acesso a toda a 
oferta disponível no resort.

Para além do mercado hoteleiro, a ge-
neralidade das instituições públicas são 
consumidores dos produtos nonius. 
Actualmente a empresa conta com 21 
colaboradores que possuem formação 
em áreas como o marketing, gestão, fi-
nanças, telecomunicações, informática 
e electrónica. Os quadros são na maio-
ria licenciados e mestres. 

mailto:mp@noniussoftware.com
http://www.noniussoftware.com




O Global Find permite efectuar, através 
do site www.globalparques.pt, pesqui-
sas livres em mapa ou identificar alterna-
tivas de localização através da selecção 
de critérios do âmbito infra-estrutural, 
demográfico e socio-económico pré-de-
finidos e colocados ao dispor do utiliza-
dor. À distância de um clique, o utilizador 
poderá aceder directamente no mapa à 
caracterização e descrição de diversos 
pontos de interesse de contextualização 
industrial ou logística tais como Portos e 
Terminais Portuários, Aeroportos, Plata-
formas Logísticas, entre outros.

Com base numa plataforma SiG (Sis-
temas de informação Geográfica), o 
Global Find identifica alternativas de 
localização em parques industriais ou 
logísticos com lotes disponíveis ou Zo-
nas PDM (Plano Director Municipal) do 
mesmo âmbito. Permite efectuar pes-
quisas livres em mapa ou identificar 
alternativas de localização através de 
pesquisas multi-critério baseadas em 
critérios de âmbito estrutural, demo-
gráfico e sócio-económico. 

As áreas de localização obtidas a partir 
deste levantamento foram caracteriza-
das por dados alfa-numéricos e de geo-
referenciação constituindo uma bolsa 
de espaços disponíveis, podendo os po-
tenciais clientes efectuar pesquisas so-
bre esse universo com base em critérios 
que cobrem características próprias dos 
espaços (infra-estruturas, espaços livres, 
preços, etc.) e/ou outras que reflectem o 
meio em que os espaços se inserem (pó-
los de desenvolvimento, acessibilidades, 
sócio-demografia, entre outros). 

Desenvolvido para, através da Internet, identificar soluções de localização 
empresarial, o Global Find é um novo produto ou serviço que a aicep Global Parques 
disponibiliza às empresas industriais e logísticas, apoiando-as na procura da sua 
próxima localização. Lançado em finais de 2008, a procura pelo Global Find está a 
superar as expectativas.

GLOBAL FinD
localIzações de excelêncIa  
à dIstâncIa de um clIque

Está disponível em três línguas – português, 
inglês, espanhol – e oferece dois níveis de 
informação: utilizador base e registado. 

Além disso, o Global Find oferece servi-
ços de consultadoria, através dos seus  
especialistas que podem realizar pesqui-
sas finas em desktop e assim oferecer 
uma pesquisa totalmente personalizada 
a um determinado potencial investimen-
to com características específicas. 

O Global Find está a superar as expecta-
tivas de adesão por parte das entidades 
gestoras de áreas de localização empre-
sarial (industrial e Logística). Até à data 
estão representados no Global Find um 
total de 3.126 lotes, dos quais 1.336 lo-
tes disponíveis para ocupação, situados 
quer em Parques empresariais quer em 
Zonas PDM com fim industrial ou logís-
tico. De salientar ainda a representação 
de 24 das 28 Regiões nutsiii (Unidades 
Territoriais para fins estatísticos).

Segundo fonte da aicep Global Parques, 
o sucesso do Global Find resulta da cres-

cente necessidade de as empresas que-
rerem um serviço rápido e económico no 
que respeita à localização empresarial, o 
que encontram nesta plataforma. “Esta-
mos certos que o Global Find, aumenta 
a eficiência e a eficácia na escolha da 
melhor localização para um investimen-
to. Anteriormente, toda a informação 
existente estava dispersa e não focada 
em localização empresarial. Este esforço 
contínuo na recolha de informação com 
a parceria de diversas entidades, como 
o INE, a DGOTDU, associações em-
presarias e empresas fornecedoras de 
‘utilities’, contribui para a eficiência de 
todo o processo de escolha, colocando 
Portugal na oferta mundial de localiza-
ções empresariais e contribuindo para o 
ordenamento do território e a concen-
tração industrial”. 

Este serviço trouxe já diversos poten-
ciais investidores às diferentes regiões 
do país, promovendo assim as diferen-
tes localizações disponíveis no país e já 
presentes no Global Find. 

aicep Global Parques

// Março 09 // Portugalglobal26

http://www.globalparques.pt
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Para Salv J. Stellini, Embaixador de Malta, “o objectivo de ter embaixadas em vários 

países da União Europeia tem a ver com proteger ou promover interesses nacionais. No 

nosso caso não temos embaixadas em todos os países, porque isso é muito dispendio-

so. Aliás, em relação a recursos humanos, ter diplomatas pressupõe bastante tempo em 

formação e preparação, bem como um alto nível de educação. Um pequeno país como 

o nosso não dispõe assim de tantos recursos humanos adequados ao desempenho 

desta função; por isso, temos que racionalizar o número de embaixadas: só em catorze 

Estados-Membros, como a Grã-Bretanha, Dinamarca, Itália, Alemanha, Grécia... Neste 

momento, Bruxelas, embora não lhe chamemos capital federal, é onde se encontra a 

maioria das instituições da União Europeia”. Malta tem cinquenta diplomatas na embaixa-

da em Bruxelas, a maior do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dado que se trata do 

centro da UE, onde se debatem assuntos de grande importância para o futuro do país no 

seio da Europa. No entanto, para Salv J. Stellini é possível que daqui a muitos anos, se a 

Europa se transformar em “Estados Unidos da Europa”, haja uma capital federal como a 

dos EUA em Washington com o seu corpo diplomático específico. Mas... isso só daqui a 

muitos anos! 

Salv J. Stellini 
Embaixador de Malta

DOSSIER

Tratado de Lisboa

"É possível que daqui a muitos 

anos haja uma capital federal 

da União Europeia como a dos 

EUA em Washington"
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DOSSIER

Segundo o Embaixador da Lituânia, Algimantas Rimkunas, o Tratado de 

Lisboa prevê a criação de uma Europa de Relações Externas, para ac-

ções concretas, que de acordo com o Tratado “trabalhará em cooperação 

com os serviços diplomáticos dos Estados-Membros”. Pensamos que as 

“embaixadas nacionais” permanecerão e encontrarão de maneira racio-

nal uma forma de cooperação com um serviço diplomático da UE.

A Embaixada da Lituânia em Portugal estabeleceu-se em Lisboa há 10 

anos – 1998. Trata de todo o espectro de relações bilaterais entre os dois 

países: políticas económicas, culturais, etc. No trabalho da Embaixada 

todas as áreas são igualmente importantes. Ambos, Lituânia e Portugal, 

são membros da União Europeia e da NATO, e este facto prova a im-

portância do aspecto político do nosso trabalho. A elevada importância 

da área económica é evidente: o comércio e os investimentos bilaterais 

enriquecem países e nações. Por último mas não menos importantes são 

as relações culturais, que tornam as pessoas da Lituânia e Portugal mais 

próximas. 

Algimantas Rimkunas
Embaixador da Lituânia

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos

"As 'embaixadas nacionais' 

permanecerão e encontrarão 

de maneira racional uma 

forma de cooperação com um 

serviço diplomático da UE"
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S
egundo Samuel Ossa Dietsch, Encarregado 

de Negócios e 1º Secretário da Embaixada 

do Chile, “Portugal tem com a América Latina 

um vínculo muito especial. Não somente está a rela-

ção com o Brasil, mas também a relação com outros 

países e especialmente com o meu. Na Venezuela e 

na Argentina há uma numerosa colónia portuguesa 

residente. Com respeito ao Chile podemos constatar 

como, desde o regresso à democracia em 1990, os 

vínculos estreitaram-se de tal maneira que todos 

os presidentes portugueses efectuaram visitas ao 

Chile, e os Presidentes chilenos também visitaram 

Portugal. Esperamos que a Presidente Michelle Ba-

chellet também o faça num futuro próximo. Partilha-

mos ideais e objectivos. Pertencemos à mesma co-

munidade ibero-americana. Para nós, Portugal tem 

sido um interlocutor privilegiado na nossa relação 

com a União Europeia. Esta relação tão estreita não 

se pode manobrar desde Bruxelas. São relações 

bilaterais privilegiadas directas, sem intermediários 

e daí que esse contacto seja insubstituível e assim 

continuará a ser”.

Samuel Ossa Dietsch
Encarregado de Negócios 
e 1º Secretário da Embaixada do Chile

Quanto à importância da Embaixada do Chile em 

Portugal, diz-nos Samuel Ossa Dietsch: “As relações 

chileno-portuguesas alcançaram um nível de exce-

lência e entendimento que se destaca pela notável 

densidade do conjunto dos vínculos, com coincidên-

cias estratégicas e critérios partilhados que criam 

uma comunidade de interesses, tanto no bilateral 

como no multilateral. O Chile, num diálogo político 

permanente e fluído, está a trabalhar para criar uma 

rede de cooperação e aprendizagem recíproca com 

países afins, “like minded countries”, como Portugal, 

que em 20 anos conseguiram o desenvolvimento 

com o bem-estar para a sua população e alto pres-

tígio nos organismos multilaterais, e que hoje cons-

tituem uma referência a observar". Constata-se uma 

notória coincidência de posições frente à reforma 

das Nações Unidas e um sem-número de apoios em 

diversas votações no âmbito multilateral.

“A ausência de contenciosos e a afinidade existen-

te entre ambos os países conduz a que a relação 

bilateral seja fluída e propícia a acordos numa 

ampla gama de assuntos. Destacam-se os esforços 

de ambos os governos por alcançar um alto grau 

de empatia à volta dos interesses de maior relevo 

da contraparte. Uma série de importantes acordos 

confirmam a relevância da relação bilateral. Entre 

eles, o Convénio sobre Segurança Social, que se 

encontra em vigência desde 1999; o Acordo sobre 

Protecção Recíproca de Investimentos, vigente 

desde 1995; e o Convénio para Evitar a Dupla Tri-

butação Internacional, que se encontra em proces-

so de ratificação em ambos os países e que fôra 

assinado por ocasião da visita de Estado do Presi-

dente Jorge Sampaio ao Chile, em Julho de 2005. 

“Nos aspectos comerciais, o facto mais relevante 

nesta esfera foi a vigência plena do Acordo de 

Associação entre o Chile e a União Europeia, que 

co-ajuda ao esforço". 

DOSSIER

A Europa dos partidos e a Europa dos cidadãos
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Portugal sem Política Externa
As consequências do Tratado de Lisboa por António Vasconcelos Graça

Portugal inventou a política ex-

terna tal como é entendida nos 

tempos modernos e no sentido 

europeu. O primeiro grande tra-

balho sobre a matéria chama-se 

“Os Lusíadas”. Antes, em Tor-

desilhas, assinámos o primeiro 

tratado de aplicação planetá-

ria. Vasco da Gama tinha um 

destino e estava incumbido de 

uma missão específica onde 

a componente diplomática era 

primordial. Não foi um viajante 

errático como, por exemplo, 

Marco Polo. 

Num tempo em que certa “inte-

ligentzia” lusitana tem vergonha 

de ser portuguesa e tudo faz 

para apagar qualquer vestígio 

de portugalidade como coisa 

nefasta, confundindo isso com 

“modernidade”, onde só mere-

cem atenção os aspectos nega-

tivos do passado (escravatura, 

Inquisição, crueldade, etc.), 

convém lembrar algumas reali-

dades. Porque Portugal inven-

tou o comércio global, apontado 

hoje como a panaceia para 

todos os males. E, num planeta 

cada vez mais apertado para a 

população, o bom entendimento 

entre as nações transforma-se 

num factor de sobrevivência. 

O que conta é o que nos une e 

não o que nos separa. Por isso, 

qualquer política externa tem 

de ser eficaz, sob o risco de 

se tornar inútil quer por fora de 

tempo, quer por inapropriada. 

Por imposição do Tratado de 

Lisboa, os países membros da 

União Europeia deixarão de ter 

política externa própria. É com-

plicado, porque aquilo que a 

diplomacia europeia foi traçan-

do ao longo dos tempos foi obra 

de cada país por si, reflectindo 

a natureza e índole própria de 

cada Estado. Gostaríamos que 

acontecimentos do passado não 

tivessem ocorrido? Sem dúvida. 

Mas isso não é razão para com-

plexo de culpa, até porque não 

há inocentes.

Em matéria de comportamen-

tos vergonhosos no passado, 

é bom não esquecer que, para 

a mentalidade do tempo, não 

o eram. Que sabemos nós da 

forma como vão ser julgados, 

no futuro, muitos dos nossos 

comportamentos actuais como 

a falta de valores, o império dos 

interesses materiais, a crise 

de autoridade, as calamidades 

desencadeadas pelos negócios 

financeiros ou o casamento de 

homossexuais, por exemplo?

Toda a expansão portuguesa, 

fora da Europa, assentou no 

estabelecimento de pontos de 

contacto que permitissem o 

comércio e a troca de merca-

dorias. Para assegurar o bom 

funcionamento desse sistema, 

houve que conquistar pontos-

-chave, fossem cidades do norte 

de África, o golfo Pérsico, locais 

estratégicos na Índia ou no 

Extremo Oriente. Para garantir a 

segurança desse império a que 

o Prof. Luís Filipe Thomaz cha-

ma, com lucidez, uma “rede de 

ligações”. Não é exactamente o 

que se faz hoje? Houve cruelda-

de e barbaridades? Claro que 

Vasco da Gama tinha um 

destino e estava incumbido 

de uma missão específica 

onde a componente 

diplomática era primordial.
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A partilha da língua e a história 

comum são as vantagens competiti-

vas mais evidentes para os empre-

sários portugueses que estão a in-

vestir num dos mercados de maior 

crescimento em todo o Mundo.

Portugal está entre os cinco maio-

res investidores do mercado an-

golano, com especial ênfase nos 

sectores da construção e imobili-

ário, turismo e banca. No entanto, 

outras áreas, como as telecomu-

nicações e os serviços, também já 

estão a ser exploradas. As activi-

dades industriais associadas ao 

agro-alimentar, à produção de bens 

de consumo, ao equipamento e aos 

produtos farmacêuticos oferecem 

igualmente um grande potencial de 

investimento.

A aposta de Portugal em Angola e 

as vantagens das relações econó-

micas entre os dois países foram 

debatidas na conferência “Investi-

mento Público e Privado – Parce-

rias e Financiamento em Angola”, 

organizada pela Câmara de Co-

mércio e Indústria Portugal Angola 

(CCIPA) e pelo Banco de Fomento 

Angola.

O Presidente da CCIPA e repre-

sentante da Galp Energia – Carlos 

Bayan Ferreira – referiu que “o ano 

de 2007 foi muito importante para 

Angola e para as relações comer-

ciais entre Portugal e Angola: o 

volume de negócios ultrapassou os 

400 milhões de euros. Portugal foi 

também o país com mais projectos 

de investimento apresentados e 

aprovados. Para este ano, a previ-

são aponta que Angola venha a ser 

o primeiro país extracomunitário de 

destino das nossas exportações. A 

qualidade dos produtos portugue-

ses é muito reconhecida, sendo o 

factor diferenciador perante todos 

os outros países que também estão 

a apostar em Angola. No entanto, o 

país também tem vontade de produ-

zir e de poder vir a exportar para 

Angola acaba de realizar as suas eleições num clima de 

paz e concórdia e apresenta o mais forte crescimento 

económico a nível mundial. Investir neste país que alia 

o progresso aos recursos naturais é o objectivo dos 

grandes grupos empresariais
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Dossier África/Angola

30

Arrancou a corrida para o Cam-

peonato Mundial de Futebol da 

FIFA 2010. A fase de qualificação 

começou agora, mas na África 

do Sul há muito que o Mundial 

está a ser preparado. Desde a 

escolha deste país africano para 

a organização do maior evento 

futebolístico do Mundo e desde 

que terminou a última edição 

desta competição, realizada na 

Alemanha, que os sul- -africanos 

começaram a encetar os primei-

ros projectos para assegurarem 

a existência de infra-estruturas 

necessárias para albergarem o 

maior acontecimento desportivo 

em 2010.

Localizados em cidades-sede, 

cinco novos estádios estão a 

ser construídos e outros tantos, 

já existentes, estão a ser reno-

vados. As zonas contíguas aos 

recintos desportivos estão, tam-

bém, a ser reconstruídas, com 

áreas desportivas, turísticas e de 

exposições. Tudo isto com um or-

çamento a rondar os cerca de 740 

milhões de euros. Pela primeira 

vez na história da África do Sul, 

o país terá estádios especialmen-

te dedicados ao futebol, já que 

antes, no governo do Apartheid, 

os estádios eram criados sobre-

tudo para a prática de râguebi 

e criquete. Claro está que não 

poderão apenas ser construídos 

estádios e complexos desportivos 

para a realização de tamanho 

evento. A construção de estradas, 

de acomodamentos e de outras 

infra-estruturas são, de igual 

modo, importantes, estimando-se 

que o orçamento total gasto no 

Mundial seja de 42 bilhões de eu-

ros. Está, ainda, a ser desenvolvi-

do um plano piloto para o melho-

ramento da rede de transportes 

públicos que, simultaneamente, 

terá de responder a um aumen-

to da população e da expansão 

urbana. A segurança e emergên-

cia é outra questão preocupante 

neste tipo de eventos, mas que o 

Estado assegurará com uma forte 

cobertura de forças policiais e 

paramédicas.

Não será apenas a diversão mo-

mentânea que o Mundial prestará 

à população sul-africana. Este 

investimento do Governo na orga-

nização do Campeonato 2010 traz 

outros benefícios aos cidadãos, 

assegurando-lhes cerca de 150 

mil empregos sustentáveis e uma 

melhor qualidade de vida.

O maior evento futebolístico do 

planeta poderá ser também a 

grande e a melhor ocasião para 

unificar o país e todo o povo da 

África Austral. O Campeonato do 

Mundo está a ser aguardado com 

enorme expectativa e entusiasti-

camente pela comunidade sul-

africana e, como o presidente 

Sul-africanos preparam-se para receber
Mundial de 2010 e oferecer turismo de luxo

ENTREVISTA
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É um homem “cool”, como se costuma dizer, “uma 

força tranquila”. Muito observador e de espírito fino. 

Parece brincar (e brinca mesmo), estar sempre bem 

disposto e em festa, mas, num traço quase imper-

ceptível, deixa escapar algo que diz “O que estarei 

eu a perder algures, neste momento?” 

Embaixador Fernando Neves
face a face com a Embaixatriz Nurdan Türkmen
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 a apresentação de soluções 

que dêem esperança e novos 

meios aos empresários”.

Mais: "Sem prejuízo do muito 

importante papel de instrumen-

to público são também eles que 

devem investir em iniciativas 

geradoras de emprego e de 

riqueza. Mas temos que reco-

nhecer que fazê-lo nestas cir-

cunstâncias é um desafio ainda 

mais complexo".

O Governo e a AICEP não se 

têm poupado a esforços para 

promover a captação de In-

vestimento Directo Estrangeiro 

bem como o investimento portu-

guês no mundo.

Desde a génese da Confede-

ração Internacional dos Em-

presários Portugueses - CIEP, 

em 1991, que esteve presente 

o conceito de rede, para unir 

e tornar mais profíqua a divul-

gação da importância do papel 

dos muitos milhares de em-

presários portugueses ou luso 

descendentes, que por esse 

mundo fora têm criado empre-

sas de sucesso. E não t inha 

então, como agora tem, signi-

f icado e reconhecimento; mas 

foi-se acentuando a importân-

cia do conceito de rede, com 

a globalização e a interdepen-

dência, à medida que o mundo 

se foi tornando mais pequeno.

Desde 2004, altura em que, 

por iniciativa da CIEP e com 

a colaboração da Secretaria 

de Estado, se reuniram pela 

1ª vez em congresso em Lis-

boa, foi feito o balanço da sua 

actuação e o diagnóstico das 

necessidades, sintetizados 

nas conclusões que a CIEP foi 

mandatada para apresentar e 

defender. 

A rede de conselheiros para 

a internacionalização da eco-

nomia portuguesa, criada em 

2000, pela CIEP em parceria 

com o Ministério da Economia e 

o ICEP, é um bom exemplo de 

como se podem valorizar expo-

nencialmente e com minimiza-

ção de custos, conhecimentos e 

saberes indispensáveis à ca-

pacitação dos interesses eco-

nómicos de Portugal por esse 

mundo fora.

A CIEP lançou este ano o 

Portuguese Business Link – 

PBLink, que é uma rede social 

interactiva e tecnologicamente 

desenvolvida que pretende ser 

um instrumento fundamental 

de contactos de negócios e de 

conhecimento de oportunidades 

e de mercados, dos empresá-

rios e gestores portugueses 

espalhados pelos vários conti-

nentes.

Miguel Horta e Costa referiu 

no fim da sua intervenção: 

"Não posso deixar de dirigir 

uma sentida palavra de agra-

decimento a todos os presen-

tes que se dispuseram a vir 

de paragens mais ou menos 

longínquas a Lisboa, com sa-

crifício das suas actividades 

pessoais e profissionais, mas 

com o habitual entusiasmo e 

voluntarismo, para participa-

rem nestes trabalhos e serem 

actores neste projecto. De 

todos esperamos que comple-

mentem o esforço agora feito, 

sendo arautos e colaborantes 

na divulgação e sensibil ização 

dos outros empresários e ges-

tores, em relação ao prosse-

guimento de todas as vertentes 

do Netinveste. Quero, para 

terminar, reiterar aqui publica-

mente a total disponibil idade 

da CIEP para, com todas as 

partes envolvidas, assegurar a 

sua missão de apoiar a inter-

nacionalização das empresas 

portuguesas." 

Currículo do 

Presidente do CIEP

Nascido a 28 de Julho de 

1948, Miguel Horta e Costa 

é licenciado em Economia 

pela Universidade Técnica de 

Lisboa, sendo também pós-

-graduado em Organização e 

Gestão de Empresas, con-

cluídas nas universidades de 

Birmingham e Navarra.

Na sua experiência profis-

sional conta com passagens 

por prestigiados cargos 

empresariais, tais como, pela 

direcção dos CTT – Correios 

e Telecomunicações de 

Portugal (Director Geral dos 

Correios); pelas presidências 

do Conselho de Administra-

ção da Companhia Portugue-

sa Rádio Marconi, S.A., e do 

Conselho de Administração 

da SIBS – Sociedade Inter-

bancária de Serviços, S.A.; 

pelas administrações da PGA 

– Portugália Airlaines, e BES 

– Banco Espírito Santo; entre 

outros postos relevantes; é 

Vice-Presidente Executivo do 

BES e Presidente da CIEP. 
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alemanha

A Alemanha é um dos grandes pilares da economia mundial. Nenhuma 
outra potência exporta tanto, só duas economias a superam em termos de 
PIB e lidera o ranking europeu em todos os indicadores conhecidos.
Com a balança comercial entre os dois países tradicionalmente favorável 
aos alemães, cabe aos empresários portugueses encontrar novas formas de 
atingir o público comprador e encontrar bons parceiros locais.
Ainda existem oportunidades para os produtos tradicionais portugueses.  
E a melhoria da oferta das empresas portuguesas de novas tecnologias, 
onde a inovação é a palavra de ordem, pode ter um efeito multiplicador 
sobre o exemplo de algumas empresas portuguesas que já trabalham com 
muito sucesso na Alemanha.

a maior economia da europa
> Por élIA rodrIguEs, dIrECtorA CoordENAdorA do CENtro dE NEgóCIos  

dA AICEP NA AlEmANhA
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“A Alemanha é a maior 
economia da Europa, a 
terceira a nível mundial em 
termos de PIB, com elevadas 
taxas anuais de crescimento 
económico até 2007 e um PIB 
per capita de 34 mil dólares.”

A Alemanha é a maior economia da Eu-
ropa, a terceira a nível mundial em ter-
mos de PIB, com elevadas taxas anuais de 
crescimento económico até 2007 e um 
PIB per capita de 34 mil dólares. Desde a 
era da industrialização que a Alemanha 
tem provocado um efeito de arrastamen-
to nas economias de outros países como 
parceiro inovador e que beneficia de uma 
globalização cada vez maior. 

É o maior exportador a nível mundial 
gerando um grande superavit nas ac-
tividades de comércio internacional. O 
sector dos serviços contribui com cerca 
de 70 por cento para o PIB e a indústria 
com cerca de 30 por cento.

A área da engenharia lidera a produção 
na Alemanha, com destaque para os 
automóveis, maquinaria, metalomecâ-
nica e produtos químicos, sendo tam-
bém o principal fabricante mundial de 
turbinas eólicas e de tecnologia solar.

O principal recurso natural da Alemanha 
é o carvão, sendo igualmente de salien-

A Alemanha é o grande pólo de de-
senvolvimento industrial da União Eu-
ropeia. Aí se realizam as maiores feiras 
anuais internacionais de comércio e 
indústria, assim como congressos de 
vários sectores, atraindo milhares de 
visitantes, particularmente a Hanôver, 
Frankfurt e Berlim. 

de longo prazo, previsto durar até 2019, 
com transferências anuais do Ocidente 
da ordem dos 80 mil milhões de dólares. 
Este apoio concorreu para o desenvolvi-
mento de um pequeno sector industrial 
competitivo em centros de tecnologia 
de ponta, chamados “regiões econo-
micamente dinâmicas do Leste da Ale-
manha”, situados em Dresden, Jena, 
Leipzig, Leuna e Berlim-Brandenburgo. 
A indústria transformadora tem sido o 
motor do seu crescimento e, em virtu-
de dos custos de mão-de-obra serem 
inferiores à média dos da Alemanha 
Ocidental e do emprego quase exclusivo 
de tecnologias modernas, os resultados 
têm sido muito animadores. 

Nos anos 80, a Alemanha Federal apre-
sentava uma das mais baixas taxas de de-
semprego da UE, situação que se alterou 
significativamente após a reunificação. 
No entanto, a taxa global de desempre-
go tem vindo a descer significativamente 
desde 2005. Actualmente varia entre 6,2 
por cento nos estados da ex-Alemanha 
Federal e 12,7 por cento nos restantes.

tar a importância dos dois grandes rios 
que funcionam como estradas aquáticas: 
o Reno, que a oeste corre de Sul para 
Norte, e o Elba, que vem da República 
Checa e vai desaguar em Hamburgo.

O país dispõe de uma moderna estru-
tura de transportes, com um sistema 
ferroviário moderno e de grande qua-
lidade e uma rede de aeroportos muito 
abrangente e bem equipada. 

dustrial, pois tanto as indústrias como 
as empresas de serviços estão dispersas 
por todo o país. 

Mesmo depois da reunificação do país 
em 1990, o nível de vida e o rendimen-
to anual permanece significantemente 
mais elevado nos antigos estados da 
Alemanha Ocidental. A modernização e 
a integração da economia da parte Les-
te do país continua a ser um processo 

A situação conjuntural negativa que se tem 
verificado na economia da UE, a partir do 
segundo semestre de 2007 e agravada em 
2008, resultante sobretudo da crise finan-
ceira internacional e dos seus efeitos na 
economia real, prejudicou as perspectivas 
de crescimento da economia comunitária 
e resultou, na economia alemã, num cres-
cimento negativo do PIB desde o terceiro 
trimestre de 2008. Prevê-se a inversão des-
ta tendência a partir de 2010.

Frankfurt é o mais importante centro 
financeiro da União Europeia, sede do 
Banco Central Europeu, da Bolsa de Va-
lores e um hub da aviação internacional.

Na Alemanha, não se pode falar de 
uma zona com maior concentração in-
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Economia industrial  
e de serviços
Mais do que noutras economias de-
senvolvidas, na Alemanha a produção 
industrial e os serviços são a base da 
economia. O crescimento da compo-
nente de produção industrial está a par 
dos outros países igualmente desenvol-
vidos, mas a componente exportação 
ultrapassa largamente o que se passa 
noutros países, aparecendo a Alema-
nha como o maior exportador mundial, 
com um forte contributo para o PIB.

As principais indústrias são a maquinaria 
industrial, a indústria automóvel, a elec-
trotécnica e a indústria química. A indús-
tria de telecomunicações também se tem 
desenvolvido muito nos últimos anos. A 
importância dos serviços aumentou subs-
tancialmente, representando 60 por cen-
to do valor acrescentado bruto em 2007.

Como em todas as modernas econo-
mias ocidentais, têm-se verificado al-
gumas mudanças estruturais na indús-
tria alemã, em particular em algumas 
indústrias tradicionais, como o têxtil e a 
siderurgia, que registaram quebras nos 
últimos anos em consequência da al-
teração dos mercados ou pela pressão 
exercida por países de baixos salários.

A rede empresarial alemã é constituída, 
em grande parte, por pequenas e mé-

dias empresas e por profissionais liberais, 
que facturam anualmente menos de 50 
milhões de euros e têm menos de 500 
empregados. Para fomentar este tipo de 
tecido empresarial, o governo federal 
aprovou, em 2007, uma legislação para 
aumentar a margem de manobra das 
empresas de pequena dimensão, através 
da desburocratização e simplificação de 
processos. Pretende-se aumentar a ca-

cujo crescimento tem sido potenciado 
pelo acelerado progresso técnico.

Investimento estrangeiro
Os investidores estrangeiros conside-
ram a Alemanha como um dos mer-
cados mais atraentes a nível mundial. 
Em comparação com outros destinos, a 
Alemanha apresenta um bom desem-
penho nas áreas de pesquisa e desen-
volvimento, na logística, a que se junta 
a sua posição geográfica no centro da 
Europa, as infra-estruturas, a garantia 
do cumprimento das leis e uma mão-
de-obra educada e especializada. Em 
relação à mão-de-obra é interessante 
referir que cerca de 81 por cento dos 
trabalhadores têm formação profissio-
nal, 20 por cento dos quais concluíram 
uma formação universitária ou um cur-
so de uma escola superior técnica.

Realce para as infra-estruturas alta-
mente desenvolvidas. O país tem mais 
de 230 mil quilómetros de estradas e 
cerca de 36 mil quilómetros de vias fer-
roviárias o que torna o país o entron-
camento do transporte de carga da 
Europa. Este facto, aliado à densa rede 
de aeroportos, sendo o de Frankfurt o 
maior da Europa, garantem uma gran-
de mobilidade internacional.

Na opinião de empresas estrangeiras, 
a Alemanha é o centro europeu mais 

“Na Alemanha, não se pode 
falar de uma zona com maior 
concentração industrial, pois 
tanto as indústrias como as 
empresas de serviços estão 
dispersas por todo o país.”

pacidade de rápida introdução de novos 
produtos no mercado, a orientação in-
ternacional, o elevado grau de especiali-
zação e uma grande capacidade de ocu-
par, com sucesso, nichos de mercado.

Os serviços são o maior sector, onde traba-
lham cerca de 28 milhões de pessoas. Des-
tas, 12 milhões trabalham nas empresas de 
serviços, perto de 10 milhões no comércio, 
restauração e transportes, e os restantes 
seis milhões no sector financeiro.

Muito significativo é o sector das tecno-
logias de informação e da comunicação, 
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atractivo para a pesquisa e desenvolvi-
mento. O “Made in Germany” é sinó-
nimo de qualidade, tendo contribuído 
para tornar a Alemanha um líder de 
mercado em muitos sectores indus-
triais e comerciais.

Cerca de 22 mil empresas estrangeiras 
estão aqui radicadas, e, entre elas, as 500 
maiores do mundo do sector automóvel, 
telecomunicações e chips. Segundo a 
Fortune Global 500, 37 das empresas re-
feridas estão sedeadas na Alemanha.

A Alemanha e Portugal
As relações económicas entre Portugal 
e a Alemanha datam de longe. Como 
parceiro comercial de Portugal, a Ale-

aicep Portugal 
global – Berlim 
staatliche Agentur für 
Investitionen und handel 
Botschaft von Portugal
 
Zimmerstraße 56 
10117 Berlin
Alemanha
Tel.: +49-30-254 10 60 
Fax: +49 30 254 10 699 

aicep.berlin@portugalglobal.pt 

www.PortugalinBusiness.de 

manha ocupa a segunda posição tanto 
como fornecedor como comprador. En-
quanto investidor é o parceiro de maior 
relevo. Empresas alemãs do sector au-
tomóvel e electrónica, farmacêutico, 
engenharia, calçado e confecção estão 
há muito estabelecidas em Portugal. 

Existem oportunidades para os produ-
tos tradicionais portugueses, como vi-
nhos, vestuário e calçado, onde ainda 
é possível encontrar nichos, fazer o de-
senvolvimento dos produtos, encontrar 
novas formas de atingir o público com-
prador e encontrar parceiros locais.

O desenvolvimento das novas tecno-
logias nos últimos anos proporciona 
também um conjunto de oportuni-

dades, nomeadamente nos sectores 
onde a Alemanha revela uma grande 
capacidade de inovação como a bio-
tecnologia, a nanotecnologia, a tec-
nologia de informação, a biometria, a 
indústria aeroespacial, a electrotécnica 
e a logística, bem como nos sectores 
onde detém posições de destaque nos 
mercados mundiais como a tecnologia 
ambiental, a energia eólica, a fotovol-
taica e a biomassa. Algumas empresas 
portuguesas já estão a trabalhar com 
sucesso nestes sectores na Alemanha.

Realce ainda para a importância da 
Alemanha na promoção, organização 
e realização de feiras com repercussão 
a nível mundial. Sendo o país europeu 
onde se realizam mais feiras de comér-
cio e de indústria, podemos considerar 
que a Alemanha é a maior montra de 
oportunidades da Europa. 

São muitas as empresas portuguesas 
que participam nestes certames inter-
nacionais com o objectivo de encon-
trarem clientes ou parceiros locais. De 
destacar: ITB - Turismo,  CeBIT – Hi-
Tech,  Fruit Logística – frutas e legumes, 
Prowein – vinhos, Bread & Butter, moda 
jovem,  a qual, após dois anos em Bar-
celona, volta a fazer parte do calendá-
rio alemão, desta vez nas instalações 
do antigo aeroporto, Tempelhof, em 
Berlim, onde ficará por alguns anos. 

De referir ainda a Feira Industrial de 
Hanôver, a maior do mundo para bens 
de equipamento, a K em Dusseldorf, 
para moldes e máquinas de injecção, 
a Heimtextil, a GDS para calçado, a 
Ambiente para cerâmicas, vidros e uti-
lidades domésticas, e muitas outras de 
outros sectores. 

mailto:aicep.berlin@portugalglobal.pt
http://www.PortugalinBusiness.de
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EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a

Expedições 3.968.367 3.718.772 4.523.367 4.894.519 4.882.196 5,8%

Chegadas 6.558.293 6.788.500 7.309.257 7.500.269 7.581.607 3,7%

Saldo -2.589.926 -3.069.728 -2.785.891 -2.605.750 -2.699.411 --

Coef. Cobertura 60,5% 54,8% 61,9% 65,3% 64,4% --

Fonte: ine - instituto nacional de estatística        unidade: milhares de euros
notas: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008        Valores estimados

A Alemanha tem uma grande influên-
cia na balança comercial portuguesa, 
surgindo, em 2008, em segundo lugar, 
logo a seguir à Espanha, como cliente 
e como fornecedor.

No período de 2004-2008, a balança 
comercial luso-alemã foi sempre des-
favorável a Portugal, tendo, devido às 
diferenças nos níveis de crescimento 
– 4,8 por cento ao ano em média para 
as expedições e 5,3 por cento para as 
chegadas –, a taxa de cobertura das 
chegadas pelas expedições baixado de 
60,5 por cento em 2004 para 64,4 por 
cento em 2008, do que resultou um 
agravamento do défice comercial. 

Em relação a 2007, no último ano, as 
expedições e as chegadas não apresen-
tam alterações significativas.

No comércio, em 2008, como é tradição, 
as expedições portuguesas apresentaram 
um alto grau de concentração, uma vez 
que mais de 60 por cento do valor expe-
dido disse respeito a dois grupos de pro-
dutos: material de transporte, com cerca 
de 33,5 por cento do total, e máquinas 
e aparelhos com cerca de 27 por cento. 
Dos restantes grupos de produtos realce 
para o calçado com quase seis por cen-
to, os produtos químicos, o vestuário, os 
plásticos e borracha e os metais comuns.

relacionamento económico Bilateral
Ainda não se reflecte nas vendas portuguesas para a Alemanha, mas a crise global, 
que também bateu à porta do nosso segundo maior cliente, poderá afectar as 
relações económicas bilaterais. Esta pode ser, segundo palavras dos seus dirigentes, 
“a recessão mais grave desde a segunda guerra mundial”, esperando-se por isso, um 
2009 difícil para os grandes exportadores portugueses para aquele mercado.

Destaque para o aumento nas expedi-
ções de bens de capital e de consumo 
duradouro que chegaram, em 2008, a 
cerca de 60 por cento do total, e para 
o aumento da representatividade dos 
produtos de maior valor acrescentado.

Deve também salientar-se que as expe-
dições portuguesas para a Alemanha 
mostram padrões de negócios relativa-
mente estáveis. No último ano, toman-
do como referência os dez primeiros 
capítulos pautais de 2004, registava-se 
o aparecimento de três novos produtos, 
reflectindo uma taxa de variabilidade 
de 30 por cento, o que reflecte, tam-
bém, nichos de mercado adequados à 
procura do mercado alemão.

De acordo com dados do INE, o núme-
ro de empresas que vendem produtos 
no mercado alemão caiu de 2.722, em 
2000, para 2.386 na actualidade.

Quanto às chegadas, o seu grau de con-
centração é da mesma grandeza que o 
das expedições, uma vez que quase 60 
por cento das aquisições, em 2008, res-
peita apenas a dois grupos de produtos: 
máquinas e aparelhos com quase 40 por 
cento do total e veículos e outro mate-
rial de transporte com 20,4 por cento. 
Dos restantes grupos de produtos, des-
tacam-se os produtos químicos, com 
quase dez por cento, seguidos dos me-
tais comuns, dos plásticos e borracha, 
dos instrumentos de óptica e precisão e 
dos produtos alimentares.
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Pontos fortes Pontos fracos

-  Boa relação preço/qualidade dos 
produtos portugueses;

-  Adaptação rápida às novas tecnologias;
-  Tomada de consciência das empresas 

portuguesas sobre a necessidade de 
inovação; 

-  Existência de um relacionamento de 
longa data com os compradores do 
sector de bens de consumo;

-  Grande dimensão do mercado alemão e 
elevado poder de compra;

-  Presença de muitas empresas alemãs em 
Portugal.

-  Mercado saturado pela oferta mundial;
-  Baixa notoriedade/conhecimento dos produtos portugueses no consumidor final;
-  Deficiências na comercialização do produto; 
-  Pequena dimensão das empresas portuguesas;
-  Diferenças culturais;
-  Fraca presença directa dos agentes portugueses no mercado alemão, através 

de representantes próprios;
-  Domínio do mercado pelas marcas alemãs e internacionais e marcas de 

distribuidores;
-  Grande concorrência do próprio mercado, exigente em termos de qualidade;
-  Custos elevados de implementação e gestão de marcas;
-  Em fase de crise, o mercado está mais receptivo a produtos topo de gama e/ou de 

preço muito baixo, enquanto que a nossa oferta é sobretudo no sector médio.

Oportunidades Ameaças

- Apostar na qualidade e design;
- Participação em redes de distribuição;
-  Penetração através de redes de marcas 

próprias;
-  Parcerias com empresas alemãs para 

mercados do Leste europeu e Lusófonos, 
de África e da América Latina;

-  Participação nas feiras organizadas na 
Alemanha, muito importantes a nível 
mundial.

- Aumento da concorrência da Ásia e países do Leste europeu;
-  Aumento da concorrência dos países industrializados nos segmentos de gama 

média e alta;
-  Crescente domínio do mercado pelas marcas alemãs e internacionais e 

marcas de distribuidores;
-  Deslocalização da produção para a Ásia ou países de Leste no caso de 

produtos industriais;
- Encerramento de empresas alemãs em Portugal.

ANÁLISE SWOT DO MERCADO

Também as chegadas mostram padrões 
de negócios relativamente estáveis. As-
sinala-se o aparecimento de apenas 
dois novos capítulos pautais nas chega-
das, ou seja, uma taxa de variabilidade 
de 20 por cento, tomando como refe-
rência igual classificação em 2004.

Segundo dados do INE, aumenta o nú-
mero de empresas que adquirem pro-
dutos no mercado alemão, cujo núme-
ro subiu de 6.958 em 2000 para 7.451 
na actualidade.

Investimento e turismo
Enquanto país emissor de investimento 
directo estrangeiro (IDE), a Alemanha 
tem a máxima importância para Portu-
gal, surgindo à cabeça no ranking de in-
vestidores nos últimos três anos. Merece 
relevo especial o facto de a sua quota 
de mercado ter vindo a aumentar prati-
camente de forma contínua (de 8,9 por 
cento em 2003, para 19,9 por cento em 
2007) respondendo, portanto, por qua-
se um quinto dos fluxos de IDE. Como 
receptor de investimento directo portu-
guês (IDPE), a posição alemã testemu-
nha um interesse oscilante dos opera-

dores económicos portugueses por este 
mercado, ocupando a 24ª posição no 
ranking de receptores em 2007. 

Ao longo do período 2003-2007, o in-
vestimento bruto alemão em Portugal 
registou um crescimento contínuo e 
ascendeu a 22.043,1 milhões de euros. 
Dado que o desinvestimento efectuado 
no mesmo período atingiu o montante 
de 22.131,8 milhões de euros, o valor do 
investimento líquido acumulado fixou-se 
em menos 88,7 milhões de euros.

Segundo o Banco de Portugal, no perí-
odo de 2003-2007, o investimento bru-
to português na Alemanha ascendeu a 
329,9 milhões de euros mas, tomando 
em consideração o desinvestimento efec-
tuado, no montante de 371,9 milhões de 
euros, regista-se um investimento líquido 
negativo (menos 42 milhões de euros).

No turismo, a Alemanha assume uma 
posição muito relevante enquanto país 
emissor de turistas para Portugal, repre-
sentando, em 2008, cerca de 11 por cen-
to do número total de hóspedes (3º lugar 
no ranking dos mercados externos), cerca 
de 14 por cento das dormidas (2º lugar) e 

cerca de10,9 por cento do total de recei-
tas de turistas estrangeiros (4º lugar).

A Alemanha regista uma evolução glo-
balmente negativa ao nível do número 
de hóspedes, com uma quebra de me-
nos 1,4 por cento ao ano no período 
1998-2008, registando dois ciclos de 
evolução média anual de sinal contrá-
rio: 1999-2004 (menos 5,4 por cento) 
e 2004-2008 (2 por cento).

A quebra registada até 2004 foi funda-
mentalmente provocada pela diminui-
ção dos fluxos para o Algarve, resultan-
te do decréscimo de lugares em voos 
charter. O mercado iniciou um novo 
ciclo de crescimento a partir de 2005, 
suportado pelo início de operação de 
companhias low cost designadamente 
a Air Berlin, Germanwings e Ryanair.

Em 2008, Portugal acolheu 779.000 hós-
pedes com origem na Alemanha, reflec-
tindo um ligeiro crescimento de 0,1 por 
cento face a 2007, ano em que ocorreu 
um acréscimo de 0,7 por cento compara-
tivamente a 2006 – nos últimos três anos 
o mercado cresceu a uma média anual 
modesta de 0,4 por cento. 
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Pela grande dimensão do mercado, pela 
mão-de-obra qualificada e com eleva-
dos índices de produtividade, entre ou-
tros factores, a Alemanha constitui um 
mercado apetecível e com grande po-
tencial para as empresas portuguesas. 
Todos os sectores de negócio onde é 
pertinente reforçar a presença no mer-
cado através de aquisição de canais de 
distribuição, são importantes para o in-
vestimento português naquele merca-
do. Como áreas prioritárias podem ser 
apontadas a fileira moda (confecção e 
calçado), a fileira casa (cerâmicas e vi-
dros), os vinhos, as energias renováveis 
e as rochas ornamentais. 

Quanto às regiões com potencial para 
o investimento das empresas portugue-
sas, podem salientar-se a Renânia-Vest-
fália, a região de Frankfurt (Hessen), 

mercado Vital  
para as empresas portuguesas

Cerca de três dezenas de empresas portuguesas têm escritório na Alemanha, a maior 
parte das quais com investimentos na área comercial. são também muitas as empresas 
nacionais que, anualmente, investem na sua participação – e consequente promoção 
– nas importantes feiras internacionais que ali se realizam. Em Portugal, a Alemanha 
é um investidor de peso, com contributos importantes para o desenvolvimento da 
economia portuguesa.

Estugarda (Baden-Wuerttemberg), Mu-
nique (Baviera), bem como Hamburgo 
e Baixa Saxónia. Por exemplo, uma 
empresa portuguesa que se concentre 
apenas nos distritos de Colónia e Dus-
seldorf consegue chegar a 10 milhões 
de consumidores (o que equivale a Por-
tugal inteiro) numa superfície compa-
rável à região de Lisboa e Vale do Tejo. 
Nesta região, as despesas de consumo 
representam um valor de cerca de 50 
mil milhões de euros. 

A importância da Alemanha para as 
empresas portuguesas pode também 
ser medida pelo papel que este país 
desempenha enquanto plataforma co-
mercial, designadamente para os países 
de língua alemã (Áustria e Suíça), assim 
como a Escandinávia e, mais recente-
mente, os países do alargamento euro-

peu, onde os agentes económicos ale-
mães têm um impacto muito relevante.

Se no comércio Portugal ocupa uma 
posição relevante enquanto fornece-
dor desta grande economia, no inves-
timento é de salientar que cerca de 30 
empresas portuguesas estão instaladas 
na Alemanha, a maior parte das quais 
com presença na área comercial. 

No sector industrial existem alguns in-
vestimentos a registar: a aquisição das 
empresas Glunz e Hornitex AG pela 
Sonae Indústria e a aquisição da Union 
Paper pela Inapa. Também é de registar 
a aquisição, por parte da Martifer SA, 
de 25,6 por cento do sexto maior fa-
bricante mundial de turbinas eólicas, a 
Repower Systems AG, assim como o in-
vestimento da Joalto (transportes rodo-
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viárias) e a aquisição da Deutsche Tou-
ring por um consórcio luso-espanhol. 
De referir ainda o grupo Sonae Sierra, 
que construiu em Berlim o grande Cen-
tro Comercial “Alexa”, inaugurado em 
Setembro de 2007.

Por seu lado, Portugal tem sido re-
ceptor de investimentos de grandes 
empresas alemãs, como a Volkswa-
gen (Autoeuropa), Siemens, Infineon, 
Epcos, Bosch/Blaupunkt, Continental 
(Mabor), mas também muitos fabri-
cantes de renome da fileira moda (cal-
çado e confecção), como por exemplo 
a Gabor, Ara Shoes e Priess Modelle, 
descobriram o nosso país (nos anos 
sessenta e setenta do século passado) 
como uma localização excelente para 

investimentos industriais. Grandes em-
presas alemãs do sector metalomecâ-
nico e de subcontratação, de que são 
exemplo a Edscha, Mahle, Kromberg 
& Schubert, Preh-Werke, HUF, Leica, 
Benteler e Grohe, instalaram fábricas 
em Portugal.

De referir que o investimento alemão 
tem constituído um veículo importan-
te para o aumento da capacidade de 
inovação na economia portuguesa, já 
que permite o acesso a capital huma-
no com maiores níveis de formação, a 
novos mercados, produtos e serviços, a 
maior qualidade, a organizações me-
lhor adaptadas ao processo de inova-
ção e a redes internacionais de conhe-
cimento e parcerias. 

Destacam-se, neste domínio, como 
sectores de aposta o software aplicado 
às telecomunicações e transportes; os 
centros de competência em áreas como 
as ciências da computação, tecnologias 
de informação, comunicações militares, 
automação e robótica; as actividades 
de maior valor acrescentado em secto-
res industriais; os serviços partilhados, 
centros de atendimento telefónico e 
outras actividades de processamento 
de informação; o turismo; as energias 
renováveis; os meios e serviços de pa-
gamento. São inúmeras oportunidades 
para investimentos em áreas em que 
Portugal tem “algo para oferecer”, em 
especial nos domínios da excelência e 
da inovação. 

O Presidente da República deslocou-
se à Alemanha, entre 3 e 6 de Março, 
para uma visita oficial onde dominaram 
as questões económicas e o relaciona-
mento bilateral. No âmbito desta visita, 
efectuada a convite do Presidente ale-
mão Horst Kohler, Cavaco Silva encon-
trou-se com a Chanceler Angela Merkel 
e esteve presente em exposições e con-
ferências destinadas a dar a conhecer 
Portugal neste país e a promover as re-
lações entre os dois países.

Cavaco Silva foi acompanhado de uma 
comitiva de mais de três dezenas res-
ponsáveis de instituições e de empre-
sas portuguesas, designadamente dos 
Presidentes da AICEP, Basílio Horta, do 
Turismo de Portugal, Luís Patrão, da CIP, 
Francisco Van Zeller, da AEP, José Antó-
nio Barros, e da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso Alemã, Patrick Schwarz. 
As empresas eram representativas de vá-
rios sectores de actividade: indústria au-
tomóvel e componentes, moldes, ener-
gia, tecnologias de informação e electró-
nica, indústrias de papel e embalagem, 
materiais de construção, calçado, moda 
e têxtil, turismo, banca e serviços.

A nível das relações económicas, des-
taque para os “Encontros Empresariais 
Alemanha/Portugal”, promovidos pela 
AICEP e pela Federação das Câmaras 

cavaco silva na alemanha

de Comércio da Alemanha, onde os 
empresários que integraram a comi-
tiva tiveram oportunidade de manter 
contactos com os seus congéneres ale-
mães, com o objectivo de reforçar as 
relações comerciais e de investimento 
entre os dois países.

Segundo fonte da Presidência da Re-
pública, a visita pretendeu alargar o 
âmbito da cooperação luso-alemã e 
“afirmar que já não somos um país de 
subcontratação, mas uma economia 
sofisticada, com trabalhadores qualifi-
cados e que pode ajudar nas parcerias 
da Alemanha com países terceiros”.

Fora da agenda oficial da visita, mas no 
centro das atenções pela importância 
de que se reveste, esteve o dossier Qi-
monda. De acordo com a mesma fon-
te, depois da visita, “poderá haver uma 
alteração na atitude de distanciamento 
das autoridades bávaras relativamente 
ao assunto”.

Durante esta sua deslocação à Alema-
nha, o Presidente da República teve 
ainda oportunidade para visitar a sede 
da Siemens, um importante investidor 
no nosso país, e encontrar-se com a 
comunidade portuguesa residente na-
quele país. 
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No ano em que celebra o 15º aniversário, 
a Kyaia quer cativar novos públicos. Uma 
linha de calçado ecológico, inserida na 
marca Fly London, foi lançada nos merca-
dos internacionais em 2008. Responsável 
por 52 por cento da facturação total do 
grupo de calçado com o mesmo nome, 
a empresa quis, segundo António Alves, 
director de marketing, “fazer um produto 
que não possa copiado pelos asiáticos”. 

Em 2008, o grupo atingiu o volume glo-
bal de negócios de mais de 50 milhões de 
euros, quase todo nos mercados externos. 
A Alemanha é uma das pedras angulares 
da sua internacionalização e foi um dos 
alvos da nova linha de sapatos. Só neste 
mercado a Kyaia facturou cerca de um 
milhão de euros e, ainda segundo as pa-
lavras de António Alves, “é um mercado 
muito atraente para nós, porque é a maior 
economia da Europa e com bom poder de 

KyAIA
calçado inoVador seduz alemães
Na Alemanha, a tradicional gds, em dusseldorf, foi a grande montra de apresentação 
da nova linha de sapatos ecológicos lançada pela Kyaia. uma nova faceta da marca 
Fly london, em que todos os materiais utilizados são amigos do ambiente. Para 
cativar novos públicos num mercado de eleição.

Kyaia
Rua 24 de Junho, 453
4800-128 Guimarães
Tel: +351 253 559 140

www.flylondon.com 

info@flylondon.com 

ral de extracto de cânhamo, a palmilha e 
a parte superior de pele vegetal sem cró-
mio, o interior, de poliuretano reciclado 
e cortiça, sendo a alma do sapato com-
posta por uma tira de papel prensado.

A presença naquele mercado é gerida 
através de uma sociedade comercial de 

compra, onde a qualidade, e não o preço, 
é a determinante na escolha final”.

A colecção de calçado ecológico foi 
apresentada na GDS, em Dusseldorf, e 
a aceitação foi bastante boa. E, explica o 
director de marketing: “o mercado ale-
mão reagiu bem a este novo produto, 
porque tem design original, é um projec-
to amigo do ambiente e os alemães são 
muito sensíveis a estes aspectos”. Nesta 
colecção, as solas são de borracha natu-

Berlin assume muita importância.

A marca Fly London está direccionada 
para o mercado da moda jovem. O pú-
blico-alvo da marca situa-se, maioritaria-
mente, no grupo etário dos 15-35 anos. 
Desde a sua criação, o objectivo da Kyaia 
foi fazer da Fly London uma marca inova-

distribuição, constituída entre a Kyaia e 
um grupo alemão que gere a comercia-
lização das marcas do grupo português 
no território germânico. Este parceiro 
possibilita à Kyaia uma carteira de clientes 
que vai desde a pequena boutique até às 
grandes cadeias de lojas.

As feiras são um grande veículo de pro-
moção da Kyaia. No espaço alemão, a 
presença na GDS é incontornável. E, nos 
últimos anos, também a Bread & Butter 

dora, com design arrojado, confortável e 
com grande qualidade em todos os com-
ponentes utilizados. 

http://www.flylondon.com
mailto:info@flylondon.com
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Se pensa que basta visitar o mercado 
alemão para que as portas se abram, 
vai ficar desiludido. O mercado exige 
muita insistência e há um leque de si-
tuações que deve ser evitado a todo o 
custo. Nunca tente vender produtos que 
não tenham sido previamente testados; 
evite erros no inglês ou no alemão nos 
manuais de instruções; utilize brochuras 
em inglês correcto, se não quer ficar em 
desvantagem face às empresas que do-
minam a língua alemã e evite a tradu-
ção “à letra” das brochuras em alemão, 
porque pode ser traído pela língua.

como Fazer negócios  
na alemanha
Quer ter sucesso na Alemanha? Quer fazer bons negócios no mercado mais relevante 
da uE? Então, prepare-se. os alemães não lhe vão facilitar a vida. o mercado exige 
muito empenho e existem regras de ouro que não podem ser ultrapassadas.

Os alemães são pragmáticos por natu-
reza. Privilegiam a clareza, a precisão e 
o detalhe. E, para além de valorizarem 

se esqueça que não têm tempo a per-
der. Optam sempre, por serem compra-
dores atarefados, pelas propostas com a 
informação considerada relevante e de 
fácil análise.

No entanto, a decisão final, a da esco-
lha do fornecedor, pode ser um proces-
so lento e trabalhoso, com base num 
extenso trabalho de pesquisa, o que faz 
com que, uma vez tomada a decisão, 
ela se mantenha firme e inalterável. Por 
isso, nunca mude de planos depois de 
iniciada uma relação comercial.

“os alemães são pragmáticos 
por natureza. Privilegiam 
a clareza, a precisão e o 
detalhe.”

a honestidade e a objectividade nos ne-
gócios, gostam de factos e apreciam os 
exemplos e os textos explicativos. Nunca 



MERCADO

// Março 09 // Portugalglobal38

Tenha atenção à pontualidade, à antece-
dência na marcação de reuniões – pelo 
menos uma semana antes – e, em caso 
de atraso, avise sempre o interlocutor.

Dois terços dos salões líderes mundiais 
realizam-se na Alemanha e seis entre as 
dez maiores sociedades de parques de 
exposições são alemãs. Mas não basta a 
simples presença na feira para abordar o 
mercado de forma eficaz; é preciso um 
trabalho prévio de preparação da feira.

Numa fase posterior, de implantação 
no mercado, não hesite em recorrer a 
um agente ou distribuidor. Mas use de 
muita cautela. Verifique se a pessoa em 
questão possui as necessárias capaci-
dades financeiras e profissionais para 
comercializar os seus produtos.

Se quer cobrir todo o território são in-
dispensáveis, pelo menos, cinco vende-
dores. É que, para além da dimensão 
do país, as auto-estradas na Alemanha 
estão constantemente congestionadas.

Para contratar um agente, pode optar 
pela publicação de um anúncio nas re-
vistas da especialidade ou pelo contac-

Fez a abordagem correcta. Os seus 
produtos têm qualidade para serem 
vendidos no mercado. Então, o pas-
so seguinte deve ser a constituição 
de uma entidade legal na Alemanha. 
As duas formas de sociedade mais 
comum são: a GmbH (Sociedade de 
Responsabilidade em Portugal) e a AG 
(Sociedade Anónima em Portugal). A 
segunda é mais cara, obriga a audi-
torias e não traz grandes vantagens. 
A maioria das empresas estrangeiras 
opta pela GmbH. Nesta forma não há 
requisitos especiais sobre a nacionali-
dade dos gestores, nem é obrigatória 
a residência na Alemanha. Precisa ape-
nas de um capital mínimo de 25.000 
euros e um notário alemão que possa 
certificar a constituição da empresa.

O modo de pagamento mais frequen-
te na Alemanha é a transferência ban-
cária. Não se esqueça também que o 
custo de acesso ao mercado é elevado. 
Mas, acima de tudo, não se esqueça, 
de uma regra de ouro quando vier fa-
zer negócios à Alemanha: o segredo 
do sucesso é compreender as necessi-
dades do mercado e saber vender os 
produtos da sua empresa. 

“dois terços dos salões líderes 
mundiais realizam-se na 
Alemanha e seis entre as dez 
maiores sociedades de parques 
de exposições são alemãs.”

to da Associação dos Agentes alemães 
CDH, que possui o seguinte endereço 
na Internet: www.cdh.de. Esta associa-
ção estima que um agente necessita 
de uma comissão anual de cerca de 
100.000 euros, para suportar custos e 
ter lucros. Há, no entanto, agentes que 
não atingem esta comissão.

Aconselhe-se com um profissional no 
caso de celebrar um acordo com um 
agente. As diferenças entre a lei alemã 

e portuguesa, neste tipo de acordos, 
recomendam essa precaução.

Se, para ter sucesso no mercado, con-
siderar fundamental ter um parceiro 
adequado, prepare bem o contrato de 
agência. O livro HGB – Handelsgesetz-
buch é a bíblia desta matéria.

http://www.cdh.de
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país em Ficha

Berlim

alemanha

Área: 356.970 km2

população: 82,6 milhões de habitantes 
(2007)

densidade populacional: 231,4 hab./km2 
(2007)

designação oficial: República Federal da 
Alemanha 

Forma de estado: República parlamentar 
com duas câmaras: Bundestag (Câmara 
Baixa) e Bundesrat (Câmara Alta)

chefe do estado: Horst Köhler 

chanceler Federal: Angela Merkel (CDU)

data da actual constituição: 23 de Maio 
de 1949

principais partidos políticos: No Governo 
– coligação de União Democrática Alemã 
(CDU), União Social Cristã (CSU) e Partido 
Social Democrata da Alemanha (SPD). Na 
Oposição – Partido Democrático Livre (FDP); 
Partido de Esquerda; Os Verdes.

capital: Berlim – 3.389 mil habitantes (2003)

outras cidades importantes: Hamburgo; 
Munique; Colónia; Essen; Stuttgart; 
Duesseldorf, Bremen; Hannover; Duisburg; 
Leipzig; Dresden; Nuremberga

religião: Cerca de 33% da população é 
protestante; 33% é católica romana e 4% 
são muçulmanos (na maioria turcos).

língua: Alemão

unidade monetária: 
Euro (EUR); 1 EUR = 1,46 USD  
(média de 2008)

Ranking em negócios: 
Risco político: AA  
(AAA = risco menor; D = risco maior)  
Risco de estrutura económica: AA  
Risco país: A 
Índice 8,15 (10 = máximo)

Ranking geral: 12 (entre 82 países) 
(EIU – Janeiro de 2008)

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

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado (2007):  
Exp.+ Imp. (bens e serviços) / PIB = 86,8% 
Imp. (bens e serviços) / PIB = 39,9% 
Imp. (bens) / Imp. Mundial (bens) = 7,43% 

Fontes:  The Economist Intelligence Unit (EIU)  
WTO – World Trade Organization 
COSEC – (http://cgf.cosec.pt)

http://cgf.cosec.pt/
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A visita do Presidente da República de 
Angola a Portugal no decurso deste mês 
encerrou uma etapa nas relações entre os 
dois Estados e encetou uma outra. Entre 
1975 e 2009, Angola trilhou um cami-
nho independente, com dificuldades so-
bejamente conhecidas, foi alvo da vora-
gem geopolítica dos dois grandes blocos 
internacionais – e dos seus acólitos –, e, 
mais grave, viu desperdiçar uma geração 
de angolanos vítima de um feroz conflito 
armado interno, o mais longo da história 
do continente africano. Durante esses 
anos, Portugal, ocupado no seu processo 
de normalização política, em primeiro lu-
gar e, depois, com a recuperação econó-
mica, culminando na entrada nas comu-
nidades europeias, olhou com distância 
para este país africano. Apesar dos laços 
históricos e culturais terem permaneci-
do, reforçando-se até na certeza de uma 
cumplicidade de identidades distintas, as 

ANGOLA 
Mudança de paradigMa
>Por Miguel Fontoura, Director coorDenaDor Do centro De negócios Da aiceP eM angola  

relações comerciais entre os dois países 
primaram, essencialmente, pela modés-
tia. A guerra em Angola, o “recentrar” 
do interesse português na Europa de 
Bruxelas, as incompreensões políticas cir-
cunstanciais de parte a parte, tudo isto 
ajudou a que as relações económicas 
estagnassem. Durante estas décadas, a 
economia angolana era uma economia 
de guerra e de subsistência; a economia 
portuguesa recuperava de uma alteração 
de regime político que deixou marcas 
profundas no tecido produtivo. A força 
centrípeta da Europa, no nosso caso, e 
o esforço de manutenção de um Estado 
unitário, no caso angolano, impediram, 
em grande parte, a normalização das re-
lações económicas.

2002 foi, para os angolanos, um ano 
de esperança concretizada. Os acor-
dos de paz entre o MPLA e a UNITA, 

e a criação de um governo de unidade 
nacional, onde o partido opositor to-
mou lugares, asseguraram um módico 
de estabilidade política indispensável 
para iniciar o vastíssimo progresso de 
reconstrução nacional. Pela mesma 
altura, a economia portuguesa conta-
va já com actores com capacidade de 
projecção externa, com um sector ex-
portador consolidado e com uma esta-
bilidade macroeconómica assegurada 
pela participação na moeda única. De 
parte a parte, os álibis para a tibieza 
das relações económicas esfumavam-
se rapidamente. E, naturalmente, as 
relações económicas ganharam novo 
ânimo. Os empresários portugueses 
começaram a descobrir o potencial 
económico angolano, condicionado 
durante três décadas e trataram de 
criar laços económicos, muitos deles 
transformados, com o decorrer do 
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“os últimos anos das relações 
económicas bilaterais 
confirmam duas realidades: 
a muito fácil adaptação 
da empresa portuguesa à 
realidade económica angolana, 
pelas razões de afinidade 
relacional e de oportunidade 
económica; o real contributo 
que estas empresas puderam 
dar – dão ainda, à reconstrução 
nacional.”

tempo e a boa experiência, em inves-
timentos com parceiros locais. Os úl-
timos anos das relações económicas 
bilaterais confirmam duas realidades: 
a muito fácil adaptação da empresa 
portuguesa à realidade económica an-
golana, pelas razões de afinidade rela-
cional e de oportunidade económica; o 
real contributo que estas empresas pu-
deram dar – dão ainda, à reconstrução 
nacional. Esta mudança de paradigma 
nas relações económicas bilaterais foi 
consagrada, também, com a visita do 
Chefe de Estado angolano a Portugal.

A visita do Presidente Eduardo dos 
Santos inaugurou uma nova etapa 
nas relações bilaterais luso-angolanas. 
Da normalização política dos últimos 
anos, passa-se agora a um estádio mais 
elevado, o da valorização. Valorização 
das relações politico-diplomáticas, con-
substanciada na afirmação do Chefe 
de Estado angolano de querer resolver 
um dos grandes entraves ao aprofun-
damento desta parceria – o processo 
de emissão de vistos para cidadãos 
portugueses que procuram Angola 
como parceiro económico. Valorização 
das relações financeiras, com o anún-
cio público de criação de um banco de 
investimento detido, em partes iguais, 
pela CGD e pela Sonangol. Valorização 

das relações comerciais e de investi-
mento, com o robustíssimo crescimen-
to das exportações portuguesas para o 
mercado angolano (crescimento médio 
anual de 30 por cento nos últimos três 
anos), equilibrado pela crescente par-
ticipação de capital angolano nas em-
presas portuguesas instaladas no mer-
cado e, fenómeno mais recente, nas 
empresas portuguesas domiciliadas em 

Os aviões que cruzam a distância entre 
Luanda e Lisboa devem levar as espe-
ranças e oportunidades cruzadas de 
duas economias condenadas a enten-
der-se. Pela afinidade, pela naturalida-
de da relação mas, sobretudo, porque é 
vantajoso para ambas as partes. E essa 
vantagem tem resultados práticos. O 
mercado angolano é o mais importante 
destino das exportações portuguesas 
fora da Europa: para além do vizinho 
ibérico, com privilégio de proximidade, 
e das duas mais industrializadas econo-
mias europeias, a Alemanha e a França, 
é Angola o destino mais importante dos 
interesses económicos portugueses. Por 
outro lado, os empresários angolanos 
elegem, naturalmente, Portugal, como 
destino dos seus fluxos de investimen-
to e como plataforma de lançamento 
para o imenso mercado europeu.

E Angola não é só compradora de pro-
dutos portugueses. A relação não se 
reduz ao acto comercial, que se esgota 
na entrega da mercadoria e no contra-
pagamento. Em Angola, os empresá-
rios portugueses ultrapassaram essa 
etapa e investem, criando postos de 
trabalho locais, transferindo conheci-
mento, ajudando ao gigantesco esforço 
de reconstrução nacional e contribuin-
do para a diversificação dos sectores 
económicos. As empresas portuguesas 
em Angola seguem uma estratégia de 
integração na economia local, criando 
laços profundos com os seus parceiros 
angolanos, ajudando a criar riqueza. 
Para Portugal, Angola não é um mer-
cado de oportunidade; é um mercado 
de finalidade. Os angolanos sabem-no, 
o seu Presidente disse-o nesta sua visi-
ta – a primeira de um Chefe de Estado 
angolano a Portugal. 

A visita do Presidente Eduardo dos 
Santos a Portugal encetou, assim, uma 
nova etapa nas relações entre os dois 
Estados. Que estas se reforcem no res-
peito e interesses mútuos, e que ambos 
os Governos e empresários continuem 
a encher os aviões entre Lisboa e Lu-
anda, fazendo companhia às muitas 
famílias que estão cá e lá, aos muitos 
trabalhadores e estudantes que tomam 
essa rota regularmente, a toda uma co-
munidade unida em afectos próprios e 
interesses comuns. 

Portugal. Não é de mais reforçar o sen-
tido positivo deste reequilibrar de inte-
resses e posições entre os dois países: 
nenhuma relação durável é saudável se 
na sua base encerra desigualdades e 
incapacidades permanentes. 
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para aléM dos negócios

Buenos aires é uma das mais fantásticas 
e maiores cidades do mundo, que com 
os subúrbios supera os onze milhões de 
habitantes. é também a mais elegante e 
activa da américa do sul. de moderna 
estrutura e dinâmica actividade, soube 
conservar as antigas tradições e cantos 
“entranháveis”. Fascinante em cada vi-
sita pelo seu ambiente, pela diferente 
personalidade de cada um dos seus bair-
ros, pela cordialidade do seu povo e pelo 
leque de ofertas culturais e comerciais. 
Buenos aires está rodeada pela esplên-
dida natureza argentina e é a grande 
porta cosmopolita da américa do sul. 
de visita obrigatória nesta cidade desta-
cam-se alguns lugares como o obelisco 
e caminito, este último situado em la 
Boca, onde aos fins-de-semana artistas 
e profissionais dançam e cantam tan-
go. aqui, encontra-se também o mítico 
estádio do club Boca Juniors, um dos 
clubes mais populares do país. outro 
estádio a visitar é certamente o river 
plate, mais popularmente conhecido 
pelo “el Monumental”, situado em Bel-
grano, que conta com 60 actividades 
desportistas, sociais e culturais. segue-
se o cemitério da recoleta, o mais anti-
go e aristocrático da cidade, onde estão 
sepultados presidentes da república, 
cientistas, artistas e, até, eva péron. 
destacando as fantásticas áreas verdes 
da cidade, evidenciam-se o Jardim Bo-
tânico, a reserva ecológica, o parque 
de palermo, onde se situa o Jardin de 
los poetas, o pátio andaluz, e o Jardim 
das rosas. seguindo o roteiro, há tam-
bém de evidenciar a ponte da Mulher, 
situada em puerto Madero, onde as 
docas e antigos armazéns foram total-
mente restaurados e convertidos em 
modernos escritórios, luxuosos restau-
rantes e hotéis, transformando a zona 
num verdadeiro centro recreativo, gas-
tronómico e de negócios. 
de referir também os mercados e fei-
ras, onde principalmente aos fins-de-
semana, os artesãos podem ser encon-
trados em diferentes parques e praças, 
nomeadamente na plaza dorrego, em 
san Telmo, no paseo el retiro, em puer-
to Madero, e nas Ferias de las artes, 

Buenos aires, a paris da aMérica do sul

em san nicolás, entre outros. a cidade 
oferece diferentes circuitos comerciais, 
cada um deles com produtos bem de-
finidos: antiguidades em san Telmo, li-
vros na av. corrientes, couros no bairro 
de retiro, lembranças em la Boca. a 
vanguarda em design de objectos, rou-
pa e decoração está no bairro de paler-
mo Viejo, rua Florida e av. santa Fe, 
onde as marcas de luxo se destacam 
assim como em centros comerciais, en-
tre eles as galerias pacifico. 
Buenos aires oferece os melhores assa-
dos e as melhores carnes preparadas se-
gundo a tradição e é uma janela aberta 
às cozinhas próximas ou remotas. co-

nhecida ainda como a capital cultural 
da américa do sul e onde a noite nun-
ca dorme, existem imensas diversões 
como cinemas, teatros, centros cultu-
rais, áreas recreativas e gastronómicas, 
salas de espectáculos, restaurantes, 
pizzarias e bares abertos (até bem de 
madrugada), situados principalmente 
na avenida corrientes e santa Fe, en-
tre outros. é ainda obrigatório referir o 
tango, presente em 35 locais distintos 
e em 50 Milongas, entre elas em san 
Telmo e abasto.

Rede aiceP PoRtugal global

representação em Buenos aires
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Negócios com a Jordânia

portugal e a Jordânia assinaram um 
conjunto de protocolos e acordos des-
tinados ao incremento das relações 
económicas entre os dois países, desig-
nadamente um protocolo de protecção 
recíproca e promoção de investimento 
entre a Jordânia e portugal, um progra-
ma executivo para acordo de coope-
ração Bilateral no investimento entre a 
aicep e a JiB, e um acordo de coope-
ração entre a câmara de comércio da 
Jordânia e a aip. no sector energético, 
foram assinados um Memorando de 
entendimento com vista à cooperação 
na energia renovável entre a Fomen-
tinvest e a Martifer renováveis e um 
segundo Memorando, dentro da mes-
ma área, entre a Martifer enter e a self 
energy. os acordos foram celebrados 
durante o seminário sobre oportuni-
dades de negócio na Jordânia, em lis-
boa, organizado pela aicep e pela sua 
congénere, a Jordan investment Board 
(JiB), no âmbito da visita oficial que os 
reis daquele país realizaram a portugal. 
na ocasião, o presidente da aicep afir-
mou que as relações comerciais entre 
portugal e a Jordânia ainda “estão lon-

ge do potencial existente” e defendeu 
o aprofundamento do actual relacio-
namento económico bilateral. Basílio 
Horta disponibilizou os meios da agên-
cia para apoiar o desenvolvimento do 
relacionamento bilateral, enfatizando 
que “faremos tudo para que as empre-
sas portuguesas encontrem parceiros 
jordanos e aproveitem o impacto e o 
grande valor simbólico desta visita”.

calçado português sobe em espanha

as exportações portuguesas de calçado 
para espanha atingiram em 2008 o valor 
recorde de 116 milhões de euros, mais 
6,9 por cento do que em 2007, anun-
ciou a associação do sector. segundo a 
apiccaps, “o mercado espanhol é uma 
prioridade estratégica para a indústria 
portuguesa de calçado”, tendo vindo a 

aumentar “de forma sustentada” nos 
últimos anos. nos últimos cinco anos há 
mesmo a registar um aumento na or-
dem dos 160 por cento, destaca. 
para 2009, a apiccaps tem programa-
da a participação do calçado português 
em 80 acções em 13 mercados distintos, 
numa iniciativa da associação, em parce-
ria com a aicep e com o apoio do Qren, 
num investimento total de 8,5 milhões de 
euros. “A aposta nos mercados externos 
perfila-se como a primeira das prioridades 
para o sector português de calçado, que 
exporta mais de 91 por cento da sua pro-
dução”, refere a apiccaps. 
globalmente, as exportações portu-
guesas de calçado cresceram 2,15 por 
cento em 2008, para 1.348 milhões de 
euros, aumentando pelo terceiro ano 
consecutivo. 

a caixa geral de depósitos, em parceria 
com a sonangol, vai ter um banco de in-
vestimento em angola que deverá arran-
car no segundo semestre deste ano. os 
memorandos da parceria para a consti-
tuição da nova instituição bancária foram 
assinados no âmbito da visita oficial que 
o presidente de angola, José eduardo 
dos santos, fez recentemente a portugal. 
na ocasião, Faria de oliveira, presidente 
da caixa, afirmou tratar-se de “um ban-
co de fomento que irá apoiar o desenvol-
vimento de projectos de infra-estruturas, 
mas também industriais e agrícolas em 
Angola, assegurando a participação das 
empresas nesses projectos”.

caixa com banco  
de investimento  
em angola

aiceP abre Serviço 
de apoio à empresa 
em cabo Verde

a aicep tem um novo serviço de apoio 
à empresa no seu escritório na cidade 
da praia, em cabo Verde, que foi ofi-
cialmente inaugurado pelo primeiro-mi-
nistro José sócrates durante a visita que 
recentemente efectuou àquele país.
os serviços de apoio à empresa (sae) 
são áreas de escritórios (salas de reuni-
ões, computadores com acesso à inter-
net, telefone e fax e apoio de secreta-
riado) em instalações da aicep ou sob a 
sua alçada no estrangeiro, destinadas a 
acolher empresas portuguesas, especial-
mente pequenas e médias, que queiram 
iniciar a sua actividade exportadora ou 
de internacionalização para os países 
onde estão instaladas estas estruturas. 
a criação de um serviço de apoio à em-
presa na praia vem dar resposta ao interes-
se crescente que cabo Verde tem vindo a 
suscitar junto das empresas portuguesas 
de diversos sectores de actividade. 



África do sul*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

angola
C  caso a caso numa base restritiva.

M/L   garantia soberana. limite total de 
responsabilidades.

antilhas Holandesas
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

arábia saudita
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  caso a caso.

argélia
C   sector público: aberta sem res-

trições. sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   em princípio, exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

argentina
T   caso a caso.

Barein
C   aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Benim
C   caso a caso, numa base muito  

restritiva.
M/L   caso a caso, numa base muito 

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

Bulgária 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Cabo Verde 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   eventual exigência de garantia 
bancária ou de garantia soberana 
(decisão casuística).

Camarões
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Chile 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

China* 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Chipre 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Colômbia 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Coreia do sul 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Costa do Marfim
C   caso a caso, com eventual 

exigência de garantia bancária ou 
de garantia soberana. extensão 
de prazo constitutivo de sinistro 
para 12 meses.

M/L   exigência de garantia bancária ou 
de garantia soberana. extensão 
do prazo constitutivo de sinistro 
de 3 para 12 meses.

Costa rica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Croácia
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária. extensão do 
prazo constitutivo de sinistro para 
12 meses. redução da percen-
tagem de cobertura para 90 por 
cento. limite por operação.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana. extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 
meses. redução da percentagem 
de cobertura para 90 por cento. 
limite por operação.

Cuba 
T  Fora de cobertura.

egipto 
C  carta de crédito irrevogável

M/L  caso a caso.

emirados Árabes unidos
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

eslováquia
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

eslovénia 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

estónia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

etiópia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Gana
C   caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau
T  Fora de cobertura.

Guiné equatorial
C   caso a caso, numa base restritiva.

M/L    clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela cosec ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Hungria
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

iémen
C  caso a caso, numa base restritiva.

M/L   caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Índia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

indonésia
C   caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

irão
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  garantia soberana. 

iraque  
T  Fora de cobertura. 

israel
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Jordânia
C  caso a caso.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Letónia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

Líbano
C   clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   clientes públicos: fora de cober-
tura. clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia
C   aberta, com eventual exigência 

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

soberana ou outra considerada 
adequada.

Lituânia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

Macau
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malásia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malawi
C  caso a caso, numa base restritiva.

M/L   clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Malta
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Marrocos*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

México*
C  aberta sem restrições.

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

Moçambique
C   caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência de 
carta de crédito irrevogável, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela cosec e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

CoseC
no âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas
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Tailândia 
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Taiwan
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Tanzânia
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Turquia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

ucrânia 
C   carta de crédito irrevogável. 

extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

M/L   garantia bancária ou soberana. 
extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

uganda
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

uruguai
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Venezuela
C   clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

advertência:
A lista e as políticas de cobertu-
ra são indicativas e podem ser 
alteradas sempre que se justifi-
que. Os países que constam da 
lista são os mais representativos 
em termos de consultas e res-
ponsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objecto de 
análise e decisão específicas.

legenda:
C  curto prazo

M/L  Médio / longo prazo

T  Todos os prazos

* Mercado prioritário.

M/L   aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Montenegro
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

nigéria
C   caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).

M/L  caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das do petróleo) e ao alargamento 
do prazo contitutivo de sinistro.

oman
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão ca-
suística).

Panamá
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Paquistão
C  caso a caso, numa base restritiva.

M/L   caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Paraguai
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Perú
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Polónia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Qatar
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

república Checa
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão ca-
suística).

república Dominicana
C   aberta caso a caso, com eventual 

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

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

roménia
C   exigência de carta de crédito 

irrevogável (decisão casuística).
M/L   exigência de garantia bancária 

ou garantia soberana (decisão 
casuística).

rússia
C   sector público: aberta sem restri-

ções. sector privado: caso a caso.
M/L  sector público: aberta sem restri-

ções, com eventual exigência de 
garantia bancária ou garantia sobe-
rana. sector privado: caso a caso.

s. Tomé e Príncipe
T  Fora de cobertura.

senegal
C   em princípio, exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela cosec e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L  eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. sector 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela autori-
dade Monetária (Bceao); sector 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
autoridade Monetária (preferên-
cia a projectos que permitam a 
alocação prioritária dos cash-flows 
ao reembolso do crédito).

sérvia
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

singapura
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

síria
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

suazilândia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

no âmbito de apólices globais

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

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

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
encontram-se também fora de cobertura cuba, guiné-Bissau, 
iraque e s. Tomé e príncipe. 
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coSec 
companhia de seguro 
de créditos, s. a.
direcção internacional

avenida da república, 58
1069-057 lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839

análise de risco - país

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://www.cosec.pt


a portugalglobal e a cosec apresentam-lhe uma Tabela clas-
sificativa de países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

tabela classificativa de países
Para efeitos de seguro de Crédito à exportação 

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

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

arábia saudita
Barein
Botswana
Brunei
chile
china
eaua

estónia
gibraltar
Koweit
lituânia
Macau
Malásia
México
oman
polónia
Qatar
Trind. e Tobago

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

dep/ter din.c

dep/ter esp.d

dep/ter euae

dep/ter Fra.f

dep/ter n. Z.g

dep/ter ruh

Hungria
ilhas Marshall
índia
israel
letónia
Marrocos
Maurícias
Micronésia
namíbia
palau
panamá
peru
roménia
rússia
Tailândia
Tunísia

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

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

albânia
angola
ant. e Barbuda
arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Butão
camarões
camboja
comores 
djibouti
dominica
gabão
gana
geórgia
Honduras
iemen
irão
Jamaica
Kiribati
líbia
Madagáscar
Maldivas
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
nauru
nigéria
paquistão
Quénia
samoa oc.
senegal
sri lanka
suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
uganda
uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

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

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

Fonte: coSec - companhia de Seguro de créditos, S.a.
* Não é aplicável o sistema de prémios mínimos, à excepção da eslováquia, Hong-Kong e taiwan.

a) abu dhabi, dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah, um al Quaiwain e ajma 
b) ilhas Norfolk     
c) ilhas Faroe e gronelândia
d) ceuta e Melilha     
e) Samoa, guam, Marianas, ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  guiana Francesa, guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova caledónia, Wallis e Futuna

g) ilhas cook e tokelau, ilhas Nive
h)  anguilla, bermudas, ilhas Virgens, cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. 

Helena, ascensão, tristão da cunha, turks e caicos

NotaS

CoseC
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TaBela classiFicaTiVa de países





esTaTísTicas
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inVesTiMenTo DireCTo  
Do eXTerior eM PorTuGaL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. 07/08

iDe bruto 32.224 27.111 27.677 32.791 30.054 30.794 2,5%

iDe desinvestimento 25.891 25.553 24.517 23.780 25.939 27.557 6,2%

iDe líquido 6.334 1.558 3.160 9.011 4.115 3.237 -21,3%

iDe intra ue 23.354 22.637 25.477 28.384 26.514 27.511 3,8%

iDe extra ue 8.870 4.474 2.200 4.407 3.540 3.282 -7,3%

unidade: Milhões de euros 

iDe intra ue 72,5% 83,5% 92,1% 86,6% 88,2% 89,3% –

iDe extra ue 27,5% 16,5% 7,9% 13,4% 11,8% 10,7% –

% Total iDe bruto

inVesTiMenTo direcTo coM o eXTerior

iDPe bruto - Destinos 2008 % Total Var. 07/08 iDPe bruto - sector 2008 % Total Var. 07/08

Holanda 32,1% -35,9% activ. imobiliárias; out. serviços 68,9% -33,3%

espanha 15,9% -7,7% activ. Financeiras 10,1% -24,0%

Brasil 8,9% 44,6% ind. Transformadora 7,4% -8,6%

angola 8,3% 68,3% Construção 5,8% 106,5%

reino unido 5,1% -16,9% Comércio 5,3% 48,6%

>principais dados de inVesTiMenTo (ide e idpe) e eXporTações.

inVesTiMenTo 
e eXPorTações

iDe bruto - origens 2008 % Total Var. 07/08 iDe bruto - sector 2008 % Total Var. 07/08

alemanha 21,3% 9,3% ind. Transformadora 32,7% 14,9%

reino unido 16,5% 8,8% Comércio 28,3% 22,1%

Holanda 13,5% -6,3% activ. imobiliárias; out. serviços 22,1% -11,0%

espanha 13,1% 3,4% activ. Financeiras 6,6% -18,7%

França 12,4% 13,5% Transportes; Comunicações 4,2% -17,6%

 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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. 07/08

iDPe bruto 10.093 11.952 9.781 9.824 12.337 9.172 -25,7%

iDPe desinvestimento 4.260 5.949 8.083 4.267 7.794 7.592 -2,6%

iDPe líquido 5.833 6.002 1.697 5.557 4.542 1.581 -65,2%

iDPe intra ue 5.274 9.552 6.613 6.232 8.056 6.332 -21,4%

iDPe extra ue 4.820 2.399 3.168 3.592 4.280 2.840 -33,7%

unidade: Milhões de euros 

iDPe intra ue 52,2% 79,9% 67,6% 63,4% 65,3% 69,0% –

iDPe extra ue 47,8% 20,1% 32,4% 36,6% 34,7% 31,0% –

% Total iDPe bruto



esTaTísTicas
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eXporTações de Bens e serViços

CoMÉrCio inTernaCionaL - Bens 2004 2005 2006 2007 2008 Var. 07/08
Var. 08/09 
Jan./Jan.e

exportações bens 29.870 30.710 34.511 37.589 37.961 1,0% -29,4%

exportações bens ue27 24.151 24.569 26.722 28.820 28.006 -2,8% -30,8%

exportações bens extra ue27 5.720 6.141 7.789 8.769 9.955 13,5% -24,9%

unidade: Milhões de euros        e - estimativa aiCeP

exportações bens ue27 80,9% 80,0% 77,4% 76,7% 73,8% – –

exportações bens extra ue27 19,1% 20,0% 22,6% 23,3% 26,2% – –

unidade: % do total

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

espanha 27,2% -3,0% angola 586 157,4%

alemanha 12,9% -0,3% singapura 157 42,1%

França 11,7% -6,5% México 102 27,5%

angola 6,0% 34,8% reino unido -173 -46,4%

reino unido 5,5% -7,7% França -308 -82,6%

itália 3,8% -7,7% espanha -318 -85,3%

eua 3,5% -25,0% eua -446 -119,7%

exp. Bens - Produtos 2008 % Total Var. 07/08 exp. Bens - Var. Valor (07/08) Meur Cont.

Máquinas; aparelhos 19,1% -2,5% Combustíveis Minerais 517 138,9%

Veículos, out. Mat. Transporte 12,3% -2,7% agrícolas 288 77,2%

Metais Comuns 8,8% 1,1% alimentares 176 47,2%

Vestuário 6,4% -7,4% Máquinas; aparelhos -183 -49,2%

Plásticos, Borracha 5,9% 5,1% Vestuário -193 -51,9%

 CoMÉrCio inTernaCionaL - serViços 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. 07/08

exportações totais de serviços 10.913 11.853 12.255 14.166 16.852 17.822 5,8%

exportações serviços ue27 8.504 9.278 9.634 11.029 12.925 13.371 3,5%

exportações serviços extra ue27 2.409 2.547 2.621 3.136 3.927 4.450 13,3%

unidade: Milhões de euros

exportações serviços ue27 77,9% 78,3% 78,6% 77,9% 76,7% 75,0% –

exportações serviços extra ue27 22,1% 21,7% 21,4% 22,1% 23,3% 25,0% –

unidade: % do total  

PreVisões 2009 : 2010 (tvh real %) 2007 2008 FMi Ce oCDe MFaP-PeC BdP

ine ine 28 Jan. 09 19 Jan. 09 16 dez. 08 19 Jan. 09 6 Jan. 09

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

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

exp. Bens- extra ue 09 (Jan.) % Total Var. 07/08 exp. Bens - Var. Valor (08/09) Meur Cont.

angola 29,7% 27,3% angola 37 19,2%

eua 13,0% -52,1% argélia 17 8,6%

singapura 5,6% -51,4% Malásia -24 -12,5%

argélia 4,9% 143,6% singapura -34 -17,8%

suiça 4,3% 3,4% eua -82 -42,6%

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

a apicer – associação portuguesa da 
indústria de cerâmica – está a orga-
nizar uma participação nacional, em 
stand colectivo, na edição de 2009 da 
Feira Kazbuild, em almaty, no caza-
quistão, de 2 a 5 de setembro.

esta primeira presença numa feira da-
quele país da ásia central mostra a 
importância que esta zona do mundo 
tem despertado nas empresas portu-
guesas. o cazaquistão, a maior das an-
tigas repúblicas soviéticas, possui enor-
mes reservas de combustíveis fósseis e 
abundantes fornecimentos de outros 
minerais e metais. a economia do país 
cresceu 8,5 por cento em 2007 e nos 
anos anteriores os valores situavam-se 

a primeira feira multisectorial da cidade 
de Mérida, denominada “ForumMeri-
da 2009”, realiza-se de 7 a 10 de Maio 
na iFeMe. a feira ocupará uma área 
de 5.000 metros quadrados divididos 
em três grandes pavilhões. esperam-se 
mais de 30.000 visitantes da região de 
Mérida, de toda a extremadura e tam-
bém do alentejo.

paralelamente ao evento, vão decorrer 
outras actividades: jornadas técnicas, 
conferências, degustações, exposições, 
música e espectáculos. a finalidade é 
estabelecer um ponto de encontro da 

em 2009, a Messe Frankfurt e o con-
selho alemão de design realizam nova-
mente o concurso design plus durante 
a Feira internacional Material Vision, 
que decorre em paralelo com a Fei-
ra Techtextil, de 16 a 18 de Junho de 
2009 em Frankfurt.

sendo um concurso internacional as ins-
crições estão abertas a todos os fabrican-
tes, designers e arquitectos que tenham 
desenvolvido aplicações ou produtos a 
partir de materiais ou processos de fabri-

Feira KazbuiLd, CazaquisTão
entre nove e dez por cento de cresci-
mento ao ano. a extracção de petróleo 
e gás é o principal sector económico. 
as indústrias do país assentam nos 
sectores da extracção e transformação 
desses recursos naturais.

ao nível das importações, a união eu-
ropeia tem também vindo a aumentar 
as suas importações do cazaquistão, 
importando, já em 2007, 13,4 mil mi-
lhões de euros. a nível político, o país 
tem um sistema político estável e de-
mocrático e tem relações estáveis com 
os seus vizinhos e participa nas prin-
cipais organizações mundiais, como a 
ocde e as nações unidas.

a presença crescente nesta exposição 
de participações nacionais e individuais 
dos principais produtores de materiais 
de construção, nomeadamente italia-
nos, espanhóis e alemães, demonstra a 
importância comercial deste país. 

esta acção enquadra-se no projecto 
conjunto de internacionalização da 
apicer, enquadrado no sistema de in-
centivos à Qualificação e internaciona-
lização de pMe.

as empresas que pretendam participar 
neste evento podem contactar a apicer.
info@apicer.pt

www.apicer.pt

ForuMMerida 2009

indústria, comércio e turismo da cida-
de, que será o mais importante da ex-
tremadura e alentejo em matéria em-
presarial, esperando-se que com ele se 
promovam e facilitem as oportunidades 
de negócio, vendas e contactos.

prevê-se a presença de 50 empresas 
portuguesas. Todas as interessadas po-
dem contactar a aicep em Mérida.
aicepmerida@portugalglobal.pt

Mais informação em:
forummerida@consultingygestion.com  

www.consultingygestion.com

PréMio design PLus – MaTeriaL Vision 2009

co inovadores. o concurso design plus é 
aberto a todos os interessados.

este prémio é atribuído a projectos e ar-
tigos com design inovador ou fora do 
comum. para fabricantes e designers re-
presenta uma excelente ferramenta de 
marketing e, para os consumidores, é 
sinal de elevada qualidade no produto.

o prazo máximo para submeter as ins-
crições é o dia 30 de abril.
www.material-vision.com

mailto:Info@apicer.pt
http://www.apicer.pt
mailto:aicepmerida@portugalglobal.pt
http://www.material-vision.com


Feiras

Feiras 
inTernaCionais

iBerWine
Salão internacional do Vinho
local: Madrid (espanha)
data: 5 a 7 de Maio
organização: emporio Ferial, sa
salondelvino@salondelvino.com
www.salondelvino.com

naTionaL HarDWare sHoW
Feira internacional de Ferramentas, 

bricolage e artigos para o lar
local: las Vegas (eua)
data: 5 a 7 de Maio
organização: reed exhibition companies
asperling@reedexpo.com
www.interphex.com

BioCuLTura BarCeLona
Feira das alternativas  

e do consumo Responsável
local: Barcelona (espanha) 
data: 7 a 10 de Maio
organização: asociación Vida sana
www.biocultura.org

eXPoFranQuiCia
Salão de Franchising de Madrid
local: Madrid (espanha)
data: 7 a 10 de Maio
organização: iFeMa – Feria de Madrid
expofranquicia@ifema.es
www.expofranquicia.ifema.es

aCHeMa
exposição e congresso internacional  

de engenharia Química e biotecnologia
local: Frankfurt (alemanha)
data: 11 a 15 de Maio
organização: decHeMa
achema@dechema.de
www.achema.de

BTa
Feira internacional  

de tecnologia alimentar
local: Barcelona (espanha)
data: 11 a 15 de Maio
organização: Feria de Barcelona
info@firabcn.es
www.firabcn.es

euroeXPoMeBeL
Feira internacional de Mobiliário
local: Moscovo (rússia)
data: 15 a 19 de Maio
organização: soKolniKi
v_v@exposokol.ru

WireLess TeCHnoLoGY ParK
Feira internacional de tecnologias  

de comunicação sem Fio
local: Tóquio (Japão)
data: 20 a 24 de Maio
organização: WTp Management office
www.wt-park.com

LiGna HannoVer
Feira Mundial de Máquinas e 
Ferramentas para a indústria  
Madeireira e Florestal
local: Hanôver (alemanha)
data: 18 a 22 de Maio
organização: dlg – german 
agricultural society
webmaster@messe.de
www.dlg.org

FiLaHa
Feira internacional de agricultura
local: argel (argélia)
data: 14 a 18 de Maio
organização: eXpoVeT
mail@expovet-dz.net
www.expovet-dz.net

aMBienTe iTaLia
Feira internacional de artigos  

de decoração para o lar
local: Milão (itália)
data: 6 a 8 de Junho
organização: Messe Frankfurt itália srl
info@italy.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

aLiMenTiCia
Feira de bens alimentares e afins
local: luanda (angola) 
data: 4 a 8 de Junho
organização: arena angola
info@arenaangola.com
www.arenaangola.com

MaCH-TooL
exposição de Máquinas e Ferramentas
local: poznan (polónia)
data: 15 a 18 de Junho
organização: poznan international Fair.
info@mtp.pl
www.mtp.com.pl

CoMMuniC asia
exposição e conferência de tecnologia 
da informação e comunicação
local: singapura (singapura)
data: 16 a 19 de Junho
organização: singapore exhibition 
services pte. ltd.
events@sesallworld.com
www.sesallworld.com
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reDe 
eXTerna 
Da aiCeP

Centro de negócios

escritórios

representações

ÁFriCa do suL / Joanesburgo

CHina, rePÚbLiCa PoPuLar da  
/ Pequim

Coreia do suL / Seul

dinaMarCa / copenhaga

s. Francisco

Toronto

Cidade do México

nova iorque

Copenhaga

Berlim

Haia

Bruxelas

Dublin

Londres

Paris

Milão

Vigo

Barcelona

Praia

rabat

são Paulo

santiago do Chile
Buenos aires

argel
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Madrid

Mérida

brasiL / São Paulo

béLgiCa / bruxelas

ÁusTria / Viena

argenTina / buenos aires

argéLia / argel

angoLa / luanda

aLeManHa / berlim

Cabo Verde / Praia

CanadÁ / toronto

CHiLe / Santiago do chile

CHina, rePÚbLiCa PoPuLar da 
/ Xangai

Caracas

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#Seoul
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#mexico
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#haia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#dublin
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#londres
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#paris
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#milao
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#vigo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#barcelona
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#rabat
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#madrid
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#merida
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#viena
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#luanda
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
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 // Março 09 // 53

esPanHa / Mérida

esPanHa / Vigo

atenas

gréCia/ atenas

VenezueLa / caracas

Tripoli

LÍbia / tripoli

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
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tripoli
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tripoli


Todos temos que tomar decisões, peque-
nas e grandes decisões, todos os dias, na 
vida privada e nos negócios, as quais nem 
sempre são adequadas, inteligentes e bem 
sucedidas quanto aos resultados finais. 
Quando confrontado com uma decisão, a 
leitura desta obra ajudará o leitor “a dar 
um passo atrás, no calor de uma toma-
da de decisão, obrigando-o a pensar na 
forma com aborda o processo decisório 
(...). Não existe nenhuma fórmula simples 
para tomar decisões, mas podemos tor-
nar-nos muito melhores nesse processo”. 
o lema da obra: “Faça sempre a escolha 

acertada”. robert gunther, fundador da 
gunther communications, trabalhou 
com alguns dos maiores investigadores 
mundiais sobre o processo de tomada de 
decisão e é co-autor de mais de duas de-
zenas de livros, e ainda colaborador em 
revistas, como a Harvard Business review 
e a investor’s Founder of Business daily.  
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BooKMarKs

o crescimento global aproxima-se do 
zero e as economias de todos os países 
avançados dão indícios de retracção em 
2009. as acções e o imobiliário conti-
nuam em queda. estes factores críticos, 
entre outros, provocaram, em primeiro 
lugar, uma redução do consumo e de-
pois o declínio dos investimentos e do 
emprego. para alguns analistas, esta é 
quase a crise perfeita. e todos pergun-
tam: quando chegará a crise ao fim e 
para quando teremos uma reviravolta 
positiva da economia mundial, com si-
nais inequívocos de retoma?
afinal, o mito da eficiência do mercado, 
que afirma que o sistema financeiro pos-
sui uma inesgotável capacidade de auto-
regulação, apesar das suas oscilações, 
parece não passar de um pressuposto 
teórico. na prática, a realidade mostra-
se bem diferente, como acabou por 
acontecer com a maior burla financeira 
de todos os tempos – o caso Madoff 
– que demonstra o desnorte e os erros 
dos investidores e a passividade descon-
certante dos bancos centrais, que se re-
velam incapazes de regular um mercado 
perigosamente auto-desregulado. 
Quando analisa este panorama desola-
dor, a obra a origem das crises Fina-
ceira, de george cooper – “o melhor 
diagnóstico da crise publicado até ago-
ra”, segundo o The economist – dá-nos 

o segredo das boas deCisÕes

uma visão inesperadamente nova, que 
contraria a ortodoxia económica domi-
nante, do funcionamento dos merca-
dos, dos mecanismos que os regulam e 
do rumo possível que deveriam seguir 
os governos e os bancos centrais para 
corrigirem desvios e evitarem o pior. 
o autor, economista inglês, que dirige 
actualmente a alignment investors, uma 
divisão da Bluecrest capital Manage-
ment, diz-nos sem rodeios, que o nosso 
sistema financeiro afinal não se com-
porta de acordo com as leis da Hipótese 
do Mercado eficiente, defendendo que 
este sistema é inerentemente instável e 
propenso à formação de ciclos de cresci-
mento e explosão prejudiciais de bolhas 
de crédito, e que, portanto, os governos 
e os bancos centrais, em vez de respon-
derem à crise com estímulos artificiais, 
devem gerir o processo de criação de cré-
dito, caso contrário as crises irão repetir-
se com uma frequência cada vez maior e 
com efeitos cada vez mais devastadores 
na economia global. conclui george co-
oper: “Se os bancos centrais actuarem 
de forma adequada, devem ser capazes 
de conter a instabilidade inerente ao nos-
so sistema de crédito e assim aumentar a 
nossa capacidade de produzir riqueza a 
longo prazo”. um livro claro, rigoroso e 
conciso, indispensável à compreensão da 
crise financeira que o mundo atravessa.   
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