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O tema da aeronáutica encontra-se ne-
cessariamente presente na edição de 
Abril da Portugalglobal por duas razões. 
A primeira, tem que ver com o recente 
lançamento do Plano de Qualificação 
para o Sector Aeronáutico, cujo primeiro 
workshop teve lugar em finais de Março, 
nas instalações da AICEP em Lisboa. A se-
gunda, porque a aeronáutica é mundial-
mente considerada como uma indústria 
de elevado interesse estratégico, sendo 
portanto de interesse nacional o seu de-
senvolvimento, não só por estar associa-
da à dinâmica de uma cultura industrial 
de futuro, particularmente inovadora e 
competitiva, mas por começar a haver, 
em termos de tecido empresarial portu-
guês, massa crítica de empresas, nas mais 
diversas áreas tecnológicas, favorável à 
criação de um cluster nacional do sector. 

Embora em Portugal a indústria aeronáu-
tica tenha ainda uma expressão reduzida, 
em termos comparativos, casos concretos 
e projectos não faltam. Para citar apenas 
alguns entre os consolidados e os que 
surgiram em Portugal nos últimos anos, a 
que a Portugalglobal faz referência: 

A Embraer (projectos de excelência 
anunciados para Évora pela terceira 
maior construtora de jactos comerciais 
do mundo e a maior exportadora bra-
sileira de produtos de alta tecnologia); 
a OGMA (forte aposta na produção da 
mais antiga e maior empresa que te-
mos no país); o Grupo Vangest (inves-
tiu numa nova unidade de produção de 
peças de avião de maquinação de alta 
velocidade); a Lauak (unidades de pro-
dução de componentes e de monta-
gem de aeroestruturas); mas também 
a IMPL (uma pequena empresa familiar 
tecnologicamente bem apetrechada 

e inovadora, que fabrica maquinados 
para a aeronáutica e o nuclear).   

Um ponto comum e muito positivo entre 
as empresas de vocação aeronáutica em 
território nacional é o facto de disporem 
de elevado know-how em engenharia 
e capacidade técnica, motivação e dis-
ponibilidade para apostarem no sector 
aeronáutico – estando disponíveis para 
formarem um verdadeiro cluster – e o 
número significativo de unidades com 
certificações ISO 9001, o que facilita 
o processo de certificação para as AS 
9100. Contudo, a AICEP não identifi-
cou apenas os pontos fortes do merca-
do, mas também os que falta colmatar, 
como sejam a qualificação de recursos 
humanos (esforço que o IEFP está a de-
senvolver e que exigiu a introdução no 
Catálogo Nacional de Qualificações de 
duas novas qualificações e a reformula-
ção de três existentes) e o Plano de Sen-
sibilização e Qualificação de Fornecedo-
res na área do Engineering & Tooling. 

Com o Plano de Qualificação preten-
de-se posicionar Portugal, no contexto 
global, como um país de excelência 
para o fornecimento de componentes 
de valor acrescentado com alta intensi-
dade tecnológica. Por último, gostaria 
de reafirmar que as empresas poderão 
contar com a AICEP como um verda-
deiro parceiro neste projecto, seja para 
operacionalizar iniciativas que tornem 
o cluster aeronáutico nacional uma 
realidade, seja para dinamizar investi-
mentos, nacionais ou estrangeiros, que 
contribuam para o desenvolvimento 
das competências nacionais e para o 
crescimento económico de Portugal.
 
BASíliO hORtA
Presidente da AICEP
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A indústria portuguesa da aeronáutica prepara-se para jogar 
segundo as duras regras do mercado europeu e global, cada vez 
mais marcado pela necessidade de “clusterização”, crescimento, 
sustentabilidade, inovação e competitividade. As mais-valias 
financeiras, tecnológicas e industriais para Portugal são atractivas e 
estão a mobilizar, numa dinâmica de cluster, apoios, investimentos 
e empresas, assim como novos actores do sector, como sejam os 
centros de saber, investigação e desenvolvimento.

indústria aeronáutica 
faz-se à pista



DESTAQUE

Portugalglobal // Abril 09 // 7

O universo da indústria aeronáutica na-
cional, que até há poucos anos contava 
apenas com duas grandes empresas lí-
deres – a OGMA e a TAP ME – está a 
diversificar-se e a criar novas empresas, 
tecnologicamente cada vez mais espe-
cializadas e de nicho, gerando sinergias 
e ganhando mercado interno e externo, 
como prestador de serviços, fabricante 

Em 2005, a Embraer – Empresa Brasileira 
de Aeronáutica, S.A., entra no capital da 
OGMA, passando a indústria aeronáuti-
ca portuguesa a contar com a parceria 
de um dos maiores fabricantes mundiais 
da aeronáutica civil e militar. O acordo 
de cooperação industrial entre a OGMA, 
a Embraer e o Estado português, teve 
como objectivo o desenvolvimento es-
tratégico da indústria aeronáutica no 
país, ficando a OMGA (que se dedica à 
manutenção de aeronaves e motores, 
assim como ao fabrico de componentes 
e ao suporte logístico e de engenharia) 
bem posicionada no projecto de ex-
pansão das competências aeronáuticas 
nacionais e no programa de desenvol-
vimento e inovação industrial nacional. 
Estava dado o primeiro passo para serem 
criadas as condições adequadas para 
fortalecer as capacidades da indústria 
aeronáutica portuguesa, acelerar o seu 
desenvolvimento tecnológico e formar a 
mão-de-obra qualificada – a todos os ní-
veis – o que constitui a imagem de mar-
ca deste sector.

e fornecedor. Neste contexto, as PME 
têm tido um papel cada vez mais activo 
na indústria, dispondo da flexibilidade 
e da criatividade necessárias à agiliza-
ção do desenvolvimento tecnológico 
do sector. A indústria aeronáutica na-
cional é caracterizada por um conjunto 
de fornecedores (que integram cada 
vez mais a engenharia de produto) de 
estruturas aeronáuticas e aeronaves, 
como a Listral, Dyn’Aero e em parte a 
Lauak, e de prototipagem, componen-
tes e peças maquinadas, como a Lauak, 
a IMPL ou a Distrim 2, participada do 
grupo Vangest.  

Em 2008, celebra-se o contrato de in-
vestimento entre o Estado português e 
a Embraer (e as suas subsidiárias aero-
náuticas) para a construção de duas uni-
dades industriais, localizadas em Évora, 
com altos níveis de eficiência, qualidade 
e produtividade. Uma delas, dedicada 
à produção de estruturas aeronáuticas 
metálicas (em alumínio, aço e titânio), 
um investimento que ascende a um to-
tal de 117 milhões de euros (440 pos-
tos de trabalho), e outra, dedicada em 
exclusivo à produção de conjuntos em 
materiais compósitos, recorrendo a tec-

nologias no estado de arte, investimen-
to que alcança os 52,2 milhões de euros 
(129 postos de trabalho).

A entrada da Embraer na indústria aero-
náutica nacional potenciou massa crítica 
para a criação de um cluster português 
da actividade, dado que num contexto in-
ternacional mundializado, uma empresa 
ou um sector isolado raramente alcança 
sucesso na economia global. A evolução 
desta indústria nos últimos anos, associa-
da à criação de unidades de produção 
e montagem em território português e 
à forte pressão para a diversificação do 

tecido industrial nacional, assim como a 
redução da sua dependência do sector 
automóvel, permite agora uma oportuna 
“clusterização” do sector, numa lógica de 
estreita cooperação e concertação entre 
agentes públicos e privados, uma aposta 
das entidades públicas portuguesas há 
longa data e da AICEP em particular. 
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A sessão de lançamento do Plano de 
Qualificação para o Sector Aeronáuti-
co, no âmbito da Agência, em Março 
último, a primeira de outras acções já 
agendadas, mostrou que há conver-
gência e entendimento entre os vários 
actores que se posicionam em torno da 
criação de um cluster da aeronáutica, 
numa dinâmica de cooperação e de 
sinergias que confira visibilidade inter-
nacional e protagonismo às indústrias 
aeronáuticas portuguesas.
 
Estamos certos que no médio prazo 
exista em Portugal um grupo significa-
tivo de empresas, competitivas e qua-
lificadas – entre as quais a Embraer, a 
terceira maior construtora de jactos co-
merciais do mundo, a OGMA e a Lauak 
–, a trabalhar para o sector aeronáutico, 
e que entre estas exista um relaciona-
mento de cooperação e de complemen-
taridade que permita a formação de um 

o ‘cluster’ da aeronáutica  
e o papel da aicep
>Por BAsílio HortA, Presidente dA AiCeP

sector da aeronáutica, e a segunda é 
contribuir para uma diminuição da de-
pendência do tecido industrial relativa-
mente ao sector automóvel. 

dade na qualificação para o fornecimento 
do sector aeronáutico interno e externo. 

E porque é boa prática partir-se de 
uma abordagem focada, esta iniciati-
va começa pela área do Engineering e 
do Tooling, em estreita parceria com 
a Pool-Net, pretendendo a Agência 
promover a curto prazo o desenvolvi-
mento de oportunidades de coopera-
ção com outras áreas, como sejam o 
software, os têxteis ou os polímeros. 
A Agência está disponível para desen-
volver outras iniciativas ou para coo-
perar com outros parceiros, sempre 
que a oportunidade surja, assim como 
para contribuir com eficácia para ul-
trapassar eventuais dificuldades que 
se deparem à estrutura organizacional 
do cluster, seja colaborando com as 
empresas nele empenhadas, seja pro-
movendo o Plano de Qualificação para 
o Sector Aeronáutico. 

Um dos factores críticos de sucesso 
desta iniciativa passa igualmente pelo 
reforço da inovação e da competitivida-
de externa das empresas portuguesas 
da indústria aeronáutica, o que conduz 
à parceria com os centros de saber, as-
sim como à sua capacidade de reposi-
cionamento estratégico em matéria de 
iniciativas e parcerias internacionais. 

Neste quadro de cooperação, o papel 
do Estado é o de qualificar os recursos 
humanos, criar infra-estruturas, dinami-
zar e difundir conhecimento científico e 
impulsionar um ambiente competitivo 
que promova a inovação incremental, 
estimulando e desafiando a indústria. 
É nesta óptica, e com estes recursos, 
que a AICEP está convicta de que em 
breve exista um número significativo de 
empresas nacionais que exportem com 
regularidade e desenvolvam grande 
parte da sua actividade como fornece-
doras do sector aeronáutico. 

verdadeiro cluster, que se desenvolva e 
consolide no mercado de forma susten-
tada. A concretização deste projecto 
reveste-se de uma dupla vantagem, a 
primeira das quais é demonstrar a com-
petitividade das indústrias nacionais do 

para as empresas portuguesas, acredi-
tamos ser possível e desejável promover 
a criação de um cluster aeronáutico na-
cional, tanto mais que existe um elevado 
know-how acumulado em engenharia e 
capacidade técnica, que evidencia facili-

“Um dos factores críticos 
de sucesso desta iniciativa 
passa igualmente pelo 
reforço da inovação e da 
competitividade externa, (...) 
o que conduz à parceria com 
os centros de saber, assim 
como à sua capacidade de 
reposicionamento estratégico 
em matéria de iniciativas e 
parcerias internacionais.” 

Ponderados os potenciais riscos e tendo 
sido identificado um número muito signi-
ficativo de oportunidades a nível mundial 
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A Embraer é a terceira maior empresa 
mundial de construção aeronáutica e a 
maior exportadora brasileira de produtos 
de alta tecnologia. Em 2008 celebrou 
um acordo com o Estado português ten-
do em vista a implementação, em Évora, 
de duas unidades fabris, que o gigante 
aeronáutico brasileiro prefere designar 
como Centros de Excelência. Um proces-
so de cooperação pública-privada que 
fará a diferença no desenvolvimento da 
indústria aeronáutica portuguesa. Luiz 
Fernando Fuchs, Presidente da Embraer 
Aviation Europe, em entrevista. 

A embraer é a terceira maior 
construtora de jactos comerciais 
do mundo e a maior exportadora 
brasileira de produtos de alta 
tecnologia. Para uma empresa com 
esta dimensão e abrangência de 
actividade, qual a importância de 

EMBrAEr
a europa como parceira estratégica

Portugal e do espaço europeu em 
termos da sua estratégia global?
O nosso investimento em Portugal 
surge como uma evolução natural na 
nossa trajectória europeia, iniciada 

Com a venda dos primeiros aviões a clien-
tes locais bem como para a Força Aérea 
da França, foi necessário criar uma em-
presa que desse suporte à operação des-
sas primeiras aeronaves na Europa. Daí 
evoluímos para uma estrutura comercial 
que abrange hoje toda a Europa, África e 
Oriente Médio, região que se tornou no 
maior mercado da Embraer em número 
de clientes. Em paralelo, continuámos 
nossa tradição de cooperação industrial 
e tecnológica com entidades Europeias, 
incluindo com fornecedores que desen-
volvem sistemas de alta tecnologia que 
integram as nossas aeronaves.

Em 2005 demos outro passo impor-
tante com a concretização do acordo 
com o Governo português na privati-
zação da OGMA que, entre outras áre-
as de negócio, presta hoje serviços de 
manutenção na nossa geração mais 
recente de aeronaves comerciais, os 

“em 2005 demos outro 
passo importante com a 
concretização do acordo com 
o Governo português na 
privatização da oGMA que, 
entre outras áreas de negócio, 
presta hoje serviços de 
manutenção na nossa geração 
mais recente de aeronaves.”

em 1983 com o estabelecimento de 
nossa base regional no Aeroporto de 
Le Bourget nos arredores de Paris. 
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dos Unidos, o nosso maior mercado em 
termos de aeronaves em operação.

em termos de mercado, como vai 
ser escoada a produção desses dois 
‘Centros de excelência’, usando 
esta vossa designação?
Os Centros terão as suas actividades 
centradas nas necessidades associa-
das a produtos da Embraer. Na con-
cretização deste plano, cada uma das 
unidades irá manter total autonomia, 
incluindo nas actividades a montante 
da cadeia de valor que irão suportar a 
base de conhecimento nas duas áreas 

desse cluster pode ser acelerado pela 
existência na região de um ‘integrador’ 
que, caso vários factores se conjuguem, 
proporcionará a massa crítica que viabi-
lize um maior envolvimento de entida-
des locais na indústria aeronáutica.

Nesse conjunto de factores vale a pena 
destacar a capacidade de se investir em 
contínuo na investigação e desenvolvi-
mento de novas tecnologias e processos, 
ao mesmo tempo que se mantêm as cer-
tificações necessárias e se formam os re-
cursos humanos com o perfil necessário. 

Como vê a criação e a consolidação 
de um cluster aeronáutico 
português, actualmente apoiado 
pela AiCeP, Ministério da economia 
e entidades empresariais, constituído 
por empresas com elevado 
investimento em desenvolvimento 
tecnológico e na inovação, e capaz 
de fornecer a embraer e outros 
clientes no mercado aeronáutico?
Achamos que a ambição do Governo por-
tuguês em criar esse cluster é um desejo 
legítimo. Está na linha do que já foi feito 
noutras regiões na Europa. O nível de exi-
gência em termos de padrões de qualida-

“o nível de exigência em 
termos de padrões de 
qualidade e segurança 
contribui para que esta 
indústria se caracterize 
pela sua capacidade de 
agregar saberes em áreas 
tecnológicas que são por 
vezes muito distintas.”

E-Jets, e em produtos de nossa gama 
para a aviação executiva.

Aliando o conhecimento que esta experi-
ência nos proporciona com a vontade do 
Governo português em reforçar a oferta 
do país nesta indústria, foi-nos possível 
celebrar este acordo tendo em vista a 
implementação destas duas fábricas em 
Évora. Serão duas unidades no ‘estado-
da-arte’ em duas áreas tecnológicas da 
maior importância: estruturas metálicas 
complexas e materiais compósitos. Daí 
também a opção de lhes chamarmos des-
de o início de ‘Centros de Excelência’.

Ficaremos assim com uma presença na 
Europa na linha da que temos nos Esta-

tecnológicas. É um processo que não 
contamos desenvolver sozinhos, sendo 
nossa expectativa que entidades locais 
e europeias venham a trabalhar con-
nosco desde o início.

de e segurança contribui para que esta in-
dústria se caracterize pela sua capacidade 
de agregar saberes em áreas tecnológicas 
que são por vezes muito distintas. Não só 
nos próprios produtos, como na gestão 
dos processos produtivos.

Em termos de políticas públicas com-
preendemos que se trata de uma in-
dústria que interessa aos governos, 
pois muito do conhecimento adquirido 
nesses processos de desenvolvimento 
pode ser disseminado a outras indús-
trias sob a forma de novos produtos, 
novos processos ou serviços.

No caso de Portugal e com a nossa pos-
sível contribuição, o desenvolvimento 
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para o resultado. A procura de fornece-
dores é por isso um trabalho permanente 
na nossa empresa e no qual as entidades 
portuguesas se devem posicionar tal qual 
têm feito as de outros países.

A proximidade aos nossos Centros de 
Excelência em Portugal confere-lhes 
uma boa plataforma de trabalho em-
bora precisem ter presente que o nível 
de concorrência que enfrentamos hoje 
no mercado internacional nos obriga 
sempre a seleccionar os que demons-
trem maior competitividade, estejam 
eles onde estiverem.

embraer que se mantenha o actual 
cenário de retracção do mercado 
mundial da aeronáutica?
É ainda difícil de prever com rigor. De 
alguma forma esperava-se um ajus-
te nos mercados, mas não uma crise 
com esta profundidade que apanhou 
muita gente de surpresa. Pela sua na-
tureza, o nosso negócio e o dos nossos 
clientes encontram-se muito expostos 
pois estão dependentes da capacidade 
de obter crédito. Esta indústria é por 
isso uma das primeiras a sentir a cri-
se quando passa a ser mais difícil aos 
nossos clientes obter financiamentos 

“Quando iniciarem as suas 
operações em 2012, Évora 
irá de certo prestar uma 
importante contribuição 
para que a nossa empresa 
consolide a sua presença no 
mercado internacional.”

Em paralelo, é importante que as em-
presas desenvolvam ainda uma estraté-
gia comercial que lhes permita angariar 
outros clientes para além dos que se 
encontram na sua região.

de que modo o cluster se pode 
articular com a embraer aproveitando 
os investimentos em Évora?
As entidades portuguesas devem ver nos 
nossos Centros de Excelência dois inte-
gradores nas respectivas áreas tecnoló-
gicas, trabalhando uma aproximação à 
nossa empresa no sentido de identifica-
rem as necessidades de curto, médio e 
longo prazo em que nos possam apoiar.

A história desta indústria mostra como 
paciência e persistência são essenciais 

Quanto a si, quando se fala de 
competências, o que vê como 
necessário fazer no domínio da 
formação dos recursos humanos 
e da qualificação das empresas 
portuguesas do sector, para que 
sejam competitivas?
Nunca pararem de investir em formação. 
Em especial nos quadros que suportam 
as áreas tecnológicas em que a empresa 
se diferencia dos seus concorrentes. Por 
exemplo, e do que vimos nas dezenas 
de visitas que fizemos às empresas por-
tuguesas com o apoio da AICEP, existem 
algumas com bom conhecimento do 
mercado aeronáutico e que, investindo 
um pouco no reforço das suas compe-
tências e na criação de uma interface 

negócio mas com bom potencial dado 
o domínio da tecnologia em que traba-
lham e a experiência com clientes inter-
nacionais noutros sectores. Nesses casos 
eu diria que o primeiro passo será a aqui-
sição do que chamamos de ‘cultura aero-
náutica’ por parte dos seus dirigentes. 

À excepção de alguma da formação 
nas áreas tecnológicas que suportam o 
seu negócio, este é um processo onde 
a cooperação entre as várias entidades 
e o Governo pode fazer diferença. 

no actual contexto, não poderíamos 
deixar de o abordar a respeito da 
crise que a economia global vive 
no momento. Até quando prevê a 

connosco, ficarão em boa posição de 
concretizar negócios.

Outras partem mais atrás, com menos 
conhecimento da especificidade deste 
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para honrar compromissos associados 
à compra de aeronaves. 

Por outro lado os mesmos clientes so-
frem pelo lado das operações. Com a 
retracção da economia vem a desace-
leração da actividade económica e os 
aviões andam mais vazios. Em especial 
na parte da frente das aeronaves de 
linha aérea onde viajam os executivos 
que pagam bilhetes mais caros, e nas 
aeronaves dedicadas em exclusivo ao 
transporte de executivos, com algumas 
delas a passarem mais tempo no solo.

Enquanto OEM que serve esses dois 
mercados, um cenário deste tipo coloca-
nos desafios enormes numa base diária. 
Não sendo nem a primeira nem a última 
crise, temos esperança que os primeiros 
sinais mais animadores possam chegar 
ainda em 2009 ou no início de 2010. 

Ainda com a crise global e de 
retracção do mercado aeronáutico, 
as futuras unidades da embraer em 
Évora são no entanto assumidas 
como estratégicas para a empresa, 
ou seja, importantes numa 
perspectiva estratégica de longo 
prazo. Pode clarificar?
Sim. Aproveitando para reforçar o que 
já mencionei, os investimentos de Évo-

ra são essenciais. Infelizmente que as 
crises também fazem parte deste ne-
gócio, mas temos que nos continuar a 
preparar para quando tudo melhorar. 

Quando iniciarem as suas operações 
em 2012, Évora irá de certo prestar 
uma importante contribuição para que 
a nossa empresa consolide a sua pre-
sença no mercado internacional. 

o Presidente da embraer Aviation 
europe é também responsável pelas 
relações externas, pela Comunicação 
institucional e pelos investimentos da 
embraer na europa, no Médio orien-
te e em África. 
licenciado em engenharia Mecânica 
e Civil, no Brasil, e na school of Bu-
siness, na Universidade de Columbia 
(eUA), desempenhou nos últimos 25 
anos funções de topo em empresas 
internacionais e brasileiras, adquirin-
do uma vasta experiência nas áreas 
de pesquisa, projecto e mercados, 
tanto nos estados Unidos como na 
europa. entrou para a embraer em 
2000, tendo como primeira missão es-
truturar e implementar as operações 
de Marketing e Vendas nos países da 
Ásia/Pacífico, sedeado em singapura.  

embraer  
Aviation europe 
Paris Nord 2 - Bat. Eddington 
33 rue des Vanesses 
BP 57391 Villepinte 
95943 roissy CDG cedex 
França 
Tel.: +33 1 493 844 00 
Fax: +33 1 493 844 01

www.embraer.com.br 

luiz fernando 
fuchs

http://www.embraer.com.br
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Muito embora o salão “Bourget 2009”, 
que abrirá as suas portas a partir de 15 
de Junho, vá reflectir a quebra de nú-
meros na indústria aeronáutica, fruto 
do actual contexto de crise, na União 
Europeia todos estão de acordo: o trá-
fego aéreo e a indústria aeronáutica 
e aeroespacial constituem um sector 
estratégico para a Europa. O primeiro 
– o transporte – porque aproxima os 
cidadãos e gera circulação de pessoas e 
bens, bem-estar, competências, empre-
gos. O segundo – a indústria – porque 
é uma peça essencial do crescimento 
económico e constitui o factor chave 
do esforço para transformar a econo-
mia UE na mais competitiva e dinâmica 
do mundo, alicerçando-a nas conquis-
tas da sociedade do conhecimento. 
 
A indústria aeronáutica e aeroespacial 
europeia é uma indústria de alta tec-
nologia que desenvolve e produz uma 
larga gama de produtos: aviões civis e 
militares, aeromotores, helicópteros, fo-
guetes de transporte ou lançadores de 
satélites, veículos aéreos não tripulados, 

SECTOr AErONÁUTICO E AErOESPACIAL
novas políticas europeias
A indústria aeronáutica e aeroespacial europeia está a posicionar-se estrategicamente 
na nova realidade do mercado, actualmente afectado pela crise global, mas quer sair 
dela reforçada e líder. os aviões fabricados na União europeia, a partir de 2015, serão 
mais silenciosos e menos poluentes graças a um projecto de investigação no valor de 
1,6 mil milhões de euros lançado pela Comissão europeia e pela indústria Aeronáutica. 

mísseis, assim como sistemas e equipa-
mentos tecnologicamente sofisticados. 
 
Esta indústria – que em 2007 teve um 
volume de vendas de 132,2 mil milhões 
de euros e um nível de exportações de 
65 por cento – provou que pode ser 
bem sucedida e que as políticas de in-
vestimentos, assim como as suas comu-
nidades de pesquisa, tem contribuído 
para congregar os principais actores pú-
blicos e privados do transporte e da in-
dústria em torno de objectivos comuns. 
Nesta medida, a europeia Airbus que é, 
actualmente, o maior fabricante de avi-
ões comerciais do planeta, seguida da 
americana Boeing, é um dos ícones das 
políticas de concertação e cooperação. 
 
Em 2001, foi lançada a proposta “Vi-
sion 2020”, vinda de personalidades 
destacadas da indústria aeronáutica 
europeia, que sublinha o objectivo fun-
damental do sector – ir ao encontro 
das necessidades de mobilidade numa 
sociedade moderna e global – mas 
também enfatiza, como incontornável, 

a necessidade do aumento da com-
petitividade internacional da indústria 
aeronáutica da UE, o que representa 
novos desafios nas áreas da indústria, 
da investigação e da concorrência. 
 
A redução dos impactos ambientais do 
transporte aéreo (diminuição significa-
tiva das emissões gasosas com efeito 
de estufa e do ruído), assim como as 
questões de segurança e de competiti-
vidade internacional, são algumas das 
prioridades da Comissão e dos Esta-
dos-membros, que passam agora pelo 
projecto Clean Sky (Céu Limpo), que 
visa igualmente garantir que a União 
Europeia seja tecnologicamente líder. 
O Clean Sky articula-se com o ACArE 
(Conselho Consultivo para a Pesquisa 
Aeronáutica na Europa), que é com-
posto por representantes dos Estados-
membros, da Comissão e dos indus-
triais, e que tem por missão executar e 
velar pela aplicação de um calendários 
estratégico para a inovação e pesquisa 
europeias no domínio da aeronáutica 
até 2020. 
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ENGINEErING & TOOLING 
aposta na diversificação  
de mercados
>POr JOAQUIM MENEzES, VICE-PrESIDENTE DA POOL-NET E PrESIDENTE DO CENTIMFE

Ao longo dos últimos anos, a indústria de Moldes e Ferramentas especiais portuguesa 
afirmou a sua competitividade internacional, alargando a sua cadeia de valor e de 
oferta, integrando serviços complementares e sofisticados, tornando-se gradualmente 
numa indústria de capital e conhecimento intensivos. 

A Indústria de Moldes e Ferramentas 
Especiais portuguesa deve ser conside-
rada como um perfeito exemplo de in-
dústria knowledge-based-engineering, 
infra-estrutural e com impactos multi-
sectoriais, dado a sua incontornável in-
serção na cadeia de desenvolvimento, 
concepção e manufactura de todos os 
produtos industriais. 

Assim, a complexidade da cadeia de 
valor desta Indústria encontra-se per-
feitamente “clusterizada”, integrando 
a montante do processo produtivo as 
actividades ligadas à concepção e de-
senvolvimento de produto e, a jusan-
te, a produção de componentes e de 
produtos finais, agregando múltiplos 
segmentos de mercado e uma vastíssi-
ma rede de competências técnico-cien-
tíficas, que lhe aportam uma dimensão 
crítica muito superior ao que o seu va-
lor de produção e de exportação per-
mite percepcionar. 

A visão de vanguarda desta comunida-
de industrial e científica contribuiu para 
a definição da indústria de Engineering 
& Tooling nacional, suportada num 
Plano Estratégico para os próximos 10 
anos, envolvendo os seus protagonis-
tas e stakeholders, e materializada na 
formalização e reconhecimento público 
do Pólo de Competitividade e Tecnolo-
gia Engineering & Tooling, cuja repre-
sentação é assumida pela Associação 
sem fins lucrativos POOL-NET – Portu-
guese Tooling Network. 

O Pólo de Competitividade e Tecnolo-
gia Engineering & Tooling assume-se 
como a Plataforma de Excelência para 
a consolidação, afirmação e desenvolvi-
mento deste sector da indústria nacio-
nal, no contexto internacional (global), 
permitindo, ao mesmo tempo um efei-
to sinérgico de arraste no desenvolvi-
mento sistémico de outros segmentos 
da economia, assumindo desde logo a 
necessidade de diversificação dos seus 
mercados estratégicos (dado que esta 
indústria está presentemente muito fo-

calizada no sector automóvel), para as 
áreas da saúde, embalagem, electróni-
ca, aeronáutica, energia e ambiente. 

A consolidação desta estratégia colec-
tiva de desenvolvimento enquadra o 
principal objectivo de missão, já pers-
pectivado: dentro de 10 anos o Sector 
de Engineering & Tooling nacional será 
reconhecido mundialmente como um 
dos mais avançados do ponto de vista 
tecnológico e da oferta de valor acres-
centado na concepção e produção de 
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CentiMFe
Centro tecnológico da 
indústria de Moldes, 
Ferramentas especiais e 
Plásticos  

rua de Espanha, Lote 8
zona Industrial
Apartado 313
2431-904 Marinha Grande 
Tel.: +351 244 545 600
Fax: +351 244 545 601

info@centimfe.com 

www.centimfe.com 

moldes, ferramentas especiais e peças 
maquinadas de alta precisão. 

Neste enquadramento, a indústria de 
Engineering & Tooling assumirá o seu de-
senvolvimento nos próximos anos, tendo 
nas suas principais áreas de intervenção, 
como linhas de orientação estratégica: 

• Cooperação, redes e parcerias; 
• Imagem e Branding;
•  Promoção a nível nacional e interna-

cional;
•  Formação e qualificação dos recursos 

humanos; 
• Optimização de processos;
• Empreendedorismo;
• Investigação e Desenvolvimento;
• Desenvolvimento sustentável.

A POOL-NET, assume-se como o elemen-
to aglutinador para a consolidação da 
estratégia de afirmação do Engineering 
& Tooling from Portugal nos mercados 
definidos como estratégicos, desenvol-
vendo e promovendo com as empresas 
e respectivos stakeholders, planos de 
acção específicos, para a abordagem a 
cada um desses mercados, bem como, 
dinamizando o acompanhamento e a 
validação dos resultados alcançados. 

Neste sentido, a abordagem da indús-
tria de Engineering & Tooling nacional, 
ao mercado da aeronáutica, envolve um 
plano de acção específico, em torno de: 

•  Criação de uma cultura pró-aeronáu-
tica, no cluster; 

•  Afirmação de uma abordagem inte-
grada no Mercado internacional; 

•  Estruturação e desenvolvimento de 
um programa nacional de investi-
mentos concertado envolvendo par-
cerias público-privadas; 

•  Definição e desenvolvimento de ins-
trumentos específicos de suporte 
ao financiamento das estratégias de 
qualificação e investimento das em-
presas e do cluster; 

•  Integração do Pólo de Competitividade 
e Tecnologia Engineering & Tooling no 
Programa de negociação e desenvol-
vimento das contrapartidas nacionais, 
geridas pelo Governo português; 

•  Integração e participação das empre-
sas nacionais em redes de Inovação e 
de Desenvolvimento, especialmente 
europeias. 

Neste sentido, a primeira acção está 
já em curso, com o envolvimento ac-
tivo das empresas de Engineering & 
Tooling nacionais, onde a Pool-Net as-
sume a coordenação de um conjunto 
de workshops, aberto a todos os em-
presários deste sector, tendo contado 
desde logo com o apoio da AICEP, na 
qualidade de facilitador e de suporte 
institucional à consolidação dos objec-
tivos preconizados para esta primeira 
fase. Neste contexto, está a ser dina-
mizado um conjunto de workshops 
cujas datas e locais estão assinaladas 
no quadro anexo. 

caracterização do sector aeronáutico 
e tendências de evolução; 
inovação e desenvolvimento; 

24 Março - AICEP Lisboa 

cultura aeronáutica; cultura  
de excelência 

27 Abril - Embraer Brasil 

contratos, Qualidade e certificação  
– normas as 9100; 
materiais e tratamentos de superfícies; 

28 Abril - Embraer Brasil 

filosofia “Kaizen” e “5 s’s aplicado ao 
sector aeronautico 

26 Maio - CENTIMFE Marinha Grande 

a cultura do sector aeronáutico versus 
a cultura do sector automóvel 

16 Junho - Biblioteca Oliveira Azeméis 

processos especiais,tecnologias 
diferenciadoras  
no sector aeronáutico 

23 Julho - AICEP Lisboa 

cadeia de valor no sector aeronautico 
– oportunidades 
visitas a fornecedores “second and 
third tiers” 

21 e 22 Setembro - Bruxelas Bélgica 

capacidades e competências das 
entidades de formação profissional 
e do sistema científico e tecnológico 
para sector aeronáutico 

15 Outubro - Évora 

Workshops

mailto:info@centimfe.com
http://www.centimfe.com
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A indústria aeronáutica civil encontra-se 
hoje num processo de consolidação: a 
diminuição da procura dos últimos anos 
conduziu a investimentos mais reduzi-
dos, levando a uma crescente redução 
do time to market e à flexibilidade para 
produção de produtos personalizados. 
Por outro lado, a exigência dos requi-
sitos ambientais apresenta-se, cada vez 
mais, como um desafio adicional. 

Neste contexto, a procura de cenários de 
lean manufacturing passa, cada vez mais, 
por cadeias de abastecimento coordena-
das e redes de cooperação empresarial, 
combinando competências de diferentes 
intervenientes, onde as PME têm um pa-
pel de destaque. Assim, o modelo de or-
ganização das cadeias de abastecimento 
da indústria aeronáutica referido pela 
AECMA (European Association of Ae-
rospace Industries) aponta para cadeias 
estratificadas e hierarquizadas, lideradas 

INDúSTrIA AErONÁUTICA 
a importância das pme 
portuguesas
>Por JosÉ rUi MArCelino, Presidente dA PeMAs

É hoje incontornável o papel estratégico da indústria aeronáutica para a 
endogeneização de uma cultura de excelência industrial, para a disseminação da 
investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação (idi), e do consequente 
aumento da qualificação das empresas e dos seus colaboradores. estas práticas 
têm reflexos directos e indirectos, não só ao longo de toda a cadeia de valor da 
aeronáutica como também nos outros sectores industriais.

por OEM (Original Equipment Manufac-
turer), mas que apenas realizam a produ-
ção quando os módulos são críticos ou 
quando a tecnologia é uma vantagem 
competitiva, confidencial e exclusiva. 
Esta estratégia representa uma oportuni-
dade para o desenvolvimento de grupos 
de fornecedores que apostem na inova-
ção e no desenvolvimento de produtos 
ou serviços especializados. 

A cooperação entre os principais inter-
venientes industriais europeus deu ori-
gem a grandes grupos empresariais e 
a uma complexa rede de companhias, 
consórcios internacionais e acordos de 
parceria, como são os casos da European 
AeroSystems – joint-venture da BAE Sys-
tems e Dassault, DASA (DaimlerChrys-
ler Aerospace, Alemanha) e da CASA 
(Espanha) ou da AIrBUS Industrie (BAE 
Systems, EADS). Deste modo, a indústria 
aeroespacial europeia caracteriza-se por 

um número cada vez mais reduzido de 
grandes empresas, um número grande 
de médias empresas e um número muito 
grande de pequenas e médias empresas 
(70 por cento segundo a AECMA).

A indústria  
aeronáutica nacional
A indústria aeronáutica nacional é carac-
terizada também por este modelo, apre-
sentando como principais integradores 
a OGMA e a TAP, um conjunto de for-
necedores de estruturas aeronáuticas e 
aeronaves composto por empresas como 
a Listral, Lauak ou Dyn’Aero, e um núme-
ro alargado de fornecedores de serviços, 
componentes e subsistemas. A maior 
parte destas empresas têm já um histó-
rico relevante de contratação nas cadeias 
de fornecimento internacionais.

Nos últimos anos, na perspectiva do 
IDE, há a salientar a consolidação da 
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OGMA, com a entrada da Embraer, e 
o investimento anunciado da Embraer 
em Évora, com uma fábrica de estrutu-
ras e outra de compósitos. 

Outra ferramenta pública de alavanca-
gem do sector têm sido as contraparti-
das de aquisição de equipamento mili-
tar, de onde se destacam os projectos 
que envolvem a Agusta Westland e a 
Lockeed Martin, e a renegociação dos 
contratos de contrapartidas com a 
EADS/CASA. 

Por outro lado, a possibilidade de Por-
tugal ser um comprador do cargueiro 
militar da Embraer C390, em fase de 
desenho, abre novas perspectivas de 
participação industrial no sector. 

Esta nova conjuntura de investimen-
tos e projectos, associadas ao posicio-
namento geoestratégico de Portugal 
entre os continentes (ainda) mais in-
fluentes no sector – América e Europa 
– proporciona uma oportunidade única 
às empresas portuguesas de consolidar 

o posicionamento nas cadeias de for-
necimento do sector aeronáutico.

A importância dos ‘clusters’ 
No contexto actual, é fundamental a de-
finição de políticas públicas apropriadas 
em paralelo com iniciativas públicas e pri-
vadas para congregação de esforços de 
dinamização e aumento da competitivi-
dade do sector aeronáutico português.

Na convergência destes esforços, está 
o conceito de cluster, bem conhecido 
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do trabalho desenvolvido por Michael 
Porter em Portugal. O cluster do calça-
do, com a dinamização da APICCAPS e 
o apoio do Centro Tecnológico de Cal-
çado são um bom exemplo nacional da 
mais valia dos clusters.

Os longos ciclos de desenvolvimento e 
os elevados investimentos associados 
tornam o clustering aeronáutico ainda 
mais importante. Em sintonia com esta 
tendência, podem ser observadas dife-
rentes iniciativas de associações e agru-
pamentos empresariais como a HTA 
no Brasil, a EWA na Bélgica, a Alround 
em Hamburgo, a Midlands Aerospace 
Alliance no reino Unido, a BAIE em 
Barcelona ou a Hegan no País Basco.

São também importantes os centros de 
dinamização tecnológica: Pôle de Com-
pétitivité em França ou Pólos de Compe-
titividade Tecnológica em Portugal. Com 
mais foco em IDI, o papel dos Pólos é o 
de complementar os clusters, com a ne-
cessária maturidade industrial para uma 
adequada diferenciação no mundo glo-
bal. São exemplos desta prática o Aeros-
pace Valley, em França, ou o SafeTrans na 

Alemanha. Em Portugal, são exemplos os 
recém-criados Pool-Net, nas áreas do En-
gineering & Tooling ou o Pólo Tecnológi-
co para a Mobilidade, com competências 
em vários sectores dos transportes.

A experiência da PEMAS
Com actividade desde 2004 e formali-
zada em 2006, a PEMAS é uma asso-
ciação de Pequenas e Médias Empresas 
e instituições de I&D que encaram a in-

Na génese da Associação esteve a parti-
cipação em missões de promoção con-
junta, apresentando as empresas como 
um grupo de trabalho colaborativo 
com competências capazes de integrar 
subsistemas e projectos. São exemplos 
dessas acções, a participação em várias 
feiras da especialidade e as missões es-
pecíficas à Airbus e à Embraer.

A PEMAS tem contribuído activamente 
para a dinamização de iniciativas e pro-
jectos entre os associados e em colabo-
ração com empresas exteriores à asso-
ciação, como o projecto IMPErIO UAS, 
em parceria com a Lockeed Martin MS 
para desenvolver um sistema aéreo não 
tripulado; o Projecto Aeroportal, da Co-
munidade Europeia, para apoio às PME 
do sector aeronáutico; o projecto VUL-
CAN para a criação de novos materiais 
e estratégias de design de aeronaves; ou 
a constituição do Consórcio CSEG com 
a Edisoft para a consolidação de uma 
rede nacional de Investigação e Desen-
volvimento na área da Segurança. Ou-
tro exemplo do trabalho dos associados 
da PEMAS e entidades na sua órbita 
é a constituição de grupos de trabalho 
transversais para actividades e projectos 
específicos no sector aeronáutico, mas 
também em outras áreas de transportes.

A experiência em projectos nascidos das 
empresas da PEMAS com outras entida-
des tem provado que a cooperação em 
projectos integrados, a montante da ca-
deia de valor, é uma fórmula de sucesso 
para superar as dificuldades de integra-
ção em cadeias de fornecimento comple-
xas, como são os transportes em geral e a 
aeronáutica em particular.

Entre outras iniciativas de cooperação 
em curso, perspectiva-se a criação de 
uma associação nacional de espectro 
mais alargado, incluindo as áreas da 
Defesa, Aeronáutica e Espaço – à seme-
lhança da ASD Europeia – que permiti-
rá uma ainda maior representatividade 
dos interesses conjuntos destes secto-
res a nível nacional e internacional.  

“esta nova conjuntura de 
investimentos e projectos, 
associadas ao posicionamento 
geoestratégico de Portugal 
(...) proporciona uma 
oportunidade única às 
empresas portuguesas de 
consolidar o posicionamento 
nas cadeias de fornecimento 
do sector aeronáutico.”

dústria aeronáutica, numa perspectiva 
transversal, como um sector estratégi-
co para o seu desenvolvimento.

Para mais informação
Sérgio da Cunha Oliveira
PEMAS General Executive Manager

sergio.oliveira@pema.pt 

www.pema.pt 

mailto:sergio.oliveira@pema.pt
http://www.pema.pt
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aeronáutica portuguesa
Portugal tem actualmente massa crítica no sector das tecnologias aeronáuticas e duas 
grandes empresas portuguesas com tradição no sector – a oGMA e a tAP. o Bi de duas 
empresas de referência.   

Desde a sua fundação, em 1918, a empresa dedica-se, nas 
suas instalações em Alverca, ao fabrico e manutenção de ae-
ronaves. 2005, contudo, foi um ano de viragem na história da 
empresa, tendo sido privatizada a quase totalidade do seu ca-
pital. A partir de então, a OGMA tornou-se mais competitiva 
à escala mundial, expandindo-se para novos mercados. 

ogma  
Indústria Aeronáutica de Portugal S.A.

tap 
Maintenance & Engineering

A TAP Portugal iniciou a sua actividade em 1945. Desde en-
tão, o departamento de Manutenção e Engenharia foi sempre 
o responsável pelo bom estado e segurança da frota da TAP. 
No entanto, desde 1974, também desenvolveu uma intensa 
actividade de manutenção para terceiros, o que contribui com 
metade do total de receitas desta unidade de negócio.

A Manutenção e Engenharia da TAP, sedeada no Aeroporto 
de Lisboa, tem várias estações no estrangeiro e emprega 
cerca de 1.950 pessoas, treinadas e qualificadas para pres-
tar serviços para aviões, da Manutenção à Engenharia, dos 
Motores aos Componentes, com qualidade internacional-
mente reconhecida, num mercado competitivo e exigente 
onde a segurança é fundamental. Detém uma aprovação 
ao abrigo da ISO 9001 e certificações por Autoridades Ae-
ronáuticas de diversos países.

Em 2008, atingiu um volume de vendas de 141,5 milhões 
de euros – o que representa lucros de 5,5 milhões de euros 
e um acréscimo de 3,3 por cento face aos 136,9 milhões de 
euros, em 2007.

A Embraer é, em parceria com a EADS (European Aeronau-
tic Defense and Space Company), o maior accionista da 
OGMA, detendo em consórcio 65 por cento do capital da 
empresa e o Estado português os restantes 35 por cento, 
através da holding Empordef. 

O âmbito da OGMA é o mercado aeronáutico, civil e de de-
fesa, para o qual propõe soluções de Serviço de Manutenção, 
revisão e Modernização de Aeronaves, Motores e Compo-
nentes, Fabricação e Montagem de Estruturas. As capacida-
des que detém permitem que disponha de uma vasta gama 
de tecnologias e materiais, com flexibilidade e eficiência, satis-
fazendo os mais altos requisitos de qualidade.

É uma empresa qualificada no mercado da aviação tanto civil 
como militar, possuindo os certificados FAr 145 e EASA 145 re-
pair Station, AQAP 2110 e ISO 9001-2000 Quality Management. 
A empresa é ainda certificada para a manutenção autorizada dos 
produtos de diversos fabricantes (OEM), como sejam a Lockheed 
Martin, a Embraer, a rolls-royce, a Turbomeca e outros. 

Telf.: +351 219 581 000 / +351 219 579 000
geral@ogma.pt 
www.ogma.pt 

Em 2005, a TAP ME foi convidada pela Airbus a integrar a 
primeira rede de Organizações de Manutenção (Airbus MrO 
Network), alargando o seu âmbito ao incluir a VEM como 
sua afiliada na América do Sul, o que acrescenta uma nova 
dimensão aos serviços que a empresa já oferece. No mesmo 
ano, a TAP Portugal foi distinguida pela Airbus com o “A310 
Operational Excellence Award” pela melhor utilização mundial 
da frota Airbus A310, no período compreendido entre 2003 
e 2005. Em 2007, recebeu um diploma de reconhecimento 
como Melhor Empresa de Manutenção de Base para reactores 
e Aviões do Programa NATO AWACS (Airborne Early Warning 
and Control) relativo ao ano de 2006. 

Tel.: +351 218 416 892
info.me@tap.pt 
www.tapme.pt 

mailto:geral@ogma.pt
http://www.ogma.pt/main_pt.asp
mailto:info.me@tap.pt 
http://www.tapme.pt
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O sucesso desta empresa, que desde 
2008 está implantada numa área re-
centemente recuperada e edificada do 
BlueBiz Global Parques, nas instalações 
da antiga fábrica da renault, no Vale 
da rosa, em Setúbal – deve-se, segun-
do o seu presidente, Armando Gomes, 
sobretudo à estratégia do grupo cujo 
lema é “máxima qualidade, num curto 
espaço de tempo e ao melhor preço”. 
 
Tendo começado, em Palmela, com uma 
fábrica instalada em 3 mil metros qua-
drados, a Lauak Portuguesa dispõe agora 
de 11.630 metros quadrados no BlueBiz, 
gerido pela aicep Global Parques, onde 
pode crescer e expandir o seu negócio 
e aumentar o número dos seus colabo-
radores – actualmente são 113, estando 
previstos mais 100 postos de trabalho. 
Num futuro próximo, adianta Armando 
Gomes, a Lauak Portuguesa, para a qual 
o mercado português representa apenas 
10 por cento do volume de negócios, 
“verá os seus números aumentarem”. 

Engenheiro e gestor, Armando Gomes 
chegou a Portugal em 2003. Ainda em 
Palmela, com a crise à vista, equipou a 
Lauak Portuguesa com a melhor tecno-

são duas empresas criadas de raiz, com históricos diferentes, é certo, mas são 
sobretudo dois casos de estudo pela forma como implantaram o seu negócio no 
sector aeronáutico nacional. Uma, é a lauak Portuguesa, que produz peças para 
a indústria aeronáutica, empresa com a genética e a experiência do grupo francês 
lauak Aerostructures, cuja facturação anual ascende a 30 milhões de euros, e que 
investiu em Portugal 3,5 milhões. A outra, a iMPl - Mecânica de Precisão, uma 
pequena PMe familiar, com investimento próprio, demonstra como a mestria técnica, 
a dotação tecnológica, a mão-de-obra muito especializada e a vontade de triunfar 
são incontornáveis quando se fala de indústria aeronáutica.

LAUAK POrTUGUESA

à conQuista do mercado

duas empresas, 
dois casos de sucesso

logia do mercado, fazendo tudo de raiz. 
Em 2004, totalmente certificada, come-
ça a fabricar para a indústria aeronáuti-
ca. “Pela nossa certificação, volume de 
negócios, rápida criação de emprego 
e excelência do nosso trabalho, fomos 
premiados, em 2006, pela Câmara de 
Comércio Luso-Francesa, com o Troféu 
PME e Investimento, como a melhor 
PME portuguesa do ramo aeronáutico”.

A empresa está empenhada em projec-
tos para os quais dispõe de mão-de-

obra especializada: “Tive o apoio da 
OGMA na procura de colaboradores 
altamente especializados, entre os seus 
antigos e melhores colaboradores, e a 
formação interna foi complementada 
na Lauak, em França”. Em produção 
estão os armários e consolas do cock-
pit do Airbus A320, o fabrico do reser-
vatório de combustível do G250 para 
a Israel Aircraft Industry, mas também 
tem um grande projecto, que trará para 
Portugal, caso se concretize, o fabrico 
completo das asas e/ou a montagem 
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da empenagem vertical e horizontal de 
um novo avião.
 
“Queremos fazer em Setúbal um centro 
de excelência no fabrico de reservatórios 
de combustível para aeronaves, que é 
um dos componentes mais críticos de 
qualquer avião quanto a tecnologia e 
segurança, e que integram peças maqui-
nadas que a empresa pode agora pro-
duzir nas suas novas instalações”, realça 
Armando Gomes. Actualmente, a Lauak 
de Setúbal está a fabricar o reservatório 
do Falcon F7X, da Dassault, o avião mais 
moderno deste fabricante francês. re-
centemente começou a reparar aviões 
para a Força Aérea Portuguesa.
 
Continua a fabricar revestimentos exter-
nos e os “patins” (para aterragens de 
emergência na eventualidade do trem 
de aterragem falhar) do Falcon 2000 e 
tem projectos para o Falcon 2900, “que 
neste momento estão em standby a 
aguardar melhores dias”. A expectativa 
foca-se por agora no que se vai passar 
no salão aeronáutico do Bourget deste 
ano. Mas há para já uma boa notícia: 

e o frio que se produz nas várias unida-
des do avião, para aquecer umas e arre-
fecer outras, sob a forma de temperatura 
controlada, nomeadamente para climati-
zar confortavelmente o interior do avião.
 
Para garantir a excelência das suas peças 
maquinadas, a Lauak comprou, em 2008, 
a Pousada (empresa que tem os mais re-
centes equipamentos tecnológicos de 
maquinação controlada por computador 
- CNC), de forma a poder fabricar peças 

contornável, pois significa que existem 
no mercado empresas especializadas 
e fornecedoras de cada tipo de tec-
nologia aeronáutica, às quais se pode 
recorrer até para construir uma aero-
nave. “Não precisam ser empresas de 
grande dimensão, precisam é ser PME 
certificadas, especializadas e ágeis, que 
forneçam ferramentas, maquinação, 
moldes aeronáuticos ou mesmo enge-
nharia de processo e produto”. Nesta 
lógica integrada do mercado, a Embra-
er, enfatiza o gestor, “é uma presença 
a ter em conta em Portugal, pois trata-
se do terceiro construtor mundial de 
aeronaves e por isso é importante para 
todos, nomeadamente para a Lauak 
Portuguesa, que não só trabalha já 
com a Embraer, como é uma empresa 
que está bem preparada para fabricar 
qualquer tipo de estrutura ou peça ae-
ronáutica, em qualquer prazo”. 
 
Mesmo em tempo de crise? A resposta 
é imediata: “A nossa empresa é finan-
ceiramente saudável, e o grupo, que 
é uma empresa familiar com tradição, 
também. Estamos a aprender com a 

lauak Portuguesa
BlueBiz Global Parques, Vale da rosa, 
Setúbal
Tel.: +351 265 739 470

armando.gomes@lauakportuguesa.com 

aeronáuticas maquinadas de alta quali-
dade. Esta nova unidade vai ser em breve 
integrada no espaço físico da Lauak, mas 
em instalações próprias. “Vamos poder 
fabricar as peças e fazer os tratamentos 
químicos necessários (pintura, oxidação 
anódica e crómica), o que nos permite 
fabricar integralmente os reservatórios 
em Portugal”, esclarece satisfeito o presi-
dente da Lauak Portuguesa.

Para Armando Gomes, um cluster na-
cional da indústria aeronáutica é in-

“A Airbus, que parecia ir descer muito, 
afinal desceu pouco, o que significa que 
não haverá um abrandamento significa-
tivo das encomendas para a Lauak Por-
tuguesa e para o grupo em geral”.
 
A empresa tem uma unidade de solda-
dura TIG (soldadura manual, não auto-
matizada ou semi-automatizada, como 
a soldadura MIG/MAG) para alumínios, 
com que faz a soldadura dos “permu-
tadores térmicos” (neste caso para os 
A320), aparelhos que recuperam o calor 

crise, que historicamente é apenas 
mais uma nesta indústria, e sabemos 
que nada vai continuar como dantes, 
e portanto estamos bem preparados. 
Sabemos sobretudo que temos que fa-
bricar mais e melhor”. 

mailto:armando.gomes@lauakportuguesa.com
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IMPL – MECÂNICA DE PrECISÃO 

a união faz a força
A empresa dedica-se essencialmente à 
maquinação de peças de alta precisão 
para a indústria aeronáutica e para a 
metalomecânica geral, com vocação 
especial para titânios, alumínios e aços, 
estando actualmente a entrar pelas in-
dústrias nuclear e médica.

A IMPL foi criada, em 1999, por João 
Pedro Baptista. A sua experiência e os 
seus conhecimentos técnicos especiali-

por Pedro Baptista (que nasceu, estu-
dou e se formou em França e é espe-
cializado em maquinação aeronáutica), 
pela sua mulher, Otília Baptista (licen-
ciada em Bioquímica e responsável na 
empresa pelo controlo de Qualidade), 
e pelo filho, Anthony Baptista, de 20 
anos, que é o braço direito do pai e 
que já promete ser um digno herdei-
ro do seu talento técnico. A produção 
conta com mais três colaboradores. 

Já em Portugal, Pedro Baptista fez uma 
pesquisa de mercado e deu a conhe-
cer a sua especialização em mecânica 
de precisão. Iniciaram a actividade, em 
1999, em Leiria, em instalações arren-
dadas. Começaram do zero. “Comprá-
mos o primeiro centro de maquinação 
e a primeira ferramenta, e então ti-
vemos o primeiro cliente e a primeira 
encomenda”, recorda Otília. O início 
não foi fácil. A comunicação não era 
fácil e a inércia das pessoas e institui-
ções chocavam-se com o que conhe-
ciam e tinham aprendido em França. 
A banca, como não tinham histórico 
ou por excesso de prudência, também 
não lhes abriu as portas. “Na prática, o 
investimento foi todo nosso, mas hoje, 
perante o sucesso da empresa, somos 
procurados e apoiados pelos bancos”. 

Em 2003, instalaram-se no Parque Indus-
trial Manuel da Mota, em Pombal, área 
bem infra-estruturada, junto da auto-es-
trada e a meio caminho do Porto e de 
Lisboa. “Comprámos o terreno, fizemos 
o projecto e começámos a construir”, 
tudo com capitais próprios. Porém, ti-
veram todo o apoio do Presidente da 
Câmara de Pombal, que é engenheiro 
mecânico e ficou entusiasmado com o 
projecto de alta tecnologia da IMPL.  

Sem ajudas, começaram com a primei-
ra ferramenta e com o primeiro centro 
de maquinação. Hoje a empresa tem 
nove centros de maquinação, tendo 
investido e adquirido equipamentos à 
medida que crescia o volume de en-
comendas. “Exportamos 90 por cento 
daquilo que produzimos e trabalha-
mos com algumas empresas nacionais, 
como a OGMA”. Pedro Baptista, além 
de ser o principal trabalhador da em-
presa, é fornecedor aeronáutico há dez 
anos, e por isso, dada a sua especializa-
ção, está a começar a fabricar para as 
indústrias aeroespacial e nuclear, que 
são indústrias extremamente exigentes. 
“O trabalho tem vindo ter connosco 
– cliente traz cliente – o que demons-

zados, no ramo da indústria aeronáuti-
ca, foram adquiridos em França, tendo-
se iniciado cedo no métier. Trabalhou 13 
anos na mecânica de precisão e da sua 
vinda para Portugal, foi responsável de 
produção de uma importante empresa 
francesa – a SIPM - Société Industrielle 
de Précision Mécanique (em Fontenay 
Sous Bois), empresa especializada em 
áreas como a mecânica de precisão, ae-
ronáutica e armamento, e optrónica. 
 
O vasto know-how e as maiores com-
petências técnicas da IMPL são detidas 

razão do regresso às raízes? “Comecei 
a sentir uma certa frustração profis-
sional: produzia peças de precisão de 
excepcional qualidade e quem assina-
va o produto eram outros”, desabafa. 
Quando ambos se conheceram, há 
mais de duas décadas, já Pedro Baptis-
ta falava a Otília no regresso a Portugal 
e no seu sonho de criar uma empre-
sa que fosse sua. Tiveram dois filhos, 
educados na cultura francesa, o mais 
velho, vocacionado para a mecânica de 
precisão e a filha, mais nova, dotada 
para o desporto. 
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tra que a nossa notoriedade decorre do 
bom trabalho que fazemos. A relação 
preço-qualidade-prazo de entrega faz 
com que marquemos a diferença”. 
 
As maiores dificuldades para iniciar a 
produção tiveram que ver, primeiro, com 
o financiamento, “porque esta é uma 
indústria de investimentos pesados”, e, 
segundo, “com a falta de recursos hu-
manos especializados, com competên-
cias e sensibilidade para a mecânica de 
precisão”. Por isso, a IMPL dá formação 
interna aos colaboradores mais jovens 

e com menos experiência profissional. 
“Preferimos esta solução porque não 
temos tempo a perder. Esperar por uma 
formação externa, no nosso caso, é per-
der dinheiro. E, por outro lado, preferi-
mos dar formação a jovens, porque estes 
não chegam com uma formação técnica 
cristalizada, que é mais uma dificuldade 
do que uma vantagem na adaptação à 
execução das nossas peças”.   
      
Na maquinação, a IMPL trabalha com 
as mesmas máquinas da indústria dos 
moldes, “mas o método de trabalho é 

muito diferente”. Nos moldes, se houver 
um pequeno erro, a reparação é possível, 
mas nas peças para a indústria aeronáuti-
ca qualquer imprecisão, por mínima que 
seja, faz com que a peça seja rejeitada 
e não há reparação possível. “O nível de 
rigor e exigência é muito elevado”. Por 
outro lado, a empresa de Pedro Baptis-
ta trabalha frequentemente com titânio, 
que é um metal leve e resistente utilizado 
na indústria aeronáutica e aeroespacial, 
mas que é também uma matéria-prima 
muito cara. “Somos dos poucos que 
trabalham este material no mercado, 
mas sabemos que nesta indústria não se 
pode cometer um erro – a nossa empresa 
trabalha, aliás, com uma precisão muito 
próxima de ‘erro zero’ – pois não é só o 
prejuízo material que conta, é a imagem 
da empresa que pode estar em causa”.
 
A IMPL, que está certificada pela AP-
CEr, segundo a norma NP EN ISO 
9001:2000 (no âmbito da concepção, 
maquinação e fabricação de peças de 
mecânica de precisão), está apetre-
chada com um laboratório de controlo 
de qualidade: “Todas as nossas peças 
saem com um relatório de controlo di-
mensional e se verificarmos que uma 
delas não está conforme, avisamos o 
cliente e fazemos um relatório de não 
conformidade, que o cliente pode acei-
tar ou não. Não se pode entregar uma 
peça que não está conforme os requi-
sitos do cliente, num sector em que a 
segurança é essencial”.
 
Pedro e Otília Baptista vêem com bons 
olhos a proposta de um cluster nacio-
nal, que consideram vantajosa para as 
empresas fornecedoras do sector, mas 
graças à sua experiência, acreditam que 
podem surgir dificuldades de momento 
insuperáveis, como sejam a falta de sen-
sibilidade das empresas para lidar com o 
fabrico para a indústria aeronáutica e ae-
roespacial e uma mão-de-obra com falta 
de competências técnicas adequadas. 

iMPl
Mecânica de Precisão

Parque Industrial Manuel da Mota
Pombal
Tel.: +351 236 215 522

geral@impl.pt 

www.impl.pt 

Pedro Baptista e os seus colaboradores

mailto:geral@impl.pt
http://www.impl.pt


Numa conjuntura que 
classifica de “desafiante”, 
o presidente do 
Millennium bcp quer 
manter, em 2009, a boa 
performance do maior 
banco privado português, 
tanto no mercado interno 
como nos mercados 
externos onde está 
presente. Em entrevista, 
Carlos Santos Ferreira 
afirma-se tranquilo em 
relação ao futuro e diz 
acreditar que o banco sairá 
mais forte da actual crise 
económica. A expansão 
do banco no exterior, 
designadamente em Angola, 
também está na ordem do dia.

Carlos Santos Ferreira
Presidente do Millennium bcp 

expanSão  
no exterior  
vai Continuar  
em 2009
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Que balanço pode fazer, neste momento, do 
desempenho recente do Millennium bcp? 
Num ano marcado pela turbulência dos mercados financei-
ros, concedemos um grande enfoque ao reforço da solidez 
do banco, à gestão da liquidez, à gestão prudente do risco, 
à adequação das políticas comerciais ao novo paradigma 
económico-financeiro e à redução da exposição directa do 
Banco aos mercados accionistas, sem deixar contudo de 
conceder a devida atenção aos clientes, de lançar bases 
para crescimento futuro e de promover melhores níveis de 
eficiência. Assim, além de reforçarmos os rácios de solva-
bilidade aumentámos a rede comercial em 175 sucursais 
(33 em Portugal, para 918 sucursais, a maior rede bancária 
nacional), e continuámos a merecer a confiança e a apoiar 
os nossos clientes, tendo os depósitos aumentado 14,4 por 
cento e o crédito concedido 10,4 por cento. 

Em 2008 o Millennium bcp obteve resultados líquidos de 
201,2 milhões de euros, resultados estes que foram afec-
tados pela desvalorização em bolsa da participação que o 
banco detinha no Banco BPI. O que é importante sublinhar, 
contudo, são os indicadores que mostram a robustez do 
franchise Millennium bcp e o empenho dos colaboradores 
em apoiar os clientes neste contexto desafiante. 

Que projecções tem o grupo para este ano em termos 
de resultados, tendo em conta a actual conjuntura 
financeira? Quais as expectativas para 2009? 
A actual conjuntura económica e financeira é, com efeito, 
bastante desafiante. O nosso compromisso para 2009 assen-
ta em três vectores de actuação: Solidez e Confiança, através 

Roménia, EUA e na Turquia, e em todos estes mercados 
operamos com a marca Millennium. Está ainda presente, 
com estruturas e parcerias adequadas ao tipo de activida-
de que desenvolve, num conjunto mais alargado de geo-
grafias. A nossa presença e oferta nestes mercados são 
desenhadas para ir ao encontro das necessidades locais, 
e assenta no know-how e capacidades distintivas que ca-
racterizam o franchise Millennium bcp. Nestes mercados, 
podemos naturalmente acompanhar de forma eficiente 
as empresas portuguesas. 

No que respeita, em concreto, às nossas operações no exte-
rior, salienta-se que em Moçambique somos o maior banco, 
com cerca de 40 por cento de quota de mercado, e somos 
também a maior seguradora. Na Polónia, temos já a quarta 
maior rede de sucursais e em 2008 passámos a contar com 
mais de um milhão de clientes. Na Grécia, dispomos de uma 
operação moderna e eficiente que conta já com 178 sucur-

“Temos um plano de expansão 
ambicioso para o Banco Millennium 
Angola, que envolve todos os 
segmentos de mercado, e que justifica 
o máximo empenho e suporte.”  

“Está-se agora a construir uma nova 
ordem económica e financeira mundial e, 
acredito, sairemos mais fortes desta crise.”

sais. Em Angola, concretizámos recentemente um acordo 
de parceria com Sonangol e o Banco Privado Atlântico, que 
vai impulsionar a nossa expansão neste mercado. Na Romé-
nia, onde lançámos uma operação de raiz no final de 2007, 
contamos com 65 sucursais. 

Em qual destes países o banco constata maior apetência 
dos investidores portugueses e porquê? O que diferencia 
esses investidores de mercado para mercado?
Os empresários e os investidores portugueses hoje em dia 
estão atentos às oportunidades em todos os mercados. 
Onde nós estamos presentes directamente podemos apoiar 
de forma mais próxima e eficaz os empresários portugueses.  
As empresas portuguesas direccionam as suas estratégias 
de investimento para os mercados internacionais com maio-
res taxas de crescimento e em que os produtos ou serviços a 
comercializar apresentem valor acrescentado em termos de 
satisfação das necessidades dos mercados locais.

Constata-se ao longo dos últimos anos uma apetência pelos 
mercados de Leste (Polónia sobretudo) e de África (que se 
mantém e se tem até intensificado), designadamente An-
gola e Moçambique, pelo elevado potencial de desenvolvi-
mento que têm registado.

Não nos podemos esquecer também do mercado espanhol, 
dada a proximidade geográfica e a importância do relacio-
namento comercial entre os dois países, e onde operamos 
com sucesso através de uma parceria, que temos vindo a 
reforçar, com o Banco Sabadell.

da gestão rigorosa dos riscos e da gestão prudente da liquidez 
e do capital; Clientes e Desempenho, assente no aprofunda-
mento da relação com os clientes e na simplificação organiza-
tiva e redução de custos; e Sustentabilidade, com o ajuste de 
modelos de negócio ao novo enquadramento e a materializa-
ção de oportunidades de crescimento, bem como na gestão 
do talento e mobilização dos colaboradores. 

Apesar de vivermos num enquadramento extremamente exi-
gente, existem já sinais positivos – nas atitudes dos governos, 
entre governos, e também dos agentes económicos –, que 
nos permitem encarar o futuro de forma mais tranquila. Está-
se agora a construir uma nova ordem económica e financeira 
mundial e, acredito, sairemos mais fortes desta crise. 

No que respeita à internacionalização do grupo, 
quais os países onde está presente e de que forma? 
O Millennium bcp tem operações de banca universal 
em Portugal, na Polónia, Grécia, Moçambique, Angola, 
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Qual a importância que atribui ao desenvolvimento 
do banco em mercados com laços históricos a 
Portugal, como Angola e Moçambique? Referimo-
nos, por exemplo, ao desenvolvimento das áreas de 
negócio e ao aumento da rede comercial em Angola, 
bem como à recente nomeação de Armando Vara 
para presidente do Millennium naquele país. O 
que representa esta nomeação para a estratégia de 
desenvolvimento do grupo em Angola e para a sua 
internacionalização em geral?

O Millennium está presente em Moçambique através do Mil-
lennium bim, que é líder de mercado, e estamos muito empe-
nhados na expansão e afirmação do Millennium em Angola. 
Queremos ser um banco de referência no mercado angolano. 
No passado mês de Fevereiro, concretizámos a parceria estra-
tégica com a Sonangol e com o Banco Privado Atlântico, que, 
por via de um aumento de capital, adquiriram 49 por cento 
do Millennium Angola. Para o Millennium é uma mais valia 
podermos incorporar no ADN do banco o saber e a cultura 
dos sócios locais, pois queremos em Angola ser um banco 
angolano sem perder a identidade do Millennium. 

A nomeação do Dr. Armando Vara para presidente do Mil-
lennium Angola reflecte a importância que atribuímos ao 
crescimento do BMA. Temos um plano de expansão ambi-
cioso, que envolve todos os segmentos de mercado, e que 
justifica o máximo empenho e suporte.  

Quais os principais projectos do grupo para este 
mercado?
Queremos ser um dos principais bancos no sistema finan-
ceiro angolano e temos o objectivo de alcançar mais de 100 

balcões até final de 2011. O propósito é atingir uma ade-
quada cobertura do território, o que pressupõe um investi-
mento superior a 200 milhões de dólares e o recrutamento 
de mais de mil novos colaboradores no período referido. 

Em que lugar se encontra Moçambique no processo 
global de internacionalização do banco, tendo 
em conta, designadamente, a recente distinção 
de “Banco do Ano em Moçambique” atribuída ao 
Millennium bim pela The Banker, do Financial Times? 
Estamos presentes em Moçambique desde 1995, quando 
estabelecemos uma parceria com o Estado moçambicano 
e lançámos o Millennium bim. Hoje, o Millennium bim é 
líder de mercado, nos últimos dois anos aumentámos em 
33 por cento a nossa rede de distribuição, que é já de 100 
sucursais. O Millennium bim tem contribuído para a mo-
dernização e desenvolvimento do sistema financeiro e da 
economia moçambicana, tendo uma presença importante 
no tecido social e empresarial moçambicano, com inúmeros 
projectos relevantes de responsabilidade social, que faz com 
que o banco seja reconhecido na região com um dos me-
lhores e mais inovadores. Estamos muito satisfeitos com os 
resultados alcançados e com o papel que desempenhamos 
em Moçambique. 

Em relação ao Millennium Polónia, que balanço faz 
do desempenho deste banco e qual o seu contributo 
para os resultados globais do Millennium bcp?
É um balanço positivo. O caminho percorrido pelo Bank 
Millennium permitiu que o Banco tenha chegado ao final 
de 2008 com a quarta maior rede bancária de retalho na 
Polónia, com 490 sucursais e mais de um milhão de clien-
tes. Apesar da envolvente adversa em que vivemos, o Banco 
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conseguiu ganhar dimensão e apresentar um bom desem-
penho em 2008. Em face do novo contexto económico-fi-
nanceiro, o Bank Millennium adaptou o seu business plan, 
focando-se no reforço da actividade de banca de retalho, 
no segmento das PME e, simultaneamente, procurando 
novos patamares de eficiência. Temos uma visão de longo 
prazo para o Bank Millennium na Polónia, e a Polónia tem 
perspectivas muito positivas de convergência e desenvolvi-
mento económico.  

Pensa que os problemas cambiais de países como 
a Polónia não poderão afectar fortemente os 
investidores portugueses neste mercado, já que a 
desvalorização da moeda polaca poderá implicar uma 
perda significativa do valor dos activos e diminuição 
do lucro quando “convertido” em euros? 
A questão cambial irá afectar as contas das empresas com 
investimentos na Polónia, mas é um risco inerente ao inves-
timento em mercados externos que não da área do euro. 
No entanto, penso que é importante ter também presente a 
perspectiva de longo prazo, e, como já referi, a Polónia con-
tinua a ser um país com grande potencial de crescimento, 
passado este período de turbulência. No que diz respeito à 
nossa operação, tomámos iniciativas com vista a minorar o 
impacto da volatilidade do zloty.  

Na sua opinião, a excessiva concentração do 
investimento português em um ou dois mercados, 
como por exemplo Angola, face a outros mercados que 
já foram fortes, como o Brasil (e que parecem ter sido 
passados para segundo plano), não poderá ser perigosa? 
O investimento em mercados externos tem em conta a 
conjugação de dois aspectos: as capacidades distintivas 
das empresas e a sua relevância para cada mercado ex-
terno e o potencial de crescimento e perfil de risco desses 
mercados. Em Angola, as capacidades e a especialização 
de alguns sectores empresariais portugueses (construção, 

Globalmente, quais os principais projectos em curso 
ou em carteira do banco no que respeita à sua 
estratégia de internacionalização? Quais os mercados 
onde irá apostar mais? Haverá lugar a investimentos 
em mercados novos?
No que respeita às operações internacionais do Banco, desta-
ca-se o plano de expansão do Banco Millennium Angola, no 
quadro da parceria estratégica que temos com a Sonangol 
e o BPA. Os objectivos estão definidos e a eles já me referi 
nesta entrevista. Em Moçambique, aumentámos em 2008 a 
rede de sucursais do Millennium bim para 100, e este ano 

“O investimento em mercados 
externos tem em conta a conjugação 
de dois aspectos: as capacidades 
distintivas das empresas e a sua 
relevância para cada mercado externo 
e o potencial de crescimento e perfil 
de risco desses mercados.”

infra-estruturas, sistema financeiro, serviços, etc.) são 
bastante relevantes para o actual processo de desenvolvi-
mento do país, e é inquestionável que as parcerias entre 
empresas angolanas e portuguesas podem aportar valor 
significativo para ambas as partes. Quanto à importância 
de determinados mercados abstenho-me de fazer consi-
derações genéricas, salientando apenas que o Millennium 
bcp tem um portfolio de negócios internacionais que con-
sideramos equilibrado.

“Temos uma boa experiência com os 
Protocolos de Colaboração celebrados 
com a AICEP no sentido de apoiar os 
empresários portugueses no conhecimento 
e na entrada em novos mercados.”

estamos empenhados no reforço da qualidade; designamos 
2009 como o “ano da qualidade”. Estão também a decorrer 
estudos, ainda numa fase preliminar, de análise da eventual 
expansão da operação, estando a ser analisados os mercados 
dos países que fazem fronteira com Moçambique e que são 
importantes para os clientes empresariais do Millennium bim.

Nas demais operações o momento é de optimizar as platafor-
mas comerciais e procurar ganhos de eficiência, tendo sem-
pre presente o propósito de garantir que o franchising Millen-
nium é distintivo e altamente apelativo para os clientes.

Que apoios disponibiliza o banco ao investimento 
e à internacionalização das empresas portuguesas 
no exterior, nomeadamente às PME? Que linhas de 
crédito e para que países criou o banco neste domínio, 
nomeadamente no apoio às exportações portuguesas?
O Millennium bcp tem em Portugal um Centro de Compe-
tências Especializado em desenvolver uma oferta ajustada às 
necessidades de cada empresa. Este Centro de Competências 
Especializado tem duas equipas: a Millennium Trade Solutions, 
para apoiar as empresas na actividade de comércio internacio-
nal, analisando as necessidades e propondo soluções adequa-
das a cada caso em concreto; e a Plataforma Internacional de 
Negócios, que presta apoio na preparação das estratégias de 
expansão e investimento das empresas para os mercados em 
que, directa ou indirectamente, estamos presentes, ajudando 
as empresas a encontrar novos parceiros de negócio. 

No que respeita a linhas de crédito, disponibilizamos a nova 
Linha PME Investe III no âmbito dos protocolos celebrados 
com o IAPMEI, o Turismo de Portugal, o IEFP, a Autoridade 
de Gestão da Linha e as Sociedades de Garantia Mútua, que 
tem uma linha específica para sectores exportadores, para 
reforço dos capitais permanentes das PME. O Millennium 
bcp tem também uma linha própria de apoio a projectos 
de internacionalização e linhas específicas para apoiar as 
trocas comerciais com outros países, como é o caso da linha 
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de crédito de apoio às trocas comerciais com Angola, a qual 
iremos ampliar e complementar em breve. 

O Millennium apresenta-se ainda como um parceiro das em-
presas na concretização de investimentos no âmbito de can-
didaturas ao QREN, com realce para o sistema de incentivos 
à Qualificação e Internacionalização das PME, direccionado 
a projectos que incentivem factores dinâmicos de competiti-
vidade, designadamente nas áreas de internacionalização. 

Considera que seria desejável haver um reforço das 
garantias por parte do Estado no apoio às exportações 
portuguesas ou pensa que as actuais são suficientes?
Promover as exportações portuguesas é determinante para o de-
senvolvimento da economia portuguesa. As garantias prestadas 
pelo Estado no apoio às exportações são importantes no acesso 
ao financiamento e estímulo às exportações nacionais. Existem 
já diversos protocolos de garantia estatal, alguns recentemente 
reforçados – PME Investe III – linha PME exportadoras, Conven-
ção Portugal-Angola. Quanto ao eventual desenvolvimento de 

mais protocolos é algo que pressuponho esteja a ser adequada-
mente acompanhado por quem tem essa competência. 

Aos 60 anos, Carlos Santos Ferreira é 
apontado como o rosto da mudança 
no Millennium bcp, de que é presiden-
te executivo desde Janeiro de 2008. 
Em recente Assembleia Geral do maior 
banco privado português, o presidente 
do grupo viu aprovada, por uma larga 
maioria de accionistas, a proposta de 
extinção do Conselho Superior, apesar 
do voto contra de um dos accionistas de 
referência, a seguradora Eureko, inau-
gurando o que muitos apelidam de uma 
nova era na gestão do Millennium bcp. 
Com a situação no banco estabilizada, 
Santos Ferreira afirma-se confiante na 
performance esperada para 2009, ape-
sar da actual crise que, acredita, deverá 
dar lugar a uma nova ordem económica 
e financeira mundial. 
Licenciado em Direito em 1971, Santos 

o rosto da mudança

Ferreira foi presidente da Caixa Geral de 
Depósitos, desde 2005, antes de assumir 
a liderança do Millennium BCP. Do seu 
vasto currículo profissional destacam-se 
outros cargos que exerceu no sector da 
banca e seguros, bem como em algumas 
empresas públicas: foi administrador da 
ANA, foi presidente da Fundição de 
Oeiras, foi presidente do Aeroporto de 
Macau, foi presidente da Mundial Con-
fiança (ainda no grupo Champalimaud) 
e foi administrador de várias segurado-
ras pertencentes ao então grupo BCP, 
nomeadamente da Império Bonança de 
que foi presidente. No turismo, foi vice-
presidente da Estoril-Sol, entre outras. 
Na área política, foi deputado à Assem-
bleia da República pelo PS entre 1976-
77, tendo sido membro da Comissão de 
Reforma Fiscal entre 1984-88.

Como avalia os dois Protocolos de Colaboração 
celebrados com a AICEP – um dos quais com o Bank 
Millennium na Polónia? Qual a importância deste 
tipo de instrumentos para apoiar as empresas?
Temos uma boa experiência com os Protocolos de Colabo-
ração celebrados com a AICEP no sentido de apoiar os em-
presários portugueses no conhecimento e na entrada em 
novos mercados. Os dois protocolos existentes, um com o 
Bank Millennium na Polónia e o outro com o Millennium 
bcp, constituem bons instrumentos de apoio à internacio-
nalização das empresas portuguesas.  

A experiência da colaboração do Millennium bcp com a AICEP, 
quer através destes protocolos, quer de acções específicas, 
como por exemplo os ‘ABC Mercados’, tem-se revelado muito 
positiva e é nossa intenção aprofundar esta colaboração. 
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Desde 1771 que há registo da activida-
de da família Pinto Basto nos transportes 
marítimos. Nas palavras de Bruno Bobo-
ne, administrador do grupo, “é dessa 
data o primeiro documento que conhe-
cemos, a comprovar o frete que um Pin-
to Basto fez de um navio do Algarve para 
o Porto”. Muitos anos depois a dinastia 
e o negócio mantêm-se. Porém, diz Bru-
no Bobone, “a evolução do mercado 
nas últimas décadas condicionou a ma-
triz tradicional da empresa, tornou esta 
actividade altamente competitiva a nível 
mundial, colocou novos desafios e criou 
novas e diferentes oportunidades”.

Agora, o grupo Pinto Basto é um presti-
giado operador logístico internacional, 

Vai a caminho do terceiro século de existência a longa actividade comercial e 
industrial dos Pinto Basto na área dos transportes. Um negócio que está no sangue da 
família e que fez do grupo com o mesmo nome um operador logístico internacional 
de grande prestígio.

GRuPo PiNto BASto
Mercados projectaM  
negócio faMiliar 

com maior incidência nos transportes 
marítimos e aéreos. Fornece aos clien-
tes quatro ramos de actividade que 
incluem gestão de transportes, agen-
ciamento de navios, linhas regulares e 
P&i Clubs e, especialmente no mercado 
angolano e chinês, procurement e re-
presentações de marcas.

Atingiu, em 2008, o volume de vendas 
de 90 milhões de euros e prevê que 
este número suba para 127 milhões no 
corrente ano. Cerca de 60 por cento foi 
facturado nos mercados externos, com 
destaque para os mercados angolano, 
espanhol e chinês, responsáveis por 80 
por cento do total facturado nas ope-
rações internacionais.

Para Bruno Bobone, a internacionaliza-
ção foi a mais importante decisão estra-
tégica do grupo Pinto Basto nas últimas 
décadas. Segundo ele, “Angola foi a 
nossa estreia óbvia nos mercados exter-
nos, pelas afinidades e pelo potencial 
de crescimento do mercado; ali, criámos 
o músculo necessário para enfrentar 
a fase seguinte e já somos o terceiro 
maior carregador da costa ocidental de 
África”. Em Espanha, atingida num pro-
cesso de expansão considerado natural, 
o grupo controla, a partir da sua sede 
em Madrid, operações em todos os por-
tos espanhóis. Na China, o escritório de 
Hong Kong acompanha os clientes que 
operam naquele mercado, e Xangai, 
Shenzhen e Guanzhou são os mercados 
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Grupo Pinto Basto
Av. 24 de Julho, 1 – D
1200-478 Lisboa
tel.: +351 213 230 400

www.pintobasto.com 

A cidade de Lisboa com uma localização 
estratégica entre a Europa, a América e a 
África tem uma força de trabalho compe-
titiva, qualificada, flexível e poliglota, pro-
porcionando uma excelente qualidade e 
custo de vida, competitivos com as prin-
cipais capitais europeias, num quadro de 
estabilidade e segurança, tendo ainda re-
lações e ligações aéreas privilegiadas com 
países com fortes economias emergentes 
como o Brasil e Angola.

É essencial criar estruturas dinâmicas 
de apoio ao investimento, não só pelo 
impacto positivo que tem na renova-
ção da economia, mas também como 
contributo decisivo para a captação de 
negócios e empresas. 

A equipa da invest Lisboa actua proac-
tivamente na captação de potenciais 
investidores, promovendo reuniões de 
apresentação e oferecendo apoio, desde 
informações até à ajuda para ultrapassar 
eventuais entraves, que possam impedir 
a rápida implementação dos seus projec-
tos na cidade.

o Gabinete de Apoio ao investimento, 
criado para dar resposta a estas questões, 
está a auscultar o mercado e a procurar 
saber os principais problemas com que se 
debatem os investidores, procurando so-
luções e parcerias. Nesta vertente, identi-
ficámos um conjunto de entidades como 
universidades, instituições financeiras e 
associações empresariais com quem se-
ria vantajoso estabelecer parcerias, tendo 
em vista a prestação de um melhor servi-
ço aos potenciais investidores.

Neste momento, estamos a acompanhar 
dezanove projectos de investimento. 
Nestes primeiros meses a divulgação da 
invest Lisboa tem sido uma acção cons-
tante, não só na cidade de Lisboa, mas 
também em eventos em que queremos 

Nasceu uma parceria com o objectivo de captar 
investimento directo para a cidade de Lisboa. É a 
Invest Lisboa, criada entre a AICEP, a Câmara Municipal 
e a Associação Comercial de Lisboa. Bruno Bobone, 
presidente desta entidade, cargo que acumula com a 
administração do grupo Pinto Basto, traça no texto que 
se segue, os grandes objectivos desta parceria.

parceria por lisboa

apresentar as vantagens que a capital 
tem para oferecer aos investidores. um 
bom exemplo é o acordo que resultou 
entre a Câmara Municipal de Lisboa e a 
Horasis, tendo em vista a promoção de 
Lisboa junto dos participantes do evento 
internacional China Business Meeting.

um dos grandes projectos para este pri-
meiro ano, será efectuar uma viagem de 
promoção de Lisboa a um dos nossos 
mercados alvo, acompanhando o me-
lhor embaixador da cidade, o presidente 
da Câmara. Esta viagem está em prepa-
ração e será anunciada assim que estiver 
agendada. outro grande projecto será a 
realização de um evento, para o qual se-
rão convidados os principais empresários 
portugueses emigrantes e luso-descen-
dentes. Este evento procurará dar a co-
nhecer um conjunto de oportunidades de 
investimento em Lisboa que estejam rela-
cionadas com os sectores em que os con-
vidados desenvolvem as suas actividades, 
potenciais parceiros de negócio em Lisboa 
e ainda programas de apoio existentes e 
as entidades que poderão ser úteis na im-
plementação de investimentos. 

Gabinete de Apoio  
da Invest Lisboa
tel.: +351 213 224 065

geral@investlisboa.com 

regionais de referência. Dali, depois de 
consolidada a operação, espera o grupo 
Pinto Basto partir, em devido tempo, à 
conquista do continente americano.

Bruno Bobone defende, convicto, as 
virtudes da aposta na internacionaliza-
ção, “com a chegada da globalização, 
era muito difícil sobreviver no merca-
do português, onde ficámos expostos 
a uma concorrência fortíssima e com 
uma capacidade financeira muito supe-
rior. Lá fora adquirimos dimensão e re-
levância em tempo útil”. o grupo está 
ainda presente em Malta e conta com 
200 colaboradores, que podem chegar 
aos 300 até ao final de 2009.

No futuro próximo, um grande investi-
mento no mercado angolano vai conso-
lidar a presença da empresa naquele ter-
ritório. Serão 16 milhões de euros num 

parque de contentores, numa empresa 
de camionagem e numa fábrica de por-
tas de segurança. Diz o administrador 
que “estes investimentos espelham o 
crescimento sustentado do grupo neste 
mercado e servem para complementar a 
nossa actividade principal e melhorar a 
oferta de serviços”. o grupo Pinto Basto 
quer agora chegar aos mercados ameri-
canos, em especial, ao brasileiro. 

http://www.pintobasto.com
mailto:geral@investlisboa.com
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Nada escapa ao grupo ProCME na área 
das concessões e prestação de serviços de 
engenharia de topo. A tudo o que exija 
alta incorporação tecnológica, o grupo 
responde ‘presente’: electricidade, servi-
ços e produção de energia, energias re-
nováveis, gás (transporte e distribuição), 
água e saneamento, instalações indus-
triais, manutenção industrial, ambiente, 
telecomunicações, sistemas de informa-
ção geográfica e climatização e fluidos.

Complementares e afinadas entre si, as 
empresas do grupo geraram em 2008 
um volume de negócios de 345 milhões 

Uma gestão integralmente portuguesa que privilegia uma organização eficiente, 
dinâmica e empreendedora, são os grandes atributos do grupo ProCME. Do conjunto 
de empresas destaca-se a CME S.A., o grande embrião do grupo e o ponto de partida 
para a criação das sinergias existentes e do sucesso alcançado na vasta área dos 
serviços de engenharia com alta incorporação tecnológica.

de euros, esperando-se, para o corrente 
ano, um ligeiro aumento desse valor.

Nos mercados interno e externo, o gru-
po divide as suas empresas em dois tipos. 
Lá fora – Brasil, Espanha, França, irlanda, 
Roménia, Angola, Moçambique, Arábia 
Saudita, Marrocos e República Domini-
cana –, são oito unidades operacionais 
e três de investimento e promoção; em 
Portugal, são cinco operacionais e sete 
de investimento e promoção.

Nascida em 2003, a CME foi a mãe de 
todas as estratégias e é, ainda hoje, a 

principal empresa do grupo: tem mais 
de mil trabalhadores, gere um volume 
de negócios de mais de 200 milhões de 
euros e tem presença significativa em 
quase todos os sectores de actividade do 
universo ProCME. Foi ela a introdutora 
em Portugal dos trabalhos em alta e mui-
to alta tensão e actua nas vertentes do 
projecto, instalação, fornecimento e ma-
nutenção eléctrica. Destaca-se também 
pela capacidade de instalação de todos os 
tipos de centrais de produção de energia, 
quer convencionais – ciclo combinado, a 
carvão, fuel, diesel ou co-geração – quer 
através de fontes renováveis como par-

CME
dinâMica de grupo gera sucesso
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ques eólicos, centrais hídricas, biomassa e 
biogás e também energia solar.

Foi também a partir dela que o grupo 
fez da versatilidade a sua marca distin-
tiva, alargando a sua actividade a múl-
tiplos segmentos. No domínio do gás, 
o grupo foi líder do consórcio, gabinete 
técnico, qualidade e gestão ambiental 
da construção do Gasoduto de Sines; 
na água, constrói e faz a manutenção 
de condutas de água, redes de distri-
buição e de saneamento, estações de 
tratamento, assistência domiciliária e 
detecção e reparação de fugas; nas ins-
talações industriais oferece aos clientes 
serviços de concepção e execução de 
instalações de segurança activa, instru-
mentação e montagem de equipamen-
to electromecânico. Na manutenção 
industrial garante a operacionalidade 
de equipamentos, instalações e siste-
mas produtivos; nas telecomunicações 
está presente em todos os domínios e 
é parceiro de um leque de operadores, 
fabricantes de tecnologia e utilities na 
implantação, manutenção e operação 
de infra-estruturas e sistemas. Conta 
igualmente com uma equipa altamente 

1995 –  Prémio “Europe`s 500”, distinção conferida pela Co-
missão das Comunidades Europeias às 500 empresas 
mais dinâmicas e inovadoras da união Europeia.

1996 –  Certificação pelo iPQ segundo os requisitos da NP 
EN iSSo 9002.

1997 a 2001 –  Distinguida pela Dun & Bradstreet com o Ra-
ting 1, o mais elevado rating de crédito D&B.

qualificada e de equipamentos sofisti-
cados para conceber, instalar e colocar 
em serviço qualquer tipo de sistema de 
informação geográfica em regime cha-
ve-na-mão e, finalmente, na área da 
climatização e fluidos, o grupo tem as 
suas áreas fortes no aquecimento, ven-
tilação e ar condicionado.

Nas energias renováveis, a tecneira, 
fundada em 2001, é a ponta de lan-
ça do grupo e está na vanguarda do 
sector. o seu core business é a produ-
ção de electricidade a partir das fontes 
eólica, fotovoltaica, biomassa e das 
ondas, para depois ser vendida à rede 
eléctrica. No que se refere a centrais so-
lares fotovoltaicas, a tecneira gere um 
portfólio de 15 MW, correspondente a 
parques em Portugal e Espanha. ou-
tro dos grandes destaques é também 
a energia das ondas, onde a empre-
sa possui uma tecnologia emergente 
para o mercado português, proporcio-
nada por um parceiro exclusivo para o 
nosso país e em que as mais fundadas 
esperanças estão depositadas no seu 
projecto-piloto de 3 MW, perto de Pe-
niche. A empresa faz por seguir à risca 

procMe – distinções premeiam Qualidade e segurança

1999 –  Recebeu os requisitos NP EN iSo 9001 da APCER.

1999 –  Eleita pela revista Exame, melhor empresa do sector 
da construção.

2000 –  José António dos Reis Costa, presidente do CA da 
CME, recebeu o Prémio Gestor 2000, atribuído pela 
A.t. Kearney e pelo Semanário Económico.

2001 –  Certificada, no Brasil, pela Associação Brasileira de 
Normas técnicas.

2002 –  Eleita a 5ª maior e melhor empresa no sector da 
construção.

2002 –  Certificada pela APCER comos requisitos NP EN iSSo 
9001:2000.

2003 –  Sistema de Gestão da Qualidade da CME certificado 
pela APCER.

2003 –  Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no traba-
lho da CME certificado pela APCER.

2004 –  Sistema de Gestão Ambiental da CME certificado 
pela APCER.

2007 – EDP atribui à CME o Prémio Segurança. 

o lema criado no seio do grupo para 
ilustrar a sua actividade: onde houver 
uma oportunidade nas energias reno-
váveis, a tecneira estará presente.

Mesmo no mercado internacional, a Pro-
CME foge da aposta centrada apenas 
num sector e expande-se assente num 
modelo de diversificação. tem em vista 
ser um dos grandes players no mercado 
internacional de engenharia de serviços 
e quer criar raízes duradouras em mer-
cados regionais estratégicos como An-
gola, Brasil, Arábia Saudita e França. De 
entre as obras já realizadas no estrangei-
ro, o Brasil é, pela envergadura e impor-
tância dos projectos concluídos, um dos 
grandes mercados alvo no futuro. 

ProCME 
Gestão Global  
de Projectos, S.A.
Rua Rui teles Palhinha, 4, Leião
2740-278 Porto Salvo
tel.: +351 214 233 100

cme@cme.pt 

www.procme.pt 

mailto:cme@cme.pt
http://www.procme.pt
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Quando, no final de 2006, o Rei Juan 
Carlos recebeu em Madrid, numa reu-
nião das organizações CotEC, um tele-
móvel totalmente inovador, cujo softwa-
re poderia transformá-lo num sofistica-
do sistema de navegação, estava dado o 
mote para a afirmação da NDrive.

o produto (o software) foi totalmente 
desenvolvido em Portugal pela NDrive e 
é um exemplo de como as empresas por-
tuguesas podem criar e desenvolver so-
luções tecnológicas de ponta. o sistema 
NDrive permitia a pesquisa rápida e a lo-
calização no mapa de qualquer direcção 
ou ponto de interesse que, uma vez en-
contrado, podia iniciar um telefonema di-
rectamente, entre outras possibilidades.

NDRivE 
na crista da onda
Com a Ndrive e cinco séculos depois, Portugal volta a ocupar um lugar cimeiro nos 
sistemas de navegação. O novo navegador de GPS, o NDrive Touch, coloca a empresa 
no topo da excelência mundial a nível tecnológico e é um grande sucesso de vendas 
nos mercados.

que nos coloca no topo da excelência 
mundial a nível tecnológico”.

A nível de plataforma, o NDrive touch 
garante melhor qualidade de imagem e 
uso de imagens tridimensionais, através 
de um novo modelo gráfico, para além 
de uma pesquisa mais rápida. Nos ma-
pas, a aposta da empresa continua a ser 
a melhoria de pontos de interesse em 
Portugal, um desenvolvimento que tam-
bém está a ser realizado em relação a 
Espanha. Neste momento, na Península 
ibérica estão já referenciados mais de 
120 mil pontos de interesse, o que fez 
com que a NDrive criasse o conceito de 
Mapas Premium que, para além da in-
formação cartografada e georeferencia-

NDrive
Estrada da Circunvalação, 10415
4250-151 Porto
tel.: +351 228 320 440

avelez@mail.telepac.pt 

www.ndrive.pt 

cio de que é exemplo o licenciamento 
do ‘hardware’, que estamos a preparar, 
para as entidades que mostraram inte-
resse em comercializar o NDrive Touch”.

os produtos NDrive já se vendem um 
pouco por todo o mundo. Porém, o mer-
cado brasileiro, conquistado em 2008, 
é um dos pontos fortes. As soluções da 
empresa começam a chegar também à 
generalidade dos mercados europeus, 
primeiro os ocidentais e mais recente-
mente os de Leste, onde a Rússia, prevê a 
empresa, vai ocupar um lugar destacado.

Esta condição de líder na introdução de 
novos produtos e conceitos no segmen-
to onde opera, conduz a empresa, “a 
encarar a inovação e a qualidade como 
actividades vitais, para garantir competi-
tividade num segmento tão agressivo e 
para chegarmos a um milhão de licenças 
colocadas no mercado”, diz João Neto, 
que acrescenta: “a qualidade do ‘softwa-
re’ é um pressuposto quer para a manu-
tenção da base de clientes, quer para a 
conquista de muitos outros”.

A NDrive participa em grandes eventos 
internacionais como o Mobile World 
Congress, em Barcelona, ou o CEBit, em 
Hannover. No futuro, a empresa vai apos-
tar no desenvolvimento de comunidades 
baseadas na navegação e na adaptação 
do sistema ao programa Galileu. 

Neste momento, a empresa faz incidir 
o seu modelo de negócio na proprie-
dade intelectual, passando a vender, 
para além do software, a concepção do 
hardware. Com o modelo touch a em-
presa deu um grande impulso na enge-
nharia e portabilidade e segundo João 
Neto, presidente, “esta é uma mudan-
ça radical na arquitectura do aparelho 

da, contam com os pontos de interesse 
que mais nenhum concorrente possui.

A NDrive prevê atingir, em 2009, cerca 
de dez milhões de euros de volume de 
negócios e, aponta João Neto, “as ino-
vações tecnológicas desenvolvidas pela 
NDrive para o Touch, estão também a 
abrir-nos novas possibilidades de negó-

mailto:avelez@mail.telepac.pt
http://www.ndrive.pt
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A primeira ESCo portuguesa, uma ino-
vadora empresa de serviço de energias 
(Energy Service Company) foi lançada 
em 2006. Chama-se Self Energy SA e 
tem como modelo de negócio a redu-
ção de custos com energia, aliando a 
promoção da eficiência energética à 
utilização de produção descentralizada 
de energia de base renovável.

É um modelo pioneiro em Portugal 
que assenta na possibilidade de cada 
cidade, cada imóvel ou cada habitação, 
utilizando energias renováveis, passar a 
produzir para si próprio parte da ener-
gia de que necessita, quer seja em for-
ma de electricidade, calor ou frio.

Com o conceito de geração descentrali-
zada de energia a caminho da afirmação 
plena, graças aos constantes avanços 
nas energias renováveis, a Self Energy e 
o modelo contratual ESCo, trazem para 
o consumidor a capacidade de produção 
local de energia, junto do local de con-
sumo, permitindo uma maior eficiência 
e conforto no fornecimento. o método 
é ter a capacidade de engenharia de in-
tegrar as técnicas de eficiência energéti-
ca com a utilização local de geração de 
energia de base renovável. trata-se, afi-
nal, de uma tendência geral de formata-
ção da oferta à necessidade concreta de 
cada cliente: o conceito ‘self’.

Constituído numa holding, o grupo 
Self Energy conta, para além da em-
presa pioneira, com a Energy Solutions, 
encarregue de projectar e instalar so-
luções de energia que conjuguem a 
produção local de base renovável com 
outras fontes; com a Self Energy inno-
vation, instalada no campus universitá-

SELF ENERGy
uMa nova energia
Já imaginou a sua casa ou a sua empresa a gerarem por si mesmas boa parte da 
energia de que necessitam utilizando as soluções renováveis e reduzindo custos? É 
esta a proposta da Self Energy. Uma aposta num novo modelo de serviços de energia, 
mais favoráveis para o cliente e defensores do ambiente. 

rio de Aveiro, para fazer o seguimento 
dos grandes desenvolvimentos tecno-
lógicos do sector; e com a Self Ener-
gy Ltd., com sede em Londres e que 
iniciou operações em 2008. o volume 
global de negócios atingiu 11 milhões 
de euros, sendo o mercado interno res-
ponsável por cerca de dez milhões.

Segundo fonte da empresa, a visão es-
tratégica deste projecto empresarial tem 
em vista “consolidarmo-nos como um 
grupo consistente, suportado por valên-
cias complementares de fornecimento 
de serviços de energia, todas coinciden-
tes no princípio de reduzir a factura de 
energia e também a factura ambiental 
relativa às emissões de CO2”.

Para já, a Self Energy lidera em Portu-
gal, tanto no sector público (piscinas 
municipais, iluminação pública, hos-
pitais, escolas e universidades), como 
no sector privado (hotelaria, centros 
comerciais, condomínios residenciais e 
indústria). No estrangeiro, os mercados 
espanhol e moçambicano serão concre-
tizados em 2009, através de parcerias 
desenvolvidas com empresas locais.

Como marcos na vida da empresa estão 
os serviços de auditoria e certificação 
energética a edifícios do BANiF, ANA 
Aeroportos de Portugal e Pousadas de 
Portugal, entre outros clientes, visando 
caracterizar a actual situação das insta-
lações em termos de perfil de consumo 
energético.

Entretanto, a empresa iniciou o seu 
projecto de certificação em Qualidade 
e inovação, que deverá estar concluído 
até ao final de 2009. 

Self Energy
Estrada octávio Pato
2635-631 Rio de Mouro
tel.: +351 214 269 770

info@selfenergy.eu  

www.selfenergy.eu 

mailto:info@selfenergy.eu
http://www.selfenergy.eu
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Líbia

Com a progressiva abertura ao Ocidente, após 15 anos de 
isolamento, a Líbia apresenta-se hoje como um mercado promissor 
para as empresas portuguesas, que aí poderão encontrar 
oportunidades de negócio, apostando em áreas de nicho, apesar da 
forte concorrência de empresas estrangeiras já instaladas no país. A 
seu favor está o aumento da iniciativa privada no país, pese embora 
o facto de o investimento ser ainda maioritariamente público.
O incremento das relações económicas com a Líbia é de reconhecida 
importância para Portugal, como o comprovam as várias delegações 
oficiais que ultimamente se têm deslocado àquele país africano.

Um mercado promissor
> POr jOãO rOdrigues, direCtOr dO esCritóriO nA tunísiA  

e dA rePresentAçãO dA AiCeP nA LíbiA
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“no campo do investimento 
público (...) nas infra-
estruturas e na construção, 
as entidades contratantes 
aparentam privilegiar 
grandes empresas com ampla 
capacidade financeira e 
experiencia internacional.”

Desde 2003, com o levantamento das 
sanções a que tinha estado sujeita du-
rante os 15 anos anteriores, tem-se re-
gistado um processo de normalização 
das relações internacionais líbias, que 
tem despertado o interesse de opera-
dores do mundo inteiro.

Trata-se de um mercado detentor de 
características muito próprias, também 
influenciadas pela sua história recente, 
que deverão ser tomadas em conta 
quando da sua abordagem, importan-
do referir o seguinte. 

Na generalidade, sabemos muito pou-
co da Líbia, em Portugal, e na Líbia sa-
bem muito pouco de Portugal, alguns 
nomes de futebolista e pouco mais, 
pelo que teremos que fazer a respecti-
va aprendizagem e ter de ter em conta 
o tempo que tal demora e os recursos 
humanos e financeiros que importa.

A Líbia é o quarto maior país de África 
em extensão mas possui uma das den-
sidades populacionais mais baixas do 
continente, vivendo a sua população so-
bretudo na faixa costeira. Do ponto vista 
económico, o seu principal sustentáculo 
é a exploração e exportação de petróleo 
e gás natural, responsáveis por 95 por 
cento das entradas de divisas, o que tor-
na o país muito dependente dos preços 
internacionais destes dois produtos.

Dependência  
dos hidrocarbonetos
O governo líbio, consciente dessa de-
pendência, tem adoptado ao longo dos 
anos uma política muito conservadora 
relativamente ao gasto das divisas re-
cebidas, tendo acumulado nos últimos 
anos um considerável capital, em fun-
dos de grande liquidez, o que atenuou, 
em muito, os efeitos da presente crise 
financeira global.

tricidade, comunicações, saneamento 
básico e edifícios públicos) e habitação.

O isolamento de 15 anos, provocado pe-
las sanções impostas pela comunidade 
internacional, por um lado, e o modelo 
de governação líbio, por outro, conduzi-
ram a um modelo económico e social em 
que a iniciativa privada ficou reduzida a 
uma expressão mínima e o Estado tor-
nou-se omnipresente e totalitário. 

O modelo de desenvolvimento líbio 
assentava, sobretudo, na indústria pe-
sada, siderurgia, metalurgia pesada e 
recursos petrolíferos, tendo a activi-
dade transformadora sido pouco aca-
rinhada e sofrido grandes vicissitudes, 
que levaram ao encerramento da sua 
maior parte. As poucas que sobrevive-
ram estão antiquadas e, apresentando 
um elevado grau de obsolescência, são 
pouco competitivas.

conselhos úteis*

A quem quiser visitar a Líbia recomen-
da-se que:
•  Visite o país frequentemente durante 

períodos mínimos de uma semana.
•  Tenha muita paciência, uma vez que 

a velocidade com que os assuntos 
se tratam é muito mais lenta do que 
aquela a que possa estar habituado.

•  Fale com o máximo número de inter-
venientes nacionais e estrangeiros, 
procurando recolher o máximo de 
informação sobre negócios, experi-
ências e cultura líbia.

•  Procure o parceiro certo, uma pessoa 
bem colocada, que possa estabelecer 
pontes entre o visitante e as oportuni-
dades de negócios ou entidades locais.

•  Evite precipitar-se, mesmo perante a 
pressão de um parceiro. Deve sempre 
tomar o seu tempo para analisar bem 
a proposta.

•  Procure a opinião legal de advogados 
recomendados por entidades de con-
fiança, de modo a controlar todos os 
aspectos legais de uma parceria ou 
de um contrato.

•  Como os contratos são escritos em 
árabe e posteriormente traduzidos em 
inglês, é fundamental que as partes 
clarifiquem todos os termos para evitar 
mal-entendidos e disputas posteriores.

No entanto, a descida dos preços das 
suas exportações principais não deixa 
de afectar o orçamento nacional líbio, 
obrigando a uma revisão de muitos 
projectos que se encontravam na calha 
para serem lançados este ano.

Não obstante esta contrariedade, pers-
pectivam-se investimentos nos sectores 
de petróleo, gás, infra-estruturas (elec-
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Como consequência, a Líbia praticamente 
não possui manufactura importando pra-
ticamente todos os bens de equipamento 
e de consumo, desde maquinaria pesada 
até aos bens de consumo, passando pelo 
vestuário e calçado.

Como parte da sua reintegração interna-
cional este país apresentou a sua propos-
ta de adesão à OMC, em 10 de Junho 
de 2004, tendo-se iniciado as respectivas 
negociações no mesmo ano. A Líbia com-
prometeu-se a liberalizar progressivamen-

dificuldades  
culturais*

A Líbia é um mercado relativamente pe-
queno, com seis milhões de habitantes 
e um poder de compra limitado. Além 
disso, tem dificuldades inerentes a um 
país com uma cultura diferente e onde 
os pormenores podem decidir o suces-
so de um negócio. Assim, o empresário 
que quiser apostar na Líbia deverá ter 
em atenção os aspectos socio-culturais 
para entender as mensagens que lhe 
são enviadas e evitar cometer erros. 

A melhor maneira de fazer face às difi-
culdades derivadas de diferenças cultu-
rais é através de uma postura aberta e 
da apresentação de produtos ou servi-
ços profissionais e de qualidade.

No caso das empresas portuguesas, o 
facto de Portugal não ser conhecido, 
para além do futebol, pode obrigar a um 
maior esforço de promoção, para fazer 
face às empresas de países que há muito 
se implantaram no mercado líbio, como 
a Itália, Turquia ou Malta. A participação 
em feiras temáticas, onde a empresa 
possa mostrar os seus produtos é, pos-
sivelmente, a melhor forma de entrar no 
mercado. O convite para visitar a empre-

Os processos burocráticos na Líbia são 
tormentosos. As leis e os regulamentos 
são pouco claros e difíceis de seguir, mes-
mo quando acompanhados por um ad-
vogado local ou traduzidos para inglês.

Normalmente associado a estas dificul-
dades está o fenómeno da corrupção. 
Embora proibida por lei e combatida, a 
corrupção ou o “pagamento de comis-
sões” é uma prática generalizada. A per-
cepção de que sem este tipo de práticas 
nada avança é geral, sendo os conheci-
mentos pessoais vistos como eficazes 
para resolver qualquer dificuldade.

Todos os aspectos processuais para 
iniciar um negócio na Líbia podem ser 
morosos, sendo tudo tratado presen-
cialmente. Pessoas com permissão de 
residência podem ter contas bancá-
rias de moeda estrangeira, sendo que 
os não residentes apenas podem abrir 
contas em moeda líbia. 

A falta de informação também é um 
problema grave para quem aborda este 
mercado. As estatísticas nacionais não 
são fiáveis, não há informação secto-

dificuldades  
processuais*

sa em Portugal, a utilização de brochuras 
em árabe ou de vídeos promocionais de 
qualidade, podem constituir outras for-
mas importantes de promover uma em-
presa e os seus produtos. Outra aposta 
para promover os seus produtos poderá 
ser através de serviços pós-venda, como 
seja a assistência técnica ou a formação. 

As empresas líbias e os seus emprega-
dos são por vezes mal preparados, pelo 
que não deve assumir que tenham ca-
pacidade para acompanhar as preten-
sões de empresa estrangeira. Por isso, 
em caso de parceria, incluir a transfe-
rência de conhecimentos técnicos não 
só será útil como será muito bem aceite 
pelas instituições locais. 

te a sua economia, com a saída do Estado 
de alguns sectores da economia.

A Líbia é membro, entre outros organis-
mos, do Banco Árabe para o Desenvol-
vimento em África (BADEA), do Banco 
Islâmico de Desenvolvimento (BID), do 
Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAfD), do Fundo Árabe para o Desen-
volvimento Económico e Social (FADES), 
da Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) e da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e seus organismos 
especializados, de entre os quais se desta-
cam o Banco Internacional de Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI). A Líbia 
não é membro da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), embora beneficie 
de estatuto de observador. 

A nível regional, este país integra a União 
Africana (UA), da qual o Coronel Kaddafi 
é actualmente o Presidente, a Organiza-
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dificuldades  
de execução*

Apesar das empresas líbias serem cada 
vez mais fiáveis ao nível de pagamen-
tos, um empresário não deve tomar isso 
como adquirido. Os pagamentos atrasa-
dos são difíceis de emendar, pelo que se 
aconselha a acertar cuidadosamente as 
datas e os métodos de pagamento.

As alfândegas líbias também são bas-
tante burocráticas. Toda a documenta-
ção relativa às mercadorias é essencial, 
sendo que os rótulos devem estar escri-
tos em árabe e inglês. Os prazos para 
desalfandegar são também um pouco 
demorados. Planeie bem a calendariza-
ção das entregas e empacote as mer-
cadorias devidamente, particularmente 
tendo em atenção que elas podem ficar 
algum tempo ao ar livre e ao calor.

Em relação aos pagamentos, e apesar 
do método mais utilizado ser as letras de 
crédito irrevogáveis e confirmadas, trata-
se ainda de um processo demasiado len-
to, mesmo depois do banco central líbio 
ter feito esforços no sentido de agilizar as 
autorizações. Algumas grandes empre-
sas preferem fazer os pagamentos por 
transferência bancária contra apresenta-

ção dos Países Árabes Exportadores de Pe-
tróleo (OPAEP), o Fundo Monetário Árabe 
(FMA), a Liga dos Estados Árabes (LEA) e 
a União do Magreb Árabe (UMA).

Forte peso  
do investimento público
Embora a maior parte do investimento 
seja público, quer directamente quer 
através de fundos soberanos, o investi-
mento privado começa a ganhar expres-
são, sobretudo no domínio da constru-
ção habitacional, da indústria de trans-
formação e na distribuição.

No campo do investimento público, quer 
directo quer dos fundos soberanos, nas 
infra-estruturas e na construção, as enti-
dades contratantes aparentam privilegiar 
grandes empresas com ampla capacidade 
financeira e experiencia internacional.

Esta situação tem que ver com as espe-
cificidades próprias do mercado nomea-

damente, a necessidade de grandes 
períodos de permanência local, para ad-
quirir conhecimento do mercado e con-
tactos úteis, processos demorados de 
adjudicação e pagamentos e, também, 

rial (a não ser no sector petrolífero) e a 
obtenção de simples listas de empresas 
pode mesmo ser impossível.

Como os contratos são redigidos em 
árabe, será necessário esclarecer todos 
os pontos antes de proceder à sua as-
sinatura. Aconselha-se, para tal, a con-
tratação de um advogado local, que 
também possa auxiliar a dar alguma 
clareza à legislação e ao facto desta 
poder ser alterada sem aviso prévio.

O sistema de justiça líbio consiste em três 
níveis: 1ª Instancia, 2ª Instância e Supremo 
Tribunal. Os tribunais seguem a lei islâmi-
ca (Sharia), havendo episódios em que a 
justiça funciona adequadamente e outros 
em que não funciona assim tão bem.

ção de documentos, sendo mais indica-
do escolher um banco que trabalhe ou 
tenha boas relações institucionais com 
bancos europeus. O tempo que demo-
ra a efectuar uma transferência também 
é superior ao normal. O transporte de 
pessoas e mercadorias também constitui 
uma dificuldade, uma vez que, além de 
caro, não permite muita escolha.

com a falta de mão-de-obra e recursos 
humanos qualificados, não obstante 
elevadas taxas de desemprego e emi-
gração (maioritariamente originária da 
África subsariana).

Por fim, a falta de previsibilidade politica 
e a debilidade da administração pública 
são um risco a ter em conta. Apesar de 
se prever que o investimento estrangei-
ro e a colaboração com o exterior conti-
nuem a ser encorajados pelas autorida-
des locais, as reformas e as instituições 
na Líbia são demasiados débeis para ga-
rantir uma estabilidade inequívoca.

*  Fonte: Líbia – Oportunidades e dificuldades do mercado 
AiCeP, escritório em tunes 2008
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na visita que fez recentemente à Líbia com o objectivo 
de reforçar a cooperação económica entre os dois paí-
ses, o ministro da economia e inovação afirmou ser um 
“mercado excelente” para as empresas portuguesas, 
nomeadamente nas áreas das energias e da construção. 
esta foi também a primeira vez que uma delegação de 
empresas portuguesas participou na Feira internacional 
de tripoli em pavilhão nacional organizado pela AiCeP.

delegação portuguesa em Tripoli com renováveis na agenda

unicer, efacec, edP renováveis, brisa e gALP energia 
são algumas das empresas que encararam esta visita à 
Líbia como sendo, sobretudo, de prospecção e conhe-
cimento do mercado. Outras, porém, como a recer ou 
a Consulgal, estão a considerar a possibilidade de se 
instalarem neste país do norte de África.

na Feira internacional de tripoli – Fit 2009 estiveram 
presentes 18 empresas portuguesas de vários sectores 
de actividade, nomeadamente alimentar, consultoria, 
energia, informática, maquinaria, materiais de cons-
trução e obras públicas e saúde. A presença portugue-
sa foi dinamizada pela AiCeP através de um pavilhão 
nacional de 500 metros quadrados.

A Fit, que este ano decorreu entre 2 e 12 de Abril, é 
uma feira multi-sectorial anual, que constitui o maior 
evento comercial com dimensão internacional na Lí-
bia. na edição da Fit 2008, participaram cerca de 2.000 
empresas de 38 países que ocuparam um espaço de 
130.000 metros quadrados.

aicep Portugal global 
tripoli 
business development Agency 
embassy of Portugal 

Zuid Ben Thcbet Street
Ben Ashour, Tripoli
Lybia 
Tel.:  +218 213 621 352 

+218 213 621 353
Fax: +218 213 621 351

joao.rodrigues@portugalglobal.pt 

Os grandes projectos de energia no 
campo do petróleo e do gás estão a ser 
levados por empresas multinacionais, 
americanas, francesas, inglesas, italia-
nas, e russas. Nas grandes obras civis 
de infra-estruturas, estão presentes 
turcos, brasileiros, chineses e malaios, 
entre companhias de outras origens, o 
que conduz a uma situação de concor-
rência intensa que, evidentemente, é 
explorada pelos líbios.

Oportunidades para  
as empresas portuguesas
Devido à falta de recursos locais, quer 
humanos quer empresariais, a maior par-
te destes projectos requerem o recurso 
ao exterior, em áreas como a supervisão 
e fiscalização de obras que, à partida, po-

derão constituir uma área de nicho em 
que as empresas portuguesas poderão 
ter oportunidades interessantes.

A Líbia importa quase tudo o que con-
some, pelo que a comercialização de 
qualquer produto poderá constituir uma 
oportunidade de negócio. Nos últimos 
anos, o mercado líbio passou a ser abas-
tecido maioritariamente por produtos 
de baixos preços, vindos da China e da 
Turquia, entre outros. Para além disso, é 
preciso ter presente que é proibido im-
portar bebidas alcoólicas, assim como 
carne de porco e seus derivados.

Atenta às potencialidades do merca-
do líbio, a AICEP abriu, em Fevereiro, 
um Escritório na Líbia afim de melhor 
apoiar as empresas portuguesas que 

demandam este promissor mercado. 
O apoio poderá consistir, além de in-
formação sobre o mercado, que se 
amplia constantemente, à marcação 
de reuniões e, num futuro próximo, a 
eventual disponibilidade de um Centro 
de Apoio às Empresas. 

Para muitas das 18 empresas que se deslocaram à Líbia, 
tratou-se, sobretudo, de uma visita de prospecção ao 
mercado, onde, segundo o ministro Manuel Pinho, exis-
tem oportunidades de negócio para as empresas nacio-
nais. O governante português apontou como prioritá-
rias as energias renováveis e a eficiência energética, mas 
os encontros que manteve com membros do governo 
líbio permitiram igualmente identificar a construção e 
os materiais de construção, bem como o saneamento 
básico, como áreas de aposta naquele mercado. Imagens cedidas pela Multilem, Design e Construção de Espaços, SA.

mailto:joao.rodrigues@portugalglobal.pt 
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Para Portugal, a Líbia é muito mais impor-
tante enquanto fornecedor do que como 
cliente, ocupando um lugar bastante mo-
desto no ranking global. Em 2008, a Líbia 
foi o 12º maior fornecedor de Portugal, 
mas como cliente situou-se num modes-
to 68º lugar, apesar de ter subido relativa-
mente a 2007 (79º lugar).

Relativamente às importações de pe-
tróleo, a Líbia encontra-se entre os 25 
maiores fornecedores de Portugal nos 
quatro últimos anos. Considerando, 
apenas, os países da África do Norte, 
a Líbia posiciona-se em 5º lugar como 
cliente e em 2º como fornecedor (a se-
guir à Argélia, que apresentou o valor 
mais elevado de importações portu-
guesas dessa zona geográfica).

peTróLeo Lidera Trocas comerciais

Devido ao peso das importações de hi-
drocarbonetos no contexto das trocas 
bilaterais, a balança comercial é tradi-
cionalmente desfavorável a Portugal. No 
ano de 2008, essa tendência acentuou-se 
fortemente, tendo o nosso défice ultra-
passado os 974 milhões de euros. 

Contudo, apesar deste desequilíbrio 
nas trocas comerciais, é de salientar o 
aumento das exportações portuguesas 
para aquele mercado no último ano, 
que passaram de cerca de 9 milhões 
de euros em 2007 para mais de 16,9 
milhões de euros em 2008, crescendo 
a uma taxa superior à verificada nas im-
portações no período em análise. 

As importações, por seu lado, cifraram-
se em 991,1 milhões de euros em 2008 

contra 790,35 milhões de euros no ano 
anterior. Refira-se que em termos da evo-
lução registada nos últimos anos (2004-
2008) verifica-se que a média das taxas 
de crescimento das nossas exportações 
foi de 23 por cento, enquanto as impor-
tações cresceram 33,6 por cento.

No que diz respeito aos principais pro-
dutos transaccionados, têm existido 
oscilações significativas nos valores das 
quotas de alguns dos grupos de pro-
dutos de exportação portuguesa para a 
Líbia no período em análise. 

Em 2008, os produtos mais expor-
tados por Portugal para o mercado 
líbio foram o óleo de soja (35,7 por 
cento do total) e os bagaços e outros 

Com uma economia muito dependente do sector dos hidrocarbonetos (petróleo, 
gás e produtos refinados), que garantem a quase totalidade das exportações deste 
país, a Líbia ocupa uma posição modesta no comércio mundial, mas apresenta uma 
balança comercial estruturalmente positiva. no seu relacionamento com Portugal, é 
também o petróleo que ocupa o primeiro lugar nas nossas importações daquele país 
do norte de África.
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EVOLuçãO DA BALAnçA COMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a

Expedições 11.481 7.501 5.415 9.045 16.968 23,0%

Chegadas 355.592 302.837 461.134 790.358 991.181 33,6%

Saldo -344.111 -295.336 -455.719 -781.313 -974.214 --

Coef. Cobertura 3,2% 2,5% 1,2% 1,1% 1,7% --

Fonte: iNe - instituto Nacional de estatística        Unidade: milhares de euros
Notas: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008

resíduos sólidos da extracção do óleo 
de soja (12 por cento), quando, em 
2007, se tinha registado uma con-
centração das vendas em minerais e 
minérios, máquinas e aparelhos, pro-
dutos alimentares e produtos quími-
cos (75 por cento do total exportado). 
A exportação de grupo de produtos 
constituído por pias, lavatórios, ba-
nheiras e sanitários surge no 3º lugar 
da tabela, com 5,79 por cento do 
total, registando um aumento 237,5 
por cento face a 2007.

No que respeita às importações, estas 
são ainda mais concentradas, com ape-
nas um grupo de produtos – os com-
bustíveis minerais – a representar, em 
2008, mais de 98 por cento do total.

Globalmente, no comércio externo da 
Líbia surgem quatro mercados como 
principais clientes – Itália, Alemanha, 
Estados Unidos e Espanha. Do lado dos 
fornecedores da Líbia, a Itália lidera o 
ranking, seguida da Alemanha, China 
e Tunísia (dados de 2007). 

Endereços:

embaixada da Líbia em Lisboa
Av. das Descobertas, 24
1400-092 Lisboa
Portugal 
Tel.: + 351 213 016 301 
Fax: +351 213 020 921
bureau.popular.libia@clix.pt

cciap – câmara de comércio  
e indústria Árabe-portuguesa
Av. Fontes Pereira de Melo, 19-8º
1050-116 Lisboa
Portugal 
Tel.: +351 213 138 100 
Fax: +351 213 138 109
cciap@cciap.pt  
http://www.cciap.pt

cosec
companhia de seguro de créditos, sa
Direcção Internacional
Av. da República, 58
1069-057 Lisboa
Portugal 
Tel.: +351 217 913 821 
Fax: +351 217 913 839
International@cosec.pt
http://www.cosec.pt

embaixada de portugal em Tripoli
Street Bem Ashur – Tripoli 
Líbia
Tel.: +218 213 621 352 
Fax: +218 213 621 351
embaixada.tripoli@sapo.pt

Tripoli chamber of commerce,  
industry and agriculture
POB 2321 - Sharia Najed 6-8 – Tripoli 
Líbia
Tel.: +218 213 336 855 
Fax: +218 213 332 655

benghazi chamber of commerce, 
Trade, industry and agriculture
POB 208 e 1286 – Benghazi
Libya
Tel.: +218 618 0971
Fax: +218 618 0761

central bank of Libya
POB 1103 - Tripoli 
Líbia
Tel.: +218 213 333 591 
Fax: +218 214 441 488
info@cbl.gov.ly 
http://cbl.gov.ly/en

Sites:

a country study (Libya) 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lytoc.html

agência de Notícias Jamahiriya 
(JaNa)

www.jamahiriyanews.com

arabNet

www.arab.net/libya

cia – The World Fact book (Libya) 

www.cia.gov/cia/publications/fact-
book/geos/ly.html

Libya online

www.libyaonline.com

Libya our Homes – News  
and Views

www.libya-watanona.com

Libyaninvestment

www.libyaninvestment.com

National oil corporation (Noc) 

http://en.noclibya.com.ly

contactos úteis

mailto:bureau.popular.libia@clix.pt
mailto:cciap@cciap.pt
http://www.cciap.pt
mailto:International@cosec.pt
http://www.cosec.pt
mailto:embaixada.tripoli@sapo.pt
mailto:info@cbl.gov.ly
http://cbl.gov.ly/en
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lytoc.html
http://www.jamahiriyanews.com
www.arab.net/libya
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ly.html
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ly.html
http://www.libyaonline.com
http://www.libya-watanona.com
http://www.libyaninvestment.com
http://en.noclibya.com.ly
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Mesmo sem a ambição de dominar 
toda a região, a relação com a Líbia é 
de reconhecida importância para Por-
tugal, como interlocutor na coopera-
ção com África e o Mediterrâneo e pe-
las potencialidades de uma cooperação 
económica bilateral.

A partir do ano de 2003, a Líbia iniciou 
um processo de normalização das suas 
relações com a Comunidade Internacio-
nal, renunciando à posse de armas de 
destruição maciça, ao apoio a movimen-
tos terroristas e aceitando indemnizar as 
vítimas de atentados em que Tribunais 
Internacionais consideraram haver res-
ponsabilidade ou envolvimento líbio.

>POr rui ALeixO, eMbAixAdOr de POrtugAL nA LíbiA 

PORTUGAL – LíBIA
o iNício de Uma reLação proVeiTosa

“Tripoli is the key to Africa; he who possesses Tripoli is master
 of the whole Sudan” – rohlfs, explorador alemão do séc. xix

Os 15 anos anteriores foram de isola-
mento político, de sanções económi-
cas, e embargo comercial, (que, diga-
se, nem todos os parceiros europeus 
respeitaram), que marcaram profunda-
mente o país, a sua economia, adminis-
tração e os hábitos da sua população. 
São 15 anos em que as instituições 
líbias, a formação académica e profis-
sional dos seus agentes e o seu sistema 
financeiro se desajustaram do resto dos 
seus principais parceiros económicos. 

Mas, ao contrário da imagem que ainda 
persiste em muitos quadrantes, incluin-
do em Portugal, a Líbia é hoje um país 
politicamente estável, com grande peso 

na cena política internacional (Presidên-
cia da União Africana, Membro do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas, 
futura Presidência Assembleia Geral da 
ONU), que lhe advém da sua posição 
como grande produtor de petróleo e 
gás, mas também do prestígio político 
do seu líder e da generosidade da sua 
acção externa, sobretudo em África.

A projecção internacional da Líbia não é 
indiferente, antes interage com o clima 
empresarial que se gerou desde 2005, 
alimentado pela acumulação dos rendi-
mentos do petróleo, pelo adiamento de 
projectos de investimento externo e in-
terno, pela necessidade de moderniza-
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ção do país a todos os níveis, de modo 
a torná-lo compatível com a sua posição 
na cena internacional. 

Com Portugal, que teve uma actividade 
económica na Líbia de alguma impor-
tância nos anos 80, houve uma inter-
rupção quase absoluta de contactos 
comerciais.

Os nossos empresários que hoje che-
gam à Líbia vão encontrar um ambien-
te de negócios que lhes é totalmente 
desconhecido, e um país que sabe 
muito pouco sobre as nossas empre-
sas. Os anos de isolamento deixaram 
a sua marca nas condições que os 
empresários portugueses aqui vão en-
contrar e para as quais devem estar 
alertados. Os processos de tomada de 
decisão são complicados e morosos, o 
que é particularmente grave num país 
em que o Estado é o principal, (a bem 
dizer o único), cliente nos contratos 
mais importantes e a administração 
tem dificuldade em dar a resposta 
atempada, que a dinâmica empresarial 
e a vida moderna exigem, e o próprio 
líder e o governo líbios querem que o 
país assuma. Mas, por outro lado, os 
empresários portugueses encontrarão 
na Líbia uma exigência de qualidade 
e de cumprimento dos contratos, que 
talvez os surpreenda e para a qual de-
verão estar preparados.

Julgo que Portugal deverá actuar a di-
ferentes níveis:
•  incrementar as suas exportações (ma-

teriais de construção, máquinas e 
ferramentas, produtos alimentares, 
electrónica) e promover a realização 
de contratos em sectores como a 
construção especializada, com gran-
de incorporação de valor acrescenta-
do, electricidade e telecomunicações, 
consultoria técnica e auditoria, for-
mação e treino profissional, transfe-
rências de tecnologia, serviços; 

•  mas, simultaneamente, ter em conta 
um universo mais vasto, assegurando 
parcerias estratégicas com a Líbia, 
em sectores como a banca, energia, 
seguros, oferendo como mais valia o 
nosso conhecimento e presença em 
regiões em que a Líbia está interes-
sada, designadamente no Mundo de 
Língua Portuguesa;

•  e, ainda, apoiar o interesse da Líbia 
em realizar investimentos em Portu-
gal, uma vez que é grande o seu po-
tencial para investimento externo.

a todos os níveis: visitas do Primeiro-
ministro, dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros, da Economia e Inovação 
e da Defesa e delegações comerciais. 
Visitaram Portugal o líder líbio, o Vice-
Primeiro-ministro, o Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros e Cooperação e 
Seif al-Islam Qaddafi, presidente de 
importantes Fundos de Investimento. 
Foram celebrados novos Acordos de 
Cooperação Económica, de Coopera-
ção no domínio Cultural e Científico e 
um Programa de Cooperação no sec-
tor da Defesa. 

A AICEP, que este ano organizou a pri-
meira participação de Portugal na 38ª 
Feira Internacional de Tripoli, uma mos-
tra indispensável para dar a conhecer o 
nosso mercado, designou também um 
Representante na Líbia.

Só falta agora que as empresas portu-
guesas ganhem a necessária confiança e 
aproveitem, com prudência e realismo, as 
oportunidades que estão a ser criadas. 

“Mas, ao contrário da imagem 
que ainda persiste em muitos 
quadrantes, incluindo em 
Portugal, a Líbia é hoje um 
país politicamente estável, com 
grande peso na cena política 
internacional (...), que lhe 
advém da sua posição como 
grande produtor de petróleo e 
gás, mas também do prestígio 
político do seu líder e da 
generosidade da sua acção 
externa, sobretudo em África.”

 Em pouco mais de um ano, foi grande 
o esforço empreendido pelo Governo 
português para criar oportunidades 
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país em FicHa

tripoli

Líbia

Área: 1.759.540 km2

população: 6,16 milhões de habitantes 
(estimativa 2007)

densidade populacional: 3,5 hab./km2 
(estimativa 2007)

designação oficial: Grande Jamahiriya 
Árabe Socialista Popular Líbia

chefe do estado: Coronel Muammar 
Kaddafi, nomeado líder supremo pelo 
Congresso Geral Popular, em Março de 
1990. É líder do país desde 1969.

primeiro-ministro: Baghdadi al-Mahmudi 
(Secretário Geral do Comité Popular)

data da actual constituição: Março de 
1977

principais partidos políticos: Em Junho de 
1971, a União Socialista Árabe foi estabelecida 
como o único partido político autorizado no 
país. O Congresso Geral Nacional do partido 
realizou a sua primeira sessão em Janeiro de 
1976 e, mais tarde, mudou a designação para 
Congresso Geral Popular.

capital: Tripoli – 1.2 milhões de habitantes 
(estimativa 2007)

outras cidades importantes: Benghazi, 
Misurata, Al Mirqab, Al Bitnan, Zuwara, 
Khums, Sebha.

religião: A população é maioritariamente 
muçulmana sunita.

Língua: A língua oficial é o árabe, embora o 
inglês e o italiano sejam usados nos negócios.

Unidade monetária:  
Dinar líbio (LYD) 
1 EUR = 1,66 LYD (Dezembro 2008)

Ranking em negócios:  
índice 4,64 (10 = máximo)

Ranking geral: 
77 (entre 82 países) 
(EIu – Fevereiro 2009)

risco país: Risco político B  
(AAA = risco menor; D = risco maior) 
Risco de estrutura económica BB 
(AAA = risco menor; D = risco maior) 
(EIu – Fevereiro 2009)

risco de crédito: 6 
(1 = risco menor; 7 = risco maior) 
(COSEC – Março 2008)

Grau de abertura e dimensão relativa 
do mercado (2007):  
Exp. + Imp. / PIB = 112,8% 
Imp. / PIB = 33,7% 
Imp. / Imp. Mundial = 0,05%

Fontes:  The Economist Intelligence Unit (EIU) 
COSEC 
WTO – World Trade Organization

iNFormações úTeis

riscos de crédito e caução  
e do investimento Nacional  
no estrangeiro

A COSEC – Companhia de Seguro de 
Créditos, S.A. gere, por conta do Estado 
português, a garantia de cobertura de 
riscos de crédito e caução e do investi-
mento nacional no estrangeiro, origina-
dos por factos de natureza política, mo-
netária e catastrófica.

No contexto das Políticas de Cobertura 
para Mercados de Destino das Exporta-
ções Portuguesas, apólice individual, a 
cobertura para o mercado da Líbia é a 
seguinte (Janeiro 2009):

curto prazo – Aberta, com eventual exi-
gência de carta de crédito irrevogável.

médio e longo prazo – Aberta, com 
garantia bancária, soberana ou outra 
considerada adequada.

Indicações mais pormenorizadas sobre 
políticas e condições de cobertura po-
dem ser obtidas junto da Direcção In-
ternacional da COSEC.

Horários de Funcionamento

serviços públicos:

07h30 às 14h30 
(de sábado a quarta-feira) (no Verão)

08h00 às 16h00 
(de sábado a quarta-feira) (no Inverno)

comércio e escritórios privados:
Funcionam em horário diferente e ha-
bitualmente abrem mais tarde. Durante 
o Ramadão, as horas de trabalho são 
diferentes e o comércio habitualmente 
abre depois do sol-posto.

bancos:

08h00 às 12h00 
(de sábado a quarta-feira) (no Inverno)

08h00 às 12h00 
(de sábado a quinta-feira) (no Verão)

16h00 às 17h00 
(de sábado a quarta-feira) (no Verão).
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Devido ao nosso exíguo mercado inter-
no, o tecido empresarial português ne-
cessita de galgar fronteiras para ganhar 
escala e expandir as suas potencialida-
des. De resto, até à crise global estran-
gular o consumo e o investimento, as 
exportações estavam a ser o motor da 
economia portuguesa. O sector exter-
no assumiu-se, nos últimos anos, como 
o principal factor de sustentabilidade 
do crescimento nacional. E agora, num 

Promover o Portugal  
emPreendedor
> Por armindo monteiro, Presidente da anje  

- associação nacional de jovens emPresários

cenário de forte recessão, o relança-
mento da economia portuguesa passa 
muito pela capacidade de ganhar quo-
ta de mercado dos exportadores por-
tugueses e pela sua habilidade para 
explorar novos mercados.

Até à eclosão da crise, verificou-se um 
crescimento das exportações em sec-
tores tradicionalmente importadores, 
ao mesmo tempo que as vendas para 

o exterior diminuíram em alguns dos 
sectores exportadores tradicionais. Por 
outro lado, houve um aumento da in-
tensidade tecnológica das exportações 
portuguesas, registando-se importan-
tes ganhos de quota de mercado nos 
sectores de alta tecnologia e de tec-
nologia média/alta. A estas tendências 
deve ainda acrescentar-se a diversifica-
ção dos mercados de destino.

Com base nestas premissas, é legítimo 
afirmar que, não obstante a recessão 
mundial, Portugal está aos poucos a 
abandonar a exportação de produtos 
com baixo valor acrescentado para 
começar a privilegiar as vendas para o 
exterior de produtos situados no topo 
da cadeia de valor e caracterizados por 
uma maior intensidade tecnológica. 
Não por acaso, certamente, o sector 
das máquinas e aparelhos lidera o top 
das exportações portuguesas. 

Refira-se que esta mudança do perfil 
dos produtos exportadores resultou, 
sobretudo, das contingências ditadas 
pelos mercados. Até há pouco tempo, 
Portugal exportava essencialmente pro-
dutos muito expostos à concorrência 
global, revelando um défice de com-
petitividade em termos de custos face 
aos países do Leste Europeu e da Ásia. 
Havia, portanto, que apostar não ape-
nas em novos sectores mas também na 
subida na cadeia de valor dos produ-
tos dos sectores tradicionais, como os 
têxteis ou o calçado, que evoluíram da 
subcontratação por multinacionais para 
a produção com marca própria, design 
cuidado e distribuição expedita.

Relativamente ao destino final das ex-
portações, foi igualmente a necessida-
de a aguçar o engenho. Os empresá-
rios portugueses perceberam que havia 
que encontrar mercados alternativos 
aos tradicionais, pois estes apresenta-
vam ritmos de crescimento mais len-
tos. Daí que as exportações estejam a 
crescer mais para mercados com maior 
expansão, em detrimento da Europa 
comunitária, por exemplo. Verifica-se 
um interesse crescente pelos chama-
dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), 
bem como pelos mercados de Ango-
la, EUA, Médio Oriente ou dos países  
asiáticos emergentes.  
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“(...) é já iniludível uma 
tendência para os empresários 
apostarem mais nos bens 
intangíveis e em tecnologias 
de ponta, mostrando-se 
igualmente dispostos a 
proceder ao ‘upgrading’ dos 
produtos tradicionais.”

Pode-se sempre argumentar que o novo 
perfil exportador tem mais a ver com efei-
tos de volume do que com ganhos reais 
de competitividade, que o comportamen-
to das exportações nacionais está ainda 
muito dependente da conjuntura euro-
peia ou que a penetração em mercados 
externos se encontra limitada pelos baixos 
índices de produtividade do país. Mas é já 
iniludível uma tendência para os empresá-
rios apostarem mais nos bens intangíveis 
e em tecnologias de ponta, mostrando-
se igualmente dispostos a proceder ao  
upgrading dos produtos tradicionais. Ora, 
isto significa que vão no bom caminho.

Para esta paulatina mudança de para-
digma, o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela AICEP deu, a meu ver, 
um contributo importante. Isto porque 
o esforço promocional desta Agência é 
centrado nos conceitos de modernidade, 
inovação, tecnologia, empreendedorismo 
e qualidade de vida, divulgando Portugal 
como um todo: desde o turismo às ener-
gias renováveis, passando pelos produtos 
típicos, pela criatividade dos portugueses, 
pela capacidade de organizar eventos, 
pela qualidade do serviço, pela abundân-
cia de recursos naturais, pela excelência da 
cultura, pelas grandes personalidades….

O epítome de tudo isto é, sem dúvida, a 
campanha Portugal Europe’s West Coast, 
que foi concebida pelo Turismo de Portu-
gal e pela AICEP para o Ministério da Eco-
nomia e da Inovação. Trata-se de uma ini-

ciativa de promoção externa do país que, 
para além da óbvia originalidade, é muito 
assertiva nos seus propósitos. Há um ob-
jectivo claro de resgatar Portugal da peri-
feria geográfica (mas também económi-
ca, social e cultural) onde o acantonaram, 
para o recolocar num azimute bem mais 
atractivo: a tal costa oeste, uma espécie de 
Califórnia europeia, com tudo o que isso 

significa em termos de desenvolvimento 
humano, empreendedorismo, qualidade 
de vida e progresso económico.

Agora é de esperar que, num momento 
difícil como o que estamos a viver, a AI-
CEP prossiga, e até reforce, a sua acção 
promocional do país e respectivas poten-
cialidades. Neste sentido, importa rasurar 
de uma vez por todas a imagem redu-
tora, estereotipada e arcaica que ainda 
têm de Portugal no exterior. Para tanto, a 
AICEP deve mostrar ao mundo o que de 
melhor se faz no território nacional em 
termos de Economia do Conhecimento. 
É que, felizmente, já não faltam entre 
nós projectos bem sucedidos de empre-
endedorismo qualificado. Ou seja, de 
empresas com um portfólio de produtos/
serviços de elevado perfil tecnológico em 
áreas de ponta como a biotecnologia, a 
bioquímica, a robótica, as energias reno-

váveis e a eficiência energética, a instru-
mentação, a aeronáutica, os materiais, as 
tecnologias de comunicação e informa-
ção, as indústrias criativas… 

Acresce que o empreendedorismo qua-
lificado é fundamental para a competi-
tividade portuguesa no exterior e, por 
conseguinte, para a concretização dos 
objectivos que há pouco enumerei: ga-
nhar quota de mercado e conquistar no-
vos mercados, contribuindo assim para 
a redução do elevado défice externo 
português. Logo, os empreendedores 
nacionais devem merecer toda a atenção 
e apoio por parte dos organismos pú-
blicos de promoção do país. É isso que, 
enquanto presidente de uma associação 
que acredita no nosso capital humano jo-
vem, espero ver concretizado pela AICEP, 
com a qualidade e sentido estratégico a 
que esta Agência nos habituou. 
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pArA Além dos negócios

caracas, oficialmente santiago de león 
de caracas, é a capital e principal cidade 
da república Bolivariana da Venezuela, 
a mais populosa, com mais de 4 milhões 
de habitantes. caracas foi a terra natal 
de duas proeminentes figuras históricas 
da América latina: Francisco de miranda 
e simón Bolivar, “el libertador”. A 
cosmopolita capital foi fundada em 25 
de Julho de 1567 pelo conquistador 
espanhol diego de losada. está situada 
entre 900 e 1.000 metros acima do 
nível do mar, no acolhedor vale da 
cordilheira da costa, tendo a norte o 
parque nacional el Ávila, que separa a 
cidade do mar das caraíbas. da caracas 
colonial restam algumas construções 
restauradas e devidamente conservadas, 
tais como, a “casa de los techos rojos” 
na la pastora, la Quinta de Anauco, 
a casa natal do libertador (simón 
Bolívar), a cuadra Bolívar, entre outras. 
A metrópole é um modelo de grandes 
contrastes, apresenta uma dinâmica 
vida comercial, financeira e industrial, 
permitindo satisfazer todos os gostos. 

A mescla cultural que desde sempre 
caracterizou a cidade, reflecte-se na sua 
riqueza gastronómica. Aconselhamos 
começarem este roteiro pela zona 
de Altamira e palos grandes, onde 
encontrará desde os restaurantes de 
cozinha internacional mais sofisticados 

CaraCas, cidAde dA eternA primAVerA
até aos nacionais mais pitorescos. A zona 
da cidade a que chamam las mercedes 
é também uma boa alternativa para 
degustar e prolongar a noite. durante 
o dia dispõe de modernos centros 
comerciais, em que os mais importantes 
e emblemáticos são: centro comercial 
cidade tamanaco (ccct), sambil, san 
ignácio, tolón e o recente inaugurado 
millennium. Vários concertos, teatro 
e ballet, exposições de arte. o parque 
nacional el Ávila dá um encanto especial 
à cidade e é a sua principal fonte de 
oxigénio, favorecendo o clima com a 
sua brisa. no final do dia de trabalho e 
aos fins-de-semana, muitos caraqueños 
sobem a montanha pelos diferentes trilhos 
existentes, cujas paragens convidam à 
meditação, ao contacto com a natureza, 
e outros há que usam o teleférico. o 
clima nem frio nem quente faz caracas 
ser conhecida pela “la ciudad de la 
eterna primavera”, já que a temperatura 
média anual é de 22º c. nos meses de 
dezembro até Abril temos a época mais 
seca, de maio a novembro é a época das 
chuvas. A temperatura máxima é de 30º 
c e a mínima é de 10º c. 

sugerimos visitar os seguintes sítios 
de interesse turístico, como sejam o 
panteón nacional, que um decreto de 
guzmán Blanco em 1874 converteu 
em panteón de los proceres (os 

restos de simón Bolívar foram para 
aqui trasladados), e a casa natal del 
libertador, lugar onde nasceu simón 
Bolívar, onde se encontram objectos 
que pertenceram à sua família, a cama, 
pia baptismal, cartas e relíquias, assim 
como valiosos quadros do famoso 
pintor venezuelano tito salas. destaque 
igualmente para a plaza Bolívar, situada 
no centro da antiga caracas onde se 
encontra uma extraordinária estátua 
de bronze do libertador fundida 
na Alemanha nos finais do século 
passado e que na época colonial era 
o lugar de execuções dos inimigos da 
coroa espanhola; para o paseo los 
proceres, situado nas proximidades 
da escola militar, e que foi construído 
como homenagem aos forjadores da 
nacionalidade, tratando-se de um 
conjunto de jardins, fontes e estátuas.

A visita ficará mais completa com uma 
ida ao museo de Arte colonial Quinta 
de Anauco, ao museo de Bellas Artes, 
ao teatro teresa carreño, ao Ateneo 
de caracas e ao museo de los niños, 
bem como aos Jardín Zoológico el 
pinar e parque Zoológico de caricuao. 
se quiser fazer exercício físico, tem, em 
caracas, o parque del este. 

Rede aiceP PoRtugal global

representação na Venezuela
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notíciAs

aiceP abre escritório em istambul

por ocasião da visita do presidente da 
república à turquia, de 11 a 15 de 
maio, a aicep portugal global vai abrir 
um novo escritório em istambul, que 
passará a ser responsável pela já exis-
tente representação em Ancara. João 
mota pinto (na foto) assegura a coorde-
nação do novo escritório da Agência.
o relacionamento económico entre por-
tugal e a turquia tem sido tímido e muito 
aquém do potencial de ambos os países, 
tanto do ponto de vista das trocas comer-
ciais, como do investimento. no entanto, 

apesar da crise financeira que o mundo 
atravessa, e por se tratar de uma econo-
mia emergente, a turquia poderá consti-
tuir uma alternativa para o escoamento 
das exportações portuguesas, numa ópti-
ca de diversificação de mercados.
Além da exportação de máquinas, equi-
pamento eléctrico, veículos e compo-
nentes, plásticos, produtos farmacêu-
ticos, instrumentos medição, papel e 
derivados, outros sectores de negócio 
considerados de grande potencial são a 
construção, as energias renováveis, o tu-

lisboa lidera no turismo de Negócios

o lisbon convention Bureau (lcB), 
uma secção do turismo de lisboa voca-
cionada para a captação de eventos de 
negócios, acaba de receber o prémio 
“Business destination service Awards 
2009”, atribuído pela revista britânica 
Business destination ao melhor Con-
vention Bureau europeu.
o galardão reforça o reconhecimento 

o consórcio AerocorK está a promover 
o desenvolvimento de um avião ultraleve 
ecológico através da produção, ensaio 
e certificação de compósitos de cortiça 
– gama corecork – destinados a subs-
tituir materiais sintéticos em aviões da 
dyn’Aero ibérica. os primeiros ensaios 
de voo estão previstos para o segundo 
semestre de 2010, para posterior homo-
logação pelas autoridades portuguesas. 

cooperação  
Portugal-ucrânia

aeRocoRK testa materiais de cortiça  
para aviões ecológicos

com o objectivo de promover e facilitar 
a cooperação económica e empresarial 
entre portugal e a Ucrânia, a Aicep assi-
nou um memorando de entendimento 
com a Ukrainien Center for Foreign In-
vestment Promotion por ocasião da re-
alização, em Kiev, da primeira reunião 
da comissão mista portugal/Ucrânia. 
Ao abrigo deste memorando, as duas 
partes comprometem-se a promover 
a realização de missões empresariais, 
bem como a apoiar as empresas de am-
bos os países e a fomentar a troca de 
informação económica, entre outros.
A delegação portuguesa à comissão 
mista para a cooperação económica e 
comercial entre os dois países foi che-
fiada pelo secretário de estado Adjun-
to, da indústria e da inovação, António 
castro guerra, e a delegação ucrania-
na pela Vice-ministra da economia, 
nataliya Boytsun.

o projecto AerocorK envolve um in-
vestimento de 1,27 milhões de euros, 
dos quais 50 por cento são financiados 
pelo Qren. o consórcio gestor deste in-
vestimento é composto pela dyn’Aero 
ibérica, a corticeira Amorim, através da 
Amorim cork composites, o piep (pólo 
de inovação em engenharia de políme-
ros da Universidade do minho) e a Ac-
tivespace technologies (Ast).
A gama corecork apresenta-se como 
uma das alternativas mais promissoras 
aos materiais sintéticos para a cons-
trução de painéis “sanduíche”, funda-
mentais para a integridade estrutural 
da aeronave. Além das suas caracterís-
ticas estruturais únicas, a cortiça possui 
inegáveis vantagens ambientais – é um 
material sustentável, ecológico, natural 
e reciclável –, esperando-se uma dimi-
nuição do impacto ambiental da indús-
tria aeronáutica.

rismo, os têxteis, o automóvel, as tecno-
logias de informação e os bens de luxo. 

internacional da excelência do traba-
lho que o lcB continua a desenvolver, 
no âmbito da captação de congressos 
associativos, conferências corporate, 
incentivos de empresas e apresenta-
ção de produtos – entre outros even-
tos de negócios –, que catapultaram 
já lisboa para o top mundial dos des-
tinos de negócios.



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 

mailto:internacional@cosec.pt
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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Financing Growth 
in Portugal

Online: www.ftglobalevents.com/portugal  
Email: finance.event@ft.com
Phone: +44 (0) 20 7775 6653

3 easy ways 
to book 
your place:

Thursday 28th May 2009 
09.00 to 17.00, followed by networking reception 
Pestana Palace Hotel, Lisbon

Maximising opportunities for investment and 
expansion in the changing economic environment

Official Publication Supported By

Lead Sponsors

In Portugal, like many other European countries, 
the global economic downturn has led the 
Government, banks and businesses to focus 
their activities towards mitigating the impact of 
the crisis, shortening the length of any downturn 
and preparing for an upturn in growth 
and expansion. 
 
Hosted by Financial Times Global Events, 
in association with The Banker, Financing 
Growth in Portugal will focus on the strategies 
required to stimulate growth in Portugal, provide 
delegates with essential market and investment 
information and provide ample opportunities to 
meet old friends, make new acquaintances and 
investigate and analyse business opportunities.   
 
Limited complimentary places are available to 
attend this exclusive event.  Can you afford 
not to be part of it? 

ExpErt spEakErs includE:
Fernando Teixeira dos Santos
Minister of State & Finance, Portugal   
Carlos Tavares
Chairman, CMVM   
Nuno Amado
CEO, Santander Totta   
Alberto Soares
CEO & Chairman, IGCP – Portuguese 
Treasury & Government Debt Agency   
Manuel Ferreira de Oliveira
CEO, Galp Energia   
Pedro Cardoso
Member of the Board, CGD   
Brian Caplen
Editor, The Banker

http://www.ftglobalevents.com/portugal
mailto:finance.event@ft.com
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INVEsTIMENTO DIrECTO  
DO EXTErIOr EM POrTUGaL 2005 2006 2007 2008 2008 Jan. 2009 Jan. Var.  

Jan 09/08

IDE bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 3.181 5.744 80,5%

IDE desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 2.454 5.136 109,3%

IDE líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 728 607 -16,6%

IDE Intra UE 25.477 28.333 29.672 27.951 2.765 5.430 96,4%

IDE Extra UE 2.200 4.488 2.961 4.034 417 314 -24,7%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 86,9% 94,5% –

IDE Extra UE 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,1% 5,5% –

% Total IDE bruto

inVestimento directo com o eXterior

IDPE bruto - Destinos 2009 Jan. % Total Var. 09/08 IDPE bruto - sector 2009 Jan. % Total Var. 09/08

Espanha 20,0% -47,9% activ. Imobiliárias; Out. serviços 52,5% -60,7%

Holanda 15,0% -79,8% activ. Financeiras 15,4% 143,6%

roménia 12,5% 824,5% Ind. Transformadora 13,1% 20,8%

angola 9,9% 110,2% Construção 10,2% 151,4%

alemanha 7,8% 698,2% Comércio 5,0% 24,2%

>principAis dAdos de inVestimento (ide e idpe) e eXportAções.

INVEsTIMENTO 
e EXPOrTaçõEs

IDE bruto - Origens 2009 Jan. % Total Var. 09/08 IDE bruto - sector 2009 Jan. % Total Var. 09/08

França 63,3% 1115,7% Comércio 73,5% 393,0%

reino Unido 7,9% -20,3% Ind. Transformadora 10,9% -50,0%

Espanha 7,2% -5,7% activ. Imobiliárias; Out. serviços 8,7% -9,8%

alemanha 6,4% -54,2% Transportes; Comunicações 1,6% 199,0%

Holanda 5,1% 6,9% Construção 1,2% 189,3%

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. 08/07

stock IDE 47.969 49.167 53.691 67.169 78.333 71.726 -8,4%

stock IDPE 27.271 32.260 35.573 40.990 45.944 45.730 -0,6%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

INVEsTIMENTO DIrECTO  
DE POrTUGaL NO EXTErIOr 2005 2006 2007 2008 2008 Jan. 2009 Jan. Var.  

Jan. 09/08

IDPE bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 1.048 640 -38,9%

IDPE desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 797 378 -52,5%

IDPE líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 252 262 4,1%

IDPE Intra UE 6.613 6.312 10.203 6.752 840 455 -45,8%

IDPE Extra UE 3.168 3.516 4.632 3.346 209 185 -11,2%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 80,1% 71,1% –

IDPE Extra UE 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 19,9% 28,9% –

% Total IDPE bruto
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eXportAções de Bens e serViços

COMÉrCIO INTErNaCIONaL - BENs 2006 2007 2008 2008 Jan. 2009 Jan.
Var. 09/08
Jan./Jan.

Var. 09/08 
Jan./Fev.E

Exportações bens 34.511 37.589 37.961 3.330 2.377 -28,6% -30,0%

Exportações bens UE27 26.722 28.820 28.006 2.562 1.803 -29,6% -31,5%

Exportações bens Extra UE27 7.789 8.769 9.955 768 574 -25,2% -25,1%

Unidade: Milhões de euros        E - Estimativa aICEP

Exportações bens UE27 77,4% 76,7% 73,8% 76,9% 75,8% – –

Exportações bens Extra UE27 22,6% 23,3% 26,2% 23,1% 24,2% – –

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2009 Jan. % Total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Espanha 26,6% -33,6% angola 37 1,1

alemanha 14,0% -25,0% argélia 17 0,5

França 13,4% -25,7% reino Unido -64 -1,9

angola 7,2% 27,3% EUa -82 -2,4

reino Unido 5,0% -35,0% França -110 -3,3

Itália 3,8% -33,4% alemanha -111 -3,3

Holanda 3,3% -30,6% Espanha -320 -9,6

Exp. Bens - Produtos 2009 Jan. % Total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Máquinas; aparelhos 17,4% -33,9% Máquinas; aparelhos -212 -6,4

Veículos, Out. Mat. Transporte 11,9% -35,3% Veículos, Out. Mat. Transporte -154 -4,6

Vestuário 8,6% -13,3% Combustíveis Minerais -126 -3,8

Metais Comuns 8,4% -29,6% Metais Comuns -84 -2,5

Plásticos, Borracha 5,5% -34,7% Plásticos, Borracha -69 -2,1

 COMÉrCIO INTErNaCIONaL - sErVIçOs 2005 2006 2007 2008 2008 Jan. 2009 Jan. Var.  
Jan. 09/08

Exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 1.281 1.144 -10,6%

Exportações serviços UE27 9.634 11.344 12.970 13.352 948 786 -17,1%

Exportações serviços extra UE27 2.621 3.291 4.010 4.576 333 359 7,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 74,0% 68,7% –

Exportações serviços extra UE27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 26,0% 31,3% –

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 14 Abr. 09

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

Exportações Bens e serviços 7,5% -0,5% – -3,8 : 0,8 -0,5 : 1,6 -4,4 : 1,9 -14,2 : –

Exp. Bens- Extra UE 09 (Jan./Fev) % Total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

angola 31,7% 21,3% angola 65 4,2

EUa 12,8% -45,5% argélia 21 1,3

suiça 4,2% -0,6% Malásia -57 -3,7

singapura 3,9% -68,8% singapura -99 -6,4

argélia 3,6% 99,4% EUa -124 -8,0

Meur - Milhões de euros        Cont. - Contributo para o crescimento das exportações     p.p. - Pontos percentuais
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FeirAs e eVentos

Feira inTernaCionaL de BeBidas 
aLCoóLiCas Wine & spiriTs

realiza-se em Varsóvia, de 3 a 5 de Ju-
nho próximo, a Feira internacional de 
Bebidas Alcoólicas Wine & Spirits. A 
câmara de comércio polónia-portugal 
vai organizar um stand onde podem 
estar presentes empresas portuguesas 
deste sector de actividade, proporcio-
nando a câmara todo o apoio logísti-
co, incluindo intérpretes, às empresas 
portuguesas que desejem participar no 
referido certame. A feira constitui uma 
oportunidade para o desenvolvimento 
das empresas no mercado e a expansão 
das suas vendas.

As exportações portuguesas de vinho 
têm vindo a aumentar para o merca-
do polaco mas a quota ainda é mui-
to reduzida. este mercado apresenta 
grandes potencialidades no sector das 

bebidas alcoólicas, nomeadamente dos 
vinhos, num momento em que existe 
uma alteração dos gostos de consumo 
e um aumento significativo do poder 
de compra da população polaca. A rea-
lização do euro 2012 na polónia cria 
também grandes perspectivas para os 
vinhos destinados ao canal HorecA, 
já que se prevê uma grande afluência 
de visitantes, nessa altura, em todo o 
território polaco.

As empresas interessadas nas possibi-
lidades de venda no mercado polaco e 
na participação na feira podem contac-
tar a câmara de comércio polónia-por-
tugal através dos endereços:

u.dosanjos@ppcc.pl

awesolowska@mtpolska.com.pl

rolando Borges martins foi nomeado co-
missário-geral da participação portuguesa 
na exposição mundial de Xangai 2010.

o certame, que ocupará uma área de 
528 hectares ao longo das duas mar-
gens do Huangpu, decorre de 1 de maio 
a 31 de outubro de 2010 com o tema 
“Better city, Better life” (melhor cida-
de, melhor Qualidade de Vida), sendo 
esperados 70 milhões de visitantes.

o pavilhão de portugal, com uma área 
prevista de implantação de 2.000 me-
tros quadrados, tem uma localização 
privilegiada na praça europa, bem pró-
ximo de uma estação de metropolitano 
e junto a uma das entradas do recinto. 
A praça europa tem uma área de 6.000 
metros quadrados e servirá para aco-
lher espectáculos para cerca de 1.200 
espectadores. depois dos Jogos olím-
picos de pequim, em Agosto passado, 
é o maior acontecimento internacional 
organizado pela china na primeira dé-
cada do século XXi.

A nomeação designa o presidente do 

expo 2010 xangai

conse-
lho de Ad-
ministração do  
grupo parque eXpo 
como responsável pela concepção, 
preparação, organização e execução da 
representação de portugal na expo Xan-
gai. rolando Borges martins é mestre em 
gestão de empresas e arquitecto. Foi co-
missário-geral de portugal na exposição 
internacional de saragoça.

mailto:u.dosanjos@ppcc.pl
mailto:awesolowska@mtpolska.com.pl
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A interior lifestyle china volta ao centro 
de exposições de Xangai de 11 a 14 de 
novembro de 2009. A terceira edição 
do certame promove uma antevisão dos 
produtos, design e informação sobre o 
mundo luxuoso dos artigos para a casa 
e bens de consumo. mais importante, a 
plataforma de negócios oferece acesso 
aos melhores compradores de várias 
cidades chinesas como pequim, Xangai, 
Zhejiang e Jiangsu, entre outras.

na edição de 2008 mais de 8.000 visitantes 
profissionais vindos de 35 países e regiões 
visitaram a feira, incluindo compradores 
chave como importadores de artigos para 
casa, grossistas, retalhistas, cadeias de 
grandes lojas, fabricantes e designers.

As empresas portuguesas interessadas 

em estar presentes devem procurar 
inscrever-se com bastante antecedência. 
esta feira fica, tradicionalmente, com o 
espaço ocupado alguns meses antes da 
data de abertura. convém não esquecer 
que, apesar da crise, o mercado de bens 
de consumo de qualidade, na china, 
continua a aumentar. A classe média 
chinesa está a crescer, com o número 
crescente de proprietários de habitação 
própria e com maiores rendimentos 
disponíveis, a revelar um claro interesse 
em acessórios e artigos de lifestyle fashion 
e ao mesmo tempo funcionais. os três 
produtos mais procurados no sector de 
artigos para casa são os têxteis-lar, os 
artigos para a cozinha e para a mesa.

www.interior-lifestyle-china.com

joana.justo@portugal.messefrankfurt.com

inTerior LiFesTyLe China 2009

de 3 a 7 de Julho de 2009 realiza-se, 
em Frankfurt, a tendence, Feira inter-
nacional do outono. é uma organiza-
ção da messe Frankfurt que levou em 
conta as necessidades de colocação de 
encomendas por parte do comércio e 
tornou este certame o primeiro evento 
do calendário nacional e internacional 
de feiras na segunda metade do ano.

A partir deste ano, a tendence 
será dividida em três feiras: li-

ving, giving e collectione. 
o foco da living serão 

os produtos de design 
de interiores moder-
no, na giving serão 
as ofertas e os 
presentes, temas 
que dominam a 
época natalícia, 
e na collectione 
os expositores 
apresentam as 
tendências para 
a primavera/Ve-
rão 2010. este é, 
aliás, o primeiro e 

mais importante 

TendenCe 2009

evento para a apresentação de novos 
produtos para a próxima estação e uma 
plataforma de marketing para o seg-
mento de mercado de média e de gran-
de escala.

Uma plataforma especial para jovens 
talentos emergentes na tendence é o 
talents: 40 jovens designers e estudan-
tes têm a oportunidade de apresentar 
os seus protótipos e pequenos projectos 
a uma audiência de especialistas inter-
nacionais e de estabelecer os primeiros 
contactos no mundo profissional do sec-
tor dos bens de consumo.

outro evento promocional, o next, está 
direccionado para jovens designers que 
já ganharam alguma experiência de 
trabalho no sector e que agora preten-
dem consolidar uma posição.

todas as empresas e designers portu-
gueses que queiram expor na tendence 
devem formalizar as candidaturas desde 
já, face aos poucos espaços disponíveis.

www.tendence.messefrankfurt.com

joana.justo@messefrankfurt.com

http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=21&exhibition_id=22
mailto:joana.justo@portugal.messefrankfurt.com
http://www.tendence.messefrankfurt.com
mailto:joana.justo@messefrankfurt.com


rEDE 
EXTErNa 
Da aICEP

Centro de negócios

escritórios

representações

ÁFriCa do sUL / Joanesburgo

China, repÚBLiCa popULar da  
/ Pequim

Coreia do sUL / Seul

dinaMarCa / copenhaga

eMirados ÁraBes Unidos 
/ dubai

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_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
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


espanha / Madrid

espanha / barcelona

esTados Unidos da aMÉriCa 

/ Nova iorque

esTados Unidos da aMÉriCa 

/ S. Francisco

FinLÂndia / Helsínquia

FranÇa / Paris

hoLanda / Haia

hUngria / budapeste 

Índia, repÚBLiCa da / Nova deli

irLanda / dublin

israeL / telavive

iTÁLia / Milão

JapÃo / tóquio

MaCaU / Macau  

MarroCos / Rabat

MÉxiCo / cidade do México

MoÇaMBiQUe / Maputo

norUega / oslo

poLónia / Varsóvia

reino Unido / londres

repÚBLiCa CheCa / Praga 

roMÉnia / bucareste

rÚssia / Moscovo 

singapUra / singapura

sUÉCia / estocolmo

sUÍÇa / Zurique

TUnÍsia / tunes

TUrQUia / ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

Oslo Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

ancara

Telavive

Dubai

Pequim

Nova Deli
Xangai

seul
Tóquio

Macau

singapura
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espanha / Mérida

espanha / Vigo

atenas

grÉCia/ atenas

VeneZUeLa / caracas

Tripoli

LÍBia / tripoli

Istambul

TUrQUia / istambul

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


dois docentes do iscte – instituto 
superior de ciências do trabalho e 
empresa, falam da história do movi-
mento para a gestão da qualidade e 
da contribuição das normas, dos pré-
mios e das entidades certificadoras no 
esforço de adopção pelas empresas 
de uma filosofia de gestão da qua-
lidade. Uma obra para todos os que 
querem conhecer e tornar-se agentes 
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Autores:  Nelson José dos santos 

antónio, antónio Francisco 

Nunes dos santos Teixeira

editor: Edições sílabo

Ano: 2008

BooKmArKs

para o “the new York times”, este 
ensaio de Al gore, ex-vice presidente 
norte-americano, cargo que ocupou 
durante oito anos, merece entrar na 
lista dos bestsellers de leitura incon-
tornável A razão para este elogio tem 
que ver com o facto de esta obra tentar 
compreender, mas sobretudo respon-
der, aos dilemas e riscos que a nossa 
civilização, fortemente industrializada 
e simultaneamente pouco preocupada 
com as consequências de uma indus-
trialização ambientalmente negligente, 
actualmente enfrenta. 
gore foi pioneiro e politicamente ousado 
na sua análise, o que lhe valeu o anáte-
ma dos sectores políticos e económicos 
mais conservadores dos estados Unidos, 
o que se reflectiu, em 2000, na decisão 
do colégio eleitoral a favor george Bush 
em detrimento de gore. seja como for, 
ele continua a colocar o desafio de se 
salvar o ambiente do planeta como “ob-
jectivo central da nossa civilização”. em 
causa está não só o aquecimento global 
e as suas consequências em termos de 
sustentabilidade, mas também as suas 
múltiplas consequências não apenas 
para a qualidade de vida das sociedades 
mas também para o desenvolvimento 
económico global. 
este alerta de Al gore, que é igualmen-
te presidente da generation investment 
management, uma empresa conceituada 

a gesTÃo da QUaLidade
de deming Ao modelo de eXcelÊnciA dA eFQm

focada no investimento sustentado, teve 
o mérito de ser escutado por um vasto 
público de cidadãos preocupados com a 
actual insustentabilidade ambiental e por 
um largo espectro de decisores políticos e 
empresariais com capacidade de inflectir 
o curso do equilíbrio ambiental ameaça-
do, do qual gore fornece uma radiografia 
de desolação e de deterioração progressi-
va, fruto de um paradigma disfuncional 
que é urgente repensar, segundo ele, sob 
a forma de um plano marshall global. 
A investigação científica imparcial e a 
própria nAsA, só lhe vieram dar razão 
à medida que o tempo passa. Até por-
que o aquecimento global chegou a 
Wall street e empresas como a Boeing, 
a iBm, a Whirlpool ou a general motors, 
que pertencem actualmente ao Business 
environmental leadership council, estão 
empenhadas em medidas pró-activas 
para lidar com as causas e os efeitos 
nefastos – e os riscos financeiros – da 
mudança climática, através de parcerias 
público-privadas que dêem ao mercado 
soluções de investimento, nomeadamen-
te em matéria de consumo, energias re-
nováveis e práticas industriais amigas do 
ambiente. tais opções, aliás, vão actual-
mente ao encontro da vontade mostrada 
por Barack obama, o novo presidente 
dos eUA, para encontrar soluções com 
os europeus para resolver a crise econó-
mica e os problemas ambientais. 

Autor:  al Gore

editor: Estrela Polar 

Ano: 2009

a Terra eM eQUiLÍBrio

efectivos dos sistemas de qualidade 
nas suas organizações.
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