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Um editorial é como uma montra. Ex-
põe o que de melhor contém uma pu-
blicação para satisfação e informação 
dos seus leitores. Neste número de 
Maio, da “Portugalglobal”, destacam-
se entre outros temas a entrevista com  
José António Barros, actual Presidente 
da AEP, a reciclagem de resíduos indus-
triais, as oportunidades de negócio em 
Cabo Verde e o artigo da embaixadora 
Margarida Figueiredo sobre as relações 
de Portugal com a América Latina. 

A importância da extensa entrevista 
com José António Barros é por si evi-
dente dado que além de realçar o papel 
da Associação Empresarial de Portugal 
(AEP), foca três idéias-chave fundamen-
tais para actividade das PME portugue-
sas de bens e serviços no actual con-
texto de crise – a internacionalização, 
o aumento da base exportadora nacio-
nal e a diversificação de mercados de 
destino das nossas exportações. É aqui 
sublinhada a necessidade estratégica 
de fazer crescer as vendas para merca-
dos extracomunitários, sobretudo para 
aqueles com os quais Portugal mantém 
laços históricos e partilha a língua e a 
proximidade geográfica, o que lhe con-
fere vantagens comparativas e compe-
titivas face a outros concorrentes. 

O artigo de Margarida Figueiredo, em-
baixadora e membro não executivo 
da administração da AICEP, realça as 
oportunidades de negócio existentes 
nos mercados da América Central e do 

Sul, assim como a sua importância para 
o investimento português. Por outro 
lado, as páginas consagradas ao mer-
cado de Cabo Verde ilustram bastante 
bem a relevância deste factor extra-
comunitário, sobretudo quando goza 
da proximidade cultural e geográfica, 
como acontece com Cabo Verde, que 
embora seja um país de pequena di-
mensão ao nível da sua economia, é no 
entanto um parceiro comercial impor-
tante para Portugal. 

No capítulo das empresas, temos a CIN, 
líder ibérica no mercado de tintas e ver-
nizes, que defende a saúde dos seus 
consumidores com inovações e reforça 
as parcerias que a fizeram crescer. O 
Grupo Jerónimo Martins, incontornável 
na distribuição europeia, mostra a sua 
força no mercado e a sua estratégia de 
sucesso. No mobiliário escolar e no ma-
terial com incorporação tecnológica, a 
Nautilus aposta nas soluções inovadoras 
e exporta para Espanha e Reino Unido. 

Apesar da crise económica global, a 
reciclagem mostra-se como um bom 
negócio, dada a produção crescente 
de resíduos industriais, agora visto 
não na perspectiva do desperdício, 
mas no da sua valorização como ma-
téria-prima, matéria orgânica e fonte 
de energia. Reduzir, reciclar e reutili-
zar á a palavra de ordem na sociedade 
emergente da reciclagem.
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Apesar da crise económica global, o mercado de resíduos ganha 
terreno em todo o mundo. Em Portugal a tendência é para que os 
números aumentem nos próximos anos devido às oportunidades de 
negócio abertas pela implementação das directivas estratégicas da 
União Europeia nesta matéria. O que dantes era desperdício está a 
converter-se cada vez mais, na emergente sociedade da reciclagem, 
em matéria-prima, valorização orgânica e fonte de energia, áreas 
de grande potencial para as empresas portuguesas, tanto públicas 
como privadas. A palavra de ordem é reduzir, reciclar e reutilizar.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

RECICLAR É UM  
BOM NEGÓCIO
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“Em Portugal, o negócio dos 
resíduos – resíduos sólidos 
urbanos, resíduos industriais 
e resíduos hospitalares 
– movimentaram, em 2008, 
mais de 650 milhões de 
euros, representando os 
resíduos industriais, uma 
fatia com um valor superior a 
130 milhões de euros.”

No conjunto dos países da União Euro-
peia, o mercado dos resíduos urbanos e 
industriais está em crescimento, movi-
mentando um valor de negócios supe-
rior a 100 mil milhões de euros, o que 
equivale a mais de 1,2 milhões de pos-
tos de trabalho. Em Portugal, o negócio 
dos resíduos – resíduos sólidos urbanos 
(RSU), resíduos industriais (RI) e resíduos 
hospitalares (RH) – movimentaram, em 
2008, mais de 650 milhões de euros, 
representando os resíduos industriais 
(RI), uma fatia com um valor superior a 
130 milhões de euros, segundo dados 
do jornal “Água & Ambiente”, uma re-
ferência na informação ambiental. Ao 
que tudo indica, mesmo num cenário de 
crise, o aumento do investimento, a ge-
ração de emprego e o desenvolvimento 
tecnológico (isto é, de tecnologias que 
permitam uma optimização crescente 
do aproveitamento, do controlo e da 
conversão dos resíduos em matérias-
primas diferenciadas), associados a este 
novo mercado, vai continuar. 

Reciclar e reciclagem são palavras 
bastante recentes e correspondem ao 
desenvolvimento de uma actividade in-
dustrial nova no modo como processa 
e reutiliza objectos ou materiais usa-
dos, sejam estes vidro, papel, cartão ou 
plásticos (que representavam, em 1980, 
cerca de 20 por cento dos resíduos ur-
banos e, nos anos 90, cerca de 45 por 

cento), sejam resíduos da actividade 
industrial (como os óleos minerais, o 
maior fluxo de resíduos industriais peri-
gosos – RIP – correspondendo a 20 por 
cento dos RIP produzidos em Portugal). 
O cenário relativo à gestão dos resíduos 
perigosos está a mudar rapidamente e 
já pouco tem com o “varrer o lixo para 
baixo do tapete”, o que fez com que 

tendo sido exportadas, em 2006, mais 
de 120 mil toneladas e, em 2007, cer-
ca de 140 mil, sendo que mais de um 
terço são exportados para valorização, 
nomeadamente de resíduos destinados 
à reciclagem/recuperação de metais e 
ligas. Contudo, Portugal defende, em 
consonância com a regulamentação 
comunitária, a auto-suficiência dos 
Estados-membros no tratamento dos 
seus lixos, dado que estes constituem, 
ao serem reciclados no país, uma fon-
te de matérias-primas essenciais, que 
deste modo não são importadas, sen-
do também geradores de novas e cres-
centes oportunidades de negócio e de 
investimento. Os CIRVER (Centros In-
tegrados de Recuperação, Valorização 
e Eliminação) já em funcionamento e 
a caminho da velocidade de cruzeiro, 
estão aí para prová-lo.

Portugal produz actualmente 3,3 mi-
lhões de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos, sendo que as previsões apon-
tam para um acréscimo de mais de 1 
milhão de toneladas na próxima déca-
da. O volume de produtos reciclados 
em Portugal atingiu 2,6 milhões de to-
neladas em 2008, mais 12,3 por cento 
do que no ano anterior, com destaque 
para a reciclagem de resíduos de me-
tal, que atingiu no ano transacto um 
volume de 1,3 milhões de toneladas. 
O sector integra actualmente mais de 

ainda existam mais de 300 mil tonela-
das de resíduos perigosos depositados 
no território português, desde os anos 
50, que aguardam um destino final. 

Actualmente os resíduos industriais pe-
rigosos (RIP) produzidos pelas empre-
sas portuguesas são quase todos eles 
exportados, sobretudo para Espanha, 
para tratamento e deposição em aterro, 
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meia centena de empresas privadas na 
área da reciclagem de embalagens, ge-
rindo um total de mais de seis dezenas 
de centros de tratamento.

A emergência de um mercado organi-
zado de resíduos (MOR), tendo como 
responsável um entidade gestora, que 
confere rosto e credibilidade a este 
mercado, deverá promover e facilitar, 
para breve, as trocas comerciais de re-
síduos, potenciando o seu valor comer-
cial, reutilização e valorização através 
da reintrodução no circuito produti-
vo, numa lógica de responsabilização 
do vendedor pela qualidade dos bens 
transaccionados e do comprador pelo 
destino adequado dos mesmos.

e da sua incorporação nos processos de 
reciclagem) e, em particular, de resíduos 
industriais (banais e perigosos), constitui 
actualmente uma prioridade não ape-
nas numa óptica de gestão ambiental, 
mas também de criação de uma atitude 
de cidadania, de ordenamento jurídico 
e institucional e de um mercado para 
os quais os resíduos sejam encarados 
como matéria-prima e não como mero 

à produção de composto orgânico 
(para fins agrícolas), ao aproveitamen-
to energético do biogás (exemplo da 
valorização energética dos combus-
tíveis derivados de resíduos - CDR) e, 
mais recentemente, à reciclagem dos 
óleos alimentares, resíduos eléctricos e 
electrónicos e resíduos de construção e 
demolição (RCD). Hoje, cada vez mais, 
os resíduos de origem vária não estão 
indiferenciadamente condenados ao 
aterro ou à incineração, e a indústria 
pensa cada vez menos nos resíduos 
que produz como desperdícios e fonte 
de problemas, mas como recursos reu-
tilizáveis e como oportunidades atracti-
vas de negócio. 

Na realidade, a aposta numa política 
sustentável de resíduos urbanos (opti-
mização das redes de recolha selectiva 
multimaterial, das operações de triagem 

pouparia uma média de 69 milhões de 
toneladas de equivalente CO2 evitadas 
por ano face à situação de não estabi-
lização. O valor económico adicional de 
estabilizar a produção de resíduos até 
2020 seria entre 0,7 a 2,8 milhões de 
euros/ano. Na realidade, hoje a priori-

dade europeia vai para a prevenção de 
resíduos e a eco-eficiência relativamente 
ao tratamento e deposição final, o que 
permite às empresas tornarem-se mais 
responsáveis do ponto de vista ambien-
tal e mais lucrativas, incentivando a ino-
vação e, por conseguinte, o crescimento 
e a competitividade.

No final dos anos 90, existiam ainda 
em Portugal mais de três centenas de 
lixeiras a céu aberto, que empestavam 
o ambiente e contaminavam cursos de 
água e lençóis freáticos, e a indústria 
vazava os seus resíduos em esgotos e 
aterros improvisados. Hoje, embora 
ainda haja muito a fazer, a nível nacio-
nal, neste domínio, o lixo e os resíduos 
industriais são valorizados em todas 
as suas valências, desde a triagem de 
materiais passíveis de reciclagem, até 

desperdício, assegurando deste modo a 
eficiência e a excelência da sua gestão 
em todas as fases desta nova cadeia de 
valor e a criação de um verdadeiro mer-
cado dos resíduos.

Este mercado vem, além do mais, ao 
encontro de um cenário de necessária 
estabilização – crescimento zero – da 
produção de resíduos devido à reutiliza-
ção e prevenção de RSU até 2020, o que 

“Portugal produz actualmente 
3,3 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos urbanos, sen-
do que as previsões apontam 
para um acréscimo de mais 
de 1 milhão de toneladas na 
próxima década.”
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Uma empresa é eco-eficiente se con-
segue criar mais produtos e serviços, 
com uma redução tanto na utilização 
de recursos, como na produção de 
desperdícios e poluição, o que está de 
acordo com o Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável. 
Nesta perspectiva, a prevenção de re-
síduos actuando na fonte promove a 
eco-eficiência das empresas pois impli-
ca a redução do consumo de recursos 
(energia, materiais, água, entre outros) 
e a minimização da quantidade e/ou 
perigosidade das emissões e resíduos. 

A abordagem da eco-eficiência pode ser 
impulsionada nomeadamente através 
da metodologia PreResi (Prevenção de 
Resíduos Industriais) que operacionaliza 
a estratégia de ‘desperdício-zero’. Esta 
estratégia inspira-se na gestão pela Qua-
lidade Total em que o zero de resíduos 
não representa o zero “absoluto” mas 

PRIORIdAdE à ECO-EfICIêNCIA

A estratégia do “desperdício-zero”, que se aplica a todos os sectores da empresa e a 
todas as fases do ciclo de vida do produto, tem um grande potencial que tem vindo a 
ser comprovado pela indústria.

> POr AnAbElA COrrEiA E PAUlO PArtidáriO, dA UnidAdE dE PrEvEnçãO E rECiClAgEm dO 
dEPArtAmEntO dE mAtEriAis E tECnOlOgiAs dE PrOdUçãO dO inEti

antes se entende como a quantidade de 
resíduos gerados nas condições óptimas 
de funcionamento da empresa, sendo 
por isso um valor passível de optimiza-
ção e minimização ao longo do tempo. 

A metodologia desenvolvida defende 
que os resíduos em si mesmo são recur-
sos desperdiçados: os materiais sofreram 
incorporação de valor através do seu pro-
cessamento tendo por isso um ciclo de 
vida em tudo semelhante aos produtos, 
mas que ao contrário destes, não resul-
tam numa mais-valia para a empresa, 
mas sim num custo. Mas, por outro lado, 
a prevenção nas suas vertentes qualitati-
va (redução da perigosidade dos fluxos 
de resíduos) e quantitativa (diminuição 
das emissões e dos resíduos), apresenta 
oportunidades de inovação na melhoria 
da operacionalidade dos processos ou 
mesmo na melhoria da qualidade dos 
produtos, que se traduzem em benefícios 

económicos para as empresas. Assim, 
na abordagem económica e ambiental-
mente mais efectiva, toda a estratégia 
assenta em dois pilares fundamentais: a) 
no resíduo como ineficiência do processo 
de produção; e b) na atitude preventiva e 
pró-activa face a essas ineficiências.

A metodologia proposta no projecto 
PreResi para a persecução do objectivo 
“desperdício–zero” compreende qua-
tro etapas num processo de melhoria 
contínua com carácter cíclico, em que 
o resultado consiste num desempenho 
cada vez mais afinado e num acréscimo 
do nível de excelência da empresa: 

• Primeira etapa – “Contextualização 
do estudo de caso” – em que são de-
finidos os objectivos, é feito o alinha-
mento de interesses e o envolvimento 
das pessoas necessárias, realizando-se 
também o mapeamento do processo. 

Edifício solar XXi do inEti
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Este passo é fundamental pois para in-
tegrar a prevenção de desperdícios na 
actividade industrial é necessário com-
preender onde os mesmos estão a ser 
gerados. O mapeamento do processo 
é uma fase de identificação qualitativa 
de todas as operações unitárias e de to-
das as entradas e saídas do processo. 

• Segunda etapa – “Identificação de 
oportunidades de Intervenção” – onde 
é feita a contabilização fina de entradas 
e saídas e em que cada operação se en-
tende como centro de responsabilidade, 
de custos e resultados. Desta forma as 
melhores oportunidades de intervenção 
surgem naturalmente quando se procede 
à hierarquização das operações e dos resí-
duos gerados, por custo ou quantidade. 

• Terceira etapa – “Compreensão do 
problema alvo - Alternativas de Solução” 
– em que são seleccionados os problemas 
alvo que se evidenciaram como priori-
dades de intervenção, de acordo com 
o objectivo predefinido para o estudo, 
identificadas as causas para esse aconte-

cimento, recorrendo a ferramentas como 
a análise causa–efeito, e desenvolvidas 
soluções na forma de acções, medidas e 
tecnologias de prevenção, que devem ser 
avaliadas face aos benefícios ambientais e 
económicos expectáveis. 

• Quarta etapa deste ciclo de melho-
ria contínua – “Selecção e Implementa-
ção de soluções” – consiste na selecção 
das acções a implementar, que deve 
ser fundamentada em critérios de ava-
liação de ordem técnica, ambiental e 
económica, trabalhados com recurso a 
matrizes de apoio à decisão. Igualmen-
te a implementação da solução, ou so-
luções, deve ser executada simultanea-
mente com a definição de indicadores 
de acompanhamento de desempenho, 
indispensáveis à monitorização e ava-
liação das propostas implementadas.

A metodologia “desperdício–zero” foi 
utilizada por diversas empresas tendo 
sido obtidos resultados muito interessan-
tes. Concretamente no projecto PreResi 
(http://preresi.ineti.pt), verificou-se que 

as medidas prioritárias de intervenção 
– identificadas oito a 28 por empresa – 
variavam entre procedimentos de rotina e 
alterações operacionais com implementa-
ção quase imediata a alterações de maior 
escala que implicavam ajuste ou substitui-
ção de equipamentos. A título de exem-
plo, refere-se uma empresa do sector têx-
til que tendo associado essencialmente a 
erro humano o aparecimento de produto 
não conforme (PNC) numa determinada 
operação, conseguiu através de simples 
acções de sensibilização reduzir em cerca 
de 25 por cento o quantitativo de PNC 
gerado nessa operação. 

Mais do que um estudo encerrado em si 
próprio, a estratégia “desperdício–zero” 
estando em sintonia com a Estratégia 
Temática (UE) para a Prevenção e Reci-
clagem, e com o Plano Nacional de Pre-
venção de Resíduos Industriais (PNAPRI), 
representa uma ferramenta dinâmica que 
não termina na execução das acções pro-
postas consideradas prioritárias, mas que 
persegue o “espírito” de melhoria con-
tinua, procurando sempre propor e im-
plementar novas acções em função das 
necessidades da empresa alvo.

Refira-se finalmente que a prevenção dos 
resíduos, ao ser realizada em ciclos de me-
lhoria contínua, recorre à lógica do ciclo 
de Deming, ou ‘P-D-C-A’ (“Plan”, “Do”, 
“Check”, “Act”), que permite à Empresa 
reflectir não só sobre o seu posiciona-
mento face ao mercado e às práticas da 
concorrência, ao quadro legislativo apli-
cável, e às melhores técnicas disponíveis, 
bem como planear e executar as acções 
que conduzirão ao objectivo de melhoria 
assumido. Esta abordagem permitirá não 
só uma actuação concreta mas também a 
garantia do avanço no sentido da preven-
ção dos resíduos, com vantagens certas 
no que respeita à produtividade e com-
petitividade da empresa. 

lnEg/inEti
Estrada da Portela 
Zambujal – Alfragide  
Apartado 7586  
2720-866 Amadora  
Tel.:  +351 210 924 600 / 1 
        +351 214 705 400 
Fax: +351 214 719 018 

www.ineti.pt 

www.apcer.pt 
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Com base nessa constatação, a Cle-
ver Solutions concebeu um portal – o 
Ambiportal – que reúne de um lado os 
produtores e do outro lado os operado-
res e, em poucos minutos, automatiza 
todo o encaminhamento do resíduo ga-
rantindo ao produtor que este obteve a 
melhor oferta do mercado. Concebido 
por uma equipa mista de consultores 
ambientais e informáticos, o Ambipor-
tal, distingue-se de qualquer tradicional 
bolsa de resíduos pela capacidade de 
resposta em tempo real às solicitações 
dos produtores. No inicio do projecto 
foi realizado um intenso benchmarking 
internacional, através do qual consta-
támos que todas as bolsas de resíduos 
estão mais voltadas para o operador 
através do formato de leilão, re-
legando para segundo plano as 
necessidades dos produtores 
que não querem deixar acu-
mular os resíduos na sua por-
ta enquanto dura o leilão. 

A Ambiportal optou pela 
sua própria solução e de-
senvolveu um inovador 
modelo de negócio que 
permite ao produtor 
receber de imediato a 
melhor proposta de mer-
cado. Estávamos no bom 
caminho. Volvidos apenas seis 
meses após o seu lançamento, 
o portal tem na sua base de da-
dos todos os operadores certifi-
cados nacionais e regista um núme-

AMbIPORTAl  
APOSTA NA vALORIzAçãO dE RESídUOS
>POr PEdrO viAnA, dirECtOr dE mArkEting E EstrAtégiA dO AmbiPOrtAl

O regime geral de gestão de resíduos estabelecido pelo decreto-lei n.º 178/2006, de 
5 de setembro, estabelece a obrigatoriedade legal de enviar os resíduos para destinos 
ambientalmente adequados. Uma parte considerável desses resíduos têm valor de 
mercado podendo gerar receitas extraordinárias para as empresas que os produzem. 
O mercado global de resíduos industriais ultrapassa os 20 milhões de toneladas, 
representando um valor de mercado superior a mil milhões de euros.

ro de transacções em franca ascensão, 
abrindo novas oportunidades de negó-
cio. Numa primeira fase, o Ambiportal 
pretende evitar a destruição dos resídu-
os encaminhando-os para tratamento, 

como  acontece actualmente, mas em 
breve tem como meta fornecer maté-
rias primas recicladas para os produto-
res as utilizarem na concepção dos seus 
produtos. A visão da Clever é simples: 
criar um mundo tecnológico que faci-
lite a reutilização dos resíduos numa 
atitude empresarial consciente, disse-
minando o crescimento sustentado no 
mundo empresarial.

Existem imensas oportunidades de suces-
so para as empresas que optarem pelo 
posicionamento ecologicamente correc-
to dos seus produtos. Por todo o mundo 
existem imensos casos de sucesso com 
base na mudança para uma atitude 
‘eco-chic’ do mercado. E cada vez mais 

este exige das empresas uma atitude 
ambientalmente mais responsável, 

cifrando-se por milhões, à escala 
global, os potenciais clientes que 
querem exibir essa consciência 
utilizando exclusivamente arti-
gos de organizações amigas do 
ambiente. A Clever pode apoiar 
e certificar uma organização 
que opte por esse processo 
de mudança e pela coloca-
ção no mercado de produtos 
amigos do ambiente. O Am-
biportal é certamente a me-
lhor forma de automatizar os 

procedimentos necessários. 

pedro.viana@ambiportal.com 

www.ambiportal.com 

mailto:pedro.viana@ambiportal.com
http://www.ambiportal.com
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Os recursos naturais não renováveis e a 
capacidade limitada que a Natureza pos-
sui para absorver e transformar os resídu-
os resultantes da actividade antropogéni-
ca constituem a base do pressuposto do 
desenvolvimento sustentável preconiza-
do pela União Europeia para a política do 
ambiente em diversas áreas.

É neste sentido que é defendido o 
reforço da prevenção dos resíduos, a 
introdução de uma abordagem que 
considere todo o ciclo de vida dos pro-
dutos e materiais (e não apenas a fase 
de produção de resíduos) e a redução 
dos impactes ambientais associados à 
produção e gestão dos resíduos.

GESTãO dE RESídUOS PERIGOSOS
EM PROCESSO dE CONSOLIdAçãO
>POr lUísA PinhEirO, sUbdirECtOrA gErAl dA APA – AgênCiA POrtUgUEsA dO AmbiEntE

A APA – Agência Portuguesa do Ambiente estabelece uma clara linha de actuação em 
matéria de gestão de resíduos industriais perigosos, centrada na prevenção da sua 
produção e na promoção e desenvolvimento das opções de reutilização e reciclagem, 
garantindo um nível elevado de protecção da saúde e do ambiente.

O programa político do XVII Governo 
Constitucional, no domínio do Am-
biente, estabelece uma clara linha de 
actuação em matéria de gestão de resí-
duos, particularmente para os resíduos 
industriais perigosos, centrada na pre-
venção da sua produção e na promo-
ção e desenvolvimento das opções de 
reutilização e reciclagem, garantindo 
um nível elevado de protecção da saú-
de e do ambiente.

Na região europeia são gerados anu-
almente mais de 250 milhões de to-
neladas de resíduos perigosos. Nos 
25 (UE) e países da EFTA, a geração 
destes aumentou cerca de 20 por 

cento entre 1996 e 2004 (EEA, 2007); 
também o VAb associado à transac-
ção destes resíduos para tratamento 
subiu cerca de 10 por cento (Comis-
são Europeia, 2005). A nível nacional, 
e a partir de dados de 2002, foram 
contabilizados 29 milhões de tonela-
das de resíduos industriais, dos quais 
cerca de 254 mil toneladas eram de 
natureza perigosa. 

Com vista a implementar uma solução 
alternativa para os resíduos perigosos, foi 
criada a figura de Centros Integrados de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de 
Resíduos Perigosos (CIRVER). Estes Cen-
tros foram concebidos numa perspectiva 
de abordagem integrada, com tecnolo-
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gias inovadoras e complementares a cus-
tos comportáveis, permitindo viabilizar 
uma solução específica para cada tipo de 
resíduo, de forma a optimizar as condi-
ções de tratamento e a minimizar os cus-
tos do mesmo, cumprindo, em todos os 
casos, o princípio da hierarquia das ope-
rações de gestão de resíduos.

Inaugurados no início de Junho passado, 
os dois CIRVER, situados no Ecoparque da 
Chamusca, conseguem acrescentar valor 
na maioria dos resíduos perigosos, permi-
tindo um tratamento eficiente de cerca de 
80 e 85 por cento dos resíduos perigosos 
existentes no país. Conduzem à sua redu-
ção e valorização e à sua posterior utiliza-
ção como matéria-prima no mesmo pro-
cesso ou em processo diferente, isto se a 
componente perigosa for eliminada, per-
seguindo assim o objectivo de fecho de 
ciclo de materiais, permitindo um decrés-
cimo no consumo de matérias-primas não 
renováveis e da deposição de materiais 
em aterro. OS CIRVER permitem ainda a 
preparação de combustíveis alternativos 
para as unidades de co-incineração. 

Paralelamente com o licenciamento des-
tas instalações foi operacionalizado o 
Observatório, uma estrutura de acom-
panhamento da actividade dos CIRVER 
e que integra representantes de várias 
partes interessadas. O Regulamento de 
Funcionamento dos CIRVER foi discutido 
nesta sede e aprovado por Portaria. To-
dos estes passos configuram uma abor-
dagem sólida e transparente à gestão 
dos resíduos perigosos salvaguardando a 
protecção do ambiente e da saúde públi-
ca, a hierarquia da gestão dos resíduos e 
a participação das partes interessadas.

Um outro aspecto importante é que 
Portugal está dotado de infra-estru-
turas que permitem a aplicação do 
princípio da auto-suficiência e da pro-
ximidade com a entrada em funciona-
mento dos CIRVER e do licenciamento 
de duas unidades cimenteiras para a 
co-incineração de resíduos perigosos.
De facto, Portugal encontrava-se de-
pendente de soluções tecnológicas de 
tratamento de resíduos perigosos fora 
do território nacional. A exportação de 
resíduos perigosos para eliminação si-
tua-se nos últimos dois anos acima das 
140.000 toneladas.

Com a operacionalização dos CIRVER 
foram desenvolvidas as medidas ne-
cessárias que permitem a objecção à 
exportação de resíduos para elimina-
ção e que têm uma solução de trata-
mento nos CIRVER, ao abrigo da legis-
lação nacional e do Regulamento n.º 
1013/2006, que regula o movimento 
transfronteiriço de resíduos. Esta me-
dida foi notificada pela Agência Portu-
guesa do Ambiente à Comissão Euro-
peia, e encontra-se em vigor desde 1 
Janeiro de 2009. 

Na perspectiva da aplicação do princípio 
do poluidor-pagador, em matéria de ges-
tão de resíduos perigosos, as empresas 
também saíram beneficiadas, uma vez 
que dispõe de soluções de tratamento de 
valor acrescentado em território nacional, 
que lhes permite cumprir com as suas 
obrigações legais e minimizar os custos 
de gestão. Por outro lado, e devido à for-
te dinâmica da autarquia da Chamusca, 
que viabilizou o conceito do Ecoparque, 
as sinergias e simbioses industriais encon-
tram-se estabelecidas no terreno, poten-
ciando a instalação de outras actividades 
conexas e a geração de emprego.

Considera-se assim que a estratégia de 
gestão de resíduos de origem industrial 
está em processo de consolidação, o que 
proporciona a oportunidade de revisão 

do Plano Estratégico de Gestão de Re-
síduos Industriais, tarefa a levar a cabo 
pela APA ainda durante o ano de 2009.

Num contexto mais alargado confirma-
se o contributo do exercício das compe-
tências da APA para o desenvolvimento 
do sector dos resíduos, potenciando a 
sua valorização como recurso, gerando 
mais valia económica e proporcionando 
oportunidades de emprego, inovação e 
tecnologia, sem perder de vista a protec-
ção do ambiente e a salvaguarda da saú-
de pública. Contribuímos assim segura-
mente para a construção do edifício da 
sustentabilidade, nos seus três pilares.

São resultados que nos motivam a con-
tinuar, procurando melhorias contínuas 
face aos novos desafios para o sector dos 
resíduos, e que estaremos à altura para 
enfrentar, com o reforço de parcerias ins-
titucionais e procurando a participação 
activa dos restantes intervenientes. 

APA
Agência Portuguesa  
do Ambiente

Rua da Murgueira, 9/9A 
2610-124 Amadora 
Tel.: +351 214 728 200 
Fax: +351 214 719 074 

geral@apambiente.pt 

tratamento de Emissões gasosas - CisAv

mailto:geral@apambiente.pt
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OS CIRVER  
SOLUçãO INOvAdORA ESTIMULA A 
ECONOMIA E PROTEGE O AMBIENTE

Os CirvEr – centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos 
perigosos – foi a solução encontrada para tratamentos de resíduos industriais 
perigosos (riP) em solo nacional. O objectivo é garantir a auto-suficiência do país 
em termos de tratamento de resíduos perigosos. dois – ECOdEAl e sisAv – já 
estão em funcionamento e representam um investimento directo que ronda os 50 
milhões de euros, prevendo-se a criação de cerca de 100 postos de trabalho. Os dois 
equipamentos terão capacidade para receber mais de 500 mil toneladas de resíduos 
perigosos por ano. A composição dos consórcios fornece uma radiografia de alguns 
dos principais actores da reciclagem de resíduos industriais.

Os Centros Integrados de Recuperação, 
Valorização e Eliminação de Resíduos 
Industriais Perigosos (CIRVER) foram 
formalmente criados através do Decre-
to-lei nº 3/2004 de 3 de Janeiro. Estão 
organizados para darem resposta para 
o tratamento da quase totalidade dos 
RIP que anualmente são produzidas, 
estando ainda preparados, em termos 
de capacidade instalada, para tratar os 
passivos ambientais que ao longo dos 
anos se têm acumulado um pouco por 
todo o país. É o caso de tintas e ver-
nizes, produtos petrolíferos, óleos usa-
dos, lamas do tratamento das águas 
residuais ou pilhas em fim de vida, en-
tre outros, cuja perigosidade implique a 
necessidade de serem transformados.

Em Portugal encontram-se em funciona-
mento dois CIRVER, pelo que, de acordo 
com a APA, se considera que o país está 
dotado de infra-estruturas que permitem 
a gestão da maioria dos resíduos perigo-
sos produzidos a nível nacional, evitan-
do-se deste modo as transferências de 
resíduos destinadas a operações de eli-
minação além fronteiras, que passarão a 
ser submetidos a eliminação no território 
nacional, tendo em conta os princípios da 
auto-suficiência e da proximidade.

Com a actividade dos dois centros, que 
acolhem os RIP não tóxicos de todo o 

país, irão passar a ser ali tratadas e recu-
peradas cerca de 200 mil toneladas/ano 
de resíduos, potenciando-se os benefícios 
da sua reciclagem e evitando-se o paga-
mento dos custos do seu transporte para 
outros países. Contudo, os dois CIRVER, 
construídos pelos consórcios SISAV e 
ECODEAl, têm em conjunto, uma capa-

cidade instalada para tratar e recuperar 
465 mil toneladas de lixos perigosos pro-
venientes de todo o país. Com a sua en-
trada em funcionamento, Portugal passa 
a ser quase auto-suficiente nesta matéria, 
ficando a exportar apenas uma pequena 
parcela de resíduos cujo tratamento ain-
da não pode ser feito na Chamusca.

As indústrias portuguesas podem, a 
partir de agora, encaminhar os resí-
duos perigosos resultantes dos seus 
processos de fabrico para unidades 
de tratamento, reaproveitamento e 
eliminação únicas na Europa, tanto 
pela inovação tecnológica como pela 
concentração num único local. Os 
dois CIRVER - Centros Integrados de 
Recuperação, Valorização e Elimina-
ção de Resíduos Industriais Perigosos, 
construídos no Ecoparque do Relvão, 
na freguesia da Carregueira, Chamus-
ca, apenas não terão capacidade para 
tratar resíduos radioactivos, explosivos 
e hospitalares, estando neste último 
caso prevista a construção, também 
no Ecoparque do Relvão, num terreno 
com 5 hectares, da incineradora, que 
tratará todos os resíduos hospitalares 
do país. Do total de resíduos entra-
dos, apenas 30 a 40 por cento terão 
por destino final o aterro, destinando-
se 10 a 15 por cento à co-incineração 
em cimenteiras, para utilização como 
combustível, depois de tratados.reactores FQ - Ecodeal
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SISAv
Sistema Integrado de Tratamento 
e Eliminação de Resíduos Perigosos, S.A. 

ECOdEAL 
Gestão Integral  
de Resíduos Industriais, S.A.

O consórcio Ecodeal é liderado pela espanhola FCC 
(Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) e por 
empresas do grupo Mello (Ecodeal, Cabelte, Quimigal 
e Quimitécnica Ambiente), e a Câmara da Chamusca, 
representando um investimento de 20 milhões de eu-
ros. Iniciou a sua actividade em 2008. Privilegia as for-
mas de tratamento dos resíduos perigosos que condu-
zam à reutilização, à reciclagem material, à valorização 
energética e finalmente à deposição em aterro. Dispõe 
de laboratório e armazenagem temporária de resíduos, 
encontrando-se excluída a recepção de resíduos radio-
activos, explosivos e hospitalares.

O CIRVER Ecodeal ocupa cerca de 31,4 hectares e tem 
capacidade de tratamento de cerca de 200 mil ton./ano, 
dispondo de valências de tratamento, reciclagem e de-
posição para quase todas as classes de RIP, para o que 
utiliza a mais moderna tecnologia e as técnicas de gestão 
mais eficientes. Entre as acções previstas para 2009 estão 
a formação, a consolidação de processos e as acções de 
melhoria. Quanto aos resíduos previstos para reciclagem, 
encontram-se, entre outros, os resíduos oleosos, emul-
sões, lamas, resíduos da indústria química, resíduos de 
processos térmicos, resíduos de tintas, vernizes e trata-
mento de superfícies, misturas de solventes, solos conta-
minados e embalagens contaminadas com RIP.

ECOdEAl
Eco-Parque do Relvão
Rua Pinhal do Duque
2140-671 Carregueira
Tel.: +351 249 749 030
Fax: +351 249 749 039

geral@quimitecnicambiente.pt 

www.quimitecnicambiente.pt 

sisAv
Rua Cabeço do Seixo
Eco Parque do Relvão
2140-671 Carregueira – Chamusca
Tel.: +351 249 000 500
Fax: +351 249 000 509

cirver@egeo.pt 

Os accionistas de referência são a Auto-Vila (empresa pertencen-
te ao Grupo EGEO), Sapec Portugal, Sarp Industries (Veolia Envi-
ronnement) e a Câmara Municipal da Chamusca. O investimento 
global deste projecto foi de 30 milhões de euros.

Cobrindo uma área total de 34 hectares, tem uma capacidade 
média para tratamento de resíduos industriais de 150 mil tonela-
das por ano (em 2008 as instalações do SISAV recepcionaram 40 
mil toneladas, tendo tido o início da sua actividade no segundo 
semestre do ano), e é o motor de desenvolvimento local, com a 
criação de cerca de 75 postos de trabalho directos, entre técnicos 
especializados e não especializados.

O SISAV possui todas as valências necessárias ao tratamento de 
resíduos industriais de cada produtor nacional, com a excepção 
aos resíduos hospitalares e radioactivos. Todos os processos de 
tratamento de resíduos são efectuados de forma a optimizar a 
cadeia logística e a permitir uma eficiente Gestão de Resíduos. 
Dispõe de três aterros para resíduos industriais perigosos, com 
capacidade para 900 mil toneladas e de uma unidade de des-
contaminação de solos.

laboratório do sisAv

sistema de Evapo-Oxidação

Evaporador - Ecodeal

mailto:cirver@egeo.pt
mailto:geral@quimitecnicambiente.pt
http://www.quimitecnicambiente.pt


Internacionalização, aumento 
da base exportadora 
nacional e diversificação 
de mercados de destinos 
das nossas exportações são 
algumas das ideias-chave 
defendidas pelo presidente 
da Associação Empresarial 
de Portugal (AEP). Em 
entrevista, José António 
Barros diz também ser 
fundamental que as empresas 
produzam bens de inegável 
valor acrescentado, que 
incorporem mais qualidade 
e inovação, e que aumentem 
os índices de produtividade 
para serem mais competitivas 
internacionalmente. Apesar 
da conjuntura económica 
adversa, o responsável encara 
com optimismo o aumento 
das exportações portuguesas.

José António Barros,
Presidente da AEP 

InternAcIonAlIzAr  
é pAlAvrA  
de ordem

ENTREVISTA
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“A AEP deixou de olhar para o umbigo e 
passou a olhar mais para as pequenas e 
médias empresas; penso que hoje essa é uma 
característica tangível e diferenciadora do 
nosso trabalho. “

Para além desta missão, até final do ano temos previstas 
mais de duas dezenas de iniciativas no âmbito daquele que 
é o plano de internacionalização da AEP mais ambicioso de 
sempre. Vamos estar activos em mercados como Angola, 
Moçambique, África do Sul, Líbia, Argentina, Índia, China, 
Ucrânia, Arábia Saudita e Macau, assinalando os dez anos de 
transferência da administração portuguesa para a China.

Por outro lado, e para apoiar as empresas a responder de 
forma eficaz a estes desafios e à diversificação de mercados, 
está a arrancar um programa da AEP que visa o redimensio-
namento empresarial. 

Como definiria a importância da AEP no contexto em-
presarial nacional? 
Com os seus 160 anos, penso que a AEP tem sido uma 
instituição de referência no apoio e projecção das empresas 
portuguesas e de valorização da nossa economia real. 

Como se tem visto nos últimos meses, somos hoje uma 
Associação verdadeiramente nacional, ao serviço das em-
presas e factor de desenvolvimento do tecido empresarial 
português. No Conselho Superior Associativo da AEP estão 
representadas 125 associações regionais e sectoriais, o que 
é significativo e nos tem permitido auscultar a acompanhar 
de muito perto os problemas da economia real.  

Que balanço pode fazer do primeiro ano como 
presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal?
Na difícil conjuntura que os nossos associados e a própria 
AEP atravessam, o apoio às empresas foi o traço essencial 
deste primeiro ano de mandato. Em coerência, optámos por 
não fazer grandes festejos dos 160 anos da AEP, ocasião 
por nós aproveitada para prestar contas pela actividade de-
senvolvida até agora, quer aos associados quer aos colabo-
radores, e para dar a conhecer os principais projectos que 
temos para o futuro. 

Apesar do nosso empenhamento e do élan que a nossa elei-
ção gerou internamente, os resultados do exercício de 2008 
foram negativos. A conjuntura de dificuldades em que a 
economia e o país se encontram está na base da queda 
das receitas, a que se juntou uma diminuição de fundos e 
apoios públicos e o agravamento do serviço da dívida. 

Mesmo assim, conseguimos melhorar a situação 
financeira. A dívida da Associação é maioritaria-
mente de médio e longo prazo e a autonomia 
financeira é hoje da ordem dos 40 por cento, o 
que é relativamente confortável.

Que acções, iniciativas ou eventos 
considera terem marcado a sua actuação 
ao longo deste período?
A AEP deixou de olhar para o umbigo e passou 
a olhar mais para as pequenas e médias empre-
sas; penso que hoje essa é uma característica 
tangível e diferenciadora do nosso trabalho. 

Temos procurado ser um instrumento fa-
cilitador da internacionalização das PME 
portuguesas produtores de bens e serviços 
transaccionáveis e um farol na procura 
e conquista de novos mercados para as 
nossas exportações. Realizamos já este 
ano várias acções – missões empresa-
riais e participação em feiras interna-
cionais, nomeadamente – em mercados 
emergentes, onde detectámos oportu-
nidades de negócio interessantes, na Ve-

nezuela, Brasil, Polónia, Rússia, Emirados 
Árabes Unidos e Irão, por exemplo. 

A missão ao Irão, em concreto, teve um ca-
riz marcadamente institucional e consegui-
mos resultados muito promissores. Foram 
connosco o Senhor Secretário de Estado 

Fernando Serrasqueiro e representantes de 
18 empresas. Ficamos com as portas aber-
tas e deixámos boa impressão de Portugal e 
dos produtos portugueses. Contamos lá vol-

tar outra vez ainda este ano, agora para fazer 
negócios e estreitar as relações com as câmaras 

de comércio e indústria de Teerão e Isfahan e as 
autoridades iranianas.
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Tendo presente a actual conjuntura económica, considera 
que a AEP deverá ter uma actuação mais determinada no 
apoio às empresas suas associadas e, consequentemente, 
à economia nacional? De que forma?
Elaborámos e propusemos ao Governo diversas medidas, 
permitindo-me destacar algumas que resultaram da nossa 
intervenção directa, como o pagamento das dívidas do Es-
tado às empresas e a redução do pagamento especial por 
conta, embora a AEP tenha solicitado a sua eliminação. 

Das nossas diligências resultaram ainda as linhas de crédito 
PME Investe e os apoios às empresas exportadoras no âmbi-
to dos seguros de crédito, bem como a recente intervenção 
do estado na tomada de posição de um operador nacional 
nesta área. Também pudemos colaborar na introdução de 
alterações significativas, no âmbito do Simplex, relativa-
mente ao licenciamento industrial. 

Neste contexto, que tipo(s) de apoio(s) ou iniciativas 
considera que devem ser tomadas pela AEP para reforçar 
a competitividade do tecido empresarial português? 
Prosseguir com o apoio à internacionalização, sem dúvida. 
A AEP lançou, em Abril, o Programa Dimensão, visando 
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contribuir para a criação de condições favoráveis a movi-
mentos de concentração, fusão e aquisição, de forma a pro-
porcionar às empresas os ganhos de escala indispensáveis à 
sua internacionalização.

Sabemos que não estamos isolados nos nossos esforços. 
Por isso, procuramos colaborar com entidades, públicas e 
privadas, que prosseguem os mesmos objectivos.

Na concretização do Programa Dimensão, que envolve um 
orçamento de cerca de um milhão de euros, a AEP irá traba-
lhar em parceria com o IAPMEI, e com o seu Programa Fin-
trans, articulando as respectivas actuações para racionalizar 
meios e potenciar resultados.

Também no apoio à internacionalização das empresas é 
nosso objectivo articular iniciativas e colaborar activamente 
com outras plataformas activas no terreno, como a AIP e 
a AICEP. Poderemos, deste modo, evitar a duplicação de 
esforços e partilhar recursos e competências, para reforçar a 
eficácia e os resultados das acções levadas a cabo por todos 
os actores institucionais nesta área.

Em relação à actuação do Governo neste domínio, 
considera que têm sido tomadas as medidas 
adequadas contra a crise? Quais as que destacaria? 
De modo geral, foram dados passos muito significativos no 
âmbito do Simplex e lançadas algumas medidas, como as 
linhas de crédito PME Investe, as linhas de seguro de crédito 
para dentro da OCDE e o programa PME Consolida, que são 
positivas. É justo dizê-lo.

Mas continua a haver muito por fazer. O funcionamento 
da Justiça, onde as reformas não têm produzido o efeito 

desejado, merece nota negativa. Na actual conjuntura, era 
importante que a cobrança de dívidas e outras matérias 
com implicações na vida das empresas funcionassem com 
rapidez e eficácia.

O que, na sua opinião, poderá ou deverá ser feito, 
quer pelas Associações empresariais quer pelas 
entidades oficiais, para apoiar as empresas nesta 
conjuntura? Nomeadamente, para combater o 
eventual encerramento de algumas empresas e 
consequente aumento do desemprego?
Entre os países da União Europeia de dimensão comparável 
à nossa, somos, a seguir à Grécia, a economia onde o peso 
das exportações no PIB é mais baixo. Mais grave, desde a nos-
sa adesão à então CEE, a parcela da nossa produção que é 
exportada aumentou uns meros 3,3 pontos percentuais (de 
31,3 por cento para 33,6 por cento). É esta a nossa dimen-
são, infelizmente, e o peso económico é proporcional. Somos 
uma pequena economia demasiadamente fechada e que, ao 
contrário de outros países, não tem sido capaz de aproveitar 
as oportunidades que a integração europeia e, em geral, a glo-
balização, nos abriram e nos abrem.

“Outro facto que nos deveria preocupar a 
todos é a excessiva concentração das nossas 
exportações num número reduzido de 
empresas.”

Outro facto que nos deveria preocupar a todos é a excessiva 
concentração das nossas exportações num número reduzi-
do de empresas. Em 2006, existiam em Portugal cerca de 28 
mil empresas exportadoras, num total de cerca de 350 mil, 
mas as 20 maiores representavam mais de 30 por cento do 
total das nossas exportações.

Estes factos evidenciam o caminho que ainda temos de 
percorrer nessa frente decisiva que é a internacionalização 
das empresas portuguesas, ou seja, é sobretudo indispen-
sável que um muito maior número de empresas passe a 
exportar regularmente.

Ainda neste domínio, qual o relacionamento que 
a AEP mantém com o Governo, nomeadamente 
com o Ministério da Economia e Inovação e seus 
organismos?
Mantemos uma relação cordial, civilizada e de respeito mú-
tuo, mas de total independência no que toca às decisões. 
Apoiamos quando temos de apoiar e vamos continuar a cri-
ticar, como até aqui, sempre que uma decisão do Governo 
venha a afectar as empresas e os empresários. 

Sabemos o que queremos e qual o caminho certo para as 
empresas portuguesas. Não pedimos nada; só pugnamos pe-
los apoios certos e necessários à sustentabilidade das empre-
sas e ao reforço da competitividade da economia nacional.
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E temos encontrado no MEI (Ministério da Economia e Ino-
vação) um parceiro interessado e, sobretudo, eficaz e que 
pôs em prática as medidas em que acordamos.

Em seu entender, o que podem fazer as empresas 
portuguesas para combater a crise? Pensa que 
isso passará pelo aumento das exportações e 
pela diversificação dos mercados de exportação? 
Pela sua internacionalização? Pela qualificação e 
especialização dos recursos humanos? Pelo aumento 
da incorporação de tecnologia nos produtos “made 
in Portugal”?
Não temos uma solução mágica anti-crise. Acreditamos e 
fomentamos nas empresas a sustentabilidade, a competiti-
vidade e a formação e qualificação dos seus activos. Temos 
de incentivar a produção de bens e serviços transaccioná-
veis de inegável valor acrescentado, que incorporem mais 
qualidade e inovação, para que as respectivas marcas sejam 
reconhecidas internacionalmente. 

As exportações para fora da Europa devem ser encaradas 
seriamente. Em 2008, as exportações portuguesas para 
Angola, Singapura, Brasil e Rússia tiveram crescimentos da 
ordem dos 20 e 30 por cento, contribuindo para compen-
sar, em parte, os decréscimos observados na maior parte 
dos nossos mercados tradicionais. Se a base de crescimento 
das nossas vendas para esses mercados emergentes fosse já 
mais significativa, estaríamos, decerto, numa situação mui-
to mais confortável.

Claramente que o caminho a seguir é a diversificação, so-
bretudo para mercados onde temos maiores facilidades de 
penetração devido a laços históricos, à língua, à proximida-
de geográfica ou cultural, que nos proporcionam vantagens 
comparativas face a outros concorrentes. 

Concretamente, estou a falar de mercados como os PALOP, o 
Brasil, a África do Sul, os países árabes (muito particularmente 
o Magrebe, de Marrocos à Líbia) e, volto a frisar, o Irão.
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Em matéria de incentivo ao “made in Portugal”, a AEP 
mantém ainda a iniciativa de promoção do consumo de 
produtos nacionais, cujo estratégia e ambição evoluirão, 
passando a adoptar a assinatura “Portugal, a nossa primei-
ra escolha”, depois de uma fase de lançamento, em que o 
apelo foi “Compro o que é nosso”. Para esta nova campa-
nha temos um orçamento de 1,5 milhões de euros.

Quais as principais acções que a AEP desenvolve neste 
domínio (exportação, internacionalização, formação 
de recursos humanos, etc.)? E quais os mercados 
externos em que aposta?
Ainda com o mesmo objectivo de incrementar as nossas 
exportações, a AEP assinou este ano dois protocolos: um 
com a Feira Internacional de Luanda e outro com a ZAO 
Expocentre, gestora do maior centro de feiras e congressos 
da Rússia, em Moscovo, com vista à organização conjunta 
de feiras nestas duas cidades, através da Exponor. 

Ainda este ano, a parceria com a Feira Internacional de Lu-
anda terá tradução prática com a realização dos dois pri-

meiros certames, de âmbito sectorial, estando já previstos 
mais cinco para 2010. Internacionalizando a actividade da 
nossa Exponor, estamos também a apoiar a internacionali-
zação das empresas portuguesas e a reforçar a sua capaci-
dade competitiva além-fronteiras.

“Acreditamos e fomentamos nas empresas 
a sustentabilidade, a competitividade e a 
formação e qualificação dos seus activos.”

No que respeita à formação de recursos humanos, a AEP 
tem cerca de 44 mil efectivos em formação, 24 mil dos 
quais inscritos nas novas oportunidades.

Que papel desempenham as feiras neste processo?
As feiras constituem uma excelente plataforma para se con-
cretizarem negócios. São um palco decisivo para as empre-
sas mostrarem o que valem. Quer em produtos, quer em 
estratégia e inovação. 
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Com 65 anos, José António Barros, 
engenheiro de formação, assumiu 
com naturalidade, em 2008, o desa-
fio de presidir aos destinos da AEP 
que representa um universo de mais 
de 2.300 associados. Nomeado em 
Conselho Geral desta associação com 
o apoio do anterior presidente, Lud-
gero Marques, o dirigente marcou a 
internacionalização como a aposta 
da AEP para o seu mandato.
Conta com uma vasta experiência 
empresarial, onde se destaca a CINCA 
– Companhia Industrial de Cerâmica, 
de que foi fundador, administrador e 
presidente. Ocupou igualmente car-
gos de responsabilidade em diversas 
empresas, sendo também de realçar 
a sua ligação à banca (BPI e BCI), a 
sociedades de investimento e ao ca-
pital de risco. No mundo associativo, 
e além da AEP, desempenhou várias 
funções ao longo da sua carreira. 
Na área da cultura, o seu nome está li-
gado à Fundação de Serralves, de que 
foi fundador e administrador, à Funda-
ção Eça de Queiroz e à Associação dos 
Amigos do Coliseu do Porto, de que é 
presidente executivo desde 1996.

perfil de empresário

A Exponor, participada da AEP nesta área, é um caso de su-
cesso e é internacionalmente reconhecida a sua capacidade, 
tendo o respectivo director-geral assento na direcção da UFI, a 
organização internacional representativa desta indústria.

Na sua opinião, quais as condições e os factores 
que julga serem indispensáveis para que as 
empresas portuguesas sejam mais competitivas 
internacionalmente? 
Para serem competitivas internacionalmente, as nossas em-
presas terão de conquistar maiores índices de produtivida-
de, que possibilitem, num contexto de moderação salarial 
como aquele que as dificuldades actuais aconselham, re-
duzir os custos laborais unitários relativamente aos nossos 
concorrentes e, assim, aumentar a competitividade e con-
quistar melhores quotas de mercado. Numa palavra, terão 
de produzir eficientemente.

Mas, não basta produzir eficientemente; é preciso vender 
eficazmente. Para isso, as empresas portuguesas terão de 
alargar as suas cadeias de valor e adquirir as competências e 
conhecimentos necessários para conceberem de forma ino-
vadora produtos desejados e reconhecidos pelos mercados. 
Isto é, têm de ter uma estratégia de inovação e pesquisa 

permanentes, para disporem sempre de produtos adequa-
dos aos gostos e necessidades dos consumidores. 

O valor “perdido” pelas empresas que se limitam a fabricar 
bem produtos de alta qualidade, mas que são concebidos 
e comercializados por empresas estrangeiras é enorme. A 
retenção dessa parcela de valor passa por formas mais exi-
gentes de internacionalização das nossas empresas, o que 
implica um melhor conhecimento dos mercados, um acom-
panhamento e uma presença mais consistentes e um maior 
controlo dos canais de distribuição, até ao cliente final. Não 
nos podemos limitar a vender ao estrangeiro; temos de ven-
der no estrangeiro!

Para este ano, quais as perspectivas da AEP para as 
empresas nacionais perante a actual conjuntura?
A conjuntura económica é adversa, mas perante esta crise 
encaro com relativo optimismo o aumento das exportações. 
É imprescindível, para ultrapassarmos não só a presente 
crise, mas, sobretudo, os graves problemas estruturais que 
afectam a economia portuguesa. 

A crise será naturalmente resolvida. O desafio será o pós-crise.
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A CIN é líder ibérica no mercado de tin-
tas e vernizes com uma quota superior 
a 35 por cento no mercado nacional e 
de 9 por cento no mercado espanhol. O 
volume de vendas chegou, em 2008, aos 
216,9 milhões de euros, tendo apenas 
descido 2,3 por cento em relação a 2007. 
Um grande resultado face à quebra acen-

CIN dEfENdE SAúdE COM INOvAçõES
Um produto anti alérgico que está a contribuir para diminuir a intensidade e a 
frequência de crises asmáticas e uma nova unidade de tratamento de emissões 
gasosas são as grandes inovações da CIN na actualidade. Quase um século de vida 
dedicado ao fabrico de tintas para múltiplas aplicações, e que levou a empresa a 
figurar entre os maiores 50 fabricantes mundiais. 

tuada nos dois mercados de tintas: o por-
tuguês desceu cerca de cinco por cento e 
o espanhol sofreu uma quebra de 20 por 
cento. Em oposição, a CIN Angola cres-
ceu cerca de 30 por cento.

Os responsáveis da empresa falam de 
“excelente resiliência do modelo de 

negócio em relação ao comportamen-
to negativo do mercado” e, perante a 
forte recessão da economia mundial, 
apostam numa estratégia de gestão 
“que privilegia o levantamento e a 
avaliação constantes de todos os cus-
tos da cadeia de valor e no reforço e 
apoio aos parceiros de negócio, numa 



EMPRESAS

Portugalglobal // Maio 09 // 23

CIN
Corporação Industrial  
do Norte, S.A.

Estrada Nacional 13 (km 6)
Apartado 1008
4471-909 Maia
Tel.: +351 229 405 000

customerservice@cin.pt 

www.cin.pt 

altura em que as parcerias fazem ainda 
mais sentido”.

Actualmente, a CIN já detém 91 por 
cento do capital da sociedade francesa 
Artilin, cujo negócio está centrado no 
fabrico de tinta anti-insectos e anti-áca-
ros. É um produto inovador, resistente 
ao desenvolvimento de qualquer tipo 
de fungos, capaz de ajudar a combater 
a asma e alguns problemas alérgicos 
típicos de certas épocas do ano. Para 
além disso, o Artilin 3A é o único pro-
duto em Portugal com a comercializa-
ção autorizada pela direcção Geral de 
Saúde e recomendado pela Associação 
Portuguesa de Asmáticos.

Também é considerada pioneira no do-
mínio do tratamento de emissões gaso-
sas. Acaba de inaugurar na fábrica CIN, 
da Maia, uma solução tecnologicamente 
inovadora ao nível da Península Ibérica, 
destinada a tratar os compostos orgâ-
nicos voláteis (COv). A nova unidade 
permite o cumprimento integral dos va-
lores limite de emissão dos COv para a 
atmosfera, impostos quer pela legislação 
europeia, quer pela nacional. 

foi através de parcerias que a CIN con-
quistou uma posição invejável no mer-
cado espanhol. depois da compra, em 
1994, da Barnices valentine, “uma ope-
ração indispensável para a conquista do 
mercado, só possível através de uma 
marca já implantada”, a CIN criou os de-
cocenters. Estas lojas, próprias ou fran-
chisadas, por todo o território espanhol, 
levaram ao reconhecimento da marca 
CIN, a relações muito próximas com o 

do grupo CIN, a empresa tem segui-
do uma estratégia de crescimento. 
Em 2000 adquiriu a NITIN, em 2005 
a Ibercoat, fabricante de tintas em pó, 
em 2006, a Proitesa, fabricante de tin-
tas de Tenerife, e, em 2007, reforça a 
posição na italiana tintas Bartolomeo 
e compra a divisão de acabamentos 
industriais da Robbialac. 

A CIN é dona de uma das histórias de 
sucesso mais antigas no seio da indús-
tria portuguesa. foi fundada em 1917 
e a atitude inovadora foi sempre a sua 
marca. foi a primeira empresa de tin-
tas a acabar com o secretismo das for-
mulações, a fazer amostras para testar 
nos clientes, a iniciar a internaciona-
lização, a apostar em parcerias inter-
nacionais e a ser cotada em bolsa. O 

Colormix, que foi criado no início da 
década de noventa, foi um novo con-
ceito de comercialização de tintas de-
corativas que consistia num sistema 
informatizado de afinação automática 
de cerca de 5.000 cores, marcando 
um passo em frente considerado ful-
cral para o sucesso da empresa. 

“A CIN é líder ibérica no 
mercado de tintas e vernizes 
com uma quota superior a 
35 por cento no mercado 
nacional e de 9 por cento no 
mercado espanhol.”

cliente final e inverteram a tendência 
dominante de então, em que os distri-
buidores tinham todo o poder negocial.

desde 2000, e tendo sempre em vista 
o reforço das vantagens competitivas 

mailto:customerservice@cin.pt
http://www.cin.pt
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Em polaco Biedronka tem um duplo 
significado. Quer dizer ‘joaninha’ e é 
também o nome escolhido pelo grupo 
Jerónimo Martins para a sua cadeia de 
lojas de bens alimentares espalhadas 
por toda a Polónia. Está para os consu-
midores polacos como os supermerca-
dos Pingo doce para os portugueses. A 
primeira é líder destacada no mercado 
polaco de retalho alimentar. O Pingo 
doce surge no lugar cimeiro dos super-
mercados portugueses.

O grupo Jerónimo Martins é um gi-
gante português no negócio do reta-
lho alimentar. Em 2008, registou uma 
facturação de 6,9 mil milhões de euros 
e emprega cerca de 53.500 trabalha-
dores. O negócio na Polónia, 13 anos 
depois do seu começo, é responsável 

Grupo JeróNImo martINs 
dOMINA RETAlhO

Um descendente directo de uma pequena mercearia no Chiado tornou-se um grande 
nome da distribuição europeia. As marcas Pingo Doce e Biedronka lideram nos 
mercados português e polaco e são a face mais visível de uma estratégia empresarial 
de grande sucesso.

por 51 por cento daquele valor e tam-
bém representa cerca de metade da-
quela força de trabalho. Ninguém diria 
que na génese deste negócio de gran-
de sucesso esteve a compra há várias 
dezenas de anos de uma mercearia no 
Chiado pela família Soares dos Santos.

daí nasceu, no início da década de oi-
tenta, a aposta no negócio da distribui-
ção alimentar. O ponto de viragem foi a 
criação de uma empresa de supermer-
cados e a realização de uma joint-ven-
ture com um grande retalhista belga de 
onde nasceram os supermercados Pin-
go doce. Em meados da década de no-
venta, a Jerónimo Martins avança para 
a internacionalização do modelo de ne-
gócio e o mercado polaco surge, desde 
o início, como a grande prioridade.

A presença neste grande mercado do les-
te europeu constitui um eixo estratégico 
vital para o grupo. As primeiras lojas da 
Biedronka surgiram ali em 1995 e, três 
anos mais tarde, o grupo Jerónimo Mar-
tins tornou-se o único proprietário da 
cadeia que contava então com 243 lo-
jas. hoje, está presente em cerca de 500 
cidades e vilas, conta com 1.359 lojas, 
é a grande distância a maior cadeia de 
retalho alimentar no país, é reconhecido 
por cerca de 95 por cento dos polacos 
e mais de metade da população é con-
sumidora habitual dos seus produtos. 
Reflexo do reconhecimento é a presença 
de dois milhões de clientes por dia nas 
lojas Biedronka. Os números estão calcu-
lados e o segredo é corresponder sempre 
às expectativas dos consumidores que, 
assegura fonte da empresa, “sabem que 
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cumprimos a missão de disponibilizar, 
todos os dias, produtos alimentares cui-
dadosamente seleccionados de elevada 
qualidade e a baixo custo”.

Na distribuição alimentar em Portugal, o 
grupo opera com as marcas Pingo doce 
(supermercados), feira Nova (hipermerca-
dos) e Recheio (cash & carry e platafor-
mas de food service), sendo líder desta-
cado no segmento dos supermercados. 
Tem 340 unidades Pingo doce de norte a 
sul do país, reorganizadas em 2008 com 
a integração de todas as lojas até 2.500 
metros quadrados sob a insígnia Pingo 
doce e a manutenção das grandes super-
fícies sob a insígnia feira Nova.

Só no último ano, o grupo adquiriu 77 
lojas em Portugal e 205 lojas na Polónia, 
o que representou um grande reforço das 
marcas Pingo doce e Biedronka. figura 
entre os 250 maiores retalhistas mundiais 

na 106ª posição, está entre as 300 empre-
sas globais de média dimensão que apre-
sentam um perfil de elevado crescimento, 
segundo a Standard & Poor, está entre as 
seis empresas do PSI-20 que cumprem 
mais de 85 por cento das recomendações 
da CMvM e viu ser-lhe atribuído o pré-
mio para o melhor relatório e contas de 
2007 pela deloitte, diário Económico e 
Semanário Económico. 

Pode haver uma nova aragem no mo-
delo de ensino em Portugal. Pelo me-
nos, essa é a aposta dos responsáveis 
da Nautilus, ao criarem o conceito de 
escola interactiva. Com a Uni Net – uma 
mesa interactiva com computador inte-
grado – todos os alunos e professores 
podem deixar de lado os cadernos e os 
manuais escolares. A ideia é criar uma 
escola mais inteligente e inovadora, in-
tegrando as tecnologias de informação 
e comunicação de forma a potenciar 

NautIlus RENOvA 
MOdElO dE ENSINO

Foi há dez anos que a Nautilus mudou de vida e apostou 
na criação de soluções inovadoras com incorporação 
tecnológica. Uma revolução no tradicional fabrico de 
mobiliário escolar que pode contribuir para alterar o 
paradigma do ensino em Portugal.

o trabalho pedagógico. Com apenas 
uma pen drive no bolso, o estudante 
pode transportar todos os conteúdos 
necessários para estudar. O sistema 
não exclui ninguém e permite ainda a 
ligação à Internet de um aluno doente, 
em casa ou no hospital.

Em 1999, a Nautilus estudou o merca-
do e abandonou o fabrico de mobiliá-
rio tradicional. Segundo a empresa, a 
grande oportunidade estava numa fra-

mailto:comunicacao@jeronimo-martins.pt
http://www.jeronimomartins.pt
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ca oferta concorrente e no panorama 
geral do mercado, saturado por pro-
dutos já ultrapassados. O volume de 
negócios tem crescido ao ritmo de 30 
por cento ao ano, desde 2003, quando 
se iniciaram os grandes investimentos 
para a produção de material com incor-
poração tecnológica e estima-se, para 
2009, que ultrapasse os 12 milhões de 
euros. A Uni Net é exportada para Es-
panha e Reino Unido e recebeu há dois 
anos, na Suíça, o “Worlddidac Award”, 
o maior galardão mundial para a inova-
ção no domínio da educação.

Outra grande inovação da empresa para 
o ensino foi o Netboard, uma estação 
interactiva que incorpora um quadro in-
teractivo, um projector de curta distância 
e um computador, com uma estrutura 
móvel que permite regular a altura para 
uma criança ou adulto e transportar fa-
cilmente de lugar. desde Maio de 2007, 
no reconhecimento da introdução de no-
vas tecnologias num sector essencial, a 
Nautilus passou a integrar a rede de PME 
inovadoras da COTEC.

Mas não é apenas no domínio da 
educação – onde preenche toda a 

oferta de mobiliário escolar, desde o 
pré-escolar até ao universitário – que 
a empresa esgota as suas competên-
cias. fornece também bibliotecas, 
auditórios, igrejas e museus. ficou 
como uma referência o fornecimen-

Nautilus
Rua Senhora da livração, 1250
4424-909 Gondomar
Tel.: +351 224 507 420

marknet@nautilus.pt 

www.nautilus.pt 

“A Uni Net é exportada para 
Espanha e Reino Unido e 
recebeu há dois anos, na 
Suíça, o ‘Worlddidac Award’, 
o maior galardão mundial 
para a inovação no domínio 
da educação.”

to e a instalação do mobiliário da 
nova igreja da Santíssima Trindade 
em fátima, do auditório de direito 
da Universidade Católica do Porto e 
das 6.000 Estações Interactivas Net-
board para as escolas básicas do 2º e 
3º ciclo e secundárias um pouco por 
todo o país.

Para tanto, a Nautilus conta com dois 
grandes vectores estratégicos no seu 
desenvolvimento: a inovação e a qua-
lidade. Para além de cumprir todos os 
requisitos de certificação, a empresa 
esforça-se por apresentar no mercado 
de mobiliário escolar, se possível todos 
os anos, novas soluções, de que a Uni 
Net e a Netboard são o exemplo má-
ximo, embora a Ergos, uma linha de 
mesas e cadeiras em polipropileno, 
também tenha alcançado um grande 
sucesso de vendas.

A empresa tem olhares e estratégias 
diferentes para os seus dois grandes 
mercados de exportação. Enquan-
to no Reino Unido a estratégia é a 
grande distribuição, em Espanha, as 
vendas foram entregues a uma rede 
de agentes. 
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cabo verde

Marcado por uma agricultura de subsistência, que não permite 
satisfazer as necessidades da população, e pela emigração em larga 
escala, Cabo Verde aproveitou os investimentos ali realizados, 
maioritariamente por empresas portuguesas, para aumentar as 
suas exportações para os mercados da UE e conseguir níveis de 
crescimento assinaláveis. 
Cabo Verde já não pertence ao grupo de países de baixo rendimento 
e a reorientação da sua economia para o sector dos serviços, 
nomeadamente o turismo, tem constituído o verdadeiro motor do 
seu crescimento e já representa quase metade do emprego do país. 

morabeza e oportunidades
> Por joão PEdro PErEira, rEPrEsEntantE da aiCEP EM Cabo VErdE
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“Cabo Verde, apesar  
da pequena dimensão  
da economia, é um parceiro 
importante de Portugal  
em termos comerciais  
e enquanto destino das 
nossas exportações.”

Cabo Verde é caracterizado pela estabi-
lidade social, política e económica que 
se conjuga com um bom ambiente de 
negócios, à dimensão do país, e com as 
singularidades de um arquipélago.

Nos últimos cinco anos, atingiu uma 
taxa média de crescimento superior a 6 
por cento e passou a integrar o Grupo 
de Países de Desenvolvimento Médio, 
segundo a classificação adoptada pelo 
Banco Mundial. A integração na OMC, 
em 2008, foi importante e vai resultar 
numa diminuição das taxas alfandegá-
rias a partir de 2011. 

Em Cabo Verde o PIB por habitante é o 
dobro da média do Continente Africa-
no. Se tivermos em conta a ausência de 
recursos naturais relevantes, estes da-
dos atestam as opções consistentes das 
autoridades cabo-verdianas. Ao efectu-
armos uma comparação com os PALOP, 
em termos de PIB por habitante, Cabo 
Verde, está numa posição de liderança 
e só Angola se aproxima.

O programa de governo cabo-verdiano 
tinha como objectivo de crescimento 
económico, para o período de 2006 a 
2011, taxas na ordem dos dois dígitos. 
Porém, a crise mundial e o abrandamen-
to económico poderão afectar o sector 
externo da economia cabo-verdiana, 
tendo em conta a importância das re-
messas dos emigrantes, das receitas do 
turismo e da ajuda externa para o equi-
líbrio da balança de pagamentos.

Cabo Verde, apesar da pequena di-
mensão da economia, é um parceiro 
importante de Portugal em termos co-
merciais e enquanto destino das nossas 
exportações. Quanto ao investimento, 
os 250 milhões de euros investidos por 
Portugal, nos últimos 15 anos, naquele 
território colocam Cabo Verde como 30º 
destino do nosso IDPE.

No território, a AICEP tem feito um es-
forço para identificar mais oportuni-
dades para as empresas portuguesas. 
Desde finais de Fevereiro, divulgámos 18 
concursos públicos, com bons resultados 
para as empresas portuguesas em áreas 
tão díspares como a prestação de servi-
ços de consultoria técnica especializada 
financeira ou projectos de construção.

No apoio de proximidade que oferece-
mos às empresas e que tem no Serviço 
de Apoio à Empresa o seu marco em-
blemático, temos resultados positivos 

e pelos laços históricos, mas também 
pelas semelhanças em termos do orde-
namento jurídico, pelo sucesso da polí-
tica de cooperação e pela forma como 
os produtos e serviços portugueses são 
normalmente preferidos.

O empresário português deve abordar 
este mercado ciente de que vai encon-
trar um ritmo diferente do português e é 
natural que algumas questões demorem 
mais tempo a resolver. Porém, este aspec-
to pode ser equilibrado pela facilidade de 
acesso aos responsáveis institucionais.

As empresas portuguesas beneficiam 
também da presença da banca nacio-
nal, através do Banco Comercial do 
Atlântico e do Banco Interatlântico 
(ambos da CGD); do Banco Cabo-Ver-
diano de Negócios (BANIF); e do Banco 
Espírito Santo de Cabo Verde (BES).

Para além das oportunidades na área 
das infra-estruturas (estradas, portos, 
aeroportos, produção e distribuição de 
energia, redes de água e saneamento, 

com a concretização de negócios, tan-
to nas visitas empresariais que temos 
apoiado, como no apoio directo que 
damos no mercado. 

Oportunidades para as 
empresas portuguesas
Cabo Verde é um mercado pequeno 
mas interessante para as empresas 
portuguesas. Pela proximidade cultural 
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hospitais, escolas, universidade, edi-
fícios públicos, transportes terrestres 
e marítimos, pescas) podemos ainda 
identificar oportunidades nas mais di-
versas áreas das consultorias especiali-
zadas e nos sectores em que Portugal 
já é líder de mercado, como os bens ali-
mentares, bebidas, materiais de cons-
trução, cerâmica doméstica e vidro, 
têxteis, máquinas e aparelhos eléctricos 
e máquinas e aparelhos mecânicos.

Consideramos sectores privilegiados 
de negócio as pescas e transformação 
conserveira, os transportes inter-ilhas, 
os serviços (turismo e imobiliário, fi-
nanceiros, marketing e publicidade), 
turismo (hotelaria e golfe) e a distri-
buição alimentar.

Relevantes são as privatizações em cur-
so e em perspectiva da Cabenave (es-
taleiros navais), Emprofac (importação 
e distribuição de produtos farmacêuti-
cos), TACV (transportes aéreos) e Ena-
por (gestão dos portos). 

Visita oficial com 
resultados positivos
A recente visita do Primeiro-ministro 
português a Cabo Verde teve um im-
portante significado, quer pela dimen-
são da comitiva quer pelos resultados 
obtidos. Do ponto de vista da AICEP, 
há a destacar a criação do Serviço de 
Apoio à Empresa na Representação da 
Cidade da Praia, uma nova funciona-
lidade para apoiar as empresas portu-
guesas no mercado. 

No âmbito desta visita oficial, e entre os 
acordos assinados, merecem destaque o 
Protocolo alargado de cooperação entre 
a AICEP, o Gabinete do Plano Tecnológi-
co e a ADEI (Agência de Desenvolvimen-
to Empresarial e Inovação de Cabo Ver-
de) para o estabelecimento de relações 
institucionais de cooperação e fomento 
de parcerias empresariais; o memorando 
de entendimento entre o Ministério das 
Finanças e da Administração Pública de 
Portugal e o Ministério das Finanças e da 
Administração Pública de Cabo Verde, re-
lativo à ampliação da linha de crédito de 
100 milhões de euros para 200 milhões 
de euros para permitir o financiamen-
to de novos projectos e infra-estruturas 

encontro com o presidente da república de cabo verde, pedro pires

assinatura de acordo de criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros 

José sócrates com o primeiro-Ministro José Maria neves e a presidente da câmara do Mindelo
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“o empresário português 
deve abordar este mercado 
ciente de que vai encontrar 
um ritmo diferente do 
português e é natural que 
algumas questões demorem 
mais tempo a resolver. 
Porém, este aspecto pode ser 
equilibrado pela facilidade 
de acesso aos responsáveis 
institucionais.”

Pontos fortes Pontos fracos

•  Língua e história comuns.
• Afinidade cultural.
•  Preferência do consumidor por 

produtos portugueses.
•  Acesso fácil aos responsáveis 

institucionais.
•  Melhor conhecimento do mercado 

do que a concorrência.

• Recursos humanos com pouca 
preparação técnico-profissional.
• Lentidão de processos.
• Burocracia.
• Baixos índices de produtividade.
•  Excesso de confiança dos 

empresários portugueses e 
algum facilitismo pelo melhor 
conhecimento do mercado do que a 
concorrência.

Oportunidades Ameaças

• Quota de mercado bastante elevada.
•  Facilidade de penetração dos 

produtos.
•  Procura do consumidor por maior 

qualidade nos produtos e serviços.
•  Crescimento da população e 

consequente aumento na procura.
•  Necessidade de desenvolvimento e 

de infra-estruturas.

• Crescimento da quota de mercado 
de países concorrentes.
• Taxas alfandegárias elevadas para a 
importação de produtos.
•  Diminuição das remessas dos 

emigrantes e consequente 
diminuição do poder de compra.

•  Aumento da oferta de produtos/
serviços e da presença de empresas 
de países terceiros.

•  Aumento da exigência dos países 
doadores, para que os concursos 
públicos de programas por si 
financiados sejam favoráveis às 
empresas dos seus países. 

ANáLISE SWOT DO MERCADO

aicep Portugal Global 
em Cabo Verde
Caixa Postal 215
Encosta da Achada de Santo António
Face ao Palácio do Governo Chã d’Areia
Praia – Santiago
Cabo Verde
Tel: +238 262 14 74 
Fax: +238 262 14 75 

aicep.praia@portugalglobal.pt 

portuárias; e a adenda ao contrato de 
empréstimo celebrado entre Cabo Verde 
e Portugal de 40 milhões de euros para 
o montante máximo de 100 milhões de 
euros no sentido de financiar novos pro-
jectos de infra-estruturas rodoviárias. 

Na área das energias renováveis e am-
biente é de salientar o memorando de 
entendimento entre o Ministério das 
Finanças e da Administração Pública 
português e o Ministério das Finanças e 
da Administração Pública de Cabo Ver-
de relativo à criação da linha de crédito 
de 100 milhões de euros destinada a 
projectos nestes domínios.

Verde (DGPE) e a empresa portuguesa 
RESUL para o fornecimento de con-
tadores de energia; o acordo entre a 
SOFID – Sociedade Financeira para o 
Desenvolvimento SA, o BCA - Banco 
Comercial do Atlântico e a Caixa Ge-
ral de Depósitos, no montante de 5 
milhões de euros para apoio à inter-
nacionalização das empresas portu-
guesas e promoção de projectos pro-
dutivos em Cabo Verde; o acordo en-
tre a SOFID, o BES e o BESCV - Sucur-
sal do Banco Espírito Santo em Cabo 
Verde (com o mesmo objectivo e valor 
do anterior); o acordo entre BI - Banco 
Interatlântico e a CGD, (com o mes-
mo valor e objectivo do anterior); e o 
acordo entre a Portugal Telecom e a 
CVTelecom para a instalação do Cabo 
Marítimo de Telecomunicações. 

O balanço desta visita oficial foi extre-
mamente positivo, fez aumentar o in-
teresse dos empresários neste mercado 
e o número de solicitações recebidas na 
nossa representação. 

A nível empresarial há a referir o con-

trato tripartido entre a ELECTRA, a Di-

recção Geral de Património de Cabo 

Em novembro teremos a Feira inter-
nacional de Cabo Verde em s. Vicen-
te. Este certame anual, de natureza 
comercial, abrange empresas de to-
dos os sectores de actividade. no ano 
de 2008 a Feira realizou-se na Cidade 
da Praia (santiago), entre 19 e 23 de 
novembro, e reuniu 124 empresas de 
4 países: Portugal (53), Cabo Verde 
(30), brasil (30) e Canárias (11). 

Feira internacional  
de cabo verde
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PORTUGAL – CABO VERDE
exportações cresceM  
de ForMa constante

Cabo Verde, fora do espaço europeu, é um dos bons clientes de Portugal. ocupou, 
nos últimos anos e de forma consistente, um lugar entre os oito principais destinos 
das nossas exportações extracomunitárias e, face às taxas médias de crescimento da 
sua pequena economia, impõe-se como um parceiro a ter cada vez mais em conta.

Cabo Verde é, fora do espaço da União 
Europeia, um parceiro comercial de 
Portugal com algum relevo. Economia 
de pequena dimensão, representou, 
em 2008, 0,7 por cento das nossas ex-
portações totais, embora, no que se re-
fere à origem das nossas importações, 
a sua posição seja ainda mais modesta. 
Na hora que passa, e quando se pensa 
que “o pior já passou” – a economia 

cresce e o Banco Mundial premiou 
Cabo Verde com a saída do lote dos 
países de mais baixo rendimento – a 
aposta é o desenvolvimento.

Em 2008, Cabo Verde foi o 18º prin-
cipal cliente de Portugal, posição que 
reflecte o período de 2003 a 2007, no 
qual a sua oscilação no ranking dos 
clientes de Portugal se manteve sempre 

entre as 18ª e a 21ª posições, sendo de 
realçar que fora de espaço Comunitá-
rio, se tenha encontrado quase sempre 
no grupo dos oito primeiros.

As trocas comerciais bilaterais têm vindo 
a crescer ao longo dos anos mais recen-
tes, graças ao aumento constante das 
exportações portuguesas para o mercado 
cabo-verdiano, já que as vendas de Cabo 
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EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007 2008 var.a

Exportações 139,6 148,8 189,7 228,0 259,1 17,0%

Importações 10,8 7,5 7,1 7,3 9,0 -2,6%

Saldo 128,8 141,3 182,6 220,7 250,1 -

Coef. Cobertura (%) 1 289 1 978 2 664 3 135 2 890 -

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

Verde a Portugal têm tido um compor-
tamento irregular e com tendência para 
o decréscimo. Deste modo, a balança 
comercial bilateral, tradicionalmente de-
sequilibrada, tem apresentado saldos po-
sitivos crescentes a favor do nosso país.

No quadro das nossas exportações, o 
grupo das máquinas e aparelhos surge 
à cabeça com mais de 20 por cento do 
total exportado para Cabo Verde. Refi-
ra-se que até 2007, ano em que repre-
sentou mais de 24 por cento do total, 
o peso do grupo máquinas e aparelhos 
tinha vindo a reforçar-se, mas os re-
sultados de 2008 mostram uma perda 
de quota, em benefício sobretudo dos 
grupos constituídos pelos minerais e 
minérios e os metais comuns.

Os dados do ano passado mostram ain-
da uma significativa aproximação dos 
três grupos de produtos que se seguem 
às máquinas e aparelhos na lista das 
principais exportações para Cabo Ver-
de, ou seja, produtos alimentares que 
continuam na segunda posição, mine-
rais e metais comuns, todos eles com 
quotas à volta dos 12 por cento.

Quanto às importações portuguesas de 
Cabo Verde, as primeiras posições têm 
sido ocupadas pelo calçado e pelo ves-
tuário (34,4 por cento e 22,2 por cento 
do total, respectivamente), produtos 
em grande parte fabricados pelas em-
presas portuguesas instaladas em Cabo 
Verde, ao abrigo do regime das Empre-
sas Francas. Destaque para a evolução 
divergente, durante o ano de 2008, 
com o calçado a aumentar, de forma 
significativa, os seus valores, e o vestuá- 
rio a registar uma quebra acentuada.

Para além do calçado e do vestuário, as 
outras importações que podem consi-
derar-se regulares ao longo do tempo, 

reduzem-se aos produtos agrícolas e ali-
mentares, cujos valores ficam, contudo, 
muito aquém dos registados para os dois 
primeiros grupos. Embora ocupando a 
3ª posição em 2008 e o 4º lugar nos dois 
anos anteriores, o grupo das máquinas 
e aparelhos não traduzirá, porém, quais-
quer fluxos regulares de exportação de 
produtos cabo-verdianos, corresponden-
do a outros tipos de operações, relacio-
nadas sobretudo com a movimentação 
de máquinas e equipamentos do sector 
da construção ou no quadro de opera-
ções de desinvestimento.

tante como mercado receptor e assume 
um papel muito secundário enquanto 
emissor de turistas para Portugal.

Investimento
As relações de investimento entre Por-
tugal e Cabo Verde situam-se em níveis 
relativamente modestos, apesar do peso 
que o nosso país tem no total de investi-
mento estrangeiro em Cabo Verde. Este 
país representou não mais de 0,12 por 
cento dos investimentos de empresas 
portuguesas no exterior em 2008, o que 
correspondeu à 28ª posição de país re-
ceptor de IDPE, a nível mundial. Como 
investidor em Portugal, a sua posição é 
ainda mais irrelevante: 63º lugar entre os 
países emissores de IDE, em 2008.

Apesar de no período posterior ao ciclo 
de privatizações em Cabo Verde, entre 
2003 e 2008, muitas empresas portu-
guesas terem investido no país (Portu-
gal Telecom, Petrogal, CGD, EDP, Mon-
tepio Geral ou águas de Portugal), o 
investimento português evoluiu sempre 
de forma muito irregular e, em 2007 
e 2008, aconteceram mesmo investi-
mentos líquidos negativos. Para esta 
situação concorreram as operações de 
desinvestimento efectuadas pelo agru-
pamento EDP/ADP na empresa cabo-
verdiana de electricidade e água Electra 
e outras, no sector financeiro.

Mesmo assim, com a instalação de uni-
dades industriais e com a privatização 
activa no processo de privatizações, Por-
tugal ocupa um lugar cimeiro entre os in-
vestidores estrangeiros em Cabo Verde, 
estimando-se em cerca de 250 milhões 
de euros o total investido nos últimos 15 
anos. Quase todos os sectores da eco-
nomia cabo-verdiana foram abrangidos, 
mas o destaque vai para as comunica-
ções, banca e seguros, turismo e hotela-
ria, energia, comércio e construção. 

“Em 2008, Cabo Verde 
foi o 18º principal cliente 
de Portugal, posição que 
reflecte o período de 2003 a 
2007, no qual a sua oscilação 
no ranking dos clientes de 
Portugal se manteve sempre 
entre as 18ª e a 21ª posições, 
sendo de realçar que fora de 
espaço Comunitário, se tenha 
encontrado quase sempre no 
grupo dos oito primeiros.”

Quanto aos serviços, e ao contrário do 
que sucede com a sua balança global 
neste sector, Cabo Verde apresenta com 
Portugal um saldo fortemente negati-
vo. É, contudo, um desequilíbrio muito 
menos significativo do que aquele que 
se verifica no comércio de mercadorias, 
não só em termos da dimensão dos 
saldos, mas também no que se refere 
às respectivas taxas de cobertura das 
importações pelas exportações.

Na área do turismo, a situação é com-
pletamente diferente. Neste sector, 
Cabo Verde ocupa uma posição impor-
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Cabo Verde é hoje um caso raro de suces-
so, se não único, entre os Países em De-
senvolvimento e, sobretudo, em áfrica. É 
uma democracia jovem mas sólida. É um 
Estado de Direito Democrático, uma re-
ferência em matéria de Boa Governação, 
de bom funcionamento das Instituições, 
de respeito pela separação de poderes e 
pela independência dos tribunais. É um 
país que defende e proclama os valores 
humanísticos e no qual são respeitados 
os Direitos Humanos. É um país que goza 
de estabilidade política e que vive em paz, 
sem conflitos interiores ou exteriores.

É, sobretudo, um país com um notável 
desempenho económico, mercê de uma 
boa governação reconhecida e validada 
pela Comunidade Internacional. Mais im-
portante do que as elevadas taxas de cres-
cimento da economia nos últimos anos (6 
por cento em 2008), cabe essencialmente 
salientar a adopção consistente de polí-
ticas macroeconómicas eficazes e sãs. A 
coerência e a perseverança constituem as 
linhas mestras de uma estratégia que per-
mitiu a Cabo Verde controlar as finanças 
públicas, definir áreas de investimento 
prioritário e obter a estabilidade cambial 
que potenciou as suas possibilidades de 
crescimento. De facto, o Acordo de Coo-
peração Cambial com Portugal, cujos dez 
anos foram no ano passado celebrados, 
ao mesmo tempo que pressupôs grande 
rigor na gestão pública, abriu as portas ao 
investimento estrangeiro e ao crescimen-
to económico sustentável do país.  

As etapas da evolução recente de Cabo 
Verde são produto do reconhecimento 
internacional do seu desempenho e po-
tenciadoras da continuação de uma tra-
jectória de sucesso: a celebração do re-
ferido Acordo de Cooperação Cambial, 
a graduação de País Menos Avançado 
(PMA) a País de Rendimento Médio 
(PRM), a adesão à Organização Mundial 
do Comércio e a aproximação à União 

destino natural  
das pMe portuguesas
>Por Graça andrEsEn GUiMarãEs, EMbaixadora dE PortUGal EM Cabo VErdE 

bem patente na intensidade do diálogo 
político desenvolvido, nos resultados 
alcançados nas mais diversas áreas da 
nossa cooperação bilateral, na pre-
sença de uma expressiva comunidade 
cabo-verdiana em Portugal e na nossa 
pertença comum ao espaço lusófono.  

No quadro das relações económicas, 
Portugal está presente nos principais 
sectores estratégicos da actividade 
económica de Cabo Verde: financeiro, 
combustíveis, telecomunicações e infra-
estruturas; constitui, simultaneamente, 
principal origem das importações e des-
tino das exportações cabo-verdianas.

A recente visita oficial do Senhor Primeiro-
Ministro a Cabo Verde afirmou-se como 
um marco no nosso relacionamento, 
elevando-o a um patamar superior que, 
para além das formas de cooperação 
tradicionais, abriu o caminho para uma 
verdadeira parceria estratégica orientada 
para a modernidade, designadamente 
nas áreas das Tecnologias de Informação 
e Comunicação, Energias Renováveis e 
Ensino Superior.

Cabo Verde perfila-se como um merca-
do de oportunidades para as empresas 
portuguesas. Ao ambiente macroeco-
nómico favorável a negócios e ao inves-
timento, acrescem as óbvias vantagens 
decorrentes de uma língua comum, de 
um meio acolhedor e de um contexto 
cultural e enquadramento jurídico fá-
ceis de apreender. 

Até pela sua dimensão, Cabo Verde 
constitui um destino natural e inte-
ressante para as nossas PME, para a 
concretização da sua estratégia de in-
ternacionalização e também para a sua 
projecção noutros mercados, designa-
damente na áfrica Ocidental.

As estratégias de penetração no mercado 
deverão, contudo, estar atentas aos níveis 
de saturação dos diferentes sectores e 
áreas de actividade, deverão acompanhar 
as necessidades estruturais do país e as 
prioridades definidas pelo governo.

Numa perspectiva a longo prazo, o ob-
jectivo estratégico do governo de fazer 
de Cabo Verde uma plataforma de bens 
e serviços entre a Europa, a áfrica e as 
Américas virá a abrir possibilidades re-
novadas para as empresas portuguesas.

Em breves palavras, Cabo Verde é um 
país dinâmico que vale a pena visitar, 
com o qual vale a pena trabalhar e em 
que vale a pena investir. 

Europeia, expressa na Parceria Especial e 
na Parceria para a Mobilidade.

As relações com Portugal são excelen-
tes, diria exemplares, e desenvolvem-se 
no contexto de uma cooperação ma-
dura e mutuamente vantajosa. A ex-
celência do nosso relacionamento está 
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proa IMPõE BOAS MARCAS

a representação, em larga escala, de marcas portuguesas de prestígio é o cartão de 
visita da Proa em Cabo Verde. o primeiro grande mercado de uma empresa muito 
vocacionada para o comércio com os países africanos de expressão portuguesa.

Em Cabo Verde, os negócios da Proa 
vão de vento em popa. O trocadilho é 
fácil e pouco imaginativo. Porém, ape-
tece usá-lo para ilustrar a implantação 
da empresa em todas as ilhas do ar-

A receita para o sucesso é simples. Três 
escritórios abertos, há dez anos, nas 
ilhas de Santiago, S. Vicente e Sal, uma 
equipa de comerciais especializados em 
fazer o acompanhamento das marcas 

de materiais – e relações muito próxi-
mas com os grandes clientes.

Desta forma, chegaram a Cabo Verde 
marcas como a cerveja Sagres, a água 
do Luso, a Cerealis, a Lactogal, a Sogra-
pe, a Sovena, a Primor, a Frutas Ribeiro 
e muitas outras. O estratega da implan-
tação em Cabo Verde foi Alberto Pinho, 
administrador, que tem como grande 
preocupação nestas ilhas “a qualidade 
do serviço e a capacidade de oferecer os 
melhores produtos ao melhor preço pos-
sível, tendo em conta, as especificidades 
do consumidor cabo-verdiano”.

Outro dos segredos da Proa é também 
a resposta em tempo recorde às neces-
sidades locais, uma das grandes vanta-
gens, segundo Alberto Pinho, “de es-
tarmos no terreno a tempo inteiro”. A 
empresa alia também o conhecimento 
do terreno à experiência adquirida e à 
constante troca de know-how com os 
diversos parceiros, sendo por isso, ac-
tualmente, um grande especialista na 
logística de contentores mistos.

Centrada nos ramos alimentar e be-
bidas e da higiene e limpeza, a Proa 
pretende no futuro próximo alargar a 
actividade a outras áreas. E pretende 
também traçar nos mercados ango-
lano, guineense e são-tomense, uma 
linha de continuidade dos bons resulta-
dos atingidos com Cabo Verde. 

Proa
sociedade de Comércio 
internacional, sa

Av. Afonso Henriques, 1462 – 3º - Sala 9 
- Edifício Olympus 
Tel.: +351 229 829 719
4450-013 Matosinhos

alberto.pinho@proa.eu 

www.proa.eu  

quipélago. Durante o ano de 2008 o 
volume de negócios chegou aos oito 
milhões de euros e a tendência é de 
aumento para os próximos anos.

fazendo-as chegar a todas as ilhas e em 
realizarem acções nos pontos de venda 
– campanhas publicitárias, concursos, 
organização de eventos, distribuição 

mailto:alberto.pinho@proa.eu
http://www.proa.eu
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Muitas expectativas e uma boa dose 
de optimismo marcam o aparecimen-
to da AS Parts Cabo Verde. Especiali-
zada no ramo de negócio do accionis-
ta maioritário – o grupo Auto Sueco 
– a empresa quer resolver, segundo 
Francisco Ramos, o presidente do con-
selho de administração, “o problema 
de carência de peças para automóveis 
ligeiros e veículos pesados que existe 
no arquipélago devido ao reduzido 
‘stock’ actual”.

as parts PREENCHE LACUNAS  
DO MERCADO

o modelo de negócio da as Parts, suscitado pela insuficiência da oferta local, fez 
chegar a Cabo Verde a qualidade do grupo auto sueco. Um pequeno mercado de 
grande valor geoestratégico.

Em Cabo Verde a empresa tem como 
mercado alvo todo o território. O ob-
jectivo será estender a todas as ilhas a 
comercialização de componentes para 
veículos ligeiros e pesados, os serviços 
de reparação e manutenção rápida e 
os serviços de substituição e reparação 
de vidros de viaturas ligeiras e pesadas. 
A AS Parts será também, na cidade da 
Praia, a sua sede local, uma base logís-
tica de toda a oferta de produtos que 
o grupo Auto Sueco representa a nível 

mundial, nomeadamente geradores, 
viaturas ligeiras e viaturas pesadas. A 
abertura da empresa representou um 
investimento de 500.000 euros e criou, 
à partida, dez postos de trabalho.

As previsões apontam para um volume 
de negócios a rondar os dois milhões 
de euros ao fim de três anos de activi-
dade. Para a AS Parts, a oportunidade 
que o mercado representa, para além 
do reduzido stock, centra-se na oscila-
ção dos preços e no nível do serviço de 
reparação e manutenção, que apresen-
ta uma qualidade muito fraca.

Em termos geoestratégicos, a impor-
tância do mercado cabo-verdiano não 
se esgota na sua própria dimensão. A 
partir dali a AS Parts ambiciona atingir 
alguns mercados circundantes, tendo 
sido já estabelecidos contactos com 
empresas e entidades a operar no Se-
negal, na Guiné Equatorial e em S. 
Tomé e Príncipe.

Os planos para o futuro próximo são 
o alargamento do negócio a todas as 
ilhas através de parcerias com agentes 
locais, o desenvolvimento da rede Ex-
press Glass com acordos de franchising 
e levar aos consumidores locais toda a 
gama de produtos representados pelo 
grupo Auto Sueco. 

as Parts
Cidade da Praia
Achada Grande Frente – Edifício  
Oásis Motors
Cabo Verde
Tel: +238 260 4480

rcamoesas@asparts.pt 

www.asparts.pt 

mailto:rcamoesas@asparts.pt
http://www.asparts.pt


MERCADO

Portugalglobal // Maio 09 // 37

país eM Ficha

Área: 4.033 km2

população: 491 mil habitantes (estimativa 
2007)

densidade populacional: 121,7 hab./km2 
(estimativa 2007)

designação oficial: República de Cabo 
Verde

chefe de estado: Pedro Verona Rodrigues 
Pires

primeiro-ministro: José Maria Neves

data da actual constituição: 25 de 
Setembro de 1992

principais partidos políticos: Governo: 
Partido Africano da Independência de 
Cabo Verde (PAICV). Oposição principal: 
Movimento para a Democracia (MPD). 
Outros partidos da oposição: União Cabo-
Verdiana Independente e Democrática 
(UCID); partido da Renovação Democrática 
(PRD); Partido do Trabalho e da 
Solidariedade (PTS); Partido Democrático 
Cristão (PDC) e Partido Social-Democrata 
(PSD). As últimas eleições legislativas foram 
em Janeiro de 2006 e as próximas estão 
previstas para Janeiro de 2011. As últimas 
eleições presidenciais foram em Fevereiro 
de 2006 e as próximas deverão ser em 
Fevereiro de 2011.

capital: Praia

outras localidades importantes: 
Mindelo, Assomada, São Filipe, Espargos, 
Santa Maria, Sal Rei, Ribeira Grande, 
Ribeira Brava.

religião: Cerca de 95 por cento da 
população pertence à Igreja Católica 
Romana.

língua: A língua oficial é o português, 
utilizando-se localmente o crioulo, que 
difere de ilha para ilha.

unidade monetária: Escudo de Cabo 
Verde (CVE); 1EUR=110,265 CVE (taxa 
fixada pelo Acordo de Cooperação Cambial 
entre Portugal e Cabo Verde em 1998).

risco de crédito: 5  
(1=risco menor;7=risco maior) – COSEC

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado:  
Exp. + Imp./ PIB=54,1 por cento (2008) 
Imp./PIB=48,8 por cento (2008) 
Imp./Imp. Mundial=0,0 por cento (2007)

Fontes:  The Economist Intelligence Unit (EIU) 
UNCTAD 
Banco de Cabo Verde 
COSEC

Praia
cabo verde
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A economia da América Latina de-
monstrou, num passado recente, um 
crescimento sustentado e de grande 
dinamismo, em grande parte favoreci-
do pelo investimento e pelas relações 
comerciais com países, tais como a 
China, em busca de elevadas quanti-
dades de matérias-primas. A captação 
de investimento estrangeiro chegou a 
duplicar em regiões de economias mais 
desenvolvidas, tendo os respectivos flu-
xos sido canalizados para processos de 
fusões e aquisições de activos existen-
tes, principalmente nos sectores finan-
ceiro, das telecomunicações, da ener-
gia e dos transportes. A instalação de 
zonas francas nalguns países encorajou 
consideráveis fluxos de investimento 

Portugal e a américa latina
>Por Margarida Figueiredo, eMbaixadora e MeMbro não executivo da adMinistração da aiceP 

estrangeiro atraindo destacadas em-
presas internacionais. 

É certo que a crise financeira internacio-
nal não deixou de afectar, em maior ou 
menor grau, as diferentes economias da 
América Latina que se defrontam no-
meadamente com a queda dos preços 
das commodities industriais, a redução 
das exportações, a previsível deterio-
ração dos mercados de trabalho, uma 
considerável retracção do crescimento 
dos respectivos PIB e também com o ris-
co de recessão. Mas, e não obstante a 
eventual adopção de algumas medidas 
proteccionistas, a opção por políticas 
destinadas a desenvolver as infra-estru-
turas de cada país, recorrendo designa-

damente a ambiciosos programas de 
obras públicas abertos ao investimento 
estrangeiro, surge como um importante 
desafio para a internacionalização das 
nossas empresas.

Apesar da referida deterioração da 
situação económica, muitos destes 
países parecem encarar com algu-
ma confiança a presente crise. Neste 
contexto, e apesar das revisões em 
baixa (as previsões do Banco Mundial 
para o crescimento da América Lati-
na em 2009 baixaram recentemente 
de 2,7 por cento para 0,3 por cen-
to), alguns países latino-americanos 
anunciam estimativas de crescimento 
interessantes e, por vezes, relativa-
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“os mercados da américa 
central e do sul permanecem, 
por si próprios e também na 
qualidade de plataformas 
de distribuição para outros 
países da região, destinos 
atractivos para o comércio e o 
investimento portugueses.”

mente elevadas face, é claro, à actual 
conjuntura económica. Os mercados 
da América Central e do Sul perma-
necem, por si próprios e também na 
qualidade de plataformas de distri-
buição para outros países da região, 
destinos atractivos para o comércio e 
o investimento portugueses.

Sublinhe-se a activa participação de 
Portugal nas Cimeiras Ibero-America-
nas, que nos oferecem possibilidades 
acrescidas de diálogo político, econó-
mico e cultural com as autoridades dos 
países da América Central e do Sul. E, à 
semelhança da Espanha, Portugal assu-
me-se como uma verdadeira “ponte” 
entre dois blocos regionais. A experiên-
cia portuguesa no âmbito do processo 
de adesão à União Europeia – sem es-
quecer o seu intenso envolvimento nos 
grandes dossiers europeus da actuali-
dade – afigurar-se-ia de grande utilida-
de para efeitos da integração regional 
dos países da América Latina.

Como sabem, terá lugar, nos finais de 
Outubro, no Estoril, a XIX Cimeira Ibe-
ro-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo, sob Presidência portuguesa. 
No âmbito da preparação desta Cimeira, 
realizou-se, no Porto, a Iª Reunião Extra-
ordinária de Ministros Ibero-Americanos 
das Finanças, cuja declaração final re-
flecte o empenho dos 22 Ministros das 
Finanças, que estiveram acompanhados 
pelos governadores dos diversos Bancos 
Centrais, no sentido de promoverem 
medidas destinadas à implementação 
de reformas estruturais que permitam 
uma recuperação económica sustenta-
da dos respectivos países. 

Neste contexto, os Ministros incenti-
varam a adopção de medidas para a 
promoção do comércio internacional, 
dos movimentos internacionais de ca-
pitais, da transparência do sistema fi-
nanceiro e de um adequado funciona-
mento do mercado de trabalho, tendo 
ainda apoiado uma acrescida coorde-
nação dos reguladores e supervisores 
financeiros bem como o alargamento 
do seu âmbito de actuação, o reforço 
do papel dos Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento e uma intervenção 
mais célere e eficaz das Instituições Fi-
nanceiras Internacionais.  

O Mercosul  
como parceiro comercial
Os principais parceiros dos empresá-
rios portugueses situam-se na área do 
Mercosul, abrangendo não só os seus 
actuais Estados-membros mas também 
os países que possuem os estatutos de 
Estado associado ou de observador. O 
peso deste bloco regional no comércio 
externo de Portugal tem sido bastante 
diminuto – tendo designadamente em 

aos destinos das exportações portu-
guesas e cerca de 3 por cento no plano 
dos mercados de origem das nossas im-
portações. O relacionamento entre Por-
tugal e este espaço económico – que 
conta com mais de 350 milhões de po-
tenciais consumidores –, está bastante 
aquém do que seria desejável, apesar 
de Portugal atribuir uma grande impor-
tância à institucionalização das relações 
entre a UE e o Mercosul, o que ficou, 
aliás, bem patente durante a nossa últi-
ma Presidência da União Europeia.

A balança comercial entre Portugal e os 
diferentes mercados do Mercosul e os 
restantes Estados da América Latina é 
geralmente desfavorável ao nosso país, 
verificando-se, por vezes, consideráveis 
desequilíbrios nomeadamente em virtu-
de da importação de hidrocarbonetos. 
Registam-se saldos positivos com um 
número reduzido de países, tais como 
o Chile e a Bolívia. Os nossos principais 
clientes na América Latina são o Bra-
sil, o México, o Chile, a Venezuela e a 
Argentina. Os principais fornecedores 
são o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a 
Venezuela e o México. 

conta o nosso relacionamento econó-
mico privilegiado com a UE – não ul-
trapassando, nos últimos anos, pouco 
mais de 1 por cento no que se refere 
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Portugal exporta uma grande variedade 
de produtos para a América Latina, sen-
do possível destacar: máquinas e apare-
lhos mecânicos diversos, têxteis, metais 
comuns, plásticos, cortiça (a indústria 
corticeira continua a ser a maior expor-
tadora nacional para o Chile), produtos 
químicos, medicamentos (sobretudo 
para países da América Central), pasta 
de papel, e ainda vinhos e azeite (es-
sencialmente para países onde residem 
comunidades portuguesas). Os com-
bustíveis e os produtos agro-alimenta-
res constituem uma parte considerável 
das importações portuguesas.

Sublinhe-se, por motivos históricos mas 
tendo igualmente em conta o seu incon-
testável dinamismo no plano económico, 
o intenso relacionamento com o Brasil, 
conhecedor privilegiado dos produtos 
portugueses e receptor, em alargada 
escala, do nosso investimento externo. 
Mas vários outros países da América La-
tina surgem, cada vez mais, como mer-
cados prioritários para o nosso país. 

O caso particular da Venezuela é bem elu-
cidativo: não obstante o dinamismo dos 
empresários luso-venezuelanos e luso-
descendentes residentes naquele país, as 
relações económicas entre os dois países 
eram, até há cerca de um ano, pouco 
significativas. Na sequência da visita do 
Primeiro-ministro (à frente de uma gran-
de delegação empresarial), em Maio de 
2008, e da assinatura, nesse âmbito, de 

33 diplomas representando um valor 
estimado em 500 milhões de dólares e 
abrangendo, entre outras, as áreas da 
infra-estruturas, agro-alimentar, saúde, 
construção, reparação naval, pesca, turis-
mo e, sobretudo, da cooperação econó-
mica e energética, a Venezuela começou 
progressivamente a subir no ranking dos 
nossos parceiros económicos. 

da construção (como a Mota-Engil e a 
Soares da Costa) mas também da in-
dústria farmacêutica (Bial), do sector 
alimentar e das energias renováveis. 
Registam-se ainda várias experiências 
de sucesso noutros mercados latino-
americanos, tais como a Argentina, 
onde operam cerca de duas dezenas de 
empresas portuguesas nas mais diver-
sas áreas de actividade, e o Chile onde 
a presença dos nossos empresários tem 
vindo a aumentar nos últimos anos. 

Investimento português  
na América Latina
Embora reconhecendo que o nível de 
investimento português na América La-
tina ainda não é plenamente satisfató-
rio, cumpre-nos contudo recordar que 
os respectivos mercados oferecem boas 
oportunidades de negócios para um 
bom número de empresas portuguesas 
em áreas – tais como obras públicas, 
tecnologias da informação, telecomu-
nicações, energia, indústria farmacêu-
tica e turismo, sem esquecer os tradi-
cionais sectores do vinho, do azeite e 
da cortiça – onde os nossos agentes 
económicos oferecem sólidas garantias 
de qualidade e de know-how. 

No plano energético, destaca-se a par-
ticipação da Galp Energia e da Partex 
no processo de exploração das vastas 
reservas de petróleo e gás natural, 
com destaque para os ambiciosos in-

“embora reconhecendo 
que o nível de investimento 
português na américa Latina 
ainda não é plenamente 
satisfatório, cumpre-nos 
contudo recordar que os 
respectivos mercados oferecem 
boas oportunidades de 
negócios para um bom número 
de empresas portuguesas 
em áreas (...) onde os nossos 
agentes económicos oferecem 
sólidas garantias de qualidade 
e de know-how.“

Igualmente, o importante programa de 
criação de infra-estruturas anunciado 
pelas autoridades do México tem susci-
tado o interesse de responsáveis gover-
namentais portugueses bem como de 
algumas das mais relevantes empresas 
nacionais nas áreas das concessões e 
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vestimentos nos poços da Bacia de 
Santos. Existe também a possibilidade 
de parcerias na área das energias reno-
váveis onde o Brasil é um importante 
player a nível mundial. Durante a últi-
ma Cimeira bilateral, foi anunciada a 
conclusão de entendimentos entre a 
Galp e a Petrobrás na área da produ-
ção e distribuição de biocombustíveis. 
A gasolineira portuguesa assinou, por 
outro lado, acordos com a sua congé-
nere venezuelana PDVSA com vista ao 
desenvolvimento de projectos comuns 
na chamada “faixa do Orinoco”. As 
autoridades mexicanas procuram, por 
seu turno, conhecer melhor o progra-
ma energético português tendo desig-
nadamente em vista a promoção de 
parques eólicos e de mini-hídricas. 

A aposta na indústria do turismo é, 
como se sabe, uma das nossas gran-
des prioridades. Portugal é, a seguir a 
Espanha, o segundo investidor turís-
tico no Brasil, em especial na região 
do Nordeste brasileiro. Recorde-se a 
bem sucedida experiência do sector 
hoteleiro português, em particular do 
Grupo Pestana que, para além da sua 
sólida implantação no mercado bra-
sileiro, marca presença na Argentina 
(Buenos Aires) e na Venezuela (Cara-
cas), tendo ainda mostrado interesse 
na Colômbia, no Paraguai e porven-
tura noutros países. O Grupo Imocom 
também aposta na Argentina (Barilo-

che) enquanto que o Grupo Amorim 
já opera, em parceria com a Accor, em 
Cuba (um importante destino turístico 
tal como a República Dominicana). 

Os investimentos no sector agro-pecuá-
rio já alcançaram uma posição de rele-
vância no Paraguai (Grupo Espírito San-
to), o que, na prática, coloca Portugal 
entre os maiores – porventura o principal 
– investidores europeus naquele país. 

A indústria farmacêutica nacional encon-
tra-se já bem instalada no Peru (Atral-Ci-
pan, Lusofarma) e desenvolve contactos 
exploratórios no México. A cooperação 
no domínio da biotecnologia poderia 
tornar-se numa eventual nova área de 
negócios entre Portugal e Cuba. 

Às nossas empresas de obras públicas, 
também solidamente instaladas no 
mercado brasileiro, foram, no ano pas-
sado, atribuídos (ao consórcio Teixeira 
Duarte-Mota Engil) importantes con-
tratos com a Venezuela com vista ao 
processo de modernização do porto de 
La Guaira e à construção (pelo Grupo 
Lena) de casas pré-fabricadas, algumas 
das quais destinadas a Cuba. O ambi-
cioso programa de obras de alargamen-
to do canal do Panamá (vide Somague) 
e projectos nos sectores mineiro, imo-
biliário e da construção de estradas no 
Perú (vide Translei/Mota Engil) merecem 
o interesse dos nossos empresários. 

Cumpre ainda fazer uma breve refe-
rência aos investimentos de produção 
de papel e desenvolvimento florestal 
no Uruguai (Portucel), de aquacultura 
em Cuba (Grupo Amorim), da Portugal 
Telecom no Brasil no âmbito da opera-
dora “Vivo”, às operações da Cimpor 
nomeadamente no Brasil e no Peru, à 
inauguração, pela Efacec, de um cen-
tro de produção de componentes na 
Argentina (Córdoba), ao papel da EDP 
em matéria de distribuição de electrici-
dade na Guatemala e à aquisição, pela 
Sogrape, da Viña Château Los Boldos, 
no Chile, como exemplos, já concreti-
zados ou ainda em curso, de importan-
tes apostas em parcerias com entidades 
locais e, por vezes, de países terceiros. 

Os casos de IDPE na América Latina 
não se esgotam nestes exemplos, 
e não obstante o cenário de crise à 
escala mundial, somos regularmente 
informados acerca de novas oportu-
nidades de negócios naqueles países. 
Recordando simultaneamente o nosso 
interesse em acolher um maior núme-
ro de investidores latino-americanos, 
deveremos reiterar a necessidade de 
uma acrescida divulgação das nossas 
respectivas realidades económicas, 
promovendo contactos entre enti-
dades públicas e privadas do mundo 
empresarial, representantes diplomá-
ticos, e membros destacados da socie-
dade civil. 
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para aléM dos negócios

a escritora sueca selma lagerlöf cha-
mou a estocolmo a cidade que flutua 
sobre a água. a capital sueca é uma 
cidade construída sobre 14 ilhas, com 
recantos calmos à beira do mar bálti-
co e inúmeros parques, ou seja, é uma 
cidade onde se está sempre perto da 
natureza. palácios, museus, lojas ex-
celentes onde o design sueco está fre-
quentemente presente e restaurantes 
com uma oferta variada, dão-nos o 
lado urbano da cidade.
para compreender a história de estocol-
mo – a primeira menção à cidade data 
de 1252 – deve visitar gamla stan, a 
cidade velha que fica por detrás do 
palácio (não vai ver a princesa Vitória, 
já que a família real vive no palácio de 
drottningholms, nos arredores da ci-
dade). Uma cidade para a qual foram 
convidados comerciantes alemães com 
o objectivo de incentivarem o comér-
cio, que se desenvolveu a partir dos 
séc. Xiii e XiV. com o comércio surge 
uma arquitectura própria, bem visível 
na praça stortorget. Junto à cidade ve-
lha estão as ilhas de riddarholmen (ilha 
dos nobres) e Helgeandsholmen, esta 
última ocupada pelo parlamento. 
cansado de história, está na altura de 
caminhar até Hamngatan, rua onde 
encontra o celebre armazém nK, como 

Estocolmo, UMa cidade sobre o Mar
que a versão sueca do Harrods. Feitas 
as compras, se subir Hamngatan che-
ga, em breve, ao armazém Åhléns e 
à Kulturehuset, um edifício dedicado 
às várias formas de cultura. por outro 
lado, se à saída do nK virar à esquerda, 
está perto de biblioteksgatan, uma rua 
só para peões, com excelente comércio. 
esta termina em stureplan, uma praça a 
não perder, já que aí tem Hedengrens, 
a maior livraria do país, Kosta boda e 
muitas outras lojas de renome.
seguramente já está na hora de um bom 
concerto de música clássica na Konser-
thus, minutos a pé de stureplan. as me-
lhores orquestras, pianistas e cantores, 
a nível mundial, actuam em estocolmo. 
Também a royal opera House oferece 
excelente ballet e ópera, num edifício 
requintado dos finais do séc. XViii.
e se decidir visitar museus, só tem um 
pequeno problema: qual dos 74 mu-
seus e galerias vai seleccionar. aqui fi-
cam algumas sugestões – o Vasa, que 
alberga um galeão, uma verdadeira 
obra de arte do séc. XVii, recentemen-
te recuperado do fundo do mar; o His-
toriska Museet dedicado aos vikings; o 
national Museet com uma vasta colec-
ção de pintura e obras de arte aplicada, 
desde há vários séculos até aos nossos 
dias; o nordiska Museet onde aprende 

sobre tradição e vida na suécia, do séc. 
XVi até aos tempos actuais; o skansen, 
museu ao ar livre com casas tradicio-
nais; e o Moderna Museet com arte 
moderna e contemporânea.
a variedade de restaurantes é imensa, 
pelo que nos limitamos a referir alguns 
restaurantes onde encontra excelente 
cozinha tradicional: leijontornet, prinsen, 
Tennstoppet e clas på Hörnet. e, porque 
não, ir até ao absolut icebar stockholm?
em estocolmo, com dois milhões de ha-
bitantes, ficará admirado de poder atra-
vessar, calmamente e às horas de ponta, 
algumas das avenidas principais. Mas é 
melhor ficar atento às bicicletas!
e ainda terá que arranjar tempo para 
visitar o arquipélago – um conjunto de 
24 mil ilhas logo à saída da cidade. os 
barcos navegam todo o ano a partir do 
centro da cidade. e no Verão não pode 
perder esta experiência. Tem programas 
que se adaptam ao tempo que tem dis-
ponível e poderá mesmo pernoitar numa 
pequena casa de madeira junto ao mar 
ou num hotel, rodeado de conforto.
no posto de turismo – sverigehuset, 
junto ao armazém nK – poderá reco-
lher informações pormenorizadas. 

Rede aiceP PoRtugal global

centro de negócios para a europa do norte (suécia)



Portugalglobal // Maio 09 // 43

noTícias

Nova página portuguesa no banco Mundial

o site do banco Mundial tem uma nova 
página em português, onde as empre-
sas portuguesas poderão encontrar in-
formação útil para os seus negócios.
o objectivo é divulgar a actividade do 
grupo banco Mundial (bM) junto das 
empresas portuguesas, promovendo 
o conhecimento dos projectos finan-
ceiros do bM. as ligações no lado di-

Mercado de Pc 
cresce 71,4 por cento 

os computadores portáteis continuam 
a liderar preferência dos portugueses 
com 447 mil unidades vendidas no 
primeiro trimestre de 2009, informou 
a idc, que adianta que o mercado na-
cional de pc apresenta a maior subida 
da europa ocidental. segundo a em-
presa de consultoria, as vendas de pc e 
desktops ascenderam a 537 mil unida-
des no período em análise, crescendo 
71,4 por cento.
de acordo com o ranking Top 10 Ven-
dors deste relatório da idc, a empre-
sa nacional Jp sá couto lidera o mer-
cado nacional de pc (portáteis mais 
desktops), no primeiro trimestre de 
2009, com 219 mil unidades vendidas. 
com uma quota de mercado de 40,8 
por cento, a Jp sá couto apresentou 
uma taxa de crescimento de 1308,5 por 
cento relativamente ao mesmo período 
de 2008, dinamizada essencialmente 
pela adesão ao portátil Magalhães.

Uma delegação de três dezenas de em-
presários acompanhou o presidente da 
república na visita que efectuou à Tur-
quia, em Maio. com a adesão da Turquia 
à União europeia como pano de fundo, 
a visita teve dois objectivos: cimentar as 
relações políticas e aprofundar as ainda 
incipientes relações económicas bilate-
rais. no âmbito desta visita oficial, a ai-
cep organizou um seminário económico 
e promoveu encontros entre os empre-
sários dos dois países para analisarem 
as oportunidades de negócio bilaterais. 
segundo o presidente da aicep, basílio 
Horta, as áreas da saúde, biotecnologias 
e novas tecnologias, além da construção, 
estão entre os sectores em que portugal 
pode apostar na Turquia.

iNoV contacto em nova edição para 550 estagiários

PR na turquia promove reforço das 
relações bilaterais

a aicep reforçou a aposta no progra-
ma de estágios internacionais inoV 
contacto com a oferta de 550 estágios 
na próxima edição do programa, cujas 
inscrições estão abertas até 30 de Ju-
nho em www.networkcontacto.com. 
o número de vagas é reforçado em 37 
por cento em relação à edição anterior. 

os participantes no inoV contacto rea-
lizam estágios em empresas internacio-
nais de excelência, em vários pontos do 
mundo, para adquirir conhecimentos 
sobre as melhores práticas internacio-
nais nas suas áreas de actuação. Veja o 
testemunho de vários jovens em 
http: / /www.youtube.com/watch 

?v=Qq9MFj7bltU. pode também ver 
como as empresas, que ao longo dos últi-
mos 12 anos beneficiaram da sua presen-
ça, avaliam o programa em http://www.
youtube.com/watch?v=iaenQFcyc08.
Mais informações através do telefone 
808 214 214 ou do e-mail 
aicep@portugalglobal.pt.

reito da página contêm informações 
sobre o ciclo dos projectos e o tipo 
de oportunidades que podem surgir 
para o sector privado, incluindo for-
mas de monitorizar os projectos em 
fase de preparação por forma a poder 
antecipar a publicação dos anúncios. 
consulte em: 
http://web.worldbank.org
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África do sul*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola
C  caso a caso numa base restritiva.

M/L   garantia soberana. limite total de 
responsabilidades.

Antilhas Holandesas
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Arábia saudita
C   carta de crédito irrevogável 

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

Argélia
C   sector público: aberta sem res-

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

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

Argentina
T   caso a caso.

Barein
C   aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Benim
C   caso a caso, numa base muito  

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

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

Bulgária 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

cabo Verde 
C  aberta sem condições restritivas.

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

camarões
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

chile 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

china* 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

chipre 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

colômbia 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

coreia do sul 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

costa do marfim
C   caso a caso, com eventual 

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

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

costa Rica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

croácia
C   carta de crédito irrevogável ou 

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

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

cuba 
T  Fora de cobertura.

Egipto 
C  carta de crédito irrevogável

M/L  caso a caso.

Emirados Árabes Unidos
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Eslováquia
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Eslovénia 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Estónia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Etiópia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Gana
C   caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Guiné-Bissau
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial
C   caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Hungria
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Iémen
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Índia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Indonésia
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Irão
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  garantia soberana. 

Iraque  
T  Fora de cobertura. 

Israel
C   carta de crédito irrevogável 

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

Jordânia
C  caso a caso.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

letónia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

líbano
C   clientes públicos: caso a caso 

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

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

líbia
C   aberta, com eventual exigência 

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

soberana ou outra considerada 
adequada.

lituânia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

macau
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

malásia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

malawi
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

malta
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

marrocos*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

martinica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

méxico*
C  aberta sem restrições.

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

moçambique
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

cosEc
no âmbito de apólices individuais  
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tailândia 
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

taiwan
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

tanzânia
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

tunísia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

turquia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia 
C   carta de crédito irrevogável. 

extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

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

Uganda
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Uruguai
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Venezuela
C   clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

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

legenda:
C  curto prazo

M/L  Médio / longo prazo

T  Todos os prazos

* mercado prioritário.

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

montenegro
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Nigéria
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

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

oman
C  aberta sem condições restritivas.

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

Panamá
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Paquistão
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Paraguai
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Perú
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Polónia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Qatar
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

República checa
C  aberta sem condições restritivas.

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

República Dominicana
C   aberta caso a caso, com eventual 

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

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

Roménia
C   exigência de carta de crédito 

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

ou garantia soberana (decisão 
casuística).

Rússia
C   sector público: aberta sem restri-

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

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

s. tomé e Príncipe
T  Fora de cobertura.

senegal
C   em princípio, exigência de 

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

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

sérvia
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

singapura
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

síria
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

suazilândia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

no âmbito de apólices globais

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

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

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

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

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

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

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

arábia saudita
barein
botswana
brunei
chile
china
eaUa

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

áfrica do sul
argélia
bahamas
barbados
brasil
bulgária
costa rica
dep/ter austr.b

dep/ter din.c

dep/ter esp.d

dep/ter eUae

dep/ter Fra.f

dep/ter n. Z.g

dep/ter rUh

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

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

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

albânia
angola
ant. e barbuda
arménia
bangladesh
belize
benin
butão
camarões
camboja
comores 
djibouti
dominica
gabão
gana
geórgia
Honduras
iemen
irão
Jamaica
Kiribati
líbia
Madagáscar
Maldivas
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
nauru
nigéria
paquistão
Quénia
samoa oc.
senegal
sri lanka
suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

afeganistão
argentina
bielorussia
bolívia
bósnia e Herzegovina
burkina Faso
burundi
campuchea
cent. af, rep.
chade
congo
congo, rep. dem.
coreia do norte
c. do Marfim
cuba 
equador
eritreia
etiópia
gâmbia
grenada
guiana
guiné equatorial
guiné, rep. da
guiné-bissau 
Haiti
iraque
laos
líbano
libéria
Malawi
Mauritânia
Moldávia 
Myanmar
nepal 
nicarágua
níger 

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

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

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

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

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

Helena, ascensão, tristão da cunha, turks e caicos

NotaS

cosEc
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INVEstImENto DIREcto  
Do EXtERIoR Em PoRtUGAl 2005 2006 2007 2008 2008  

Jan./mar.
2009

Jan./mar.
Var.  

09/08

IDE bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 7.659 7.058 -7,8%

IDE desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 6.584 6.316 -4,1%

IDE líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 1.075 741 -31,0%

IDE Intra UE 25.477 28.333 29.672 27.951 6.593 6.193 -6,1%

IDE Extra UE 2.200 4.488 2.961 4.034 1.066 864 -18,9%

Unidade: milhões de euros 

IDE Intra UE 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 86,1% 87,8% –

IDE Extra UE 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,9% 12,2% –

% total IDE bruto

inVesTiMenTo direcTo coM o eXTerior

IDPE bruto - Destinos 2009 Jan./Fev. % total Var. 09/08 IDPE bruto - sector 2009 Jan./mar. % total Var. 09/08

Espanha 18,1% -44,1% Activ. Imobiliárias; out. serviços 66,5% -37,6%

Holanda 16,6% -69,8% construção 9,0% 135,8%

Angola 10,9% 102,2% Activ. Financeiras 8,4% 55,5%

Roménia 7,5% 658,5% Ind. transformadora 6,2% -48,4%

Brasil 5,6% -39,8% comércio 5,7% -4,6%

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

INVEstImENto 
e EXPoRtAçõEs

IDE bruto - origens 2009 Jan. / Fev. % total Var. 09/08 IDE bruto - sector 2009 Jan. / mar. % total Var. 09/08

França 20,2% 62,2% comércio 39,9% 29,6%

Reino Unido 17,8% -5,9% Ind. transformadora 24,0% -37,4%

Espanha 14,8% -4,9% Activ. Imobiliárias; out. serviços 20,7% -11,4%

Alemanha 14,3% -44,0% Actividades Financeiras 5,0% -10,0%

Holanda 11,1% 11,7% transportes; comunicações 4,0% 150,3%

 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./mar.
2009 

Jan./mar.
Var. 

09/08

IDPE bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 2.663 1.933 -27,4%

IDPE desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 1.868 1.097 -41,3%

IDPE líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 795 837 5,3%

IDPE Intra UE 6.613 6.312 10.203 6.752 1.949 1.295 -33,6%

IDPE Extra UE 3.168 3.516 4.632 3.346 714 638 -10,6%

Unidade: milhões de euros 

IDPE Intra UE 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 73,2% 67,0% –

IDPE Extra UE 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 26,8% 33,0% –

% total IDPE bruto
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eXporTações de bens e serViços

comÉRcIo INtERNAcIoNAl - BENs 2006 2007 2008
2008 

Jan./Fev.
2009 

Jan./Fev.
Var. 09/08
Jan./Fev.

Var. 09/08 
Jan./mar.E

Exportações bens 34.511 37.589 37.961 6.706 4.685 -30,1% -27,8%

Exportações bens UE27 26.722 28.820 28.006 5.157 3.525 -31,6% -29,6%

Exportações bens Extra UE27 7.789 8.769 9.955 1.549 1160 -25,1% -21,9%

Unidade: milhões de euros        E - Estimativa AIcEP

Exportações bens UE27 77,4% 76,7% 73,8% 76,9% 75,2% – –

Exportações bens Extra UE27 22,6% 23,3% 26,2% 23,1% 24,8% – –

Unidade: % do total

Exp. Bens - clientes 2009 Jan./Fev. % total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) meur cont. p. p.

Espanha 26,7% -35,1% Angola 65 1,0

Alemanha 13,7% -28,5% Argélia 21 0,3

França 12,9% -29,2% EUA -124 -1,9

Angola 7,9% 21,3% Reino Unido -129 -1,9

Reino Unido 5,1% -35,0% França -248 -3,7

Itália 3,9% -30,3% Alemanha -255 -3,8

EUA 3,2% -45,5% Espanha -675 -10,1

Exp. Bens - Produtos 2009 Jan./Fev. % total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) meur cont. p. p.

máquinas; Aparelhos 16,6% -39,4% máquinas; Aparelhos -505 -7,5

Veículos, out. mat. transporte 12,6% -31,1% Veículos, out. mat. transporte -266 -4,0

Vestuário 8,2% -21,0% combustíveis minerais -230 -3,4

metais comuns 8,1% -35,3% metais comuns -206 -3,1

Plásticos, Borracha 5,9% -30,8% Plásticos, Borracha -123 -1,8

 comÉRcIo INtERNAcIoNAl - sERVIços 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./mar.
2009 

Jan./mar.
Var.  

09/08

Exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 3.853 3.411 -11,5%

Exportações serviços UE27 9.634 11.344 12.970 13.352 2.848 2.424 -14,9%

Exportações serviços extra UE27 2.621 3.291 4.010 4.576 1.005 987 -1,7%

Unidade: milhões de euros

Exportações serviços UE27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 73,9% 71,1% –

Exportações serviços extra UE27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 26,1% 28,9% –

Unidade: % do total  

PREVIsõEs 2009 : 2010 (tvh real %) 2007 2008 FmI cE ocDE mFAP BdP

ine ine abr. 09 Mai. 09 dez. 08 Mai.09 abr. 09

PIB 1,9% 0,0% -4,1 : -0,5 -3,7 : -0,8 -0,2 : 0,6 -0,8 : 0,5 -3,5 : 0,3

Exportações Bens e serviços 7,5% -0,5% – -11,7 : -0,1 -0,5 : 1,6 -4,4 : 1,9 -14,2 : 1,8

Exp. Bens- Extra UE 09 (Jan./mar) % total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) meur cont. p. p.

Angola 32,3% 26,5% Angola 121 5,3

EUA 12,4% -37,1% Argélia 22 0,9

suiça 4,2% -5,1% malásia -89 -3,9

Argélia 3,1% -64,6% EUA -132 -5,7

singapura 3,0% -73,9% singapura -155 -6,7

meur - milhões de euros        cont. - contributo para o crescimento das exportações     p.p. - Pontos percentuais
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Feiras e eVenTos

ConferênCia europeia de ‘BLoggers’  
de Vinho eM LisBoa

a segunda edição da “conferência europeia de 
bloggers de Vinho” (European Wine Bloggers 
Conference EWBC) decorrerá em lisboa, entre 
30 de outubro e 1 de novembro de 2009.

organizada pela catavino Marketing, ryan e 
gabriella opaz da catavino.net, robert Mcin-
tosh da The Wine conversation, em associa-
ção com a Wineblogger.info, a conferência 
tem como objectivo juntar bloggers ligados a 
diversos sectores, como produtores de vinho, 
escritores especializados em vinhos, especialis-
tas em marketing, comerciantes e distribuido-
res de todo o mundo. este ano a conferência 
terá como tema “o Futuro da Marca social de 
um Vinho”.

a conferência de 2008 em la rioja, espanha, 
foi o primeiro evento internacional para blog-
gers de vinho, e o primeiro de um número cres-
cente de conferências e eventos sob o título de 
“conferência para bloggers de Vinho” (Wine 
Bloggers Conference). a juntar à conferência 

TendenCe inTernaTionaL frankfurT  
auTuMn fair

Quando encontrar celebridades e Vip confiantes 
no seu estilo e que tenham sensibilidade para as 
últimas tendências, é muito provável que os per-
sonal shopper tenham dado um contributo.

Utilizando uma selecção cuidada de moda e 
acessórios, os personal shoppers asseguram 
que as roupas reflictam as mais recentes ten-
dências mas também que o estilo pessoal de 
cada um seja claramente identificável. a Messe 
Frankfurt tem vindo a utilizar este conceito nas 
feiras de bens de consumo desde 2006. o stu-
dio doshi/levien de londres e o studio polka de 
Viena foram recrutados como personal shop-
pers para a Tendence 2009. 

antes da feira, as duas equipas de design vão 
às “compras” entre os expositores da Tenden-
ce, procurando uma selecção de novos produ-
tos e de artigos, que depois expõem em duas 
mostras nos halls 5.1 e 6. as duas mostras 
representam dois estilos diferentes de consu-
midor, com comportamentos de compra com-
pletamente distintos e diferentes preferências 

de produtos, o que beneficia duplamente os 
visitantes. estes eventos não servem apenas 
para dar uma perspectiva do mundo do perfil 
de consumidor em questão, mas são também 
uma fonte de inspiração, uma mancha de ten-
dências e uma valiosa ferramenta de compra 
para o comércio.

as empresas portuguesas presentes – espe-
ram-se cerca de 12 – podem tirar largo pro-
veito do contacto com as equipas de design 
e poderão, por serem empresas da linha da 
frente das confecções portuguesas, ser esco-
lhidas como fornecedoras das duas mostras 
atrás referidas. se isso acontecer, as portas 
dos mercados internacionais estão abertas 
de par em par.

local: Frankfurt
data: 3 a 7 de Julho de 2009
organização: Messe Frankfurt

www.tendence.messefrankfurt.com

anual europeia, existe também um evento anu-
al nos estados Unidos, na califórnia, e que pre-
tende incluir vários eventos locais.

a marca social de um vinho é a soma das in-
teracções e relações criadas por uma marca de 
vinho, através das redes sociais, com o objecti-
vo de melhorar as vendas. os bloggers são pes-
soas chave neste processo e a eWbc juntará 
vários bloggers dedicados ao vinho, produtores 
de vinho, os críticos especializados que avaliam 
e partilham notas de prova e comerciantes que 
são a ponte final para o consumidor, gerando 
retorno de toda esta cadeia de valor.

o programa da eWbc 2009, incluirá diversas 
sessões especializadas, sob temas para todos 
os utilizadores da plataforma on-line, assim 
como diversas transmissões em directo de ses-
sões de grupo mais restritas, de forma a per-
mitir algumas discussões mais práticas.

www.marketingvinhos.com

http://www.tendence.messefrankfurt.com
http://www.marketingvinhos.com
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Uma região com actividades de i&d é uma 
região viva e dinâmica. este é o exemplo 
do dão ao longo da sua história.

a realização do “Unbottled – 1º congres-
so internacional dos Vinhos do dão – ino-
vação e desenvolvimento”, enquadra-se 
nas comemorações do 1º centenário da 
criação da região demarcada do dão, 
uma iniciativa da comissão Vitivinícola 
regional do dão em parceria com a di-
recção regional da agricultura e pescas 

unBoTTLed – 1º Congresso 
inTernaCionaL dos Vinhos do dão 
– inoVação e desenVoLViMenTo

EscolAR
Feira internacional de Produtos  

de escola, Papelaria e informática

local: são paulo (brasil)
data: 1 a 5 de setembro de 2009
organização: Francal – Feiras  
e empreendimentos
feiras@francal.com.br
www.francal.com.br

stEXPo 
Feira internacional do aço

local: Xangai (china)
data: 1 a 3 de setembro de 2009
organização: shangai chaowei 
exhibition service co.
steelox@163.com
www.stexpochina.com

FAIR oF sHoEs, lEAtHER  
AND lEAtHER GooDs
Feira internacional de calçado  

e Marroquinaria

local: poznan (polónia)
data: 2 a 4 de setembro de 2009
organização: poznan international Fair
info@mtp.pl
www.mtp.com.pl

IFA
Feira internacional de electrónica  
de consumo

local: berlim (alemanha)
data: 4 a 9 de setembro de 2009
organização: Messe berlin gmbH
central@messe-berlin.de
www.messe-berlin.de

mAcEF
Feira internacional de cerâmica  
e utilidades domésticas

local: Milão (itália)
data: 4 a 7 de setembro de 2009
organização: Fiera Milano 
international spa
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

comFoRtEX
Feira internacional de decoração  
de interiores e de Mobiliário

local: leipzig (alemanha)
data: 8 a 10 de setembro de 2009
organização: leipziger Messe
info@leipziger-messe.de
www.leipziger-messe.de

cIPo BoRZE
Feira de calçado e acessórios

local: budapeste (Hungria)
data: 6 e 7 de setembro de 2009
organização: bce Vasariroda
info@bcefair.hu
www.bcefair.hu

do centro, instituto politécnico de Viseu e 
escola superior agrária de coimbra.

pretende-se estimular e fomentar a dis-
cussão de temas que abranjam todo o 
sector vinícola, com particular destaque 
para a inovação e o desenvolvimento. o 
congresso irá realizar-se nos dias 3, 4, 
5 e 6 de Julho de 2009, na aula Magna 
do instituto politécnico de Viseu.

www.cvrdao.pt/unbottled

feiras 
inTernaCionais

mailto:feiras@francal.com.br
http://www.francal.com.br
mailto:steelox@163.com
http://www.stexpochina.com
mailto:info@mtp.pl
http://www.mtp.com.pl
mailto:central@messe-berlin.de
http://www.messe-berlin.de
mailto:fieramilano@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:info@leipziger-messe.de
http://www.leipziger-messe.de
mailto:info@bcefair.hu
http://www.bcefair.hu
http://www.cvrdao.pt/unbottled


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
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barack obama, o novo presidente dos 
estados Unidos, cuja eleição ficou mar-
cada na memória de todos pelo seu es-
tilo pessoal, está claramente apostado 
em imprimir uma nova forma de lide-
rança e de relacionamento com os seus 
interlocutores internacionais em maté-
ria de assuntos financeiros, económi-
cos, ecológicos e de segurança, tendo 
por características dominantes a empa-
tia, a confiança e a esperança. esta di-
nâmica, que se reflectiu na sua própria 
compreensão dos valores, referências 
e aspirações da geração net, assim 
como do jornalismo digital, ajudaram-
no a alcançar a presidência dos eUa. 
o país agora não é gerido como se de 
uma empresa conservadora se tratasse, 
mas como uma organização inovado-
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esta é uma biografia autorizada pela 
família de calouste sarkis gulbenkian, 
cuja vida decorreu entre 1869 e 1955. 
Foi escrita em 1957, para coincidir com 
a crise do Médio oriente de 1956/57, 
mas mantém a frescura e a actualidade, 
sendo um documento de invulgar sin-
ceridade sobre um homem que marcou 
o seu tempo e que se tornou um nome 
de referência para os portugueses, gra-
ças aos jardins e museus da Fundação 
gulbenkian, em lisboa. 
o autor, ralph Hewins, teve acesso 
irrestrito aos diários e memórias de 
gulbenkian, em que este explica a 
origem e evolução do império petrolí-
fero que fez dele o homem mais rico 
do mundo em meados do século XX, 
mas não necessariamente o mais po-
pular, sendo pouco dado à exposição 
pública. as suas memórias são também 
uma radiografia do mundo do petró-
leo da sua época, com os seus magna-
tas e estratagemas de mercado, e das 
hábeis relações de gulbenkian com o 

oBaMa 
os segredos da ViTória

poder dos consórcios e governos pelos 
quais passavam os seus negócios. a 
autenticidade deste documento reside 
também no facto de esta biografia ter 
sido escrita com a colaboração do seu 
filho, nubar sarkis gulbenkian, que foi 
peremptório com o biógrafo: “O meu 
pai não era um santo, não quero uma 
biografia branqueada”. 
bem documentada e com uma escrita 
acessível e percorrida de humor, esta 
biografia é um retrato independente, 
elegante e fiel aos factos. por razões dife-
rentes daquelas que marcaram a sua pu-
blicação em 1957, esta biografia inédita 
em portugal foi relançada para assinalar 
os cento e quarenta anos do nascimento 
de calouste sarkis gulbenkian. 
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o senhor CinCo por CenTo

ra e politicamente relacional e criativa, 
norteada pelo slogan “Yes, we can!”, 
de que a campanha de mudança bem 
sucedida é o paradigma. nesta medida, 
os segredos desta vitória, tornam-se os 
segredos de uma gestão de tipo novo 
para as empresas que muito podem 
aprender com o estilo de barack oba-
ma. é o que pensam barry libert e rick 
Faulk, responsáveis de topo da Mzinga, 
uma empresa líder no fornecimento de 
soluções de software para comunida-
des on-line nas áreas do marketing.
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