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À economia assente nos factores físicos 
de produção sucede hoje uma econo-
mia onde o conhecimento assume cada 
vez mais relevância, como um novo e 
determinante factor de produção e de 
afirmação nos mercados. É nesta medi-
da que a actividade das empresas por-
tuguesas no actual contexto da globali-
zação mas também de crise económica, 
pode e deve ser impulsionada pelo de-
senvolvimento de uma Economia do Co-
nhecimento, actualmente incontornável 
nas estratégias de internacionalização. 
Dada a importância deste factor de su-
cesso, foi criada uma nova área estraté-
gica – a AICEP Conhecimento – que tem 
por missão gerir e disseminar todo o co-
nhecimento internacional que a Agên-
cia capitalizou ao longo dos anos, mas 
também aquele que se encontra disper-
so nas universidades, nas empresas, nas 
associações e em departamentos ou or-
ganismos do Estado para, desta forma, 
melhor concorrer para a competitivida-
de da economia nacional e, em particu-
lar, das empresas.

Em entrevista, Jorge Rocha de Matos, 
presidente da AIP-CE, traça um quadro 
muito completo dos desafios que as 
empresas portuguesas, especialmente 
as PME, enfrentam no actual contexto 
de progressiva retoma, como sejam a 
modernização dos sectores e a inova-
ção, o acesso ao crédito e a gestão de 
custos, o aumento de competitividade 
e a diversificação dos mercados, a re-
qualificação dos recursos humanos e o 

desenvolvimento tecnológico, a celeri-
dade e eficácia da Justiça e a adequa-
ção da fiscalidade às realidade da vida 
económica, sem esquecer a importân-
cia do associativismo empresarial, es-
sencial a uma cultura empresarial dinâ-
mica e a uma economia sustentável e 
competitiva interna e externamente. 
 
A escolha do mercado externo em foco 
foi para a Galiza, que é um dos vários 
“mercados” de Espanha (país que re-
presenta 30 por cento do comércio ex-
terno português) com quem Portugal 
mantém um sólido relacionamento. A 
Galiza é o nosso maior cliente em Espa-
nha e o nosso terceiro fornecedor, as-
sim como um destino importante do in-
vestimento português, de que são bons 
exemplos a Cimpor e a Caixa Geral de 
Depósitos. Do lado galego, destaca-se 
o recente investimento da Pescanova 
em Mira. A nível da cooperação trans-
fronteiriça, a eurorregião Galiza – Nor-
te de Portugal é, de longe, a que maior 
número de projectos tem em desenvol-
vimento em domínios que extravasam 
largamente o relacionamento econó-
mico, mas que são um forte contributo 
para a criação de riqueza nos dois lados 
da fronteira. O país vizinho é, cada vez 
mais, encarado não só como um mer-
cado natural e potenciador do nosso 
desenvolvimento, mas também como 
destino turístico preferencial de muitos 
portugueses.

ANA dE CARvAlhO
Directora
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A AICEP sente que os caminhos para a internacionalização das 
empresas portuguesas já não podem ser percorridos apenas com a 
disseminação de informação macro-económica ou de legislação dos 
mercados mais apetecíveis. É num quadro de grande complexidade 
na competição internacional e de crise generalizada que a agência 
quer cumprir o papel para que se julga fadada – o de dinamizadora 
de um conhecimento muito mais profundo do negócio internacional. 
Conheça a AICEP Conhecimento, uma nova área estratégica.

AICEP gErE rEdE 
dE ConhECImEnto 
IntErnACIonAl 
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Juntar conhecimentos e experiências de origem e natureza 
diversas que permitam formar uma nova “corrente navegá-
vel do Negócio Internacional”, e fomentar uma nova dinâ-
mica de partilha entre actores e sectores estratégicos e um 
maior crescimento da base exportadora nacional, constitui 
o propósito da AICEP na dinamização de uma plataforma 
de Conhecimento Internacional.

Pretende-se que esta plataforma tenha como missão “te-
cer” e organizar uma rede de conhecimento internacional 
composta por saberes oriundos dos diferentes sectores do 
mundo empresarial, nomeadamente empresas e associa-
ções, das universidades e institutos com investigação na 
área da internacionalização da economia, e de outros orga-
nismos da Administração Pública.

Tem como grande objectivo a criação de uma rede de in-
teligência competitiva que sirva a internacionalização dos 
agentes económicos com actividade em Portugal e a valo-
rização de Portugal no mundo. Através deste dispositivo e 
mediante acções concretas e regulares, pretende-se “so-
mar” diferenças, organizar conhecimentos e conciliar inte-
resses, numa plataforma de entendimento capaz de gerar 
valor em termos de expansão da actividade internacional 
das nossas empresas, com vantagens mútuas para todos 
os que nela participam. 

A AICEP, no quadro da sua missão como elemento de liga-
ção entre o Estado, as empresas e os mercados, através desta 
nova ferramenta organizativa, procura explorar um caminho 
efectivo de fomento da cooperação entre os diversos agentes 
implicados no processo de internacionalização da economia 
nacional, numa área matricial e tão importante, como é o 
conhecimento multidisciplinar e complexo, relativamente aos 
diferentes mercados e às respectivas formas de abordagem 
do processo de internacionalização das empresas.

A consolidação de uma rede de inteligência competitiva 
com base na AICEP deve-se ao facto da Agência dispor, 
à partida, de um capital único, proporcionado pela expe-
riência da sua actividade normal, que é servida por uma 
vasta rede de representações a nível global e pelos está-
gios internacionais que oferece através do Programa INOV 
Contacto, para além dos contactos privilegiados que tem 
vindo a sedimentar junto dos mais prestigiados actores 
neste domínio.

Importa também dizer que este projecto se dirige a empresas 
portuguesas de todas as dimensões e a estabelecimentos de 
ensino superior, mas também a outras entidades ou organi-
zações, grupos ou indivíduos que venham a ser considerados 
oportunos e detentores de know-how específico no domínio 
da internacionalização, do investimento e do turismo. 
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Estamos na era do conhecimento. A importância 
do seu domínio subiu em flecha no interior das 
organizações. Ninguém duvida do seu impacto 
na área da gestão. Ele é mesmo comparável à 
abordagem comportamental, seja no âmbito da 
visão estratégica das empresas, seja em termos 
da investigação dos diversos campos do negócio 
internacional. 

A gestão, em toda a sua extensão, ficou enrique-
cida com o que o conhecimento lhe trouxe: no-
vas abordagens, novas dimensões, outras rotinas, 
mais capacidades dinâmicas, regras, integração, 
partilha e novos instrumentos de medida que, 
no seu conjunto, representam novas formas de 
orientação para as práticas individuais e colecti-
vas e esgrimem novos argumentos que conse-
guem assegurar uma relação positiva ao nível dos 
resultados empresariais.

Dele emana a capacidade para identificar, assi-
milar e explorar todos os domínios do negócio 
internacional e, por isso mesmo, ganha cada vez 
mais espaço nas empresas, nas universidades e 
nas organizações. O Conhecimento tende, assim, 
a reduzir complexidades e em avaliar experiên-
cias, fazendo a sua transferência para redes intra-
organizacionais para serem partilhadas.

Neste contexto, a AICEP não pretende ser um 
mero reservatório de conhecimento, antes procu-
ra uma nova atitude face ao complexo processo 
de internacionalização das empresas. Dito de ou-
tra forma, a AICEP quer cultivar a transformação 
do conhecimento tácito em explícito, para me-
lhor enfrentar os desafios da mundialização. 

Para dar corpo a tal ambição, propomos uma ati-
tude de inteligência competitiva para identificar 
concorrentes, sistemas, tecnologias, economias e 
ambientes, para servir de suporte às decisões es-
tratégicas e para a melhoria do processo de inter-
nacionalização das empresas. Queremos, ainda, 
valorizar o capital humano, técnico e organiza-
cional da AICEP e dos seus clientes.

Um capital técnico com a capacidade de recupe-
rar, armazenar, produzir e disseminar informação e 

o AdvEnto dE umA novA ErA

A era do conhecimento está aí e o presidente da AICEP, ciente da sua importância, traça-
nos as linhas gerais do seu pensamento sobre esta matéria. Um texto de Basílio Horta.

conhecimento. Um capital humano através do reforço de competências 
e de capacidades individuais com valor acrescentado para a AICEP, par-
ceiros estratégicos e clientes. E um capital organizacional, assente numa 
plataforma de conhecimento internacional, que contribua para novos 
procedimentos, novas relações e sirva o interesse nacional. 
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A Formação e o Conhecimento constituíram, desde o início, 
um dos eixos fundamentais da actuação deste Governo na 
política para o sector do Turismo.

O Plano Estratégico Nacional para o Turismo reflecte pre-
cisamente esta visão: a necessidade de desenvolver pro-
gramas, acções e iniciativas que concorram decisivamente 
para um aumento da qualidade da oferta turística nacio-
nal, nomeadamente, reconhecendo a necessidade de fo-
mentar a qualificação e a valorização dos recursos huma-
nos, a par de uma aposta determinada na inovação e no 
conhecimento como pilares essenciais para o desenvolvi-
mento do turismo em Portugal.

Nesse contexto, procedemos, por um lado, a uma profun-
da reforma da formação inicial e contínua em hotelaria e 
turismo através da criação de um novo modelo das esco-
las, do desenvolvimento de projectos-piloto de formação 
em contexto real de trabalho e do estabelecimento de 
uma parceria com a Escola Hoteleira de Lausanne e, por 
outro, promovemos a criação de um centro de referência 

ConhECImEnto É FACtor ChAvE PArA 
A ComPEtItIvIdAdE do turISmo
>POR BERNARDO TRINDADE, SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO

Num mercado cada vez mais global e competitivo todos sa-
bemos a importância dos diferentes operadores do sector tu-
rístico nacional estarem permanentemente em contacto com 
o que de melhor se faz e se estuda hoje internacionalmente. 
Só com organizações mais eficientes, mais rentáveis, mais 
qualificadas, estaremos em condições de enfrentar com êxito 
os desafios que se colocam ao sector turístico nacional.

Neste quadro, parece-me interessante o projecto de criação 
de uma Plataforma de Conhecimento internacional que a 
AICEP pretende dinamizar. Haverá nesta plataforma, cer-
tamente, pontos de ligação a explorar relativamente aos 
projectos em curso no âmbito do turismo, em particular, 
através do desenvolvimento de um canal com o HMI, po-
dendo a plataforma vir a constituir uma importante fonte 
de informação para este centro de referência, e vice versa, 
bem como para todos os decisores públicos e privados que 
operam na actividade turística. 

Esta aposta no conhecimento contribuirá decisivamente 
para a mudança de paradigma que defendo e para um Tu-
rismo nacional mais forte, mais competitivo, mais capaz de 
responder aos segmentos mais exigentes e que será, assim, 
gerador de mais riqueza para o país. 

“Num mercado cada vez mais global e 
competitivo todos sabemos a importância 
dos diferentes operadores do sector turístico 
nacional estarem permanentemente em 
contacto com o que de melhor se faz e se 
estuda hoje internacionalmente.”

para formação avançada, divulgação, ensino pós-gradua-
do e investigação em turismo, o HMI Portugal (Hospitality 
Management Institute), resultado efectivo de uma parceria 
entre o Turismo de Portugal (principal associado fundador 
do HMI Portugal) e três instituições académicas fundado-
ras: o ISCTE, a Universidade do Algarve e a Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Considero que o conhecimento, a investigação e a sua di-
fusão constituem um factor chave de competitividade, quer 
do país, quer das empresas, sendo decisiva, nesta matéria, a 
formação avançada de quadros superiores, pelo que o HMI, 
enquanto plataforma de articulação entre os vários players, 
desempenhará um papel fundamental nesta matéria. 
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A Plataforma de Conhecimento Internacional que a AI-
CEP pretende dinamizar, em estreita colaboração com os 
actores estratégicos da internacionalização, para melho-
rar a competitividade internacional das empresas, permi-
tirá um conhecimento aprofundado sobre o processo de 
internacionalização da economia portuguesa e sobre os 
desafios que se colocam, a nível internacional, aos agen-
tes económicos com actividade em Portugal. Note-se que 
falo em agentes económicos com actividade em Portugal 
e não em empresas portuguesas, porque estou convicta 
que esta Plataforma deve estar orientada para as empre-
sas portuguesas, mas também para as filiais de empresas 
estrangeiras domiciliadas em Portugal.

É a complexidade do processo de internacionalização destes 
agentes económicos, a que não dá resposta eficaz a dissemi-
nação de informação macroeconómica ou de legislação dos 
países de destino, que exige um conhecimento muito aprofun-
dado do negócio internacional. Um conhecimento mais com-
pleto, muito ligado às experiências e saberes locais e aos con-
textos culturais intrínsecos dos próprios mercados, assim como 
às especificidades de gestão que as empresas vão assimilando e 
integrando ao longo do seu processo de internacionalização.

Um conhecimento deste tipo, ainda se torna mais relevan-
te no actual contexto internacional, muito marcado, como 
se sabe, por constantes alterações na economia global, in-
fluenciado por fenómenos como as ameaças terroristas, os 
conflitos geopolíticos, a alternância de governos, a alteração 
de regimes políticos e tantos outros. Neste cenário, com a 
chegada da actual crise financeira, instalada não se sabe por 
quanto tempo e à escala global, todos os agentes económi-
cos enfrentam um fenómeno novo, que torna a internacio-
nalização mais complexa e contingente, sujeita a alterações 
de difícil previsibilidade e cujas causas e consequências exi-
gem um acompanhamento e monitorização constantes.

Não podendo ficar à margem das dificuldades que enfren-
tam, na actual conjuntura, os diversos agentes económicos, a 
AICEP sente necessidade e interesse em aprofundar o seu pa-
pel no apoio à competitividade internacional das empresas. 
A agência quer saber “onde está”, como é percepcionada e 

umA PlAtAFormA  
dE ConhECImEnto IntErnACIonAl

Melhorar e reforçar o apoio prestado aos agentes económicos com actividade em 
Portugal, no quadro cada vez mais complexo da competição internacional, é o 
grande objectivo da criação de uma nova área estratégica – a AICEP Conhecimento. 
Joana Neves, responsável pela sua implementação, descreve no texto que se segue os 
princípios orientadores desta nova aposta da agência. 

“Não podendo ficar à margem das 
dificuldades que enfrentam, na actual 
conjuntura, os diversos agentes económicos, 
a AICEP sente necessidade e interesse 
em aprofundar o seu papel no apoio à 
competitividade internacional das empresas.”

que rumo deve seguir no futuro próximo, visando melhorar o 

seu quadro de apoios e adequando os seus produtos e servi-

ços às necessidades específicas dos seus clientes e utentes.
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É neste contexto e com esta preocupação presente, que a 
agência criou uma área estratégica – a AICEP Conhecimen-
to – com a missão de gerir e disseminar todo o conhecimen-
to internacional existente no grupo AICEP, bem como todo 
o restante conhecimento internacional existente, disperso 
nas universidades, nas empresas, nas associações e noutros 
departamentos e organismos do Estado para, desta forma, 
concorrer para uma melhor competitividade nacional.

Foi norteada por estes objectivos e para ter uma ideia 
exacta sobre o seu potencial e pertinência que esta área 
funcional apresentou as ideias base deste projecto ao Ga-
binete Coordenador do Plano Tecnológico Nacional e que 
dinamizou o necessário trabalho exploratório através de 
grupos de discussão e de reuniões com empresas, associa-
ções e câmaras de comércio, em estreita colaboração com 
professores e investigadores de universidades relevantes 
no domínio da internacionalização como o ISCTE, a Uni-
versidade Técnica de Lisboa, a Universidade Católica do 
Porto, a Universidade de Upsalla (Suécia) e a Faculdade de 
Economia do Porto. 

Apraz-nos registar a total abertura de todos os académi-
cos envolvidos em reflectir, analisar e discutir a ideia da 
criação desta Plataforma de Conhecimento Internacional, 
mesmo na ausência de qualquer contrato remunerató-
rio pré-definido, indiciadora não só, da importância que 
um projecto desta natureza representa para a academia, 
como para a mobilização e motivação dos próprios agen-
tes económicos.

Foi já na posse destes resultados que se avançou para a figura 
de consórcio, modelo jurídico de gestão para o projecto e que 
recolheu a unanimidade dos intervenientes, não só pela sua 
flexibilidade legal, mas também pela fácil migração do mode-
lo para estruturas futuras de âmbito similar e que já são uma 
realidade em algumas economias desenvolvidas como a Fran-
ça, a Suécia, o Reino Unido, a Espanha e algumas outras.

Estamos agora no momento crítico do projecto. Em breve, 
serão promovidos os encontros temáticos com vista à de-
finição do Plano Estratégico e do Plano de Negócios desta 
plataforma de Trabalho Colaborativo (Collaborative Work 
System). Uma plataforma alicerçada na rede externa da  
AICEP e no potencial das centenas de jovens que participam 
no INOV Contacto. Deste contexto de sinergias de rede es-
pera-se a articulação de saberes e experiências e a dissemi-
nação de conhecimento à imagem do que de melhor se faz 
noutros países.

De forma muito concreta, espera-se que este projecto faci-
lite o desenvolvimento de análise estratégica e prospectiva, 
sempre com uma consciência muito apurada da competi-
ção mundial. Que, nos dias que correm, obriga ao conhe-
cimento das estratégias dos actores envolvidos, garantindo 
vantagens competitivas através da melhoria contínua dos 
saberes das empresas, da sua mobilização e da clarificação 
dos seus processos de internacionalização. 

PorQuÊ  
umA ÁrEA dE 
ConhECImEnto?

Francisco de Lemos, da Universidade 
Católica do Porto, Vítor Gonçalves, 
da Universidade Técnica de Lisboa, e 
Mohamed Azzim, do ISCTE, estão em 
plena sintonia quanto à criação de 
uma área de International Business 
Intelligence na AICEP, dando a 
entender, em curtos depoimentos, 
que a natureza e as potencialidades 
da missão da agência conferem-lhe 
excepcional apetência para gerir redes 
de conhecimento internacional.

A ideia do Projecto da Plataforma de Conhecimento Inter-
nacional, quando nos foi apresentada pelo AICEP, desper-
tou desde logo a nossa atenção.

A natureza da AICEP e as actividades que desenvolve, as 
representações que tem espalhadas pelo mundo e a infor-
mação que já recolhe e a que pode vir a recolher, fazem 

Importante instrumento  
para apoiar as exportações

desta instituição um agente muito importante no apoio à 
dinamização do nosso comércio internacional, em particu-
lar as nossas exportações. 
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Uma plataforma do conhecimento desta natureza envol-
ve a constituição de uma rede internacional de indivíduos, 
empresas, universidades e centros de conhecimento, com 
interesses na área do negócio internacional e vai permitir a 
centralização do conhecimento existente sobre internacio-
nalização que se encontra disperso entre o sector público, 
académico e empresarial.

o ISCtE pode dinamizar  
esta plataforma

A dimensão estratégica de negócios internacionais e a com-
petição nos mercados passa essencialmente pelo conheci-
mento fino do contexto competitivo e do jogo de diversos 
actores. Esta plataforma poderá, por um lado, permitir parti-
lhar experiências e saberes num quadro de desenvolvimento 
do conhecimento, com vista a somar ganhos entre os par-
ticipantes e potenciar efeitos de eficiência e eficácia, proxi-
midade e reciprocidade entre os sectores público, privado e 
universidades. Por outro lado, poderá potenciar o conheci-
mento sobre relações internacionais e internacionalização e 
portanto contribuir para melhorar o sucesso das empresas 
portuguesas nos seus esforços de internacionalização.

O ISCTE tem uma larga experiência nos mercados interna-
cionais através de parcerias, de recrutamento de alunos e 
docentes. Associada a esta experiência singular no contexto 
académico nacional, conta nos seus quadros docentes com 
especialistas no ensino e investigação na área da interna-
cionalização das empresas. Alguns destes docentes douto-
raram-se no estrangeiro e conhecem com algum detalhe 
plataformas de conhecimento similares, desenvolvidas pelas 
entidades promotoras de investimento estrangeiro nos ou-
tros países. Além destes dois factores, o ISCTE desenvolveu 
ao longo da sua existência, de forma sustentada, ligações ao 
meio empresarial, em vertentes que incluem a internaciona-
lização de empresas. Estes vectores colocam o ISCTE numa 
situação privilegiada para ser um dos principais dinamizado-
res de uma plataforma de conhecimento internacional. 

MOHAMED AzzIM
Docente do ISCTE e Presidente do Finance Research Center

O conhecimento é o mais decisivo de entre todos os factores que 
subjazem ao fenómeno da internacionalização das empresas. 
Desde a teorização académica – onde dá forma aos modelos de 
maior poder exploratório do processo de internacionalização – 
até à realidade empresarial, o conhecimento internacional con-
siste na fonte mais segura de vantagens competitivas globais.

Pela valorização  
do conhecimento

Esta valorização do conhecimento como recurso organizacio-
nal deve-se em grande parte à sua natureza tácita e profun-
damente contextual que o torna único, difícil de replicar e de 
transmissão onerosa. Na arena internacional, as diferenças 
culturais que distinguem os diversos países ampliam essas 
características implícitas sobrevalorizando o conhecimento 
gerado quer nos mercados quer nas próprias organizações, 
pelo que a sua compreensão deve ser assumida como uma 
prioridade no desenvolvimento e competitividade das em-
presas e, em consequência, das economias nacionais. 

Pela transversalidade que estende aos agentes detentores de 
conhecimento internacional, Empresas, Universidades e Estado, 
o projecto de International Business Intelligence que a AICEP 
pretende dinamizar constitui uma ferramenta de articulação 
essencial e que se reveste da maior importância e emergência 
face ao contexto de crise internacional que Portugal atravessa. 

FRANCISCO M. FIGUEIRA DE LEMOS
Docente e Investigador Associado na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade 
Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto)

Tendo em conta o ambiente de crise que se vive, e se pers-
pectiva para o futuro, o desafio da exportação para as em-
presas portuguesas é fundamental ser conseguido. O pro-
jecto em causa poderá ser um instrumento importante no 
apoio à dinamização da actividade exportadora portuguesa. 
A UTL – Universidade Técnica de Lisboa, como Universidade 
de referência em Portugal, pretende ser um parceiro acti-
vo neste projecto. Tendo em consideração as competências 
que temos e as áreas de especialização das várias Escolas 
da Universidade, seguramente que seremos ser um parceiro 
que acrescentará valor à iniciativa. 

VíTOR GONçALVES
Vice-Reitor da Universidade Técnica de Lisboa



Tornou-se presidente da AIP em 1981 e, desde então, tem desempenhado um papel 
activo nas políticas empresariais do país e na definição das estratégias de mudança, 
modernização, inovação e competitividade das empresas portuguesas tanto no 
plano nacional como da sua internacionalização. A crise actual não o assusta e está 
confiante na determinação dos empresários portugueses no sentido de criarem 
condições para a vencerem e aproveitarem a retoma logo que esta ocorra.

Jorge Rocha de Matos
Presidente da AIP-CE, Associação Industrial Portuguesa -  
Confederação Empresarial 

UMa estRatégia de fUtURo 
paRa as eMpResas poRtUgUesas
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“O maior desafio que se coloca à AIP-CE situa-
se no campo da inovação e competitividade  
por forma a que nos possamos afirmar entre as 
economias mais atractivas da União Europeia.”

A AIP foi fundada em 1837, num contexto histórico 
e económico diferente daquele que é agora o nosso. 
Em que é que consiste a visão de futuro, de mudança 
e de modernidade da AIP nos dias de hoje?
A característica mais marcante da AIP-CE ao longo da sua his-
tória tem sido, e continua a ser, a capacidade permanente 
de reflectir sobre visões do futuro, associadas a projectos de 
mudança e de modernidade, afirmando-se como uma organi-
zação independente, aberta à sociedade e, como tal, continua 
a ser um actor incontornável da evolução sócio-económica e 
cultural da sociedade portuguesa. Acima de tudo, tem sido 
relevante o seu papel como agente de cultura industrial, em-

Também é verdade que a AIP-CE representa os interesses das 
empresas portuguesas em várias instâncias europeias e inter-
nacionais, como são os casos da BUSINESSEUROPE e a UEA-
PME – União Europeia do Artesanato e das PME, na Europa, 
o Bussiness and Industry Advisory Committee, no âmbito da 
OCDE, a AICO, na América Latina, e a OIE – Organização 
Internacional dos Empregadores, a nível mundial. 

Muitas das intervenções da AIP-CE implicam parcerias com 
as autoridades públicas e privadas em torno de projectos 
comuns, tendo sempre em atenção o interesse nacional. É 
o que, aliás, acontece actualmente no quadro das propostas 
e sugestões de medidas anti-crise.
 
Qual o papel da ética empresarial e da responsabilidade 
social nas empresas nas rápidas mudanças que se estão 
a operar no tecido empresarial português e global?
A ética empresarial e a responsabilidade social são valores 
fundamentais que cada vez mais serão factores distintivos 
para a afirmação das empresas e das organizações median-
te uma adequada relação com os seus stakeholders e tendo 
como fio condutor o desenvolvimento sustentável. Estes são 
valores do novo paradigma em torno do qual se alicerça a ac-
tividade empresarial. Anualmente a AIP-CE avalia, em parce-
ria com outras entidades, o “estado da arte” destes valores.

Como avalia o associativismo empresarial português 
e o que pensa que deve mudar nele em benefício das 
empresas?
Consideramos que um associativismo empresarial forte é 
essencial a uma economia dinâmica, inovadora e competiti-
va, relevante para a criação de riqueza. De uma forma geral 
às sociedades e economias desenvolvidas corresponde um 
movimento associativo empresarial forte e dinâmico.presarial e tecnológica, de inovação e de internacionalização, 

ao mesmo tempo que tem sido inegável o seu trabalho mi-
litante e congregador em prol do associativismo empresarial. 
Estes são traços essenciais que fazem parte do “ADN” da AIP-
CE e como tal se mantêm. Mas, na actualidade, o maior de-
safio que se coloca à AIP-CE situa-se no campo da inovação e 
competitividade, por forma a que nos possamos afirmar entre 
as economias mais atractivas da União Europeia.

Quais são os princípios e as grandes áreas de actuação 
da AIP que considera fundamentais no actual clima 
de mudança empresarial?
A AIP-CE rege-se por um conjunto de princípios dos quais se 
destacam a defesa da livre iniciativa e do associativismo em-
presarial e a ética empresarial. A AIP-CE tem áreas de negócio 
da maior importância, como são os casos da Feira Internacio-
nal de Lisboa (FIL) e do Centro de Congressos de Lisboa (CCL). 
Podemos dizer que estas duas áreas têm sido determinantes 
para o desenvolvimento do turismo de negócios, particular-
mente da região de Lisboa, que, por esta via é hoje um dos 
principais pólos de atracção de congressos a nível internacio-
nal. Mas a AIP-CE tem outras importantes áreas de interven-
ção, nomeadamente a nível da formação, da consultadoria e 
dos serviços especializados às empresas, da propriedade in-
telectual, da internacionalização empresarial, da economia e 
informação e, naturalmente, do associativismo empresarial.

Porém, no nosso país existem 608 associações de empre-
sas, o que é manifestamente excessivo para uma economia 
com a dimensão da nossa, a maioria sem massa crítica, sem 
rede e com pouco protagonismo, razão pela qual se impõe 
o reordenamento associativo. Estas fragilidades terão que 
ser, do ponto de vista da AIP-CE, o ponto de partida para 
uma nova ambição e para um novo modelo associativo que 
terá necessariamente de ter expressão ao nível da cúpula do 
associativismo empresarial. Não desistiremos de continuar a 
trabalhar nesse sentido. O desafio de dar uma só voz, única 
e mais forte, às PME e à comunidade empresarial em geral 
permanece, pois, necessário e urgente.

A mudança passa pelo reforço da representatividade junto 
das empresas e face a terceiros, nomeadamente em relação 
aos poderes públicos nacionais, europeus e internacionais, 
o que significa um maior protagonismo na defesa dos in-
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teresses da comunidade empresarial, tendo por base prin-
cípios éticos, de responsabilidade social, de defesa da livre 
iniciativa, mas também pela capacidade de formulação de 
novas propostas de desenvolvimento e de novas iniciativas, 
de fomento de uma cultura empresarial moderna, de defe-
sa dos valores da empresa e do empreendedorismo. 

O que é hoje para si, a Carta Magna da Competitividade, 
e como pode ela contribuir para as opções estratégicas e 
os projectos estruturantes em Portugal?
A Carta Magna da Competitividade mantém a sua actuali-
dade e é para nós um instrumento importante de orientação 
estratégica, quando nos focamos no desenvolvimento da ac-
tividade empresarial ou nas políticas públicas, tendo em vista 
a melhoria da competitividade da economia portuguesa. Os 
seus grandes objectivos e princípios permitem estabelecer 
prioridades, seja ao nível das estratégias empresariais, seja ao 
nível da discussão em termos de políticas públicas.

Numa época de crise como a que vivemos, a Carta Magna 
da Competitividade constitui um instrumento relevante,  no-
meadamente ao nível das opções de fundo que importará 
fazer, no sentido de mais uma vez não passarmos ao lado 
das “oportunidades” normalmente geradas pelas “crises”.

Com a Carta Magna, a AIP-CE comprometeu-se publicamen-
te a monitorizar anualmente a evolução da competitividade 
através de um “relatório da competitividade” que, para além 
do ponto da situação, avançava com medidas correctivas. Te-
mos cumprido escrupulosamente esse trabalho. 

Actualmente estamos envolvidos na elaboração das Cartas 
Regionais da Competitividade. Nesta medida, todo este con-
junto de iniciativas constitui o nosso suporte para as propos-
tas, o diálogo e a interacção com os poderes públicos.

Quais são as condições essenciais para que a retoma 
e o crescimento da economia portuguesa sejam uma 
realidade?
A retoma e o crescimento da economia portugueses estão 
muito dependentes da evolução da economia internacional, 
particularmente da Europa, dado que as nossas exportações 

“Consideramos que um associativismo 
empresarial forte é essencial a uma economia 
dinâmica, inovadora e competitiva, relevante 
para a criação de riqueza.”

Na sequência da Carta Magna, no ano passado, efectuamos 
um estudo bastante ambicioso intitulado “Opções estraté-
gicas e projectos estruturantes para um crescimento susten-
tado”. Neste trabalho definimos uma nova estratégia para 
o desenvolvimento de Portugal e assumimos abertamente 
a nossa posição “euro-atlântica”, como complementar da 
opção europeia, apontando para uma mudança significati-
va, quanto a mercados e parcerias.

têm uma grande dependência (cerca de 74 por cento) da 
União Europeia e que nesta predominam quatro mercados.

Além disso, é necessário evitar o proteccionismo, diversificar 
os mercados, apostar decisivamente no desenvolvimento e 
modernização dos sectores produtivos de bens transaccio-
náveis, cujos produtos e serviços sejam susceptíveis de con-
correr competitivamente em virtude das suas características 
de inovação, tecnologia e valor, e concretizar as mudanças 
estruturais. E aqui destacamos a melhoria urgente do sistema 
de Justiça, garantindo níveis elevados de celeridade e eficá-
cia, deixando de ser um forte entrave à dinâmica empresarial, 
e uma análise profunda da fiscalidade, no sentido de melho-
rar a sua eficiência e a adequação às novas realidades da vida 
económica, pois este é um dos factores que mais pesam nas 
decisões de investimento, tanto interno como externo, bem 
como na competitividade das empresas.

É prioritário, ainda, restabelecer o funcionamento normal 
dos mercados financeiros, de modo a que as empresas pos-
sam desenvolver a sua actividade em condições normais de 
acesso ao crédito.

É necessário que as empresas aproveitem devidamente as 
medidas do pacote anti-crise, façam uma gestão criteriosa 
de custos, aproveitem todas as possibilidades para investi-
rem na requalificação dos seus recursos humanos, de modo 
a preparem-se para o novo ciclo de crescimento. Estou con-
victo de que, no que depende deles, os empresários portu-
gueses estão determinados a vencer a crise e a preparar a 
melhor forma de aproveitar a retoma logo que ela ocorra.

Qual a razão porque as micro, pequenas e médias 
empresas continuam a constituir uma prioridade 
para a AIP?
As micro, pequenas e médias empresas são e continuarão a 
ser uma prioridade para a AIP-CE, pois constituem a esmaga-
dora maioria do tecido empresarial. Têm um contributo muito 
significativo no emprego e um peso importante na produção 
e comercialização de bens e na prestação de serviços.
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Acresce que há a necessidade de melhorar o enquadramen-
to em que se processa a actividade da generalidade das 
PME e potenciar a inovação e o empreendedorismo, muito 
prevalecente neste tipo de medidas económicas.

Por outro lado, no conjunto das micro, pequenas e médias 
empresas encontram-se muitas com potencialidade de cres-
cimento e de desenvolvimento das suas actividades. Temos 
excelentes empresas nestas classes de dimensão, mas preci-
samos de ter muitas mais.

Queremos notar, no entanto, que esta prioridade não signi-
fica que não olhemos com o maior interesse para as grandes 
empresas e para o importante papel que a “ligação” entre 
grandes empresas e PME desempenha no desenvolvimento 
do tecido empresarial. Pensamos, aliás, que uma das nossas 
vulnerabilidades em termos empresariais reside no facto de 
termos poucas “grandes” empresas.

que alguns problemas já existiam antes do aprofundar da crise 
e persistirão quando se iniciar a fase da retoma a nível global.

É nesta perspectiva que temos pugnado, mesmo no âmbito 
do pacote anti-crise, pela implementação de medidas que aju-
dando a superar aspectos de natureza conjuntural, contribuam 
também para a solução de problemas de natureza estrutural. E 
isto porque, independentemente dos profundos efeitos negati-
vos da crise global, estamos longe de resolver os nossos proble-
mas de fundo ao nível da produtividade e da competitividade. 
E, neste domínio, temos muito que trabalhar em áreas como: 
qualificação dos recursos humanos, capacidade financeira das 
empresas, fiscalidade, internacionalização da actividade de 
muitas PME, inovação e desenvolvimento tecnológico...

A visão estratégica necessária às empresas para antecipar 
o futuro tem que ser analisada caso a caso, sector a sec-
tor, e dentro destes, empresa a empresa. Todavia, pode-se 
falar num conjunto de ideias-força que devem fazer parte 
do léxico dessa visão: formar, empreender, inovar, cooperar, 
internacionalizar e competir.

De que modo as nossas empresas e, em particular, as 
PME podem reforçar a sua capacidade competitiva no 
contexto da globalização?
Temos hoje um conjunto de PME, algumas delas tecnológicas 
ou de base tecnológica, que conseguiram afirmar-se compe-
titivamente nos mercados globais. Todavia, a grande maioria 
delas, por si só, não tem escala nem massa crítica suficientes 
para abordar com êxito os mercados externos, pelo que o seu 
redimensionamento através da cooperação empresarial, alian-
ças estratégicas, incluindo fusões e aquisições, constituem so-
luções que têm que ser equacionadas e implementadas.

O que a AIP-CE tem vindo, há muito tempo, a dizer (desde 
1993) é que se torna indispensável trazer para o terreno da 
exportação e da internacionalização, de forma sustentada, 
uma faixa muito significativa das PME, constituída por vinte 
a trinta mil empresas. É aqui que se justifica uma política 
para as PME que favoreça o seu redimensionamento, inter-
nacionalização e capacidade de inovação.

“É prioritário restabelecer o funcionamento 
normal dos mercados financeiros, de modo 
a que as empresas possam desenvolver a sua 
actividade em condições normais de acesso 
ao crédito.”

“As micro, pequenas e médias empresas são e 
continuarão a ser uma prioridade para a AIP-
CE, pois constituem a esmagadora maioria do 
tecido empresarial.”

Como é que as empresas portuguesas, especialmente 
as PME, podem superar os constrangimentos 
económicos e financeiros no clima da crise actual, e o 
que deve ser feito nesse sentido?
De um modo geral, as empresas confrontam-se com uma for-
te retracção da procura, dificuldades de tesouraria, dificulda-
des de acesso ao crédito, atrasos de pagamento por parte dos 
clientes..., consequências imediatas da actual situação de cri-
se. Se bem que estes problemas sejam comuns à generalidade 
das empresas, o modo como cada uma poderá enfrentar a 
situação variará de empresa para empresa.

Diremos, no entanto, que num quadro de grande complexi-
dade como é aquele em que actualmente operam, impõe-
se que as empresas consigam “ganhos de gestão”, nomea-
damente ao nível da racionalização de custos, na qualidade, 
no acesso aos mercados....

É imperativa a disponibilização de programas de apoio à re-
estruturação empresarial, quer no referente à componente 
financeira, quer quanto às outras componentes funcionais.

Qual o papel das PME – mais de 90 por cento do universo 
empresarial português – podem desempenhar para a 
superação da crise e afirmação da sua competitividade? 
Que estratégia e meios necessitam elas?
O papel das PME é essencial, como temos referido variadas 
vezes. Neste domínio, algumas medidas que têm vindo a ser 
tomadas, principalmente na área financeira e na do emprego 
conjugadas com as acções tomadas pelas próprias empresas, 
são importantes e necessárias. Mas também é para nós claro 

De que modo as empresas portuguesas se devem 
posicionar para tirar partido do alargamento da 
União Europeia?
Devem, em primeiro lugar, saber aproveitar todo um capital que 
constitui a experiência portuguesa, desde 1986, com a entrada 
na então CEE, hoje UE, fazendo valer toda essa aprendizagem 
realizada para efectuarem uma abordagem adequada a esses 
mercados, explorando as oportunidades neles existentes.
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Neste quadro, de que modo considera fundamentais 
a exportação, a atracção de IDE e o Investimento 
Directo Português no Exterior?
Do ponto de vista macro e das políticas públicas, a exporta-
ção, a atracção do IDE e o investimento português no estran-
geiro devem ser vistos na base de uma estratégia conjunta. 
Por exemplo, um cluster ou pólo de competitividade pode ser 
activo nestes três vectores e integrá-los harmoniosamente.

Como vê o papel da informação especializada relativa 
aos mercados, assim como o das feiras e das missões 
empresariais junto dos mercados com interesse para 
Portugal?
A obtenção de informação pertinente, sendo um factor crítico 
de sucesso, constitui um primeiro passo que permitirá, por um 
lado, determinar o efectivo interesse do mercado e, por outro, 
uma adequada preparação de acções de prospecção ou de con-
cretização de negócios, onde se incluem, naturalmente, as mis-
sões empresariais e a participação em feiras de referência.  

De igual forma, a participação em feiras e missões empresa-
riais poderá ser  assumida como uma poderosa ferramenta 
de informação (estudo e prospecção do mercado) e de capa-
citação técnica da empresa que se pretende internacionalizar 
e ao mesmo tempo explorar possibilidades de internacionali-
zação, testando a competitividade da empresa no mercado e 
apoiando na definição da estratégia de entrada no mesmo.

Em especial, as feiras constituem um meio privilegiado de 
“tomar o pulso”, permitindo recolher dados de elevada im-
portância para a avaliação do mercado num curto espaço 

de tempo, para além de oferecerem a máxima concentra-
ção possível de potenciais parceiros e clientes.

Defendemos que a AICEP, a AEP e a AIP-CE devem trabalhar 
cada vez mais “em consórcio” estabelecendo as suas inter-
venções em conjunto e actuando cada uma em programas 
ou áreas previamente acordadas entre si.

Quais são as reformas estruturais necessárias ao 
reforço da inovação e competitividade das empresas 
portuguesas no actual contexto?
Antes de mais é imperativo alterar aspectos substantivos da 
cultura empresarial, no sentido em que a cadeia de valor 
e, consequentemente, o futuro das empresas só existe se 
forem capazes de inovar aos mais diversos níveis. Doravan-
te, inovar e competir é uma condição para existir. Natural-
mente que a forma como as políticas públicas influenciam 
e incentivam a inovação é extremamente importante. Em 
síntese, as empresas necessitam de ter estratégias claras e 
ambiciosas visando reforçar a sua cadeia de valor e bons 
dispositivos de inteligência competitiva para uma adequada 
abordagem dos mercados. É também imprescindível uma 
correcta articulação entre estratégias empresariais alicerça-
das no conhecimento e boas políticas públicas
 
De que modo avalia a importância da ‘clusterização’?
A ‘clusterização’ é um elemento catalizador da inovação e com-
petitividade. Obriga a ter uma visão integrada das nossas capa-
cidades, das nossas qualificações, da articulação de estratégias 
empresariais e políticas públicas. Pressupõe um foco. É neste 
sentido que a AIP-CE está, no âmbito das Cartas Regionais da 
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Competitividade, a analisar e a promover desafios a todo o po-
tencial de ‘clusterização’ existente nas diferentes regiões.

Qual o papel do empreendedorismo, da cooperação 
e das redes de produção e conhecimento numa 
estratégia de mudança das empresas portuguesas?
Uma cultura de empreendedorismo terá que ser cada vez 
mais o suporte da actividade empresarial. Mais do que um 
conceito terá que ser uma atitude e uma prática internali-
zada aos diferentes níveis da empresa. O mesmo se pode 
dizer em relação à cooperação e às redes que são uma 
condição essencial para agir no contexto da economia ba-
seada no conhecimento.
 
Por diversas vezes tem dito que é necessário 
modernizar o Estado e torná-lo mais amigo das 
empresas e do empreendedorismo. O que está a ser 
feito e o que falta fazer?
Há muita coisa de positivo que tem sido feita nos últimos 
anos e que facilita a actividade das empresas. Tem existido 
uma vontade reformista que, espero, não seja abandona-
da. Pelo contrário, tem que ser reforçada, pois existem ain-
da muitos custos de contexto que têm que ser removidos. 
O factor tempo é uma dimensão essencial do negócio. Por 
exemplo, o tempo da justiça não é actualmente compatí-
vel com o mundo dos negócios, apesar de, neste sector se 
terem feito progressos muito importantes em matéria de 
desburocratização e de um conjunto de medidas “amigas” 
das empresas.

Em que consiste o programa “Missão Exportar” da 
AIP em parceria com a AICEP?
O Portugal Exportador aparece no âmbito de uma estratégia 
global da AIP-CE, que tem subjacente uma ampla parceria, 
quer com a AICEP, quer com o BES, de aumento da com-
petitividade das empresas portuguesas. Este projecto tem 
como principais objectivos: alargar a base exportadora na-
cional, com novas empresas, novos sectores, novos merca-
dos; aprofundar o debate da comunidade empresarial sobre 
o tema da internacionalização e das suas práticas; e apoiar 
as empresas na sua decisão de internacionalização.

O conceito deste evento é o de proporcionar às empresas 
a possibilidade de, num só dia, num só local, conhecer os 
instrumentos de apoio e novas soluções para o seu proces-
so de internacionalização, o que inclui potenciais parceiros 
e contactos relevantes. Este programa é replicado em várias 
regiões do país.

Aquando da última edição do Portugal Exportador tivemos 
a oportunidade de, em entrevista ao Diário Económico, pos-
teriormente publicada na revista “AIP Informação”, explicar 
em detalhe a estratégia de apoio às PME para a interna-
cionalização. Consideramos que é fundamental trazer para 
o terreno da exportação uma fatia muito significativa das 
PME que já têm, com recurso a alguns apoios, a massa crí-
tica para se lançarem na internacionalização.

Como avalia a cidade de Lisboa como espaço para 
reuniões e congressos internacionais e qual o papel 

da AIP na oferta de espaços multiusos e no turismo 
de negócios?
O posicionamento de Lisboa no contexto das cidades desti-
no dos grandes eventos internacionais constitui para nós um 
desafio e uma oportunidade para o país a que não queremos 
ficar alheios. Neste contexto, a AIP-CE, com o Centro de Con-
gressos de Lisboa, a FIL e o Centro de Reuniões da FIL, tem 
desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento 
desta actividade, dando um contributo fundamental para o 
posicionamento que a capital tem, actualmente, no ranking 
internacional. Além disso, os investimentos previstos num es-
paço Multiusos no Parque das Nações e outro na região de Fá-
tima são o corolário do posicionamento da AIP-CE no sector.

Lisboa reúne, da melhor maneira, três factores decisivos para 
o turismo de negócios: a atractibilidade do destino; a existên-
cia de equipamentos com capacidade de acolher o evento; e 
a existência de profissionais de excelência, para poderem dar 
resposta às solicitações de uma procura muito exigente. Ainda 
recentemente, o Centro de Congressos de Lisboa foi considera-
do o melhor Centro de Congressos da Europa Ocidental.

“Defendemos que a AICEP, a AEP e a AIP-CE 
devem trabalhar cada vez mais ‘em consórcio’ 
estabelecendo as suas intervenções em 
conjunto e actuando cada uma em programas 
ou áreas previamente acordadas entre si.”

A realização de Congressos, de Reuniões e de outros Even-
tos é de extrema importância para o sector turístico, dado 
o seu efeito multiplicador nas outras actividades ligadas ao 
turismo, como sejam a hotelaria, a restauração e o comér-
cio. O sector “Meetings Industry” desempenha também um 
papel de push factor, na medida em que dá a conhecer aos 
delegados dos eventos um potencial destino de férias, que 
eventualmente não seria considerado caso a convenção ou 
o congresso se realizasse noutro local.

Lisboa é uma cidade cuja notoriedade internacional tem vindo 
a crescer. Segundo dados do Relatório do Inquérito ao Con-
gressista, de 2008, do Observatório do Turismo de Lisboa, Lis-
boa classifica-se em 2º lugar no ranking das cidades onde se 
realizam os melhores congressos, à frente de cidades como 
Paris, Madrid e Barcelona. Ainda segundo o mesmo relatório, 
33,7 por cento dos congressistas têm intenção de permanecer 
em Lisboa para além da duração do congresso. Lisboa é reco-
mendada como cidade de congressos por 98,6 por cento dos 
congressistas e 99,6 por cento destes recomenda, igualmente, 
a nossa capital como destino turístico.

Também segundo o ranking da ICCA – International Con-
gress & Convention Association, Lisboa é sem dúvida um 
dos destinos preferidos para a realização de congressos e 
ocupava, em 2008, o 10º lugar à frente de cidades como 
Londres, Praga e Madrid.
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Duas décadas depois a BTL continua a ser um 
evento de referência nacional e internacional. Como 
perspectiva o seu futuro?
A AIP-CE defende um processo inovativo permanente no 
que respeita a todas as suas acções e em particular naquilo 
que às feiras diz respeito. É também por isso que a última 
edição da BTL demonstrou, claramente, o seu posiciona-
mento: a maior montra da oferta turística em Portugal. Não 
obstante as alterações verificadas no mercado e a necessi-
dade de um trabalho ainda mais profissional, estamos con-
fiantes na aposta de todo o sector nas próximas edições do 
maior evento anual do Turismo.

utilizar conceitos inovadores em transporte rodo-ferroviário 
(como o já proposto EuroFreigtTrain) e estaria associado à 
plataforma logística do Poceirão, que permite o encaminha-
mento e distribuição de mercadorias transportadas por via 
aérea, marítima, ferroviária e rodoviária, oriundas de todo o 
território português.

Defendemos, também a modernização das ligações fer-
roviárias entre as principais regiões exportadoras e a rede 
espanhola e resolução das dificuldades de articulação (infra-
estruturais e de ordem administrativa) entre as duas redes 
ibéricas, de forma a permitir uma maior utilização da via-
férrea para o transporte de mercadorias.

Como vê a integração do tráfego ferroviário de 
alta velocidade com o aéreo e com o transporte 
rodoviário e marítimo de modo a que satisfaça as 
várias necessidades do país?
O transporte marítimo, a actividade portuária e a logísti-
ca internacional constituem actividades chave para colocar 
Portugal nas rotas por onde circulam produtos com forte di-
nâmica no comércio intercontinental e em cujas cadeias de 
produção global Portugal pode vir a ocupar uma posição no 
futuro, o que será fortemente facilitado por uma concepção 
integradora das potencialidades da fachada atlântica para o 
transporte aéreo e para o transporte marítimo internacional. 
Nesta medida, consideramos necessário definir, em reflexão 
conjunta, os critérios que permitam seleccionar, do grupo 
de projectos infra-estruturais de que se tem falado, aqueles 
que são cruciais para melhorar a atractividade do território e 
a competitividade de bens e serviços transaccionáveis. 

Nasceu em Lisboa a 2 de Fevereiro 
de 1943. É empresário e Presidente 
da Associação Industrial Portuguesa 
- Confederação Empresarial (AIP-CE) 
desde 1981, cargo em que tem sido 
reconduzido. Foi co-fundador da 
Centrel – Centro de Electrónica Ge-
ral, Lda. (1970) e fundou, entre ou-
tras, empresas (de que foi Presiden-
te do CA) como a Centrel Telecom, 
Ltd. (1982) e a EID (primeira empresa 
privada de I&D em Portugal), assim 
como a SISTEL – Comunicações, Au-
tomação e Sistemas SA (hoje NEC 
Portugal) e a TELECEL (em conjun-
to com os Grupos Espírito Santo, 
Amorim, Efacec e Pacific Telesis), 
actual Vodafone Portugal, empresa 
integrada no grupo Vodafone. Foi 
agraciado com diversas distinções 
oficiais, nomeadamente comendas, 
a nível nacional e internacional.  

Jorge Rocha 
de Matos

“É necessário definir, em reflexão conjunta, os 
critérios que permitam seleccionar, do grupo 
de projectos infra-estruturais de que se tem 
falado, aqueles que são cruciais para melhorar a 
atractividade do território e a competitividade 
de bens e serviços transaccionáveis”

Porque é prioritária, para a AIP, a ligação de tráfego 
misto em alta velocidade Lisboa-Badajoz-Madrid? 
A AIP-CE defende a criação de um corredor multimodal 
para mercadorias que ligue os portos de Lisboa e de Sines 
não só ao pólo de Madrid, mas através de Saragoça, Barce-
lona, Perpignan e Lyon ao centro da Europa. Este corredor 
multimodal, com ferrovia em bitola europeia, deveria poder 
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Não sabemos se foi amor à primeira vis-
ta. Mas sabemos que da união concreti-
zada em Janeiro de 2008, com a bênção 
do Primeiro-ministro de Portugal, nasceu 
um casamento feliz. De um lado a Fujit-
su, a quem a AICEP convenceu da atrac-
tividade do país, com todo o peso que 
a sua condição de grande multinacional 
japonesa representa. Do outro, a cidade 

Fujitsu FElIz CoM lISboA
O Centro de Competências da Fujitsu em Lisboa está integrado na estratégia 
global de outsourcing da empresa japonesa, é certo, mas transcende largamente 
a sua própria importância. Já serve de modelo aos restantes centros espalhados 
pelo mundo, pela alta qualidade do serviço aqui prestado por uma equipa 
maioritariamente portuguesa.

de lisboa, que incluiu no dote as condi-
ções indispensáveis para se tornar uma 
capital tecnológica, não se limitando ao 
clima, ao Tejo e à luz, as suas habituais 
armas de sedução.

Pondo as metáforas de parte, importa 
dizer que o investimento realizado pela 
Fujitsu em lisboa, na instalação do seu 

Centro de Competências, está bem e 
recomenda-se. o plano inicial de inves-
timento de 10 milhões de euros, até 
final de 2008, foi cumprido à risca e o 
objectivo de empregar 500 pessoas já 
foi concretizado. Importa também di-
zer que este Centro de Competência, 
dedicado aos ‘Service Desks’, forne-
ce actualmente serviços para mais de 
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Centro  
de Competências  
da Fujitsu
Rua General Firmino Miguel, 6 – Piso A
Green Park
1649-043 lISboA
Tel: +351 217 244 444

informacoes@pt.fujitsu.com 

www.fujitsu.com 

75.000 utilizadores, em 106 países e 
em 16 línguas. Todas as organizações 
que necessitem de suporte remoto 
para os seus sistemas informáticos são 
potenciais clientes e, neste momento, 
já trabalha com empresas do sector 
petrolífero, media, retalho ou transpor-
tes de toda a Europa. Depois de 2008, 
em cada ano que passe, estima-se 
que possam ser investidos cerca de 4 
milhões de euros, canalizados para as 
pessoas, na formação, nos salários, no 
recrutamento e na gestão.

“A disponibilidade de mão-de-obra qua-
lificada e multilingue a preços competiti-
vos teve um peso decisivo na transferên-
cia do Centro da Holanda para Portugal”, 
afirma luís Matias, director do Centro, 
que também considera “a proximidade 
com os grandes centros de decisão eu-
ropeus e o forte alinhamento cultural” 
outras das vantagens significativas e que 
jogaram a favor de lisboa. 

petências específicas. É também uma 
oportunidade de carreira com a devida 
progressão profissional. bom para a Fu-
jitsu, que vê as mais diversas questões 
da assistência aos clientes resolvidas na 
hora, e muito bom para Portugal, que 
vê criados centenas de postos de traba-
lho e melhoradas as competências tec-
nológicas de muitos quadros nacionais. 
Deve assinalar-se que 75 por cento da 
equipa é portuguesa, com 70 por cen-
to de licenciados, e que a taxa de rota-

Neste Centro a grande aposta da Fujit-
su é o modelo de serviço “Sense and 
Respond”, a solução de problemas 
na primeira chamada, através de uma 
equipa muito qualificada e pró-activa. 
Para assegurar este modelo de serviço 
– já premiado internacionalmente por-
que coloca o cliente no centro da ope-
ração – a Fujitsu forma continuamente 
os colaboradores e dota-os de com-

ção anual é de cinco por cento, muito 
abaixo da média do mercado para este 
tipo de serviços.

A fórmula de sucesso aplicada em lis-
boa tem, aliás, contribuído para melho-
rar de forma global os outros ‘Service 
Desks Fujitsu’, a partir dos ensinamen-
tos e resultados aqui conseguidos. Ain-
da segundo o responsável pelo Centro, 
“o ‘feedback’ dos clientes Fujitsu, face 
à elevada qualidade de serviço presta-
do e ao entusiasmo da equipa de Lis-
boa, permite agora replicar os métodos 
nos restantes centros que a Fujitsu tem 
espalhados pelo mundo”.

o Centro de lisboa tem um nível médio 
de satisfação de 4,2 (numa escala de 0 
a 5) e já serve de modelo ao centro da 
Malásia, Costa Rica, África do Sul e de 
lodz, na Polónia. 

Luís Matias, director do Centro

mailto:informacoes@pt.fujitsu.com
http://www.fujitsu.com
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Pense no sector dos moldes em Por-
tugal, no final da década de sessenta, 
ainda a dar os primeiros passos nos 
mercados externos. Não é difícil imagi-
nar as dificuldades de ligação entre os 
grandes clientes de moldes e as peque-
nas unidades de produção da Marinha 
Grande. A Tecmolde teve aí a sua gé-
nese. Aproximou os clientes estrangei-
ros dos produtores, prestou aconselha-
mento técnico, concebeu estratégias 
comerciais e resolveu dificuldades de 
comunicação.

TECMolDE
Redes de FoRnecedoRes 
FoRtaleceRam sectoR
A Tecmolde tem assegurado um lugar destacado na história da indústria de moldes 
em Portugal. A sua designação de Centro Técnico é simbolicamente representativa 
do lugar que a empresa ocupa no sector, onde é considerada uma das ‘catedrais do 
conhecimento’. A criação pioneira de uma rede de fornecedores qualificados na 
Marinha Grande foi uma das grandes contribuições da empresa para a afirmação de 
um dos sectores portugueses com maior credibilidade no estrangeiro.

Foi nessa altura que a empresa lançou 
as bases para aquilo que é hoje: uma 
grande empresa de engenharia, espe-
cializada no fornecimento e na pro-
dução de projectos de moldes. A sua 
acção teve uma influência decisiva no 
desenvolvimento técnico de uma rede 
de fornecedores muito qualificados, 
sedeados na Marinha Grande, que ga-
rantem uma capacidade quase ilimita-
da de produção de moldes. Junto dos 
clientes as vantagens são evidentes, 
porque esta rede, subcontratada, per-

mite a gestão de um projecto completo 
de inúmeros moldes sob a responsabili-
dade de uma só empresa.

A grande capacidade de gestão da Tec-
molde permite, por outro lado, às uni-
dades produtoras da Marinha Grande, 
quase exclusivamente pequenas ou mé-
dias empresas, participar em projectos 
de maior envergadura que à partida lhes 
seriam interditos, face à grande dimensão 
dos seus competidores internacionais. Ao 
permitir à sua rede de fornecedores, a co-
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ordenação do projecto em conjunto com 
os clientes, a Tecmolde garante a unifor-
mização do produto havendo, por vezes, 
dezenas de empresas envolvidas. A sua 
acção chega às garantias de pagamen-
to, não expondo os pequenos e médios 
fornecedores às agressivas condições de 
pagamento dos clientes.

Com o crescimento das exportações, a  
Tecmolde desenvolveu a sua própria es-
trutura e conta, neste momento, com 
quatro unidades de produção locais e cer-
ca de 100 colaboradores, que gerem e ex-
portam mais de 400 moldes por ano. Nos 
últimos dez anos facturou nos mercados 
externos cerca de 200 milhões de euros e 
calcula que ao longo da sua existência já 
exportou mais de 12.000 moldes.

Actualmente exporta para cerca de 40 
países, com destaque para os Estados 
Unidos, a Rússia e a Alemanha e forne-
ce sobretudo o sector da embalagem 
descartável e utilidades domésticas 
(onde avulta a Tupperware), o sector 
automóvel e a construção civil. De acor-
do com uma fonte da empresa, “o nos-
so sucesso nos mercados deve-se, em 
grande parte, aos tempos de projecto 
e produção, ambos muito reduzidos, e 
ao preço competitivo, mas também, à 
prestação de um serviço integrado des-
de o desenvolvimento do produto até 
ao fornecimento de material auxiliar 
que complementa a estrutura produti-
va dos nossos clientes”.

A alma da empresa é o Centro Técnico, 
a unidade que coordena todos os forne-
cimentos e desenvolve a concepção e a 
engenharia dos moldes produzidos pela 
Tecmolde ou pela rede de fornecedores. 
outro ponto nevrálgico é o Centro Tec-
nológico (SISTEC), onde é feito o ensaio 
e a validação de cada molde antes da en-
trega ao cliente. Está preparado para re-
produzir as condições de funcionamento 
e ambiente na produção dos vários clien-
tes e serve também outras empresas lo-
cais exportadoras de moldes. Existe ain-
da um laboratório de metrologia, onde 
todas as amostras plásticas produzidas 
pelos seus moldes são submetidas a um 
criterioso processo de controlo de qua-
lidade, com recurso a equipamento de 
medição computorizado, complemen-
tando assim o processo de fornecimento 
e respondendo aos elevados padrões de 
exigência das várias indústrias que a Tec-
molde fornece.

Segundo a fonte atrás mencionada, “a 
cultura de qualidade, a pesquisa inten-
sa em novas soluções e a partilha de 
conhecimento com clientes e fornece-
dores tem sido uma das grandes van-
tagens estratégicas da Tecmolde que, 
mesmo em momentos de adversidade 
económica como o que atravessamos, 
tem permitido a continuidade da activi-
dade nos mercados”. Todo o software 
de gestão dos vários processos produ-
tivos da Tecmolde tem sido desenvol-
vido à medida pelo seu departamento 

de tecnologias de informação, o que 
permite aumentar a qualidade e a ca-
pacidade de resposta às diferentes so-
licitações dos clientes, fornecedores e 
dos próprios quadros da empresa. A 
Tecmolde está, desde 2002, certificada 
pela norma ISo 9001-2000 e tem pre-
parada, para breve, a implementação 
no seu laboratório de metrologia do Sis-
tema de Qualidade NP EN ISo 17025.

No futuro próximo, a Tecmolde prepara 
algumas actividades em áreas geográ-
ficas que considera estratégicas para o 
seu futuro. o Irão, a líbia e a Argélia 
estão entre os alvos desejados. En-
quanto isso, o reforço da actividade na 
Turquia e na Polónia já são uma realida-
de. São apostas para serem cumpridas 
com moldes produzidos no mercado 
nacional, “fugindo sempre à tentação 
de importar moldes de mercados ‘low-
cost’ que depois são refinados”, diz a 
mesma fonte, numa clara alusão à prá-
tica de alguns concorrentes vizinhos, 
com clara desvantagem para a imagem 
de Portugal no mundo. 

Tecmolde
Centro Técnico de Moldes, lda.

Estrada da Nazaré, 138
2430-033 Marinha Grande
Tel.: +351 244 545 454

tecmolde@tecmolde.pt 

www.tecmolde.com 

mailto:tecmolde@tecmolde.pt
http://www.tecmolde.com
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Na área dos recursos humanos, a Mul-
tipessoal toca todos os instrumentos: 
outsourcing, trabalho temporário, 
recrutamento, selecção, formação e 
consultoria. Em termos accionistas é 
detida a 100 por cento pelo Grupo 
Espírito Santo, tem várias centenas de 
clientes dos mais variados sectores e 
chegou, em 2008, aos 49 milhões de 
euros de volume de negócios. Desde 
2005, as vendas dos serviços cresce-
ram substancialmente e a facturação 
duplicou em apenas três anos. Apesar 
da crise instalada, a empresa fechou 
o primeiro trimestre do corrente ano 
com vendas no valor de 13 milhões 
de euros e colocou cerca de 2.000 
pessoas.

MUlTIPESSoAl 
meRcado de tRabalho qualiFicado
As empresas de recursos humanos têm hoje um papel fundamental no sucesso das 
organizações. É o caso da Multipessoal, uma prestadora de serviços de elevada 
qualidade e especialização, que, só no primeiro trimestre do corrente ano, aumentou 
em cerca de 15 por cento o seu volume de negócios face a igual período de 2008.

A Multipessoal fez valer a dimensão e a 
estabilidade da sua estrutura accionista 
para se afirmar no seu sector de activida-
de, mas não ficou à sombra dos louros 
conquistados. Há três anos, definiu o seu 
próprio plano de expansão e crescimen-
to e com essa estratégia cerca de 75 por 
cento da facturação total já é realizada 
com clientes do mercado de recursos hu-
manos e fora do Grupo Espírito Santo. 

Para a empresa, o negócio nesta área 
“tem de ser encarado como uma par-
ceria com os clientes, adaptando-o e 
crescendo à medida da necessidade dos 
mesmos”. No plano prático, para além 
do respeito pela rendibilidade dos accio-
nistas, a Multipessoal ajuda a cumprir os 

sonhos de muitas pessoas e considera 
que “lidar com desempregados, inseri-los 
ou reinseri-los no mercado de trabalho, 
dar estabilidade emocional e financeira e 
oportunidades de carreira a tanta gente, 
torna este negócio muito especial”.

Consolidado um lugar de grande des-
taque no mercado português, a em-
presa vira-se agora para a internacio-
nalização. Aqui, tudo gira à volta da 
estratégia do Grupo Espírito Santo e 
a primeira grande aposta é Cabo Ver-
de. Neste mercado, o primeiro passo 
é conhecer o perfil de candidatos para 
poder ser um parceiro global na iden-
tificação dos mesmos. Por outro lado, 
a entrada do bES no país, associada 



EMPRESAS

Portugalglobal // Junho 09 // 25

à importância dos recursos humanos 
de Cabo Verde face aos desafios co-
locados pelos projectos de desenvol-

vimento económico do arquipélago, 
estiveram na base do investimento da 
Multipessoal. Em 2009, a Multipessoal 

Cabo Verde espera facturar cerca de 
um milhão de euros.

outra grande janela de oportunidade 
abre-se também em Angola. A filial de 
luanda perfila-se como fornecedora de 
recursos humanos de qualidade para 
fazer face à grande procura no país e 
entrou neste grande mercado também 
em parceria com o bES Angola.

Ao longo de 2009 irá continuar a de-
senvolver o seu plano de expansão in-
terno através da abertura de mais lojas 
Espaço Emprego para captar candida-
tos e recolocá-los no mercado. Mante-
rá o seu plano de internacionalização e 
criará áreas de negócio especializadas 
para a saúde, turismo e tecnologias de 
informação. A Multipessoal tem cerca 
de 5.000 colaboradores. 

Multipessoal
Av. D. João II, lote 1.17.03
Ed. Central office, 8º A e b
1990-094 lisboa
Tel.: +351 210 342 230

geral@multipessoal.pt 

www.multipessoal.pt 

sourcing – Tem como objectivo a me-
lhoria da produtividade e a maximiza-
ção da eficiência das empresas, permi-
tindo o desenvolvimento externo da 
actividade não core, o que possibilita 
que as mesmas se concentrem nas suas 
actividades principais.

service – Focaliza a sua acção na con-
tratação e colocação de profissionais em 
regime de trabalho temporário, através 
de processos de recrutamento, selecção 
e formação. Cumprindo curtos prazos de 
tempo, os candidatos são seleccionados 
em função da sua adequação às funções 
solicitadas pelos clientes. o tempo fica 
do lado dos clientes.

training – Posiciona a oferta dos seus 
serviços na consultoria de gestão de 
recursos humanos através da avalia-
ção, diagnóstico e implementação de 

projectos de mudança organizacional. 
Tendo em conta o aumento da impor-
tância do capital intelectual e do co-
nhecimento onde a formação tem o 
papel crucial no sucesso das empresas, 
o training executa planos de formação 
em diversas áreas, entre as quais, a co-
mercial e de marketing, o desenvolvi-
mento pessoal e a liderança.

search – Utiliza metodologias inovado-
ras que garantem ao cliente elevados 
índices de desempenho e rentabilidade 
com períodos mínimos de adaptação.

lojas espaço emprego – Estruturas 
de proximidade que visam divulgar de 
forma visível as ofertas de emprego, 
aumentar a capacidade de recrutamen-
to e agir de forma mais pró-activa com 
as empresas e os candidatos. São três 
em lisboa e três no Porto.

Principais áreas de actuação  
da multipessoal

mailto:geral@multipessoal.pt
http://www.multipessoal.pt
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Portugal-galiza

De todas as regiões transfronteiriças, a Galiza é a que, de longe, tem o maior 
peso no relacionamento económico de Portugal com o país vizinho, que é 
o nosso maior parceiro comercial. A proximidade ao Norte de Portugal e o 
desenvolvimento de projectos de cooperação bilateral têm vindo a reforçar o 
posicionamento desta Comunidade espanhola nas pautas do nosso comércio 
externo e nas estatísticas do investimento. 
Foi na Galiza que a Caixa Geral de Depósitos e a Cimpor, por exemplo, 
iniciaram a sua expansão em Espanha, mas o número de empresas 
espanholas com capitais portugueses nesta Comunidade atinge quase a 
meia centena. As perspectivas são de crescimento.

relacionamento sólido com 
PersPectivas de crescimento
> Por PEDro AirEs DE AbrEu, DirECtor CoorDENADor  

Do CENtro DE NEGóCios DA AiCEP Em EsPANhA
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“Para as empresas 
portuguesas, a Galiza tem 
sido um mercado muito 
atractivo tanto na área da 
internacionalização como 
das exportações, sendo ainda 
dos principais emissores de 
turistas para o nosso país.”

Pela importância de Espanha como par-
ceiro comercial de Portugal, a Comuni-
dade Autónoma da Galiza merece desta-
que pelo contributo que, sobretudo nos 
últimos anos, tem dado para o incremen-
to das relações económicas bilaterais. 

Igualmente, das cinco regiões trans-
fronteiriças abrangidas pelo programa 
de cooperação Portugal – Espanha, é 
a da Galiza – Norte de Portugal que 
sobressai, não apenas no plano eco-
nómico mas também pelos avanços re-
gistados e projectos desenvolvidos no 
âmbito deste programa europeu.

Politica e culturalmente, Galiza e Portu-
gal encontram afinidades que têm pro-
curado desenvolver com o apoio empe-
nhado dos governos dos dois países.

Para as empresas portuguesas, a Galiza 
tem sido um mercado muito atractivo tan-
to na área da internacionalização como 
das exportações, sendo ainda dos prin-
cipais emissores de turistas para o nosso 
país. É um mercado de mais de 200.000 
empresas e uma das regiões com maior 
crescimento económico de Espanha. 

Destaca-se também pelo seu enorme 
crescimento e desenvolvimento a nível 
das energias renováveis, sobretudo a 
eólica, das novas tecnologias, no sec-
tor têxtil, no qual é referência a nível 
mundial o grupo INDITEX, detentor da 
cadeia de lojas Zara, e ainda no sector 
das pescas e do automóvel. 

As trocas comerciais entre Portugal e 
esta região autónoma são relevantes: 
a Galiza é o maior cliente e o terceiro 
fornecedor do nosso país. E Portugal é 
o segundo parceiro comercial mais im-
portante da Galiza. 

Apesar do relacionamento económi-
co já existente com a Galiza, há ainda 
um enorme potencial de crescimento 

Comunidade  
em crescimento
Embora em termos demográficos, a 
Galiza represente apenas 6 por cento 
do total da população espanhola – 2,8 
milhões num total de 46 milhões de 
habitantes – e o seu PIB per capita se 
situe ainda abaixo da média de Espanha 
(20.619 euros, ou seja, 86 por cento da 
média nacional), esta Comunidade foi 
uma das que registou maiores progres-
sos nos últimos 20 anos, principalmen-
te em termos de produtividade do tra-
balho. Em 2008, a Galiza, com cerca de 
5,2 por cento do total, foi, em termos 
absolutos, a 7ª Comunidade que mais 
contribuiu para o PIB espanhol, encon-
trando-se a Catalunha em 1º lugar, com 
uma participação de 18,6 por cento.

No plano do comércio internacional, a 
Galiza tem registado um crescimento 
sustentado nos últimos anos, tendo, 
em 2008, exportado produtos no va-
lor de mais de 15 mil milhões de euros, 
enquanto as importações se ficaram 
pelos 15 milhões de euros. A França é 
o principal cliente desta Comunidade, 
com 35,1 por cento do total, seguin-
do-se Portugal, com 15,6 por cento, e 
a Itália, com 6 por cento.  Portugal é 
também o segundo maior fornecedor 
externo da Galiza – 13,6 por cento do 
total –, ocupando a França e o México, 
respectivamente, o primeiro e o tercei-
ro lugares neste domínio.

e muitas oportunidades de negócio a 
explorar, quer a nível das exportações 
quer do investimento.

Tendo presente a importância deste 
relacionamento económico transfron-
teiriço, e a consolidação desta eurorre-
gião, a AICEP tem uma Representação 
em Vigo desde 2006, que tem como 
objectivo apoiar, dinamizar e ajudar a 
criar novos relacionamentos comerciais 
e institucionais entre as empresas e as 
entidades dos dois países. 



MERCADO

// Junho 09 // Portugalglobal28

Ainda de referir que os serviços são a ac-
tividade que mais contribui para o VAB 
(Valor Acrescentado Bruto) da Galiza, 
com 62,5 por cento do total. Em 2008, o 
sector primário representou 4,6 por cen-
to do VAB desta Comunidade, a indús-
tria 15,3 por cento, a construção 13,8 
por cento e a energia 3,8 por cento.

A Galiza é ainda uma região com boas 
infra-estruturas rodoviárias, que ligam 
as principais cidades galegas ao resto 
de Espanha, dispondo também de três 
aeroportos (em Santiago de Compos-
tela, na Corunha e em Vigo). Com 
1.498 quilómetros de costa, a Galiza 
conta com 12 portos de pesca, sendo o 
porto de Berbés, em Vigo, o maior por-
to pesqueiro da Europa e um dos mais 
importantes do mundo.

Finalmente, é de referir que pode haver 
sinergias e complementaridade nas in-
fra-estruturas de ambas as regiões, no-
meadamente ao nível dos portos e dos 
aeroportos. Um exemplo claro desta 
fluente relação é o aeroporto Francis-
co Sá Carneiro, no Porto, que em 2008 
teve cerca de 300.000 passageiros ga-
legos, segundo dados da ANA, núme-
ro que tem registado um crescimento 
constante nos últimos anos. Esta situa-
ção é consequência das melhorias das 
infra-estruturas do aeroporto, da exis-
tência de voos internacionais directos e 

de haver mais opções de destino como 
por exemplo Brasil, Nova Iorque, Ve-
nezuela, Paris, Roma, Londres, etc.. A 
futura linha de alta velocidade entre 
Porto e Vigo vai gerar também novas 
oportunidades. 

Relações com Portugal 
A balança comercial da Galiza com 
Portugal, ainda deficitária para o nosso 
país, tem, no entanto, evoluído favo-
ravelmente nos últimos anos, tendo a 
taxa de cobertura daquela Comunida-
de passado de valores superiores a 181 
por cento, em 2000, para 116 por cen-

las, os principais clientes foram, no ano 
passado, a Galiza (22,9 por cento do 
total), Madrid (16,6 por cento), a Cata-
lunha (16 por cento) e a Andaluzia (9,8 
por cento). No seu conjunto, estas qua-
tro Comunidades representaram 65,3 
por cento das vendas totais de Portugal 
a Espanha, num valor de cerca de 6 mil 
milhões de euros.

Igualmente, e de acordo com os dados 
do ICEX (Instituto do Comércio Externo 
espanhol), estas Comunidades foram, 
no período em análise, os principais for-
necedores de Portugal em Espanha, sur-
gindo, porém, a Catalunha em primeiro 
lugar (24,2 por cento), seguida de Ma-
drid (16,5 por cento), Galiza (14,7 por 
cento) e Andaluzia (9 por cento).

Os produtos siderúrgicos foram, em 
2008, os produtos mais vendidos por 
Portugal à Galiza (511 milhões de euros, 
ou seja, 24,2 por cento do total), seguin-
do-se os equipamentos, componentes 
e acessórios para automóvel (11,4 por 
cento) e o vestuário feminino (11,1 por 
cento). No domínio das importações, o 
vestuário feminino, 10,2 por cento do 
total, foi o produto mais vendido pela 
Galiza a Portugal, seguindo-se os pro-
dutos siderúrgicos (9,4 por cento), os 
equipamentos, componentes e acessó-
rios para automóvel (7,7 por cento) e o 
peixe congelado (6,4 por cento).

to em 2008. Nesse ano, as exportações 
portuguesas para a Galiza ascenderam 
2,107 mil milhões de euros, e as impor-
tações daquela Comunidade cifraram-
se em 2,439 mil milhões de euros.

Nas trocas comerciais de Portugal com 
as Comunidades Autónomas espanho-

“As trocas comerciais entre 
Portugal e esta região 
autónoma são relevantes: 
a Galiza é o maior cliente 
e o terceiro fornecedor do 
nosso país.”
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No período de 2004-2008, sublinhe-se, 
as trocas comerciais bilaterais regista-
ram um crescimento sustentado, com 
as exportações portuguesas para a Ga-
liza a aumentarem a um ritmo superior 
ao das importações (12,3 por cento 
contra 7,8 por cento). Os dados dispo-
níveis para este ano revelam, porém, 
uma inversão desta tendência, quer a 
nível das exportações quer das impor-
tações, motivada pela actual conjuntu-
ra económica e consequente diminui-
ção das exportações portuguesas para 
os seus principais clientes.

No domínio do investimento, e segun-
do dados do Ministério da Indústria, 
Turismo e Comércio espanhol, a Galiza 
surge no quarto lugar enquanto des-
tino de IDPE (Investimento Directo de 
Portugal no Exterior), com 4 milhões 

de euros em 2008, que correspondem 
a 0,6 por cento do total investido por 
Portugal no país vizinho. A Comunida-
de Valenciana, com 340 milhões de eu-
ros, foi aquela em se registou maior flu-
xo do investimento português, seguin-
do-se Madrid (187 milhões de euros) e 
Catalunha (19 milhões de euros).

Em Março de 2009, existiam 341 em-
presas espanholas com capitais por-
tugueses em Espanha, localizadas so-
bretudo nas Comunidades de Madrid 
(161 empresas), Galiza (46 empresas) 
e Catalunha (45 empresas), segundo 
apurou o Centro de Negócios da AI-
CEP no mercado.

No que se refere às recentes operações 
de investimento, destaca-se a realizada 
em 2008 pela BA Vidro, que comprou 

a vidreira portuguesa Sotancro, que de-
tinha uma fábrica em Xinzo de Límia, 
na Galiza.

Quanto ao investimento espanhol em 
Portugal, as principais Comunidades in-
vestidoras em 2008 foram a Catalunha 
(585 milhões de euros, ou seja, 50,3 por 
cento do total) e Madrid (365 milhões de 
euros), situando-se a Galiza na 6ª posi-
ção, com 29 milhões de euros investidos 
no nosso país (2,5 por cento do total).

Turismo da Galiza  
promove Portugal 
A Galiza é já o 3º destino mais procura-
do pelos portugueses em Espanha para 
viagens de turismo. Portugal é actual-
mente o principal mercado emissor de 

GALIZA: EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL COM PORTUGAL

2004 2005 2006 2007 2008 var.a 2008  
Jan./Fev.

2009  
Jan./Fev. var.b

Exportações 1.813.983 2.054.977 2.216.621 2.379.131 2.439.164 7,8% 372.144 294.926 -20,8%

Importações 1.341.699 1.621.829 1.942.615 2.120.730 2.106.811 12,3% 330.447 218.458 -33,9%

Saldo 472.284 433.148 274.006 258.402 332.353 -- 41.697 76.468 --

Coef. Cobertura 135,2% 126,7% 114,1% 112,2% 115,8% -- 112,6% 135,0% --

Cliente 3 3 3 3 3 – 3 3 –

% Export. 12,6% 13,8% 14,6% 14,9% 14,7% – 14,3% 13,6% –

Fornecedor 1 1 1 1 1 – 1 1 –

% Import. 19,7% 21,6% 22,8% 22,9% 22,9% – 21,8% 20,2% –

Fonte: aduanas, camaras        unidade: milhares de euros
notas: informação apurada na óptica da galiza.     (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008        (b) taxa de crescimento homóloga
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turistas para Espanha, com 32,4 por 
cento do fluxo total gerado (dados do 
FRONTUR). A Galiza recolheu a prefe-
rência de 15,6 por cento dos portugue-
ses que fizeram turismo em Espanha 
em 2007, o que traduz um acréscimo 
de 12,2 por cento face ao ano anterior. 
Madrid e Andaluzia são os primeiro e 
segundo destinos dos turistas portu-
gueses no país vizinho. 

Para os galegos, a proximidade a Portu-
gal e, sobretudo, ao Norte de Portugal, 
reforçada pelas afinidades existentes 
entre ambos os territórios, tem criado 
oportunidades que os operadores turís-
ticos locais têm vindo a aproveitar. Ac-
tualmente, o destino Portugal é comer-
cializado por dez operadores turísticos 
da Galiza, sete dos quais situados na 
província de Pontevedra.

O turista galego tem uma forte relação 
com os destinos Porto e Norte de Por-
tugal, pela proximidade geográfica mas 
também pela proximidade ao aeroporto 
internacional Francisco Sá Carneiro, ha-

aicep Portugal Global
Inversiones y Comercio  
de Portugal 

Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D 
28046 Madrid – España 
Tel.: +34 917 617 200 
Fax: +34 915 711 424

aicep.madrid@portugalglobal.pt 

representação AiCEP/
iAPmEi em Vigo
Inversiones y Comercio  
de Portugal / Instituto de la  
Empresa de Portugal
Representante: Isabel Esteves

Calle Marques de Valladares 23 1º F
36201 Vigo (Galicia) - España
Tel: +34 986 226 803 
Fax: +34 986 433 064

aicep.vigo@portugalglobal.pt 

vendo mesmo companhias aéreas com 
serviço de transfer entre este aeroporto 
e as principais cidades da Galiza. O Al-
garve é outra das regiões portuguesas 
com procura por parte dos turistas da 
Galiza, devido não só à sua oferta de Sol 
e Praia, mas também por se encontrar 
na rota dos galegos que se deslocam à 
Andaluzia. Quanto à representatividade 

marca presença nos serviços oferecidos 
por nove operadores, seguida do Porto e 
Norte de Portugal e do Algarve. 

Segundo dados do Instituto de Estudos 
Turísticos da Galicia (IET), o número de 
turistas portugueses nesta Comunidade 
espanhola tem vindo a crescer susten-
tadamente entre 1999 e 2008. No ano 
passado, as dormidas dos galegos em 
estabelecimentos hoteleiros portugue-
ses representaram mais de 29 por cento 
das dormidas totais de espanhóis, tendo 
o consumidor galego gerado 7,53 por 
cento do total das receitas. O turismo 
cultural e religioso, de negócios, de sol 
e praia e de saúde e bem-estar são as 
principais motivações da deslocação dos 
galegos ao nosso país.

Concluindo, a Galiza, como a comuni-
dade mais relevante no nosso relacio-
namento com Espanha, pode oferecer 
muitas possibilidades às empresas por-
tuguesas. A positiva experiência de coo-
peração com a região galega poderá ser 
alargada a outras regiões de Portugal.

Podem surgir também interessantes 
parcerias de empresas galegas e portu-
guesas em terceiros mercados, especial-
mente aqueles em que a presença de 
empresários portugueses e galegos é 
relevante. Por exemplo, no México existe 
uma importante colónia galega e as em-
presas galegas mostram cada vez mais 
interesse no mercado angolano. 

“Para os galegos, a 
proximidade a Portugal 
e, sobretudo, ao Norte de 
Portugal, reforçada pelas 
afinidades existentes entre 
ambos os territórios, tem 
criado oportunidades que os 
operadores turísticos locais 
têm vindo a aproveitar.”

por áreas promocionais portuguesas nos 
operadores turísticos galegos, verifica-
se que a região de Lisboa e Vale do Tejo 

mailto:icep.madrid@portugalglobal.pt
mailto:aicep.vigo@portugalglobal.pt
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A importância de Espanha para Portu-
gal é evidente. Não apenas se trata do 
único Estado com o qual partilhamos 
fronteira mas, nos últimos anos, consti-
tuiu-se como o nosso principal parceiro 
comercial, quer como cliente dos nossos 
produtos e serviços, quer como fornece-
dor, rondando ambos uma quota de 30 
por cento dos nossos fluxos comerciais.

Mas, e apesar deste facto ser menos 
conhecido, também para Espanha o 
nosso mercado é essencial: em 2008 
fomos o seu terceiro destino de expor-
tação de bens e serviços, quase dupli-
cando a soma de todas as suas expor-
tações para, por exemplo, o conjunto 
de toda a América Latina.

Embora a globalização implique um alar-
gamento das possibilidades de destino 
dos negócios, a proximidade geográfica 
é um factor rígido e terá sempre um peso 
acrescido no estabelecimento de relações 
entre dois países vizinhos, potenciadas 
por boas vias de comunicação.

Sobretudo a partir da adesão dos dois 
Estados à União Europeia tem-se veri-
ficado uma sintonia crescente no esta-
belecimento de relações entre os dois 
países, desde o entendimento político 
entre governos até às relações entre a 
sociedade civil. Sem dúvida que o des-
conhecimento mútuo existe e temos 
ainda muito trabalho pela frente, mas 
a evolução neste curto período de tem-
po permite ter uma perspectiva muito 
positiva em relação ao futuro.

Com a Galiza, diariamente, realizam-se 
iniciativas que no plano político, económi-
co, social ou cultural intensificam aquele 
relacionamento. Este trabalho da AICEP é 
aliás reflexo dessa realidade no plano eco-
nómico. Galiza e Norte de Portugal consti-
tuem-se ambos como pólos de desenvol-

enorme Potencial 
ainda Por exPlorar
>Por ÁlVAro mENDoNçA E mourA, EmbAixADor DE PortuGAl Em EsPANhA

mas também com o resto de Portugal.

Há, porém, ainda um enorme potencial 
para o crescimento das relações entre 
Portugal e Espanha, e a Galiza em parti-
cular: sabendo-se que cerca de um quar-
to das nossas empresas exportadoras 
ainda não está presente no mercado es-
panhol e que cerca de 95 por cento das 
empresas portuguesas apenas produz 
para o mercado luso, pode calcular-se o 
leque de oportunidades que se abre às 
nossas empresas. Para isso é imprescin-
dível que as nossas empresas deixem de 
olhar a divisão política dos Estados como 
uma fronteira e passem a encará-la como 
uma porta aberta à criação de valor e ao 
crescimento dos negócios. Se uma em-
presa do Minho abastece o Algarve, por-
que motivo não o fará em Vigo?

E a AICEP, com um conhecimento acu-
mulado em décadas de presença em 
Espanha, está idealmente posicionada 
para apoiar as empresas portuguesas 
na procura de oportunidades de negó-
cio. Aqui bem perto. 

vimento que desafiam a centralidade das 
zonas das capitais, com uma dinâmica 
própria e interesses distintos, por vezes 
concorrentes, mas em qualquer caso ge-
radores de desenvolvimento económico.

As recentes decisões de criação do La-
boratório Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia, em Braga, a ligação por alta 
velocidade ferroviária entre o Porto e 
Vigo, a constante melhoria das ligações 
rodoviárias de fronteira, muitas delas por 
auto-estrada, a ligação das redes cientí-
ficas por infra-estruturas de alto débito, 
a cooperação entre universidades, a 
centralidade do aeroporto Francisco Sá 
Carneiro na oferta regional, a criação do 
Agrupamento Europeu de Cooperação 
Transfronteiriça, todos eles são indica-
dores de que essa interpenetração entre 
as duas regiões se continuará a intensifi-
car. E permito-me acrescentar, por a ter 
visitado há dias, que a futura “Cidade 
da Cultura”, em Santiago de Compos-
tela, quando estiver completada pode-
rá também ser um centro dinamizador 
da aproximação cultural com o Porto 
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A Galiza e o Norte de Portugal há mui-
to que iniciaram um percurso de coo-
peração de vizinhança que a política 

cooPeração transFronteiriça
A região transfronteiriça Norte de Portugal – Galiza tem conhecido um forte 
desenvolvimento motivado pelo sólido relacionamento económico entre Portugal 
e esta Comunidade, mas também pelo aparecimento de projectos de cooperação 
impulsionado pela nova programação dos fundos europeus para 2007-2013. Entre as 
regiões transfronteiriças Portugal – Espanha, que além da Galiza abrangem também 
as Comunidades espanholas da Andaluzia, Extremadura e Castela e leão, esta é a que 
maior desenvolvimento tem registado.

regional da União Europeia designa 
por cooperação territorial transfron-
teiriça e que foi reforçada com a nova 

programação para o período 2007-
2013, o POCTEP, cuja dotação finan-
ceira para as cinco áreas transfronteiri-

Projecto rede incoPyme

O Projecto Rede INCOPYME é uma inicia-
tiva de cooperação transfronteiriça entre 
Centros de Investigação e pequenas e 
médias empresas (PME) tendo em vista a 
inovação e a melhoria da competitivida-
de da eurorregião Galiza – Norte de Por-
tugal. O projecto visa reforçar as relações 
económicas e as redes de cooperação 
transfronteiriças, bem como promover 
a implementação de estruturas mistas 
de desenvolvimento tecnológico, de 

inovação e de cooperação efectiva entre 
Centros de Investigação e Tecnológicos. 
Pretende-se, sobretudo, conseguir uma 
cooperação eficaz entre os Centros de In-
vestigação e as empresas em áreas como 
a formação de agentes de inovação e au-
ditores tecnológicos. Das actividades pre-
vistas no projecto, destaca-se a análise da 
oferta e da procura da inovação entre as 
PME desta eurorregião, o que permitirá 
adequar a informação sobre I+D dispo-

nível nos Centros de Investigação, orga-
nizando-a de uma forma prática e atrac-
tiva. A rede INCOPYME actuará também 
no apoio à inovação empresarial, através 
de campanhas de promoção e fomento 
da cultura inovadora, e serviços de con-
sultadoria tecnológica, entre os quais se 
contam a assessoria, a informação, a au-
ditoria e acompanhamento na inovação 
ou a criação e promoção de estruturas 
mistas de inovação (marketplace).
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ças entre os dois países ascende a 354 
milhões de euros.

A Comunidade de Trabalho Galiza 
– Norte de Portugal foi pioneira nes-
te domínio e possibilitou a criação de 
outras entidades como o Eixo Atlân-
tico do Noroeste Peninsular – tido 
como um bom exemplo de coopera-
ção transfronteiriça – e, mais recente-
mente, do Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial (AECT) para 
aquela eurorregião.

Constituído no início da década de 
90 para promover a coesão e a com-
petitividade nos dois territórios, em 
áreas prioritárias como as infra-estru-
turas, a política social e cultural, e a 
protecção do ambiente, o Eixo Atlân-
tico envolve um total de 34 cidades 
da Galiza e do Norte de Portugal – 17 
de cada lado da fronteira. A criação 
da Eurocidade Chaves-Verín é um dos 
projectos mais recentes desenvolvidos 
no âmbito do Eixo Atlântico.

No quadro da Cooperação Transfron-
teiriça de Segunda Geração importa 
destacar a criação, em Setembro de 
2008, do Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial Galiza – Norte 
de Portugal (AECT), destinado a apoiar 
projectos transfronteiriços no campo 
da inovação, transportes, investiga-
ção e meio ambiente. Com uma dota-
ção financeira de 97 milhões de euros 
para quatro anos, este é o terceiro 
AECT com reconhecimento na UE e o 
primeiro da Península Ibérica.

Em termos globais, é ainda de referir 
que foram já aprovados 81 projectos 
no âmbito do POCTEP – Programa 
Operacional de Cooperação Trans-
fronteiriça Portugal – Espanha para 
2007-2013, envolvendo um mon-
tante de 129,5 milhões de euros de 
co-financiação comunitária FEDER. 
Destes 81 projectos, sublinhe-se, 27 
destinam-se à região Galiza – Norte 
de Portugal. 

consórcio luso-galaico investe 1,2 milhões 
em eficiência energética

Projecto 
euroclustex

Igualmente apoiado pelo POCTEP, o 
EUROclusTEX é o novo cluster trans-
fronteiriço para a fileira dos têxteis, 
vestuário e moda do Norte de Portugal 
e da Galiza. Trata-se de um ambicioso 
projecto dinamizado em conjunto pela 
ATP (Associação Têxtil e Vestuário de 
Portugal), pelo CITEVE (Centro Tecnoló-
gico das Indústrias Têxtil e vestuário de 
Portugal) e pela galega AICLOP (Aso-
ciación de Industrias de Confección de 
Lugo, Ourense e Pontevedra) que terá 
a duração de dois anos. O EUROclus-
TEX tem uma dotação de 580 mil euros 
e propõe-se desenvolver o importante 
capital de cooperação acumulado pe-
las empresas e agentes económicos das 
duas regiões, fortalecendo a comple-
mentaridade natural das duas realida-
des sectoriais, mas com forte tradição 
têxtil, que possibilitem o incremento de 
fluxos comerciais e produtivos.

O Instituto Politécnico de Viana do Cas-
telo – IPVC (www.ipvc.pt) e o Instituto 
Energético da Galiza (www.inega.es) 
são os promotores do projecto ESOL - 
Energia Sustentável Local para fomen-
tar a utilização de energias renováveis 
em edifícios e instalações públicas em 
ambos os lados da fronteira. O objec-
tivo é diminuir o consumo energético 
através da diversificação das fontes 
energéticas e contribuir para o desen-
volvimento sustentável. O projecto, 
apoiado pelo POCTEP para o período 
2007-2013, envolve um investimento 
inicial de 1,2 milhões de euros, co-fi-
nanciados pelo FEDER, dos quais 924 
mil euros serão aplicados na Galiza e o 
restante no Norte de Portugal. 

O projecto inclui ainda um curso de e-
learning (ensino à distância), durante 
2010, sobre a gestão eficiente da ener-
gia, para os 315 municípios da Galiza 
e também para uma parte do Norte de 

Portugal.
Do consórcio fazem parte também os 
municípios portugueses de Chaves e 
Vinhais e os galegos de Verín, Baltar, 
A Mezquita e Riós. Ao abrigo do pro-
jecto, será instalado em Vinhais um sis-
tema solar térmico para aquecimento 
de águas sanitárias. O IPVC instalará 
igualmente uma central térmica de 
biomassa, com colectores solares, que 
fornecerá água quente para o pavilhão 
desportivo municipal de Monserrate, 
em Viana do Castelo. E em Chaves 
será utilizada a energia de um furo  
geotérmico, com água a 75 graus, 
para aquecimento da piscina municipal 
e águas sanitárias.

Por seu lado, na Galiza a aposta será 
no chamado district heating, com a 
implementação em cada município 
de um sistema central que fornecerá 
energia para vários edifícios públicos, 
como câmaras, centros sociais e cen-
tros de saúde.

http://www.ipvc.pt
http://www.inega.es
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Como caracteriza as actuais 
relações económicas entre Portugal 
e a Galiza?
A Galiza, de acordo com os dados do INE, 
é um destino de referência para as expor-
tações e o investimento portugueses. Só 
em 2008, a Galiza adquiriu produtos por-
tugueses no valor de 2.107 milhões de 
euros. Também não podemos esquecer 
o seu potencial turístico, um sector com 
forte peso no PIB regional, para o qual 
contribuem os visitantes portugueses. 

ANTONIO VIñAL 
cooPeração com  
PersPectivas Positivas
Criada em 1970 por um grupo de empresários espanhóis e portugueses, a Câmara 
hispano Portuguesa de Comércio e indústria de Espanha conta hoje com 200 associados 
e uma vasta experiência na promoção das relações comerciais e industriais entre os dois 
países. Em entrevista à Portugalglobal, Antonio Viñal, delegado da Câmara hispano 
Portuguesa na Galiza, fala das potencialidades existentes para o desenvolvimento da 
cooperação galaico-portuguesa, nomeadamente a nível empresarial.

Qual a importância desse 
relacionamento com o Norte  
de Portugal?
Um estudo da FUNCAS, a Fundação das 
Caixas de Aforro espanholas, revelou, há 
já alguns anos, que as zonas fronteiriças 
entre os dois países são as que apresen-
tam maiores potencialidades de cresci-
mento. Nesse sentido, a Comunidade 
de Trabalho Galiza-Norte de Portugal foi 
pioneira na Península Ibérica e constituiu 
a base para a criação de outras entida-

des, como o Eixo Atlântico ou o Agrupa-
mento Europeu de Cooperação Territorial 
Galiza-Norte de Portugal, que continuam 
a impulsionar o relacionamento entre 
ambas as regiões. 

Quais as perspectivas para o futuro? 
Que iniciativas preconiza para o 
incremento da cooperação entre a 
Comunidade da Galiza e Portugal?
As perspectivas para o futuro são posi-
tivas. Algumas das acções já em curso 
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deverão dar frutos nos próximos anos, 
como o Laboratório Ibérico de Nanotec-
nologia, a Rede INCOPYME formada por 
entidades galegas e do Norte de Portugal 
que permite a transferência de tecnologia 
das Universidade para as PME, ou a euro-
cidade Chaves-Verín. Quanto a iniciativas 
futuras, considero que o investimento em 
infra-estruturas deve ser uma aposta cla-
ra, sobretudo em duas vertentes: a liga-
ção Porto-Vigo em alta velocidade e a co-
nexão rodoviária das regiões do interior. 

Quais as potencialidades de 
investimento de empresas galegas 
em Portugal e de empresas 
portuguesas na Galiza?
A proximidade de bons parques indus-
triais perto da fronteira permitiu a muitas 
empresas galegas avançar com os seus 
planos de expansão quando não encon-
travam uma localização do lado da Galiza. 
Portugal é também uma referência para 
as empresas galegas que desejam estar 
presentes em outros países lusófonos. 

pode dar lugar a tomadas de decisão que 
podem afectar negativamente um projec-
to de investimento, não sendo, portanto, 
esta a melhor forma para o fazer. 

A Câmara tem vindo a prestar o seu 
apoio às associações empresariais ga-

de risco e um apoio mais efectivo por 
parte dos poderes públicos. 

No âmbito da cooperação entre 
Portugal e a Galiza, quais são 
as áreas que, na sua opinião, 
apresentam maior potencial?
Alguns sectores tradicionais de grande 
importância como o têxtil e a metalome-
cânica já criaram clusters transfronteiri-
ços. A recente inauguração da Cidade 
do Têxtil em Vigo ou do Centro Tecnoló-
gico Têxtil na Corunha são boas oportu-
nidades para as empresas portuguesas. 
É nesse contexto que empresas têxteis 
galegas e portuguesas vão abordar de 
forma conjunta os mercados mexicano 
e brasileiro. Esta iniciativa poderá cons-
tituir um exemplo para outros sectores 
desenvolverem acções semelhantes. 

Por outro lado, há sectores de exce-
lência como o das TIC, com produtos 
e serviços inovadores, que ainda não 
têm a visibilidade desejada, apesar de 

ANtoNio ViÑAl & Co
Doctor Cadaval, 2
36202 VIGO 
Tel.: +34 986 91 23 55

vigo@avinalabogados.com 

www.chp.es 

“As empresas portuguesas 
podem beneficiar de impostos 
mais baixos na Galiza, como 
o isP e o iVA, e ainda de 
importantes programas de 
apoios e subvenções por se 
tratar de uma região objectivo 
1 da união Europeia.”

te, a Câmara organiza seminários na 
região com regularidade sobre investi-
mento no mercado português. 

Em termos de potencialidades, penso 
que os sectores da indústria alimentar, 
das energias alternativas, das TIC e do 
automóvel são os que poderão ter uma 
presença mais relevante em Portugal. 

Além destes, existe um enorme poten-
cial nas áreas da saúde e da biotecnolo-
gia. Mas se por um lado, temos a base 
– universidades e doutorandos com 
uma excelente formação –, por outro, 
falta o espírito empresarial, o sentido 

Por seu lado, as empresas portuguesas 
podem beneficiar de impostos mais bai-
xos na Galiza, como o ISP e o IVA, e ain-
da de importantes programas de apoios 
e subvenções por se tratar de uma re-
gião Objectivo 1 da União Europeia. 

o que pode a Câmara de Comércio 
hispano-Portuguesa fazer para 
fomentar o investimento da Galiza 
em Portugal? Quais os sectores 
com maiores potencialidades?
A proximidade geográfica faz com que, 
às vezes, as empresas galegas vão à pro-
cura daquilo que precisam directamente, 
sem a intervenção da Câmara. Esta opção 

legas e tem celebrado protocolos im-
portantes como o que, recentemente, 
estabeleceu com a Confederação de 
Empresários de Pontevedra. Igualmen-

haver empresas criativas em ambos 
os lados da fronteira, mas com pouca 
projecção ou falta de dimensão. Neste 
caso, a colaboração, sob qualquer das 
fórmulas de parceria que a legislação 
permite, poderá resolver este proble-
ma de visibilidade. 

mailto:vigo@avinalabogados.com
http://www.chp.es/
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O IGAPE, que depende da Conselleria de 
Economia e Industria da Junta da Gali-
za, conta com uma vasta experiência em 
actividades destinadas ao fomento do 
investimento produtivo e ao desenvolvi-
mento integrado do tecido empresarial 
no seu território. Além de ter delegações 
regionais nas principais cidades da Galiza 
(Santiago de Compostela, Vigo, Ponte-
vedra, Ourense, Lugo, Corunha e Ferrol), 
o IGAPE conta também com uma rede 
de Centros de Promoção de Negócios 
(CPN) no estrangeiro, que possibilitam a 
sua presença em mercados emergentes, 
como a China ou a Polónia e noutros, 
já consolidados, como a Alemanha, Ja-
pão e Estados Unidos. Os Centros de 
Promoção de Negócios estão instalados 
em Miami (Estados Unidos), Dusseldorf 
(Alemanha), Varsóvia (Polónia), Xangai 
(China) e Tóquio (Japão).

Esta rede de CPN tem duas vertentes: por 
um lado, promover o território da Galiza 

GALIZA 
igaPe aPoia instalação  
de emPresas e internacionalização
Na Galiza, cabe ao iGAPE – instituto Galego de Promoção Económica apoiar a 
instalação de empresas nesta Comunidade Autónoma, favorecer as actividades 
geradoras de emprego, fomentar a internacionalização de empresas galegas e 
promover a captação de investimento estrangeiro.

como região de excelência para receber 
investimento do exterior, por outro, apoiar 
as empresas galegas nas suas estraté-
gias de expansão e internacionalização 
para esses mercados. A sua actividade é 

panhóis em países que são também mer-
cados de interesse para a Galiza.

A Galiza, região que integra o Objectivo 
“Convergência” no âmbito da política 
de coesão da UE, pode apoiar projec-
tos empresariais financiando até 30 por 
cento do investimento elegível. As em-
presas que pretendam implantar-se na 
Galiza dispõem, tal como as suas congé-
neres galegas, de um conjunto de apoios 
e serviços que fazem desta Comunidade 
um lugar idóneo para implementar os 
seus projectos de investimento.

No âmbito da sua actividade de capta-
ção de investidores externos, o IGAPE 
desenvolve sobretudo a sua promoção 
nos mercados onde se encontram os 
seus CPN, mas estende-se também aos 
países do norte da Europa, pelo elevado 
números de multinacionais e desenvol-
vimentos tecnológicos nestes mercados. 
Portugal, pela existência de uma boa re-

“As empresas que preten-
dam implantar-se na Galiza 
dispõem, tal como as suas 
congéneres galegas, de um 
conjunto de apoios e serviços 
que fazem desta Comuni-
dade um lugar idóneo para 
desenvolver os seus projectos 
de investimento.”

apoiada por um grupo de 25 estagiários, 
especializados em comércio externo, 
instalados nos Centros de Promoção de 
Negócios ou em escritórios comerciais es-
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lação a nível económico e empresarial, é 
outro dos mercados visados. 

Directamente, e ao abrigo dos convé-
nios estabelecidos com outras entida-
des ou através da sua sociedade capital 
de risco, a Xesgalicia, o IGAPE dá apoio 
às empresas galegas que iniciam o seu 
processo de internacionalização ou que 
pretendem melhorar o seu posiciona-
mento internacional mediante diferen-
tes programas de apoio e/ou serviços, 
quer desde a sua sede em Santiago, 
quer através dos seus Centros de Pro-
moção de Negócios no exterior.

O IGAPE disponibiliza várias linhas 
de apoio a nível empresarial, entre as 
quais uma destinada ao investimento 
de empresas galegas no exterior, no-
meadamente em mercados emergen-
tes, através da qual esta agência, em 
colaboração com a Compañía Españo-
la de Financiación del Desarrollo (COFI-
DES), participa em projectos empresa-
riais mediante operações de capital de 
risco, através da Xesgalicia, que podem 
também ser reforçadas pelo COFIDES. 

O IGAPE tem também um acordo com 
o CDE-Centro de Desenvolvimento Em-
presarial com o objectivo de promover 
e apoiar os projectos empresariais de 
investimento e cooperação nos países 
ACP (África, Caraíbas e Pacífico); e es-
tabeleceu um convénio de apoio finan-
ceiro com o ICO que, através da Linha 
Internacionalização, apoia as empresas 
galegas financiando os investimentos 
que se realizam com o objectivo de po-
tenciar a sua presença no exterior.

Além disso, favorece e apoia a criação 
agrupamentos de empresas com ofer-
tas complementares para implementa-
ção comercial conjunta no estrangeiro, 
sobretudo para mercados de forte cres-
cimento como a China, Rússia, Índia, 
Brasil, México e os países que aderiram 
mais recentemente à UE.

O apoio do IGAPE às empresas esten-
de-se também a nível da consultadoria 
e assistência técnica, nomeadamente 
para concursos públicos internacio-
nais, análise de projectos de interna-
cionalização e elaboração de estudos 
de mercado internacionais. Igualmen-
te, promove e apoia a participação de 

empresas em eventos internacionais, 
organiza missões empresariais a mer-
cados externos e/ou apoia missões 
promovidas por grupos de empresas 
(consórcios, associações empresariais, 
conselhos reguladores ou clusters), 
além de apoiar a vinda de missões co-
merciais estrangeiras à Galiza.

Promove ainda iniciativas de difusão da 
cultura da internacionalização entre as 
empresas, mediante a organização de 
jornadas técnicas, seminários, congres-
sos e fóruns; apoia projectos de coo-
peração dirigidos à criação de alianças 
inter-empresariais (consórcios ou outros) 
para a internacionalização das empre-
sas galegas; e apoia projectos de iden-

tificação e importação de boas práticas 
na internacionalização de empresas ou 
projectos que, identificando e justifican-
do a existência duma carência concreta 
(sectorial ou horizontal), proponham a 
implementação duma boa prática a um 
conjunto de empresas galegas. 

iGAPE 
Instituto Galego  
de Promoción Económica

Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Espanha
Tel. +34 902 300 903 / +34 981 541 147 

www.igape.es  

http://www.igape.es/
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Há muitos atributos comuns à Região do 
Norte de Portugal e à Galiza. São ambas 
regiões periféricas e atlânticas, com pro-
duções quer agrícolas quer industriais se-
melhantes, com bons portos de tamanho 
médio, com grande tradição de emigra-
ção, com universidades que souberam 
modernizar e com instituições associati-
vas empresariais que se conhecem mu-
tuamente e que mantêm há anos uma 
colaboração assídua e profícua.

Neste momento, a Confederação de 
Empresários de Pontevedra (CEP) dispõe 
de instalações na Exponor, em Leça da 
Palmeira, cedidas pela AEP, e, recipro-
camente, a AEP tem um gabinete nos 
próprios escritórios da CEP, em Vigo.

Ambas as associações têm-se empenha-
do na realização de encontros sobre te-
mas que interessam às duas partes: os 
portos e os transportes marítimos; a for-
mação profissional; a exposição dos pro-
dutos fabricados nas duas regiões; o de-
bate de temas comunitários europeus; a 
preparação de candidaturas a projectos 
transfronteiriços; a preparação de docu-

a aeP e o relacionamento 
Portugal-galiza
>Por luís VAlENtE DE oliVEirA, ADmiNistrADor DA AssoCiAção EmPrEsAriAl DE PortuGAl

mentos de caracterização e de prospecti-
va respeitante às duas regiões…

Em pouco anos aprofundou-se o conhe-
cimento mútuo dos problemas, das insti-

tuições e dos seus protagonistas. Há hoje 
uma relação de confiança sólida, base-
ada na cooperação em torno de temas 
que interessam tanto à AEP como à CEP.

Mas é evidente que se pode e deve 
aprofundar as relações. É o que já se 
está a fazer tanto a respeito de progra-
mas comunitários orientados para as pe-
quenas e médias empresas e em relação 
aos transportes marítimos, como ainda 
no que respeita aos parques industriais. 
Está a começar-se uma relação de coo-
peração no domínio da certificação.

Há trinta anos atrás não se trocavam in-
formações nem as pessoas responsáveis 
pelas instituições se conheciam umas às 
outras. Hoje os contactos são frequentes 
e as realizações comuns entraram nos 
hábitos correntes. Como seria de esperar, 
as relações são mais intensas entre as ins-
tituições mais próximas – a AEP e a CEP 
–, mas têm sido estabelecidas pontes em 
relação a algumas outras. Gostaríamos, 
particularmente, que a cooperação se 
reforçasse entre as instituições universitá-
rias e de investigação, por acreditarmos 
nas vantagens da inovação do tecido 
produtivo e da intervenção de institui-
ções ligadas ao conhecimento na procu-
ra de novos campos de actividade.

A Confederación de Empresarios de 
Pontevedra tem sido um bom parcei-
ro da AEP. Entendemos que há vanta-
gens mútuas no aprofundamento da 
cooperação. 

colaboração aeP - ceP
 

Fomentar a cooperação nas áreas de energia, ambiente, logística, transpor-

tes, comercialização de produtos e promoção de eventos de interesse trans-

fronteiriço ou eurorregional é o objectivo de um protocolo de colaboração 

recentemente assinado entre a AEP e a CEP - Confederación de Empresarios 

de Pontevedra (www.cep.es).  trata-se de dinamizar e potenciar a Eurorre-

gião Galiza – Norte de Portugal, especialmente o eixo Porto – Vigo, através 

do desenvolvimento económico e empresarial das PmE, promovendo e con-

solidando o espaço transfronteiriço galaico-português. Com base nesta cola-

boração, as duas associações pretendem organizar conjuntamente as feiras 

Ambienergia, logística Global, Conxemar e Vigoferia – Expogalaecia. 

As duas entidades celebraram, na mesma ocasião, um segundo protocolo 

destinado a apoiar a actividade realizada pela Associação Portuguesa de 

Certificação (APCEr) na promoção da certificação junto das empresas portu-

guesas instaladas na Galiza e das empresas galegas instaladas em Portugal. 

AEP
Associação Empresarial  
de Portugal

Edifício de Serviços
Av. Dr. António Macedo 
4450-617 Leça da Palmeira - Matosinhos
Tel.:+351 22 998 1500  

www.aeportugal.pt 

http://www.cep.es
http://www.aeportugal.pt
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O grupo português é hoje uma referên-
cia a nível mundial, desenvolvendo a sua 
actividade em vários países, mas é em 
Portugal, Brasil e Espanha que a empresa 
obtém mais de metade do seu volume de 
negócios e do cash-flow operacional. Em 
2008, segundo fonte do grupo, a Cimpor 
registou um volume de negócios total de 
2.089 milhões de euros e alcançou um 
cash-flow operacional (EBITDA) de 586 
milhões de euros. Para estes resultados, a 
actividade da Corporación Noroeste con-
tribuiu para, respectivamente, 358,8 mi-
lhões de euros e 82,9 milhões de euros.

Estes números dão conta da forte pre-
sença da Cimpor no mercado espanhol, 
onde o grupo detém quatro fábricas de 

CIMPOR
exPansão sólida a Partir da galiza
o investimento da Cimpor – Cimentos de Portugal em Espanha remonta a 1992, quando 
comprou a empresa galega Corporación Noroeste. hoje é uma das cinco maiores 
cimenteiras do país vizinho. Graças à sua expansão neste mercado e à sua actividade em 
Portugal, a Cimpor é hoje a segunda maior empresa do sector na Península ibérica.

hoje tem uma forte presença –, a Cimpor 
tem também unidades na Andaluzia, em 
Castela e Leão e na Extremadura. Recen-
temente, em Janeiro passado, chegou 
às Canárias através da aquisição de uma 
unidade de cimentos em Tenerife.
 
A presença da Cimpor em Espanha teve 
início em 1992, quando adquiriu a Cor-
poración Noroeste, uma empresa que 
contava com a única fabrica integral 
de cimento na Galiza desde 1958, em 
Oural, e outra em Toral de los Vados, 
assim como várias centrais de betão 
e agregados em diferentes pontos da  
geografia galega. O crescimento da em-
presa, é materializado em 1993, com a 
constituição da sociedade Morteros del 

actividade em quatro áreas distintas: 
cimento, argamassas, betão e agrega-
dos, sendo hoje uma das cinco maiores 
cimenteiras de Espanha.  

Além de Portugal e Espanha, a Cimpor 
está presente no Brasil – aqui também 
com uma forte expansão e uma capa-
cidade de produção instalada de 6,2 
milhões de toneladas –, em Marrocos, 
na Tunísia, na Turquia, na China, no 
Egipto, na Índia, na África do Sul, em 
Moçambique, no Peru e em Cabo Ver-
de. No total, a Cimpor assegura uma 
produção de cimento de 31,1 milhões 
de toneladas ao ano.

Assumindo-se como um dos protagonis-
tas, a nível mundial, do movimento de 
consolidação do sector, a empresa por-
tuguesa vai prosseguir a sua estratégia 
de crescimento e internacionalização, 
sem esquecer a consolidação das posi-
ções já detidas. A mesma fonte revelou 
ainda que o crescimento do grupo pas-
sará pela realização de novas aquisições, 
“com prioridade para as áreas geo-
gráficas dos mercados emergentes em 
que a Cimpor já actua, mas mantendo 
o necessário equilíbrio com a presença 
em mercados consolidados e maduros – 
como é o caso de Espanha –, cujo menor 
potencial de crescimento é compensado 
por níveis de risco inferiores”. 

Corporación  
Noroeste, sA 
C/ Brasil nº 56, 
36204 - VIGO (Pontevedra)
Espanha 
Tel.: +34 986 269 000

www.cimpor.es 

cimento – em Oural, Toral de los Vados, 
Niebla e Córdova –, quatro moagens de 
cimento, 94 centrais de betão, 20 pedrei-
ras e seis unidades fabris de argamassas.

E embora a sua expansão em Espanha 
tenha começado na Galiza – onde ainda 

Noroeste e com a primeira unidade de 
argamassas em Arteixo, na Corunha. 

Com uma capacidade instalada de 3,2 
milhões de toneladas, o grupo Cor-
poración Noroeste agrupa numerosas 
companhias, que desenvolvem a sua 

http://www.cimpor.es
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Pregado ou Psetta Maxima, o seu nome 
científico, é o peixe que a Pescanova irá 
criar na sua nova unidade de aquicultura 
em Portugal, no âmbito do investimento 
que está a realizar em Mira e que envolve 
um montante global de cerca de 140 mi-
lhões de euros. Esta unidade da empresa 
galega terá uma capacidade de 7.000 
toneladas por ano, encontrando-se já em 
funcionamento parcial, prevendo-se que 
no final do ano estejam concluídos todos 
os tanques de engorda projectados. 

O projecto, considerado como Projecto 
de Interesse Nacional (PIN) pela AICEP, 
envolve também uma fábrica de pro-
cessamento de peixe, para aumentar a 
competitividade do projecto e a quali-
dade do produto final. Com este pro-
jecto, que será realizado em duas fases 
durante quatro anos, serão criados 200 
postos de trabalho directos.

PESCANOVA
aquicultura galega em Portugal

orçado em cerca de 140 milhões de euros, o investimento da Pescanova em Portugal, 
localizado no concelho de mira, envolve a criação de uma unidade de aquicultura de 
pregado, com uma capacidade de 7.000 toneladas por ano, ou seja, o mesmo volume 
actualmente produzido no nosso país. Foi considerado um projecto PiN pela AiCEP e 
será a maior unidade de aquicultura de pregado na Europa.

A produção destina-se quase na to-
talidade para exportação, sobretudo 
para países da União Europeia, mas 
também para países terceiros. A ca-
pacidade total desta unidade corres-
ponde ao actual volume de produção 
da aquicultura nacional, pelo que com 
este projecto Portugal irá duplicar a 
sua produção anual.

A Pescanova foi fundada em 1960, 
junto ao porto de Vigo, devendo o seu 
sucesso, em grande parte, à tecnologia 
desenvolvida pela empresa, através da 
qual o peixe é limpo, cortado, ultracon-
gelado e empacotado logo após a sua 
captura, o que permite manter as qua-
lidades nutritivas do produto. Com esta 
inovação no mundo da pesca, a Pes-
canova conseguiu um rápido e sólido 
crescimento, tendo então começado a 
investir no processamento do peixe. 

A selecção de Portugal como país de 
localização deste novo investimento 
da Pescanova assenta nas boas con-
dições existentes no nosso país para 
a aquicultura, nomeadamente, uma 
zona costeira vasta e com elevado po-
tencial para implantação de instalações 
de aquicultura, água do mar sem po-
luição, com temperatura, salinidade e 
condições oceanográficas adequadas 
para a produção de pregado e dispo-
nibilidade de mão-de-obra com saber 
popular de pescado.

A Pescanova é líder no mercado espa-
nhol de congelados e uma das maiores 
empresas do sector pesqueiro a nível 
mundial. Na Europa, e além da Espanha, 
os seus principais mercados de penetra-
ção são Portugal, França e Itália. A sua 
divisão pesqueira conta com cerca de 
130 embarcações de pesca nos mares da 
União Europeia, Moçambique, Argenti-
na, Chile, Uruguai e Austrália. O grupo 
integra 57 sociedades que empregam 
perto de 6.300 pessoas e tem frigorífi-
cos em oito países. A divisão industrial 
da Pescanova inclui 32 centros de produ-
ção, dos quais 11 estão em Espanha. Na 
aquicultura, a empresa tem unidades no 
Chile, Brasil, Nicarágua e Equador, sen-
do o investimento em Portugal o mais 
recente realizado nesta área. 

Pescanova
Rua José Fernandez Lopez, S/N
36320 Chapela Redondela
Pontevedra
Espanha
Tel.: + 34 986 818 100

www.pescanova.es 

http://www.pescanova.es


MERCADO

Portugalglobal // Junho 09 // 41

A actividade do Banco Caixa Geral está 
fortemente ligada às relações luso-espa-
nholas, especialmente às Comunidades 
transfronteiriças. Tratando-se de uma 
entidade espanhola com sede social em 
Vigo, na Galiza, a região Norte de Por-
tugal – Comunidade galega surge como 
um dos mercados naturais com maior 
operacionalidade desta instituição. 

“Desde os primórdios que o Banco 
Caixa Geral está estreitamente ligado 
a Portugal e à Comunidade Autónoma 
espanhola da Galiza, não sendo possível 
entender a evolução desta instituição 
sem nos transportarmos às suas origens, 
que partilha com ambos os territórios”, 
reforça uma fonte do banco. 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), 4º 
banco na Península Ibérica e líder em 
Portugal, adquiriu em meados dos anos 
90 o Banco Simeón, um banco tradicio-
nal da Galiza com mais de 150 anos de 
historia e uma das entidades mais anti-
gas do panorama financeiro espanhol. 

Com a aquisição do Banco Simeón em 
1995, e além das operações realizadas 
anteriormente como a aquisição, em 
1991, do Banco de Extremadura e do 
Chase Manhattan Bank, (mais tarde Ban-
co Luso-Español), a CGD posiciona-se em 
Espanha através destas três entidades.

Em 2002, o conjunto formado por estes 
bancos passa a ter a denominação de 
Banco Simeón, por ser a entidade mais 
antiga. Posteriormente, em Junho de 
2006, a CGD, principal accionista do Ban-

BANCO CAIXA GERAL
sócio estratégico  
no mercado ibérico
A presença da Caixa Geral de Depósitos em Espanha foi reforçada com a compra do 
banco simeón na Galiza, em meados dos anos 90. Apostando na cooperação luso-
espanhola e na promoção das relações empresariais entre os dois países, o actual 
banco Caixa Geral tem hoje 210 agências em Espanha, das quais 27 por cento na 
Galiza. o objectivo é continuar a crescer.

co, decide alterar a denominação para 
Banco Caixa Geral, numa clara referência 
ao grupo português a que pertence.

No âmbito do processo de integração 
das diversas economias europeias, a 
União Europeia criou, em 1991, a Co-
munidade de Trabalho Galiza – Norte 
de Portugal, uma área circunscrita a 
esta Eurorregião, de forte impacto eco-
nómico e com raízes culturais, linguísti-
cas e económicas comuns. Trata-se da 
zona fronteiriça entre Portugal e Espa-
nha de maior população e a primeira a 
ter ligação por auto-estrada, o que re-
vela a importância estratégica da zona. 

As oportunidades criadas por este vínculo 
de cooperação luso-espanhola, e que se 
traduzem em menos barreiras para o co-
mércio, são essenciais para o desenvolvi-
mento da actividade do Banco Caixa Ge-
ral, refere a mesma fonte, acrescentando 
“que essas oportunidades devem ser 
aproveitadas pelas empresas portuguesas 
e galegas”. Para tal, o grupo CGD, pela 
sua natureza luso-espanhola, poderá ser 
“o melhor sócio para todas as empresas 

que considerem o mercado ibérico como 
o seu mercado doméstico”.

Nesse contexto, o Banco Caixa Geral 
lançou a denominada “Oferta Ibérica”, 
com soluções financeiras que facilitam as 
operações bancárias aos empresários que 
operem em ambos os lados da fronteira. 
Por exemplo, adianta a fonte do banco, 
“através deste serviço é possível abrir uma 
conta corrente em Portugal a partir de 
qualquer agência do Banco Caixa Geral 
em Espanha, assim como realizar transfe-
rências entre contas do grupo no próprio 
dia”. A instituição bancária disponibiliza 
ainda relatórios comerciais aos seus clien-
tes sempre que sejam solicitados, assim 
como assessoria e financiamentos em 
condições vantajosas, acrescenta. 

banco Caixa Geral
C/ Policarpo Sanz, 5
36202 Vigo
Galiza – Espanha 
Tel.: +351 986 810 700

www.bancocaixageral.es 

http://www.bancocaixageral.es
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galiza em Ficha

Área: 29.575 km2 / (Portugal 92.090 km2).

População: 2,78 milhões, 6% total 
nacional (2008) (Portugal: 10,6 milhões).

distribuição do Pib: 5,2% do PIB 
espanhol.

Pib per capita: 20.619 euros, 85,8% da 
média de Espanha, (Portugal 15.369 euros).

competitividade: 14ª posição no ranking 
espanhol.

Relações Económicas  
com Portugal

comércio externo (2008)

Exportação para Portugal: 2.439 milhões 
de euros

Importação de Portugal: 2.107 milhões  
de euros

Cobertura: 116% 

A Galiza é a 1ª Comunidade cliente de 
Portugal, (22,9% do total das vendas a 
Espanha) e 3ª comunidade fornecedora 
(14,7% do total).

Portugal é o 2º cliente da Galiza (quota 
de 15,6%) e o 2º fornecedor (quota de 
13,6%).

investimento:

IDPE Investimento português bruto: 4 
milhões de euros, 0,6% do total, 4ª 
posição.

IDE Investimento Directo bruto: 29 milhões 
de euros, 2,5% do total, 6ª posição.

46 empresas espanholas com capitais 
portugueses, cerca de 13,5% do total 
(Março 2009).

Fontes:  INE Espanha 
ICEX 
Ministério da Industria, Comércio  
e Turismo Espanha 

madrid

Galiza

Governo, Entidades e 
Associações empresariais

xunta de galicia
Presidente: Alberto Núnez Feijóo
www.xunta.es

igaPe – instituto gallego  
de Promoción económica
Complexo Administrativo de San Lázaro, 
s/n - 15703 Santiago de Compostela 
Tel: +34 902 300 903 /+34 981 540 000 / 
promocion@igape.es
www.igape.es
Director Geral: Joaquín Varela de Limea 
Cominjes.

xesgalicia – sociedad gestora  
de entidades de capital de riesgo
Complexo Administrativo de San Lázaro, 
(Edifício IGAPE) – 15703 Santiago de 
Compostela
Tel: +34 981 541 621
xesgalicia@xesgalicia.org 
www.xesgalicia.org 

bic galicia – centro europeo de 
empresas e innovación de galicia, s.a.
Edificio IGAPE – Pta 3 – Barrio de San 
Lázaro, 63 A – 15703 Santiago de 
Compostela
Tel.: +34 981 546 823
www.bicgalicia.es 

consorcio de zona Franca de vigo
Área Portuaria de Bouzas, s/n - 36208 Vigo 
Tel.: +34 986 269 700
comunicacion@zonafrancavigo.com 
www.zonafrancavigo.com

ceg - confederación de empresarios  
de galicia 
Rúa do Vilar, 54 - 15705 Santiago de 
Compostela (A Coruña)
Tel.: +34 981 555 888
info@ceg.es
www.ceg.es

Confederación de Empresarios de La 
Coruña (CEC) www.cec.es 
Confederación de Empresarios de Lugo 
(CEL) www.celugo.es 
Confederación Empresarial de Ourense 
(CEO) www.ceo.es 
Confederación de Empresarios de 
Pontevedra (CEP) www.cep.es  

Organização  
de feiras

iFevi – instituto Ferial de vigo
Avda do Aeroporto, 772. Cotogrande - 
36318 Vigo (Pontevedra)
Tel.: +34 986 486 144
info@ifevi.com 
www.ifevi.es 

expocoruña – Fundación instituto  
Ferial de a coruña
Avda Universidad s/n 15000 A Coruña
Tel: +34 902 110 119
info@expocoruna.com 
www.expocoruna.com 

Feria internacional de galicia
36540 Silleda (Pontevedra)
Tel.: +34 986 577 000
info@feiragalicia.com 
www.semanaverde.es 

expourense - Fundación Feiras  
e exposicións de ourense
Finca Sevilla, s/n 32005 Ourense.
Tel.: +34 988 366 030 
expourense@expourense.org
www.expourense.org 
 
Fexdega – Fundación Fexdega
Finca A Maroma s/n - 36600 Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra)
Tel.: +34 986 566 012
fexdega@fexdega.es 
www.fexdega.es 

Fimo Ferrol – Feria internacional de 
muestras del noroeste
Punta Arnela, s/n 15.405 Ferrol (A Coruña) 
Tel.: +34 981 333060
www.fimo-ferrol.org

Principais feiras:

•  Vigo Náutica Internacional – Vigo NAU 
www.nauvigo.com

•  World Fishing Exhibition – Exposición 
Mundial de la Pesca  
www.worldfishingexhibition.com

•  Conxemar – Feria Internacional de 
Productos del Mar Congelados  
www.conxemar.com

•  SIPPA  - Salón Panadería, Pastelería e 
Industrias Afines  
www.salonsippa.es

•  VIGOFERIA – Feria Multisectorial de 
Galicia e Portugal, Salón del Mueble, 
Decoración e Interiorismo  
www.vigoferia.com

•  EXPOGALAECIA – Salón de Turismo, 
Gastronomía e Artesanía  
www.expogalaecia.com

•  Feria Internacional Semana Verde  
de Galicia  
www.semanaverde.es

contactos úteis

espanha

http://www.xunta.es/
http://www.nauvigo.com
http://www.worldfishingexhibition.com
http://www.conxemar.com/
http://www.salonsippa.es
http://www.vigoferia.com
http://www.expogalaecia.com
http://www.semanaverde.es
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A actividade da empresa no contexto 
da globalização pode ser analisada em 
torno de cinco tendências de fundo 
que modificam as formas de produção 
e as dinâmicas comercial e de marke-
ting: primeiro, o desenvolvimento da 
economia do conhecimento, onde o 
saber (o valor acrescentado intelectual) 
assume uma importância crescente na 
concepção, fabricação, distribuição, 
venda e publicidade dos bens e servi-
ços – o que aumenta sensivelmente o 
papel da inovação no sucesso comer-
cial da empresa –; segundo, o cres-
cimento das tenções concorrenciais 
provocadas pela saturação de certos 
mercados, com o aumento do número 
de concorrentes (também explicável 
pela irrupção das grandes economias 
emergentes) e a internacionalização 
crescente das trocas; terceiro, o es-
gotamento da lógica político-ideoló-
gica dos blocos (e da “solidariedade” 
consequente) em benefício de uma 
rivalidade económica com alianças 
políticas mais ou menos sólidas e du-
ráveis; quarto, a emergência de lógi-
cas de “guerra económica”, e formas 
de restrição não físicas mas coercivas; 
quinto, o uso “ofensivo” da informa-
ção e do conhecimento na actividade 
económica (incluindo a manipulação 
da informação e a desinformação).

As respostas a estes desafios e mudan-
ças, a par das indispensáveis iniciativas 
regulamentares que o Estado deve to-
mar, exige da empresa a adopção de 
uma série de reflexos que se revêem na 
inteligência económica e competi-
tiva1. Constituem elementos relevan-
tes da “inteligência económica e com-
petitiva”: a recolha, a interpretação, a 
partilha, a protecção e a distribuição 
da informação útil e estratégica jun-

IntelIgêncIa económIca  
e competItIva
instrumEnto EstrAtégiCo 
>Por André MAgrinho, Adjunto do Presidente dA AiP

to dos decisores que dela necessitam, 
assim como a cooperação, as redes, 
a vigilância, a influência (lobbying), a 
inovação e a gestão do conhecimen-
to, a securização do património infor-
macional. As empresas que adoptam 
boas práticas de “inteligência econó-
mica” preocupam-se com a gestão do 
conhecimento e da inovação; a cria-
ção de uma competência interna para 
valorizar a informação; a adopção de 
métodos eficazes de análise e de inter-
pretação da informação; a gestão da 

percepção (perception management); 
a reacção em tempo útil e a capacida-
de de antecipação de acordo com os 
seus objectivos estratégicos e as exi-
gências dos clientes e dos mercados.

Deste modo pode-se considerar que a 
inteligência económica e competitiva é, 
acima de tudo, um assunto das em-
presas, estando intrinsecamente ligada 
à valorização da sua cadeia de valor e 
à sua afirmação competitiva em ter-
mos de acesso aos mercados, através 



opinião

Portugalglobal // Junho 09 // 45

“todos os colaboradores da 
empresa devem ser parte 
activa dos procedimentos 
de inteligência económica e 
competitiva.”

de uma adequada gestão estratégica 
da informação. todos os colaboradores 
da empresa devem ser parte activa dos 
procedimentos de inteligência económi-
ca e competitiva. Aliás, esta pressupõe 
a existência de vontade da direcção de 
topo, mas com uma cultura partilhada, 
uma organização menos hierarquizada, 
apta a trabalhar em rede. 

mas a inteligência económica e com-
petitiva é, também, um assunto dos 
estados e dos poderes públicos, seja 
porque a competitividade sustentável 
exige o aumento da produtividade que 
só pode ser conseguida por via de uma 
política económica e industrial que privi-
legie a i&D, uma gestão activa visando 
reduzir o risco inerente ao investimento, 
assim como a introdução de novas tecno-
logias e a entrada em novas actividades, 
bem como o funcionamento em rede 
das diversas estruturas do Estado ao ser-
viço das empresas, nomeadamente uma 
melhor utilização das redes internacionais 
que dispõe e, consequentemente, uma 
adequada agilização dos mecanismos de 
diplomacia económica disponíveis. 

é, ainda, um assunto dos cidadãos, 
que se reflecte na identidade, solida-
riedade, na mobilização e sentimento 
de pertença a uma comunidade nacio-
nal, enquanto elementos decisivos da 
acção colectiva.

a Inteligência económica e compe-
titiva: para quê?
pelo exposto, se outras razões não exis-
tissem, as que se prendem com a inova-
ção, internacionalização e competitivi-
dade da economia portuguesa são mais 
que suficientes para justificar a adopção 

A inteligência económica e competitiva 
é, por isso, necessária, em primeiro lugar 
para potenciar aquele que é o principal 
objectivo estratégico que, em matéria de 
inovação e competitividade, se coloca ac-
tualmente à economia portuguesa: alar-
gar e enriquecer a carteira de actividades, 
produtos e serviços transaccionáveis com 
que portugal se expõe perante a globali-
zação. Em segundo lugar, um dispositivo 
de inteligência económica e competiti-
va é também importante para apoiar a 
diversificação das nossas exportações, 
concentradas excessivamente na união 
Europeia e, nesta, sobretudo em quatro 
países, afigurando-se por isso necessário 
prospectar e investir em mercados alter-
nativos, principalmente situados na ver-
tente atlântica do nosso relacionamento 
externo. Em terceiro lugar, a inteligência 
económica e competitiva, serve também 
para apoiar a constituição das redes e 
parcerias, incluindo as de natureza públi-
co-privada, assim como a implementação 
de formas de cooperação inter-empresas 
que contribuam para a modernização e o 
redimensionamento do tecido empresa-
rial português, particularmente no que se 
refere às pmE. Em quarto lugar, a inteli-
gência económica e competitiva deve ser 
um instrumento para apoiar a inovação 
nos denominados sectores tradicionais, 
como os têxteis e o calçado, onde aliás 
existem excelentes experiências, mas, 
também, para investir de forma inteligen-
te em novas actividades e sectores, onde 
a procura internacional se afigura mais 
dinâmica no futuro, como são os casos 
das tiC, novas energias, tecnologias da 
saúde, biotecnologias, novos materiais, 
entre outros.

Em síntese, o envolvimento na inteligên-
cia económica e competitiva diz respeito 
tanto às empresas como aos poderes pú-
blicos, às organizações internacionais, às 
estruturas sócio-profissionais, ao subsis-
tema de inovação e aos subsistemas de 
educação e formação. significa que são 
vários os campos de aplicação e os acto-
res relevantes da inteligência económica, 
incluindo os novos actores deste mundo 
cada vez mais global e complexo. 

1  os conceitos de inteligência económica, inteli-
gência competitiva, inteligência de negócios, ou 
como se optou neste artigo, inteligência econó-
mica e competitiva, são, apesar de algumas pe-
quenas diferenças teóricas, equivalentes.

de procedimentos de inteligência eco-
nómica e competitiva por parte das em-
presas portuguesas, mas também como 
política pública. Veja-se por exemplo em 
França, onde, após a adopção como 
política pública do relatório intitulado 
“inteligência económica, competitivida-
de e coesão social”, datado de 2003, da 
responsabilidade do deputado Bernard 
Carayon, foi nomeado um Alto respon-
sável para a inteligência Económica, cuja 
escolha recaiu em Allain Juillet. Este tem 
a incumbência de implementar a nível 
geral e sectorial a inteligência económi-
ca, bem como a coordenação intermi-
nisterial indispensável ao seu sucesso.
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para além dos negócios

o sentimento “Hygge” significa mais do 
que conforto, aconchego, e copenhaga 
é o local indicado para o gozar: numa 
esplanada, aberta desde a primavera, 
desfrute o tempo, a paisagem, a com-
panhia, da melhor maneira possível. co-
penhaga, cidade plana, facilmente pal-
milhada de bicicleta, para descobrir em 
cada canto uma história, uma lenda.
começando no “quilómetro 0 de co-
penhaga”, a partir do qual se medem 
todas as distâncias em qualquer direc-
ção – rådhuspladsen – pode admirar o 
imponente edifício, em tijolo maciço, da 
câmara municipal. os Jardins do Tivoli, 
símbolo nacional, inspirado nos jardins 
românticos europeus, cria um espaço 
para crianças e adultos, com jardins, ani-
mações e restaurantes, dois deles com 
estrelas michelin – o Herman i nimb e 
o The paul. os edifícios, inspirados num 
oriente imaginário, concedem uma vi-
são magnífica, quer durante o dia, quer 
à noite com suas luzes mágicas, usu-
fruindo da visão sobre os lagos.
a cidade não é só diversão, também 
transpira cultura, misturando retro e 
novo. no museu ny carlsberg glyp-
totek, ao lado do Tivoli, pode admirar 

VenHa ViVer o “Hygge” de copenhaga!
antiguidades egípcias, romanas e gre-
gas, esculturas inspiradas no roman-
tismo e arte dinamarquesa. no museu 
nacional pode ainda ver exposições de 
arte desde o período pré-histórico ao 
Viking. na strøget, a maior via pedonal 
comercial do mundo, pode encontrar 
nas lojinhas peças de arte e design di-
namarquês reconhecido internacional-
mente, como Flora danica. no fim des-
ta, encontra o Kongens nytorv rodeado 
de edifícios notáveis tais como o Teatro 
real e o palácio de charlottenborg. a 
este, o canal nyhavn, antigo porto de 
pescadores, é hoje um local obrigatório 
de passagem, com suas belas esplana-
das, que abrem na primavera, gozando 
a paisagem durante o dia, ou desfru-
tando a luz que a noite pincela à bei-
ra mar. Usufruindo do tour de barco, 
obtém uma visão magnífica da cidade, 
descortinando alguns pontos de refe-
rência tais como a ópera, a biblioteca, 
o Black diamond, a pequena sereia.
muito perto do centro pode visitar o 
palácio de inverno da Família real, 
amalienborg, constituído por quatro 
fachadas iguais, com influências classi-
cistas em volta de um pátio octogonal, 

e ver o render da guarda real.
Faça um passeio ao longo do porto e 
encontrará a Fonte gefion, considera-
da como Fonte dos desejos, que repro-
duz a história mítica da criação da ilha 
da Zelândia. seguindo, pode encontrar 
um dos maiores ícones de copenhaga: 
a pequena sereia. esta foi inspirada por 
uma peça de ballet, baseada no conto 
de Hans christian andersen.
outra forma de assimilar o sentimento 
“Hygge” é visitar os grandes parques de 
copenhaga. Kongens Have é um dos 
exemplos onde pode apreciar não só a 
paisagem mas também visitar o castelo 
de rosenborg, onde pode admirar a ex-
posição das jóias da rainha. pode ainda 
subir à Torre redonda, com 209 metros, 
para ter uma visão da cidade.
para além da beleza da cidade, pode 
ainda usufruir de alguns dos melhores 
restaurantes do mundo: existem 13 
restaurantes com estrelas michelin, um 
deles, o restaurante noma, tem duas 
estrelas michelin; os restantes têm uma 
estrela cada. 

Rede aiceP PoRtugal global

representação na dinamarca
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noTícias

aiceP assina Protocolo de cooperação 
com universidade técnica

coSec apoiou 3.800 empresas

Junta de 
extremadura 
inaugura delegação 
em lisboa 

com o objectivo de dinamizar e optimi-
zar as relações económicas entre portu-
gal e a extremadura espanhola, acaba 
de ser inaugurada uma delegação da 
Junta desta comunidade autónoma 
em lisboa. este espaço que surge para 
criar oportunidades na cooperação en-
tre instituições e empresas da extrema-
dura e de portugal e para dar a conhe-
cer esta região espanhola.   

investimento em 
i&d cresce 

portugal foi o país da europa em que 
a despesa em i&d mais cresceu recen-
temente, passando a representar glo-
balmente mais de 1,2 por cento do piB 
nacional, revela um relatório do ministé-
rio da ciência, Tecnologia, sociedade da 
informação e ensino superior divulga-
do pela lusa. segundo a mesma fonte, 
houve não só um crescimento “inédito” 
em portugal do número de empresas 
com actividades de i&d, que duplicou 
nos últimos quatro anos, como também 
um forte aumento do número de investi-
gadores a exercer funções nas empresas, 
tendo sido registados 8.639 em 2007.
o total do financiamento público de 
base para o apoio a unidades de inves-
tigação e laboratórios associados cres-
ceu cerca de 60 por cento entre 2005 
e 2008, tendo atingido 89 milhões de 
euros no ano passado, com a criação 
de quatro novos laboratórios.

a aicep e a Universidade Técnica de 
lisboa celebraram um protocolo que 
visa fomentar a cooperação entre as 
duas entidades ao nível do ensino, da 
investigação aplicada, da organização 
de conferências, de acções conjuntas 
de formação e da promoção integra-
da de iniciativas de natureza pedagó-

gica científica e cultural.
dirigido às áreas do investimento e do 
comércio internacional, pretende-se, 
com este protocolo, mobilizar esfor-
ços de modo a colocar a capacidade 
técnica e científica, existente no país, 
ao serviço da competitividade das em-
presas e eficiência das instituições.

as linhas de apoio ao seguro de créditos, 
geridas pela cosec, já garantiram cerca 
de 3.800 empresas desde o seu lança-
mento no primeiro trimestre deste ano. 
segundo fonte da seguradora, a linha de 
420 milhões de euros destinada a merca-
dos da ocde, incluindo o mercado do-
méstico e constituída como garantia adi-
cional às coberturas disponibilizadas pela 
cosec, apresentava, até final de maio, 
uma ocupação global de 65 por cento e 
cobria 2.010 empresas. 
igualmente de 420 milhões de euros, a 
linha destinada exclusivamente a mer-
cados da ocde apresentava, na mesma 

data, uma ocupação global de 43 por 
cento com 1.700 empresas garantidas.
a linha de mil milhões de euros, des-
tinada a cobrir exportações para mer-
cados fora de ocde, incluindo méxi-
co e Turquia, e exclusivamente gerida 
pela cosec, conta com um total de 
aprovações de 100 milhões de euros. 
deste montante, já foram concretiza-
das coberturas de 50 milhões de eu-
ros para 28 mercados de exportação, 
dos quais se destacam angola, rús-
sia, cabo Verde, marrocos, Turquia 
e Brasil. estas linhas são garantidas 
pelo estado.



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. 

Portugalglobal // Junho 09 // 49

coSec 
companhia de seguro 
de créditos, s. a.
direcção internacional

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

análise de risco - país

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

mailto:internacional@cosec.pt
http://www.cosec.pt


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

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

tabela classificativa de países
para efeitos de Seguro de crédito à exportação 

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

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

arábia saudita
Barein
Botswana
Brunei
chile
china
eaUa

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

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

dep/ter din.c

dep/ter esp.d

dep/ter eUae

dep/ter Fra.f

dep/ter n. Z.g

dep/ter rUh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helena, ascensão, tristão da cunha, turks e caicos

NotaS

coSec
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Um livro inédito sobre como fazer o di-
nheiro crescer, subvertendo a noção enrai-
zada de que o ganho está em investir na 
bolsa (os mais ambiciosos) ou em prome-
tedoras contas bancárias (os mais cautelo-
sos). no ambiente de crise que se vive ac-
tualmente, santa clara realça o papel dos 
quase desconhecidos bens de alto valor 
(e de alto rendimento) que estão a resistir 
ao desgaste, nos quais inclui os chamados 
bens culturais – hipóteses de investimento 
com retorno certo se se conhecer bem os 
mercados – que vão dos velhos discos de 
vinil aos posters políticos, passando pelas 
antiguidades, tecidos raros, peças artesa-
nais e de arte e pedras preciosas. por outro 
lado, o autor transmite a sua experiência 
num círculo restrito de conhecedores que 
enriqueceram “sem nunca terem posto 
um pé numa bolsa de valores”.

autores:  peregrino Santa clara,  

com José Vegar

editor: Lua de papel

ano: 2009

BooKmarKs

em dezembro de 2008, Bernard madoff 
(Bernie, para os amigos), uma figura de 
topo de Wall street e antigo presidente 
do mercado Bolsista do nasdaQ, dei-
xou o mundo, que estava a ser varrido 
pela crise financeira, perplexo: durante 
anos defraudara milhares de investido-
res. só em portugal e espanha, o es-
cândalo madoff representa perdas de 
3 mil milhões de euros, mas no total, a 
fraude financeira, a maior de sempre, 
ascende a 65 mil milhões de dólares. 
peter sander, escritor, investigador e con-
sultor financeiro – com 18 títulos publi-
cados e muitos artigos de opinião sobre 
gestão de finanças pessoais – conta nes-
te livro perturbador a história de madoff 
e como este protagonizou a maior frau-
de financeira de sempre. no percurso 
traçado por sander, o leitor acompanha 
a ascensão de madoff, mostrando como 
traficou influências e como habilidosa-
mente montou o seu esquema fraudu-
lento. como viveu sem esconder os seus 
enormes e suspeitos sinais exteriores de 

os MeLhores invesTiMenTos do Mundo eM TeMpo de Crise

riqueza e como, por fim, foi descoberto, 
depois de ter iludido a vigilância dos or-
ganismos reguladores durante anos.
este livro responde ainda a perguntas 
que se encontram no espírito dos lei-
tores: quem é e quem foi Bernie ma-
doff? como consolidou de forma tão 
persuasiva a sua marca? Quem são as 
suas vítimas e porque confiaram nele? 
Quais as consequências do escânda-
lo na regulamentação, na imagem de 
Wall street e nas suas práticas de negó-
cio? o que é que não foi contado nesta 
história? podem os investidores e os 
cidadãos precaverem-se contra seme-
lhantes fiascos no futuro? peter sander 
conclui: “Resta compreendermos o que 
aconteceu, de modo a aprendermos a 
lição e seguirmos em frente”.

autor:  peter Sander

editor: centroatlantico.pt 

ano: 2009

Madoff
a HisTória da maior FraUde Financeira de sempre

peregrino santa clara fez estudos superio-
res em oxford e um mestrado em finan-
ças em Harvard e, nos anos 70, com vinte 
e poucos anos, entrou com o pé direito 
em Wall street, tendo desde então distri-
buído a sua vida pela investigação e pelo 
investimento em bens de alto valor. Já José 
Vegar está a fazer um doutoramento no 
iscTe, é autor de vários livros e trabalhou 
como jornalista de investigação em várias 
publicações portuguesas, entre as quais a 
grande reportagem e o expresso. 
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InVeSTIMenTo DIRecTo  
Do eXTeRIoR eM poRTUgaL 2005 2006 2007 2008 2008  

Jan./abr.
2009

Jan./abr.
Var.  

09/08

IDe bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 10.270 10.143 -1,2%

IDe desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 9.230 8.528 -7,6%

IDe líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 1.040 1.615 55,4%

IDe Intra Ue 25.477 28.333 29.672 27.951 8.849 8.877 0,3%

IDe extra Ue 2.200 4.488 2.961 4.034 1.421 1266 -10,9%

Unidade: Milhões de euros 

IDe Intra Ue 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 86,2% 87,5% –

IDe extra Ue 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,8% 12,5% –

% Total IDe bruto

inVesTimenTo direcTo com o eXTerior

IDpe bruto - Destinos 2009 Jan./abr. % Total Var. 09/08 IDpe bruto - Sector 2009 Jan./abr. % Total Var. 09/08

espanha 22,1% -12,6% activ. Imobiliárias; out. Serviços 68,7% -27,3%

paLop 8,4% 37,5% construção 8,4% 118,4%

Brasil 5,3% -70,1% activ. Financeiras 7,6% -51,0%

eUa 2,5% 26,5% Ind. Transformadora 5,8% -41,5%

alemanha 2,3% 93,7% comércio 5,1% -10,0%

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

InVeSTIMenTo 
e eXpoRTaçõeS

IDe bruto - origens 2009 Jan. / abr. % Total Var. 09/08 IDe bruto - Sector 2009 Jan. / abr. % Total Var. 09/08

França 19,8% 66,4% comércio 36,5% 25,4%

Reino Unido 16,6% -0,6% activ. Imobiliárias; out. Serviços 24,7% 15,1%

espanha 13,7% 5,5% Ind. Transformadora 22,8% -38,0%

alemanha 13,3% -42,3% actividades Financeiras 6,5% 41,6%

Suiça 4,5% -34,7% Transportes; comunicações 3,6% 138,8%

 2004 Dez. 2005 Dez. 2006 Dez. 2007 Dez. 2008 Dez. 2009 Mar. Var. 08/07

Stock IDe 49.167 53.691 67.169 78.333 71.726 73.052 1,8%

Stock IDpe 32.260 35.573 40.990 45.944 45.730 46.947 2,7%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de portugal

InVeSTIMenTo DIRecTo  
De poRTUgaL no eXTeRIoR 2005 2006 2007 2008 2008 

Jan./abr.
2009 

Jan./abr.
Var. 

09/08

IDpe bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 3.405 2.551 -25,1%

IDpe desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 2.516 1.657 -34,2%

IDpe líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 889 894 0,6%

IDpe Intra Ue 6.613 6.312 10.203 6.752 2.285 1.719 -24,8%

IDpe extra Ue 3.168 3.516 4.632 3.346 1.120 833 -25,7%

Unidade: Milhões de euros 

IDpe Intra Ue 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 67,1% 67,4% –

IDpe extra Ue 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 32,9% 32,6% –

% Total IDpe bruto



esTaTísTicas
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eXporTações de Bens e serViços

coMÉRcIo InTeRnacIonaL - BenS 2006 2007 2008
2008 

Jan./Mar.
2009 

Jan./Mar.
Var. 09/08
Jan./Mar.

Var. 09/08 
Jan./abr.e

exportações bens 34.511 37.589 37.961 9.997 7.228 -27,7% -28,0%

exportações bens Ue27 26.722 28.820 28.006 7.701 5.433 -29,5% -29,4%

exportações bens extra Ue27 7.789 8.769 9.955 2.296 1.795 -21,8% -23,6%

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./Mar. % Total Var. 09/08 exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur cont. p. p.

espanha 26,6% -32,1% angola 121 1,2

alemanha 13,7% -25,7% argélia 22 0,2

França 12,6% -27,7% Singapura -155 -1,5

angola 8,0% 26,5% Reino Unido -163 -1,6

Reino Unido 5,2% -30,3% alemanha -342 -3,4

Itália 4,0% -27,9% França -347 -3,5

holanda 3,1% -31,7% espanha -910 -9,1

exp. Bens - produtos 2009 Jan./Mar. % Total Var. 09/08 exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur cont. p. p.

Máquinas; aparelhos 16,9% -36,2% Máquinas; aparelhos -692 -6,9

Veículos, out. Mat. Transporte 12,4% -33,3% Veículos, out. Mat. Transporte -445 -4,5

Metais comuns 7,9% -34,8% combustíveis Minerais -325 -3,3

Vestuário 7,7% -18,0% Metais comuns -304 -3,0

plásticos, Borracha 6,0% -26,4% plásticos, Borracha -156 -1,6

 coMÉRcIo InTeRnacIonaL - SeRVIçoS 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./abr.
2009 

Jan./abr.
Var.  

09/08

exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 5.279 4.734 -10,3%

exportações serviços Ue27 9.634 11.344 12.970 13.352 3.910 3.374 -13,7%

exportações serviços extra Ue27 2.621 3.291 4.010 4.576 1.368 1.360 -0,6%

Unidade: Milhões de euros

exportações serviços Ue27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 74,1% 71,3% –

exportações serviços extra Ue27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 25,9% 28,7% –

Unidade: % do total  

pReVISõeS 2009 : 2010 (tvh real %) 2008 2009 - 1º T FMI ce ocDe MFap Bdp

ine ine abr. 09 mai. 09 Jun. 09 mai.09 abr. 09

pIB 1,9% -3,7% -4,1 : -0,5 -3,7 : -0,8 -4,5 : -0,5 -3,4 : 0,5 -3,5 : 0,3

exportações Bens e Serviços 7,5% -20,8% – -11,7 : -0,1 -21,5 : -1,2 -11,8 : 1,9 -14,2 : 1,8

exp. Bens- extra Ue 09 (Jan./abr) % Total Var. 09/08 exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur cont. p. p.

angola 32,1% 21,9% angola 137 4,4

eUa 12,3% -37,9% argélia 27 0,9

Suiça 4,1% 1,8% Malásia -119 -3,8

argélia 3,1% 56,0% eUa -178 -5,7

cabo Verde 2,9% -14,5% Singapura -221 -7,1

Meur - Milhões de euros        cont. - contributo para o crescimento das exportações     p.p. - pontos percentuais
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Feiras e eVenTos

a Texworld organiza novamente o pro-
jecto “designers & Fashion” no próxi-
mo mês de setembro, que, desta vez, 
terá um júri de especialistas do mun-
do da moda para escolher os melho-
res portfolios dos candidatos. desde o 
ano passado que os organizadores da 
Texworld oferecem espaço na feira, 
sem custos, a jovens licenciados de es-
colas de moda e design. é uma inicia-
tiva benéfica para os jovens estilistas e 
designers que têm a oportunidade de 
apresentar as suas colecções, o seu tra-
balho e fazer contactos com exposito-
res e visitantes.

a Texworld, que se caracteriza por ser 
uma feira para os negócios, é, acima 
de tudo, um ponto de encontro para 
os profissionais do sector do vestuário 
e dos têxteis e muito em particular para 
visitantes internacionais (87 por cento 
de visitantes internacionais). para além 
do natural interesse em encontrar no-
vos fornecedores ou novos clientes e, 
especialmente, em descobrir produtos 
de qualidade superior aos melhores 
preços no mercado, a Texworld é uma 
plataforma eficaz de encontros pes-
soais entre os profissionais. por outro 
lado, dando aos designers um apoio 
no início de carreira, como o espaço 
gratuito para apresentarem as suas co-
lecções ou abrindo as portas às escolas 
internacionais de design, a Texworld 

oferece importantes serviços a todos os 
players envolvidos, quer sejam exposi-
tores, compradores ou jovens profissio-
nais em início de carreira.

os diversos licenciados e jovens em-
preendedores que fizeram parte dos 
primeiros projectos “designers & 
Fashion” têm todos excelentes recor-
dações e muitos deles vão submeter a 
sua candidatura novamente para pode-
rem participar na Texworld do corrente 
ano. a importância da sua participação 
assume vários contornos. existem casos 
de convites para desenharem colecções 
especiais, propostas de agentes nos 
seus países de origem e até um caso de 
uma jovem francesa que vai apresen-
tar o seu trabalho durante um evento 
dedicado a têxteis orgânicos na índia. 
outros ainda acabaram por encontrar 
agentes para os representar em países 
como o Japão.

para se candidatar, qualquer jovem es-
tilista português, que tenha uma colec-
ção consistente e pretenda desenvolver 
uma carreira à escala internacional, 
deve enviar a sua candidatura com cV 
em inglês, portfolio e amostras do seu 
trabalho para: Texworld 2009 – 1 ave-
nue de Flandre, paris 75019, à atenção 
de François decaux ou por e-mail para 
francois.decaux@france.messefrank-
furt.com .

TexworLd 2009 – feira inTernaCionaL  
de TeCidos e aCessórios para vesTuário  
e produTo aCabado

local: paris (França)
data: 14 a 17 de setembro de 2009
organização: messe Frankfurt

www.interstoff.messefrankfurt.com/texworld

mailto:francois.decaux@france.messefrankfurt.com
mailto:francois.decaux@france.messefrankfurt.com
http://www.Interstoff.messefrankfurt.com/texworld


IBa
Feira internacional de 
equipamentos para Padaria  
e Pastelaria
local: dusseldorf (alemanha)
data: 3 a 10 de outubro de 2009
messe@ghm.de

www.handwersmessen.de

BIoTechnIca
exposição internacional de 
biotecnologia
local: Hannover (alemanha)
data: 6 a 8 de outubro de 2009
organização: deutsche Messe ag
info@messe.de

www.messe.de

SaUDI STone
Feira internacional de 
Pedreiras e tecnologias para  
a sua exploração
local: Riade (arábia Saudita)
data: 4 a 10 de 2009
organização: Riyadh exhibitions 
co. ltd.
info@recexpo.com

www.recexpo.com

ceBIT BILISIM eURaSIa
Feira internacional de 
tecnologias de informação, 
telecomunicações e 
automação
local: istambul (turquia)
data: 7 a 12 de outubro de 2009
info@hmist.com.tr

www.hf-turkey.com

pa
Feira de automação
local: oslo (Noruega)
data: 9 a 11 de outubro de 2009
organização: Norges 
Varemesse/Norway trade Fairs
nv@messe.no

www.messe.no

MeTaLTech
exposição internacional 
especializada  
na indústria de Metal
local: São Paulo (brasil)
data: 6 a 8 de outubro de 2009
organização: ciPa ltda.
cipa@cipanet.com.br

www.cipanet.com.br

Feiras e eVenTos
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feiras 
inTernaCionais

a partir de 2010, a mais importante feira euro-
peia para reciclagem de materiais e acessórios de 
impressoras, a remax, decorrerá na paperworld. 
esta é uma iniciativa conjunta entre a messe 
Frankfurt e a recycler publishing & events ltd. 
o evento decorre de 30 de Janeiro e 2 de Feve-
reiro de 2010, sendo integrado na área imaging 
da paperworld, complementando o portfolio de 
produtos da principal feira mundial de papelaria 
e artigos para escritório com um segmento de 
sustentabilidade da indústria. enquanto plata-
forma para tecnologias de informação e aces-
sórios de impressoras, papel, micas, etiquetas, 
tinteiros, toners, bem como consumíveis para 
impressoras, a paperworld imaging oferece o 
contexto ideal para este segmento.

desde 2000, o evento junta 10.000 visitantes 
profissionais todos os anos com cerca de 200 

fabricantes e revendedores, todos ligados ao 
sector de reciclagem de materiais e acessórios 
para impressoras. até agora, a Feira tem vin-
do a decorrer anualmente em dusseldorf e, 
para além disso, está representada num even-
to em Zhuhai. como resultado da mudança 
para Frankfurt, o evento vai beneficiar, no 
futuro, da experiência e dos níveis de interna-
cionalização do segundo maior organizador 
mundial de feiras.

local: Frankfurt (alemanha)
data: 30 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2010
organização: messe Frankfurt

nadine.philipp@messefrankfurt.com

www.visitremax.com

www.paperworld.messefrankfurt.com

reMax na paperworLd 2010

InTeRSToFF aSIa
Feira internacional de têxteis
local: Hong Kong (china)
data: 7 a 9 de outubro de 2009
organização: Messe Frankfurt
textile@hongkong.
messefrankfurt.com

www.interstoff-asia.com

IFep
ST. peTeRSBURg 
FURnITURe anD 
InTeRIoR SaLon
Feira da indústria de 
Mobiliário
local: São Petersburgo (Rússia)
data: 7 a 10 de outubro de 2009
organização: Restec exhibition 
company
root@restec.spb.ru

www.restec.ru

mailto:messe@ghm.de
http://www.handwersmessen.de
mailto:info@messe.de
http://www.messe.de
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com
mailto:info@hmist.com.tr
http://www.hf-turkey.com
mailto:nv@messe.no
http://www.messe.no
mailto:cipa@cipanet.com.br
http://www.cipanet.com.br
mailto:nadine.philipp@messefrankfurt.com
http://www.visitremax.com
http://www.paperworld.messefrankfurt.com
mailto:textile@hongkong.messefrankfurt.com
mailto:textile@hongkong.messefrankfurt.com
http://www.interstoff-asia.com
mailto:root@restec.spb.ru
http://www.restec.ru


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

// Junho 09 // Portugalglobal56

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



espanha / Madrid

espanha / barcelona

esTados unidos da aMÉriCa 

/ Nova iorque

esTados unidos da aMÉriCa 

/ S. Francisco

finLÂndia / Helsínquia

franÇa / Paris

hoLanda / Haia

hunGria / budapeste 

Índia, repÚbLiCa da / Nova deli

irLanda / dublin

israeL / telavive

iTáLia / Milão

JapÃo / tóquio

MaCau / Macau  

MarroCos / Rabat

MÉxiCo / cidade do México

MoÇaMbiQue / Maputo

norueGa / oslo

poLónia / Varsóvia

reino unido / londres

repÚbLiCa CheCa / Praga 

roMÉnia / bucareste

rÚssia / Moscovo 

sinGapura / singapura

suÉCia / estocolmo

suÍÇa / Zurique

TunÍsia / tunes

TurQuia / ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

oslo helsínquia

estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

ancara

Telavive

Dubai

pequim

nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura

Portugalglobal // Junho 09 // 57

espanha / Mérida

espanha / Vigo

atenas

GrÉCia/ atenas

veneZueLa / caracas

Tripoli

LÍbia / tripoli

Istambul

TurQuia / istambul



a aicep global parques acumulou, no 
exercício da sua actividade, variadas 
competências que lhe permitiram colo-
car no mercado um produto de presta-
ção de serviços – o global Force. 

o global Force é um serviço persona-
lizado e integrado de gestão de loca-
lização e acolhimento empresarial. os 
serviços destinam-se a empresas in-
dustriais e logísticas, já existentes, em 
formação ou em processo de procura 
de localização para desenvolvimento 
empresarial.

são assim disponibilizados diversos ti-
pos de serviços adaptados às necessi-
dades dos nossos clientes.

do planeamento e ordenamento do 
território, à gestão de projectos de 
infra-estruturação e urbanização, ao 
acompanhamento e gestão de projec-

gLoBaL FoRce – serViço da aicep gloBal parQUes 
apoia a insTalação empresarial e a promoção  
de parQUes e Zonas indUsTriais e logísTicas

tos de instalação empresarial. o global 
Force oferece adicionalmente serviços 
de gestão de parques e zonas indus-
triais e logísticas como a manutenção 
e gestão de fornecedores de utilities e 
gestão de contratos de clientes.

a gestão da promoção e comerciali-
zação de parques e Zonas logísticas é 
mais uma das áreas em que podemos 
colaborar realizando planos promocio-
nais de comunicação e o acompanha-
mento comercial a potenciais clientes.

Todos os serviços podem ser integrados 
ou oferecidos parcelarmente consti-
tuindo assim uma resposta às variadas 
necessidades das empresas. 

a aicep global parques com imagem e 
posicionamento renovados em 2008, 
visa com os seus novos serviços e áre-
as de actividade, o reforço do apoio na 

aicep 
global Parques
serviços centrais 
r. artilharia Um, nº 79 – 7º, 
1250-038 lisboa
Tel: +351 213 827 750
Fax: +351 213 860 900

definição de soluções globais para a lo-
calização empresarial.

a oferta de serviços a potenciais investi-
dores, identificando alternativas de locali-
zação com base em critérios reconhecidos 
são a substância do global Find, um dos 
novos serviços disponibilizados. a global 
Force complementa este serviço apoian-
do empresa, parques e Zonas industriais e 
logísticas na sua instalação e promoção.

saiba mais em

www.globalparques.pt

global Force
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http://www.globalparques.pt
http://www.globalparques.pt





