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Observar as partes para melhor com-
preender o todo e assim criar uma 
dinâmica integrada e mais eficaz das 
respostas à crise económica e finan-
ceira que está a flagelar o mundo, 
motivou a escolha do tema principal 
desta edição da nossa revista. Por 
isso apresentamos aqui a perspecti-
va da rede externa da AICEP sobre 
o comportamento dos nossos prin-
cipais parceiros comerciais perante a 
crise, todos eles afectados pela con-
juntura global adversa. 
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Responder à crise

interdependência das economias à 
escala planetária.

Portugal tem vindo a adoptar as me-
didas apropriadas às circunstâncias 
negativas que afectam a evolução 
da economia nacional por forma a 
manter o tecido produtivo em con-
dições de responder com sucesso à 
recuperação pós-crise.

Na entrevista que concedeu à nossa 
Revista, em que faz o balanço das 
medidas adoptadas pela União, o pre-
sidente da Comissão Europeia refere 
que a Europa desenvolveu com su-
cesso uma acção coordenada e com 
dinheiros públicos – que representam 
cerca de cinco por cento do PIB euro-
peu – para enfrentar a crise e defender 
assim o mais possível a economia e o 
emprego. Este plano, com que Portu-
gal sempre esteve e está inteiramente 
sintonizado, estende-se à escala glo-
bal e graças a ele já existem sinais de 
estabilização que permitem perspec-
tivar com prudência a saída da crise. 
Como Durão Barroso, consideramos 
fundamental que para se garantir o 
êxito neste esforço de combate às ad-
versidades que enfrentamos e garan-
tir um futuro melhor é necessário agir 
solidária e colectivamente.

BASíliO HORtA
Presidente da Comissão Executiva da AICEP

“Como Durão Barroso, 
consideramos fundamental 
que para se garantir o êxito 
neste esforço de combate às 
adversidades que enfrentamos 
e garantir um futuro melhor 
é necessário agir solidária e 
colectivamente.”

As respostas que visam repor equilí-
brios e reorganizar o funcionamento 
da economia e dos mercados exigem 
estratégias concatenadas, seriedade 
nas abordagens, respeito pelas dife-
renças e, principalmente, a consci-
ência de que as políticas a adoptar 
devem assentar numa concepção 
de natureza global que decorre da 
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CRISE
MEDIDAS E PERSPECTIVAS  
EM ONZE ECONOMIAS 
Os receios de que a actual crise económica e financeira mundial iria ser 
mais profunda que a Grande Depressão despoletada pelo crash da bolsa 
nova-iorquina em 1929 parecem estar afastados. Também agora, a crise 
começou nos Estados Unidos com o rebentar da “bolha” imobiliária que 
afectou gravemente o sistema financeiro deste país. Mas a crise “vai ainda 
a meio”, dizem os analistas, apesar de se vislumbrarem já alguns indícios 
de recuperação e de, em alguns países, se acreditar que a retoma poderá 
começar no início de 2010. Ponto assente parece ser o facto de que desta crise 
– a maior em muitas décadas – sairá uma nova ordem económica e social. 
Neste dossier, apresentamos a evolução da crise em onze economias de 
países que são referência no mundo e/ou grandes parceiros comerciais 
de Portugal, e o conjunto de medidas que adoptaram para combater a 
actual conjuntura.
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De acordo com um relatório da Co-
missão Europeia, o governo espanhol 
efectuou um esforço financeiro para 
combater a crise equivalente a 2,3 por 
cento do PIB em 2009 e 2010, ou seja, 
mais do dobro da média europeia, que 
foi de 1,1 por cento.

Numa altura em que tudo aponta para 
uma retoma do crescimento económi-
co a partir de 2010, os indicadores do 
país vizinho ainda não são animadores, 
apesar da economia começar a dar os 
primeiros sinais de recuperação. Segun-
do estimativas do Banco de Espanha, 
a economia espanhola registou uma 
contracção de 2,9 por cento no pri-
meiro trimestre deste ano, face ao pe-
ríodo homólogo de 2008, sendo estes 
os piores valores das últimas décadas. 
Esta quebra deve-se, essencialmente, à 
acentuada redução da procura interna 
– menos 4,9 por cento em relação aos 
valores do ano anterior –, com o índice 
do comércio a retalho e as vendas de 
bens de consumo duradouro, como os 
automóveis e os electrodomésticos, a 
registarem fortes decréscimos.

Quanto às previsões económicas, a Or-
ganização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económicos (OCDE) estima 
um decréscimo do PIB de 4,2 por cento 
em 2009 e de 0,9 por cento em 2010. 
Mais optimista, o governo espanhol 
prevê um recuo da actividade económi-
ca de 3,6 por cento, enquanto o Banco 
de Espanha prevê um decréscimo do 
PIB de 3 por cento em 2009 e de um 

ESPANhA
50 mIl mIlhõES dE EuRoS  
REanImam EConomIa 
O reforço das linhas de crédito e de apoio às PME e as medidas para fomentar 
a criação de emprego reflectem as grandes preocupações do governo espanhol 
no combate à crise, num pacote que ascende a 50 mil milhões de euros. Segundo 
a Comissão Europeia, a Espanha é o país da União Europeia que maior esforço 
financeiro fez para enfrentar a recessão. Um texto de Pedro Aires de Abreu, director 
coordenador do Centro de Negócios da AICEP em Espanha.

por cento para 2010. Por seu lado, o 
gabinete de estudos do BBVA prevê 
uma quebra de 2,8 por cento e o ser-
viço de estudos da Funcas – Fundación 
de Cajas de Ahorro aponta para uma 
contracção do crescimento económico 
de três por cento em 2009.  

O gabinete de estudos do BBVA refere 
ainda que a economia espanhola con-
tinuaria a deteriorar-se na primeira me-
tade do corrente ano, devendo come-
çar a estabilizar no final de 2009, em-
bora isso não signifique que haja uma 
recuperação imediata dos indicadores 
económicos no próximo ano.

Principais medidas  
de combate à crise 
O pacote de 91 medidas anunciadas 
pelo governo espanhol no ano passa-
do para fazer face à crise económica, o 
“Plano E” (http://www.plane.gob.es/), 
já injectou na economia mais de 50 mil 
milhões de euros. Entre as medidas fi-
nanceiras, fiscais e administrativas para 
combater a crise económica contam-se 
várias reformas que pretendem apoiar 
as pequenas e médias empresas.  

Assim, no apoio às PME foram reforça-
das em 2 mil milhões de euros, para os 

http://www.plane.gob.es/
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próximos dois anos, as linhas de crédito 
disponibilizadas pelo ICO - Instituto de 
Crédito Oficial, a agência financeira do 
Estado espanhol que tem a natureza 
jurídica de uma entidade de crédito. 
Ao abrigo desta medida foi criada uma 
nova linha de crédito, denominada ICO 
- Liquidez para PME e trabalhadores 
por conta própria, específica para o 
financiamento de capital a PME. Esta 
linha de crédito viu o seu prazo alar-
gado para um período de três anos e 
destina-se a empresas dos sectores 
têxtil e confecção, calçado, mobiliário, 
brinquedos, marroquinaria e madeira.

Nos apoios à exportação, destacam-se a 
reforma do Convénio de Ajuste Recípro-
co de Interesses (CARI), um sistema de 
apoio financeiro oficial às exportações 
espanholas de bens e serviços, com o 
objectivo de incentivar a concessão, por 
parte das entidades financeiras, de cré-
ditos à exportação, a flexibilização do 
seguro de crédito à exportação por con-
ta do Estado e linhas de crédito especí-
ficas para PME. Vai também ser imple-
mentado um plano de formação para a 
internacionalização das PME.

O pacote aprovado inclui outro tipo de 
medidas, como as que se destinam a 

agilizar a tramitação de processos de 
devoluções do IVA, que passam a ser 
de carácter mensal para as empresas 
que o solicitem. Desta medida podem 
beneficiar mais de um milhão de em-
presas que receberão de forma anteci-
pada cerca de 6 mil milhões de euros.

No que respeita às medidas para fo-
mentar a criação de emprego, cabe 
destacar o Fundo para Entidades Locais, 
no montante de 8 mil milhões de eu-
ros, que tem como objectivo aumentar 
o investimento público de âmbito lo-

de euros. De referir também o Fundo 
Especial para a Dinamização da Eco-
nomia e do Emprego, de 3 mil milhões 
de euros, para financiar projectos em 
determinados sectores produtivos con-
siderados estratégicos e obras comple-
mentares aos planos municipais.

Outra das medidas aprovadas, ao nível 
das famílias, é a eliminação do Imposto 
sobre o Património, que representa uma 
poupança de 1.800 milhões de euros 
para cerca de 1,2 milhões de espanhóis. 

Mais recentemente, o presidente do 
governo espanhol, José Luis Rodríguez 
Zapatero, anunciou novas medidas de 
combate à crise económica, nomeada-
mente, a redução de 5 por cento do 
Imposto sobre Sociedades para PME e 
para trabalhadores por conta própria, 
que mantenham ou aumentem o nú-
mero de trabalhadores, como medida 
para evitar o desemprego. 

O governo vai também criar, através do 
ICO, um Fundo para a Economia Sus-
tentável de 20 mil milhões de euros, 
para fomentar projectos nos sectores 
considerados estratégicos para o novo 
modelo de crescimento sustentável, os 
grandes pilares da economia do país no 
futuro. Estes sectores incluem as tecno-
logias de informação, a biotecnologia, 
a biomedicina, a indústria farmacêuti-
ca, as energias renováveis, o ambiente 
e a economia social. 

No sector imobiliário, o governo vai 
manter, até 2011, a actual dedução 
fiscal pela aquisição de habitação. A 
partir dessa data, esta dedução só será 
aplicada, de forma progressiva, a pes-
soas com rendimentos anuais entre 17 
mil euros e 24 mil euros.

Para a dinamização do sector automó-
vel, e com o objectivo de contrariar o 
crescente nível de desemprego, o presi-
dente Zapatero anunciou um plano de 
apoio que consiste na ajuda directa, de 
500 euros, a cada comprador de viatu-
ra, que pode ainda ser aumentada com 
eventuais ajudas das autoridades locais 
e dos próprios fabricantes. Segundo 
José Luís Zapatero, o objectivo é que 
estas ajudas alcancem o montante de 
2.000 euros. 

cal, através do financiamento de novas 
obras públicas e projectos de execução 
imediata, num valor até cinco milhões 

“Numa altura em que tudo 
aponta para uma retoma 
do crescimento económico a 
partir de 2010, os indicadores 
do país vizinho ainda não 
são animadores, apesar 
da economia começar a 
dar os primeiros sinais de 
recuperação.”
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Dada a forte integração da economia 
alemã na mundial, a crise económica 
que se tem manifestado desde há pra-
ticamente um ano tem afectado a Ale-
manha de forma particular. A queda 
conjuntural de 6 por cento prevista pelo 
governo federal e pelos institutos de 
investigação económica é a mais forte 
desde a fundação da República Federal. 
O FMI aponta para uma contracção de 
menos 5,6 por cento para a Alemanha 
e de menos 1,3 por cento globalmente, 

ALEMANhA
REaCção EnéRgICa  
paRa CombatER a CRISE
Tocou a rebate na maior economia europeia, a Alemanha. Fragilizada pela quebra  
no comércio internacional, não perdeu tempo e tomou as medidas julgadas correctas 
para combater a crise com eficácia. À boa maneira alemã. Um texto enviado por  
Élia Rodrigues, directora coordenadora do Centro de Negócios da AICEP na Alemanha.

sendo, de longe, a pior recessão global 
desde a Segunda Guerra Mundial. Só 
no primeiro trimestre de 2009, o PIB ale-
mão baixou 6,7 por cento em relação 
ao período homólogo do ano anterior. 
Para 2010, o FMI prevê um crescimen-
to global de 1,9 por cento. No entanto, 
na Alemanha a economia irá contrair 
mais um por cento. Previsões mais re-
centes do Banco Federal Alemão e do 
Instituto de Economia Mundial de Kiel, 
para 2010, são menos pessimistas ao 

apontarem, respectivamente, para uma 
estagnação ou um crescimento muito 
moderado de 0,4 por cento.

Recentemente, o governo alemão con-
siderou haver alguns indícios para uma 
estabilização da economia mundial, ad-
mitindo, contudo, que a altura e a velo-
cidade para uma retoma do crescimento 
sustentável continuam incertas. O preço 
do petróleo, ao subir para mais de 72 
dólares por barril, é um bom indicador 
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de retoma mas, mesmo que a recessão 
se aproxime do seu fim, tem que se 
contar com um número crescente de 
desempregados. O Banco Federal prevê 
que o desemprego atinja 3,5 milhões de 
pessoas este ano e quase 4,4 milhões em 
2010, o que fará aumentar a taxa de de-
semprego para 8,4 por cento e 10,5 por 
cento em 2009 e 2010, respectivamen-
te. Ainda assim, o Banco Central é mais 
optimista que o governo e os institutos 
de investigação que apontam para, res-
pectivamente, 4,6 milhões e 4,7 milhões 
de desempregados em 2010.

A evolução dos preços é vista positiva-
mente pelo Banco Federal. Com uma 
taxa de inflação de 0,1 por cento em 
2009, o Banco conta com a estabilida-
de dos preços; para 2010, prevê um 
encarecimento do custo de vida de 0,5 
por cento, em média.

Sendo uma economia fortemente de-
pendente das exportações, a quebra 
do comércio internacional fragilizou a 
economia alemã. Os sectores industriais 
mais relevantes – bens de equipamento 
e automóveis – viram a procura diminu-
ída. No primeiro trimestre do ano, assis-
tiu-se a uma quebra nas exportações na 
ordem dos 9,7 por cento e as importa-
ções diminuíram 5,4 por cento. Perante 
expectativas inseguras, as empresas in-
vestiram menos 16,2 por cento em má-
quinas, veículos e outros equipamen-
tos, e os investimentos na construção 
civil baixaram 2,6 por cento. O único 
suporte da conjuntura foi o consumo: 
os consumidores gastaram mais 0,5 por 
cento e o Estado mais 0,3 por cento. 
Para o segundo trimestre, os indicado-
res disponíveis apontam também para 
uma retracção da economia, prevendo-
se que o regresso ao crescimento acon-
teça apenas no final do ano. 

Apoiar o crescimento 
económico
Para atenuar esta situação, o governo 
alemão aprovou dois pacotes conjun-
turais, no montante de cerca de 80 mil 
milhões de euros, a par de um plano 
de salvamento do sector financeiro de 
cerca de 500 mil milhões de euros. 

A fim de manter o sector financeiro a 
funcionar, o governo alemão criou um 

Fundo de Estabilidade dos Mercados Fi-
nanceiros constituído por três pacotes de 
ajudas, que envolvem a concessão de ga-
rantias estatais para instituições bancárias 
solventes, para manter os mercados de 
crédito e liquidez entre os bancos, no va-
lor de 400 mil milhões de euros; o apoio 
financeiro (recapitalização) a instituições 

crédito para PME, assim como noutros 
incentivos de que são exemplo os inves-
timentos adicionais na eficiência energé-
tica de edifícios, através de um aumento 
dos apoios financeiros na ordem dos 3 
mil milhões de euros, os programas de 
novas infra-estruturas para municípios 
carenciados, dotados de 3 mil milhões 
de euros adicionais, e o adiantamento de 
investimentos em projectos urgentes de 
tráfego e de estradas, com mil milhões 
de euros em 2009 e 2010. Também de 
assinalar as reduções fiscais para em-
presas, com efeitos a curto prazo, bem 
como a extensão do período de ajudas 
estatais às empresas que têm que redu-
zir a sua produção por factores sazonais 
ou problemas económicos, de 12 para 
18 meses (entretanto aumentado para 
24 meses).

A fim de complementar e intensificar as 
medidas do primeiro pacote, o governo 
aprovou, já em 2009, um segundo pa-
cote conjuntural. Sob a designação de 
Pacto para Emprego e Estabilidade e em 
vigor desde o início de Março, as medi-
das visam apoiar a conjuntura doméstica 
e fortalecer a economia de forma susten-
tada. Para as empresas, o pacote consiste 
principalmente num programa específico 
destinado às grandes empresas, dotado 
de um fundo de 25 mil milhões de euros 
para aumentar o volume de crédito. Adi-
cionalmente, o governo ampliou o pro-
grama de garantia de empréstimos com 
75 mil milhões de euros adicionais. Outra 
importante medida do segundo pacote 
conjuntural é o programa que disponibi-
liza cerca de 17 milhões de euros, para 
2009 e 2010, para investimentos na in-
fra-estrutura do sistema do ensino, no 
urbanismo, na construção de estradas 
e melhoria do tráfego, assim como na 
reabilitação de edifícios. Para as empre-
sas, outras medidas de apoio consistem 
no aumento dos meios destinados à I&D 
nas PME (mais 900 milhões de euros), 
à modernização dos equipamentos de 
informação e comunicação da admi-
nistração pública (mais 500 milhões de 
euros), bem como o Umweltprämie, um 
incentivo ambiental que visa promover 
a compra de automóveis novos, através 
da atribuição de um prémio à “venda” 
de carros velhos, para a sucata, a fim de 
fortalecer a indústria automóvel (5 mil 
milhões de euros em 2009). 

bancárias com capital próprio insuficien-
te ou para aumentar o capital próprio dos 
bancos através de participações estatais, 
com um volume de 70 a 80 mil milhões 
de euros; e a aquisição de posições de 
risco, a bancos e seguros, num volume 
total de 80 mil milhões de euros.

A par com este fundo, foi aprovado, 
ainda em 2008, um primeiro pacote de 
medidas para garantir o crescimento 
económico e o emprego. Estas medidas 
passam, nomeadamente, pela promoção 
do investimento, do crédito às empre-
sas e do apoio aos municípios. No que 
respeita às empresas, o pacote assenta 
essencialmente num programa especí-
fico de 15 mil milhões de euros adicio-
nais destinado a aumentar o volume de 

“Dada a forte integração da 
economia alemã na mundial, 
a crise económica que se 
tem manifestado desde há 
praticamente um ano tem 
afectado a Alemanha de 
forma particular.”
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Os países industrializados têm vindo a 
sofrer desde o início do ano os efeitos 
desfavoráveis da crise financeira, mas 
em França o recuo do PIB foi mais limita-
do: menos 1,2 por cento no 1º trimestre 
de 2009, contra menos 1,5 por cento no 
trimestre anterior. Estes dados reflectem 
o importante movimento de redução de 
stocks nas empresas, que procuraram 
readaptar a sua gestão perante a quebra 
das encomendas, e que tiveram como 
consequência o recuo da actividade em 
dois terços no início do ano. Em contra-
partida, o consumo das famílias conti-

FRANçA
pERSpECtIvaS dE RECupERação
Entre os países industrializados, a França terá sido aquele onde a contracção económica 
foi menor. Os principais indicadores tiveram recuos mais limitados do que nos países 
vizinhos e o consumo continua a crescer, ainda que ligeiramente. Para 2010, o governo 
francês prevê uma progressão do PIB de 0,5 por cento. Uma análise de Teresa Moura, 
directora coordenadora do Centro de Negócios da AICEP neste mercado.

nua a resistir, tendo aumentado 0,2 por 
cento no 1° trimestre do ano.

A inflação desceu durante o 1° trimestre 
(0,3 por cento no período de um ano 
registado em Março de 2009), benefi-
ciando da queda do preço do petróleo 
verificada até finais de 2008. A mode-
ração dos preços ao consumo já tinha 
tornado possível um aumento sensível 
do poder de compra médio das famílias 
no 4° trimestre de 2008 (mais 0,9 por 
cento, após mais 0,1 por cento no 3° 
trimestre 2008, segundo o INSEE, o ins-

tituto nacional de estatística francês).

Como no conjunto dos países industria-
lizados, o desemprego cresceu sensivel-
mente no início do ano, atingindo 8,7 por 
cento em França e na zona Euro, em mé-
dia, no 1° trimestre de 2009. No entanto, 
nos últimos dois anos, o desemprego, na 
óptica da OIT, aumentou menos rapida-
mente em França do que na maior parte 
dos países parceiros, nomeadamente os 
Estados Unidos (mais 100 por cento), a 
Espanha (mais 142 por cento) e a zona 
Euro (mais 25 por cento). 
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Medidas e evolução 
esperada em França 
Após uma degradação muito rápida de 
todos os índices de conjuntura no final 
de 2008 e início de 2009, o clima dos ne-
gócios na indústria e nos serviços iniciou 
uma fase de correcção a partir de Março, 
numa evolução comum ao conjunto dos 
países industrializados. A Comissão Euro-
peia e a OCDE, seguindo o parecer geral, 
consideram que os efeitos macroeconó-
micos das medidas de relançamento de-
verão materializar-se significativamente a 
partir de meados de 2009.

incluem o crédito de impostos para in-
vestimentos em I&D, a criação de um 
estatuto para empresas criadas por 
jovens empreendedores, o fim da taxe 
professionnelle (uma taxa específica 
sobre equipamento produtivo e imobi-
liário), a criação de um fundo público 
de intervenção para apoio a empresas 
estratégicas em dificuldade, a criação 
de um “mediador do crédito” para re-
solver litígios entre empresas e bancos, 
e a flexibilização da administração fiscal 
e social junto das empresas em dificul-
dades económicas, entre outras.

Estas medidas, que as organizações in-
ternacionais consideram ser pertinentes, 
têm permitido manter o consumo num 
registo positivo. Em Abril, o consumo de 
produtos manufacturados foi de mais 
0,5 por cento, aumentando pelo 2° mês 
consecutivo, mas diminuiu ligeiramente 
em Maio (menos 0,2 por cento). Para o 
conjunto do 2º trimestre, o INSEE conta 
com um ligeiro aumento do consumo, 
que deverá ser de mais 0,3 por cento.

Globalmente, as famílias beneficiaram 
do recuo da inflação e das medidas so-
ciais tomadas pelo governo, bem como 
do prémio “à sucata automóvel” que 
dinamizou a economia. Em Maio de 
2009, as vendas de automóveis novos 
aumentaram 17,9 por cento em rela-
ção a Abril e 11,9 por cento face ao 
mesmo mês do ano anterior.

No mercado do trabalho, as estatísticas 
do emprego registaram uma nova de-
gradação em Abril, com um aumento 
de 58.500 novos desempregados, mas 
as novas entradas no registo de despedi-
mentos por razões económicas mantive-

ram-se relativamente estáveis nesse mês 
(mais 0,4 por cento), representando ape-
nas 4,4 por cento das entradas no “Pôle 
Emploi”, o organismo de emprego fran-
cês. Prevê-se, porém, que o desemprego 
aumente ao longo de 2009. 

De acordo com os analistas do IN-
SEE, as características da actual crise 
mundial, com fortes repercussões no 
imobiliário e na banca, sugerem que 
a retoma, em 2010, será progressiva 
e levará a ajustamentos económicos e 
sociais importantes. 

As previsões oficiais apontam para uma 
contracção do PIB francês de menos 0,3 
por cento em 2009 (média anual), mas 
no próximo ano deverá já registar-se uma 
ligeira progressão de mais 0,5 por cento.

No comércio externo, as exportações 
deverão registar uma quebra de 9,8 por 
cento em 2009 e de 0,9 por cento em 
2010 – segundo previsões recentes do 
INSEE –, enquanto as importações deve-
rão situar-se em menos 7,5 por cento e 

“As previsões oficiais apontam 
para uma contracção do  
PIB francês de menos 0,3  
por cento em 2009 (média 
anual), mas no próximo ano 
deverá já registar-se uma 
ligeira progressão de mais  
0,5 por cento.”

“Em França, as medidas  
de relançamento económico 
lançadas em Dezembro 
de 2008 representam 
uma injecção de capitais 
de aproximadamente 
2,4 por cento do PIB, 
maioritariamente concentrada 
no ano 2009.”

Em França, as medidas de relançamento 
económico lançadas em Dezembro de 
2008 representam uma injecção de capi-
tais de aproximadamente 2,4 por cento 
do PIB na economia, maioritariamente 
concentrada no ano 2009. No total, são 
45 mil milhões de euros destinados a 
apoiar a economia francesa no período 
de 2009-2010, dos quais cerca de 14 mil 
milhões de euros destinam-se às famílias 
e o restante às empresas.

Para as empresas, o governo francês 
lançou um conjunto de medidas que mais 0,6 por cento, respectivamente, nos 

dois anos em análise. Refira-se que estas 
previsões têm por base o cenário de um 
euro se fixar em 1,41 dólares e o preço do 
barril de petróleo brent em 63,5 dólares. 

Os mesmos dados prevêem que em 
2010 o consumo em França continua-
rá a crescer a um ritmo reduzido (mais 
0,7 por cento), e que o investimento 
das empresas – que, em 2009, aparece 
como o “calcanhar de Aquiles”, com 
uma quebra de 9,4 por cento – deverá 
situar-se em menos 1,2 por cento no 
próximo ano. A inflação deverá atingir 
uma média anual de 0,4 por cento em 
2009 e de 1,2 por cento em 2010. 



DESTAQUE

Portugalglobal // Julho 09 // 13

Desde a década de 80 que a economia 
britânica depende substancialmente do 
sector dos serviços, representando cer-
ca de três quartos do PIB, em contraste 
com o sector primário, que representa 
pouco mais de um por cento do produ-
to, ou do sector secundário que, antes 
da crise, perdia em média 7 mil postos 
de trabalho por mês. Dentro do sector 
terciário, a importância dos serviços 
financeiros, banca, seguradoras e ges-
tão de património é muito substantiva, 
tendo gerado, antes da crise, quase 
311 mil milhões de libras (cerca de 364 
mil milhões de euros ao câmbio actu-
al). Para se ter uma noção mais exacta 
da dimensão do sector financeiro no 
conjunto da economia do Reino Unido, 
basta pensar que a Bolsa de Londres é 
a segunda maior do mundo e que os 
serviços financeiros são responsáveis 
por cerca de 30 por cento do PIB.

REINO UNIDO 
a CRISE é uma opoRtunIdadE?
Economia fortemente dependente do sector dos serviços, o Reino Unido foi 
duramente afectado pela crise, mas governo e banco central tomaram medidas para 
minorar o seu impacto na chamada economia real. Procura-se agora aproveitar a crise 
para modernizar o sector produtivo, reforçando simultaneamente a capacidade de 
regulamentação do Estado. Um artigo de Bernardo Ivo Cruz, director coordenador do 
Centro de Negócios da AICEP no Reino Unido. 

Como a actual crise teve a sua origem 
no sector financeiro, afectou de forma 
muito intensa a economia britânica e 
levou o governo a criar um sistema de 
apoio que, à medida que se foi tor-
nando insuficiente para ultrapassar as 
dificuldades e a crise transbordou do 
sector financeiro para as empresas e as 
famílias, se tornou progressivamente 
mais interventor.

A primeira medida tomada pelo governo 
procurava impedir a descapitalização dos 
principais bancos, como havia acontecido 
com o Banco Northen Rock no final do 
Verão de 2008, através de garantias dos 
depósitos. Ou seja, para impedir que as 
pessoas levantassem as suas poupanças 
dos bancos e para restaurar a confiança 
no sistema, o governo garantiu a protec-
ção dos depósitos, ao mesmo tempo que 
procurou recapitalizar o sistema através 

da nacionalização parcial de alguns dos 
principais bancos britânicos.

Entretanto, a crise agravou-se e come-
çou a afectar as empresas e as famílias. 
Primeiro, pela dificuldade de acesso ao 
crédito com consequências na capaci-
dade em comprar bens de investimen-
to e, depois, com a retracção genera-
lizada do consumo, particularmente 
no mercado imobiliário. Ao mesmo 
tempo, o desemprego subiu para os 
valores mais altos em décadas. A pas-
sagem da crise do sector financeiro 
para a chamada “economia real” le-
vou o governo a adoptar uma agressi-
va política fiscal, com a redução do IVA 
em 2,5 por cento e a baixa das taxas 
de juros para 1,5 por cento em Janeiro 
e para 0,5 por cento em Fevereiro, o 
nível mais baixo de sempre, numa ten-
tativa de reanimar o consumo.
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Não obstante os esforços conjugados 
do governo e do Banco de Inglaterra, 
o mercado intra-bancário, ou seja os 
empréstimos que os bancos fazem uns 
aos outros, continuou paralisado, já que 
alguns bancos usaram os fundos coloca-
dos à sua disposição para refazer as re-
servas e não para retomar a sua activida-
de comercial, com um forte impacto na 
economia real. Para se ter uma ideia do 
montante do esforço financeiro do go-
verno britânico, basta notar que os vários 
pacotes de apoio aos bancos equivalem 
ao orçamento necessário para manter 
o esforço de guerra do Reino Unido no 
Afeganistão durante 60 anos.

Temos, portanto, uma economia forte-
mente dependente dos serviços finan-
ceiros, habituada a décadas de quase 
pleno emprego, empréstimos fáceis e 
baratos e 10 anos de crescimento eco-
nómico constante que se confronta, 
sem aviso ou preparação, com uma cri-
se no sector mais relevante para o mo-
delo de desenvolvimento seguido nos 
últimos 30 anos.

Perante esta conjugação de elementos, o 
governo Brown tomou três decisões de 
fundo. No sector financeiro, e porque a 
crise demonstrou a necessidade de uma 
organização do sistema bancário mais 
sólida e transparente, o governo britâni-
co aposta na existência de uma supervi-
são pública da actividade bancária muito 
mais agressiva e com poderes reforçados. 
Mas o reforço da entidade de supervisão 
nacional não é suficiente, pelo que o 
Reino Unido organizou um encontro do 
G20 em Londres onde foram discutidos 
os princípios de um sistema de regulação 
internacional, que possa eficazmente ga-
rantir o cumprimento das regras defini-
das para a actividade financeira.  

Para reanimar a economia real, o go-
verno britânico obrigou os bancos que 
receberam apoios financeiros do Es-
tado a retomarem os empréstimos às 
empresas e às famílias. Por outro lado, 
foi lançado um grande programa de in-
vestimento público gerador de empre-
go, que estimula o consumo, voltado 
para sectores inovadores ou tecnologi-
camente relevantes, como as energias 
alternativas, a biotecnologia ou a socie-
dade da informação.

Decidiu também apoiar os sectores de 
actividade mais afectados pela crise, 
nomeadamente o sector automóvel. 
Assim, o governo britânico criou um 
sistema de apoio, condicionando-o, 
porém, à Investigação e Desenvolvi-
mento de soluções tecnológicas ami-
gas do ambiente e do consumidor.

do Estado. Como dizia o Primeiro-mi-
nistro Gordon Brown, muitas empresas 
e bancos não sobreviverão à crise, mas 
os que o fizerem estarão muito melhor 
preparados para o futuro.

Para as empresas portuguesas, a res-
posta à crise no Reino Unido pode 
significar uma oportunidade de en-
trada em sectores tecnologicamente 
mais avançados e exigentes, onde te-
mos tradicionalmente pouca presença. 
Neste sentido, a AICEP e o Barclays, 
com o apoio da TAP e a colaboração 
das principais organizações nacionais e 
sectoriais britânicas, lançou o progra-
ma “Innovating Portugal”, através do 
qual empresas portuguesas dos secto-
res das energias renováveis, das tecno-
logias de informação, da biotecnologia 
e saúde, da construção e materiais de 
construção e das actividades ligadas ao 
aproveitamento económico e científi-
co dos Oceanos têm a oportunidade 
de apresentarem as suas soluções e 
de reunirem com empresas britânicas 
destas áreas, estabelecendo laços e 
lançando pontes no Reino Unido, ao 
mesmo tempo que demonstramos que 
Portugal é um país inovador, moderno 
e tecnologicamente avançado. A crise 
poderá, assim, constituir uma oportu-
nidade para as empresas portuguesas 
no mercado britânico. 

“No sector financeiro, e 
porque a crise demonstrou 
a necessidade de uma 
organização do sistema 
bancário mais sólida e 
transparente, o governo 
britânico aposta na existência 
de uma supervisão pública 
da actividade bancária muito 
mais agressiva e com poderes 
reforçados.”

Em conclusão, sublinha-se que as carac-
terísticas da crise são particularmente 
graves para a economia britânica, já que 
teve origem no seu principal motor.

O governo britânico parece, no entanto, 
estar a aproveitar a crise para moderni-
zar a economia, ao mesmo tempo que 
reforça a capacidade de regulamentação 
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O Tigre Celta partiu a pata? Esta é a ex-
pressão utilizada por alguns “amigos” 
da Irlanda para descrever a actual situ-
ação do país, mas e realidade é mais 
complexa e obriga-nos a olhar para os 
últimos anos.  

O sucesso da economia irlandesa na 
década de 90 e até 2004 foi extraor-
dinário, com crescimentos médios na 
ordem dos 6 por cento. Foi um cres-
cimento autosustentado por uma po-
litica extremamente eficaz de captação 
de investimento estrangeiro que gerou 
um fluxo de exportações, mantendo a 
balança de pagamentos positiva. Per-
mitiu, aliás, ao governo irlandês cons-
tituir um fundo de reserva da Seguran-

IRLANDA
o tIgRE CElta paRtIu a pata?
Depois de um longo período de forte crescimento económico, a Irlanda é um dos 
países mais afectados pela actual conjuntura económica, mas as medidas tomadas 
pelas autoridades permitem ter algum optimismo para o médio prazo. Um texto de 
José Manuel Nogueira Ramos, responsável pela representação da AICEP em Dublin.

ça Social de aproximadamente 25 por 
cento do PIB, bem como, sistematica-
mente, ter orçamentos equilibrados ou 
excedentários. Antes da crise, a dívida 
pública era inferior a 30 por cento, 
sendo uma das mais baixas da Europa 
senão do mundo. Este período levou a 
um substancial crescimento do produto 
per capita que permitiu que os irlande-
ses fossem os segundos cidadãos mais 
ricos da União Europeia, com cerca de 
40.000 dólares per capita (só ultrapas-
sados pelo Luxemburgo). 

A partir de 2004, o crédito barato, no-
meadamente face à inflação interna, 
levou à criação de uma “bolha” imo-
biliária que teve o seu termo a meio 

de 2008. Igualmente, contribuiu para 
uma subida dos salários reais superior à 
produtividade fazendo perder à Irlanda 
a sua competitividade. O sector bancá-
rio no rebentar da “bolha” ficou extre-
mamente fragilizado, dada a sua ex-
posição perante um sector imobiliário 
incapaz de pagar as suas dívidas. Para 
o público, esta política teve também 
como consequência colocar uma boa 
parte da população irlandesa, que ti-
nha adquirido habitação própria, numa 
situação de negative equity, ou seja, ter 
a propriedade de bens a valer menos 
que o valor dos empréstimos.

A este estado de euforia económica su-
cedeu uma situação chamada pela im-
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prensa irlandesa de gloom and doom, 
ou seja, após o entusiasmo seguiu-se o 
cinzentismo que se traduziu essencial-
mente por uma retracção generalizada 
do consumo. 

Face à queda brutal das receitas públi-
cas, o governo irlandês foi obrigado a 
elaborar um orçamento extraordinário 

o governo irlandês a garantir a totalida-
de dos depósitos. Estima-se hoje que o 
crédito mal parado seja da ordem dos 
90 mil milhões de euros, essencialmen-
te ligado a empréstimos imobiliários. 
Para garantir o normal funcionamento 
da banca, o governo decidiu sanear 
os balanços dos bancos através de um 
organismo chamado Nation Treasury 
Management Agency (NTMA), com as 
funções de “the bad bank”. 

Este organismo tem como funções com-
prar à banca os créditos mal parados 
abaixo do seu valor contabilístico, con-
gelando estes activos que a prazo seriam 
colocados no mercado, em função da 
evolução da economia. Até à data, não 
são conhecidos os critérios para valorizar 
estes activos, não sendo assim possível 
calcular qual o volume de investimento 
público que terá que de ser injectado no 
NTMA. De qualquer modo estamos pe-
rante um paradoxo: se o valor de compra 
for muito baixo, o governo irlandês será 
obrigado a recapitalizar a banca; se for 
muito elevado, poderá haver um forte 
aumento da dívida pública. 

Neste contexto, a quebra da economia 
irlandesa continuará em 2010, preven-
do alguns analistas que o produto so-
fra uma contracção em cerca de 10 por 
cento quando comparado com o PIB de 

os sectores. Destaca-se, pela negativa, 
o sector automóvel e a construção civil, 
parecendo menos afectados os sectores 
alimentar e do turismo. 

É legítimo salientar que as medidas de 
saneamento económico implementa-
das pelo governo foram aceites pela 
população, que parece compreender 
a gravidade da crise e está disposta a 
aceitar as perdas do poder de compra 
necessárias para restabelecer a compe-
titividade da economia irlandesa 

Ponto importante: as medidas de sane-
amento económico como os aumentos 
de impostos foram integralmente desti-

de contenção das despesas públicas 
para evitar a derrapagem do défice 
para níveis incomportáveis. Por três 
vezes, sucessivamente, foi obrigado a 
agravar a fiscalidade e a cortar despesas 
para conter o défice a um nível de 12 
por cento. Espera-se, aliás, que o pró-
ximo orçamento seja ainda mais restri-
tivo, com reduções na despesa pública, 
nomeadamente nos custos da função 
pública, cortes na Segurança Social e 
nos investimentos públicos. Estamos 
no reverso de um crescimento despro-
porcionado do sector público, existen-
te no começo deste século, em que se 
conjugou o calendário eleitoral com a 
“bolha” imobiliária que era a principal 
fonte de receitas (20 por cento) da ad-
ministração pública. Pensa-se também 
que o governo poderá intervir a nível do 
salário mínimo, um do mais elevados 
da Europa, e que nas empresas acordos 
voluntários venham a reduzir os custos 
reais da mão-de-obra, repondo assim a 
competitividade perdida. 

Para além dos problemas das finanças 
públicas, esta paragem da economia 
repercutiu-se na banca, o que obrigou 

2007. Previsões mais optimistas referem, 
porém, que após uma contracção de 7 
por cento este ano, 2010 poderá ser o 
ano do começo da recuperação. Este 
ponto de vista tem como base a retoma 
esperada da economia internacional, 
nomeadamente a norte-americana, cuja 
ligação com a da Irlanda é evidente. De 
qualquer modo, 2009 será um ano de 
retracção de toda a espécie e em todos 

nadas ao público e não às empresas, que 
continuam a beneficiar de um regime 
extremamente favorável tanto a nível de 
impostos, como de contribuições para 
a Segurança Social. É de sublinhar que, 
não obstante a crise que atravessamos, 
continuam a vir para a Irlanda investi-
mentos tecnológicos de alguma relevân-
cia. Como é óbvio, estes investimentos, 
em termos de postos de trabalho, não 
compensam o aumento do desemprego, 
que está concentrado em sectores de 
mão-de-obra intensiva para os quais da 
economia irlandesa já não é compatível.

A economia irlandesa passa segura-
mente por um momento extremamen-
te difícil, mas as medidas já tomadas 
e/ou previstas pelo orçamento para 
2009, conjugadas com a retoma inter-
nacional que alguns economistas pre-
vêem para 2010, permitem ter algum 
optimismo a médio prazo. 

“Face à queda brutal das 
receitas públicas, o governo 
irlandês foi obrigado a ela-
borar um orçamento extra-
ordinário de contenção das 
despesas públicas para evitar 
a derrapagem do défice para 
níveis incomportáveis.”
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No 1º trimestre de 2009, a economia 
polaca e a cipriota foram, segundo o 
Eurostat, as únicas no espaço da União 
Europeia que apresentaram crescimen-
tos: 1,9 por cento na Polónia e 1,6 por 
cento em Chipre. No caso da Polónia, 
este bom resultado deve-se, sobretudo, 
ao elevado grau de confiança da po-
pulação que, através da forte procura, 
permitiu uma dinamização económica 
do país. O crescimento salarial elevado 
registado nos últimos anos veio, por 
seu lado, a revelar-se uma almofada 
amortecedora dos primeiros choques 
da crise económica mundial.

POLóNIA
défICE ElEvado  
adIa EntRada no EuRo
Apesar da crise, a Polónia continua a apresentar-se como um mercado atractivo, 
nomeadamente para o investimento de empresas portuguesas. O PIB mantém 
um crescimento positivo, ainda que baixo, mas o agravamento do défice levou a 
Comissão Europeia a adiar a entrada deste país na zona Euro. Um texto de Luís Filipe 
Pereira, director coordenador do Centro de Negócios da AICEP para a Europa Central.

O mercado polaco, para além da sua di-
mensão (38 milhões de consumidores), 
continua a apresentar algumas vanta-
gens comparativas que é preciso não es-
quecer: a população polaca é altamente 
instruída adaptando-se, através de for-
mação adequada, às novas tecnologias; 
trata-se de um mercado com uma boa 
situação geoestratégica – está entre a 
Alemanha, o mercado mais consumidor 
da Europa, e a Ucrânia, que apresenta 
boas perspectivas a curto e/ou a médio 
prazo; tem beneficiado de investimen-
tos consideráveis da União Europeia 
para o desenvolvimento das infra-estru-

turas (60 mil milhões euros entre 2007-
2013); e está a desenvolver um plano 
de modernização da economia capaz 
de responder à preparação do país para 
a entrada na zona Euro.

Mas a crise não poupa ninguém e a 
Polónia não é excepção. O crescimen-
to registado no 1º trimestre fica muito 
aquém do verificado em anos anterio-
res: 6,2 por cento em 2006 e 6,5 por 
cento em 2007. Por outro lado, existem 
alguns estrangulamentos macroeconó-
micos que o governo polaco é obriga-
do a alterar a curto ou a médio prazos. 
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As previsões são bastante discrepantes 
conforme a instituição donde provêem, 
mas, segundo as autoridades, a econo-
mia polaca tem tendência a diminuir o 
seu ritmo de crescimento até ao final do 
ano devendo registar um crescimento 
até ao máximo de um por cento. As pre-
visões da Comissão Europeia e do Fun-
do Monetário Internacional apontam 
para um crescimento de 0,8 por cento 
e de 1,3 por cento, respectivamente, 
em 2009. Para 2010, as previsões são 
moderadamente optimistas, não deven-
do a economia polaca atingir os níveis 
registados em anos transactos.

O principal estrangulamento ao cresci-
mento da economia polaca reside no 
défice orçamental de 3,9 por cento re-
gistado em 2008, ultrapassando os 3 
por cento determinados pelo Pacto de 
Estabilidade, e nas previsões para 2009 
e 2010 que apontam para um défice 
de 6,6 por cento e de 7 por cento, res-

do país na zona Euro, que estava pre-
vista para a segunda metade de 2012. 

Os especialistas prevêem que a situação 
económica da Polónia continue a dete-
riorar-se no 2º trimestre de 2009, poden-
do iniciar-se uma recuperação económi-
ca no 3º trimestre. A economia polaca 
está fortemente dependente da econo-
mia alemã (32 por cento das exportações 
polacas destinam-se à Alemanha), que 
atravessa uma profunda depressão, uma 
situação que já se faz sentir em 2009. Se-
gundo os últimos dados do Instituto de 
Estatística Polaco, as exportações dimi-
nuíram 22,7 por cento e as importações 
caíram 29,4 por cento em Abril de 2009 
face ao mesmo mês de 2008.

Quanto ao desemprego na Polónia, e 
depois de uma redução da taxa em 2007 
e 2008 de 11,2 por cento para 9,5 por 
cento, prevê-se que aumente em 2009, 
devendo situar-se entre 12,5 por cento e 

Espera-se também que a taxa de in-
flação, que continua elevada (4,2 por 
cento em 2008), venha a reduzir-se 
para 2,5 por cento no final de 2009 e 
para 1,5 a 1,9 por cento em 2010. A 
estabilidade nos salários e a diminuição 
da procura podem contribuir fortemen-
te para esses resultados. 

O governo está a preparar um progra-
ma de medidas para combater a crise, 
em conjunto com os sindicatos e as as-
sociações patronais. O pacote anti-cri-
se engloba 13 medidas e, entre outros, 
compreende alterações à Lei do Trabalho, 
que passam, nomeadamente, por férias 
pagas durante os períodos de paragem 
do trabalho, estabelecimento do trabalho 
flexível, emprego temporário, regresso 
aos contratos a prazo e formação profis-
sional. Às empresas que empregam até 
50 trabalhadores será afectado um Fun-
do para a cooperação com unidades de 
investigação, incluindo universidades.

Apesar da crise, a Polónia continua a 
apresentar-se um mercado atractivo, de-
signadamente em termos de captação 
de investimento estrangeiro. Depois de 
um pico em 2007, em que os fluxos de 
IDE na Polónia atingiram 16.600 milhões 
de euros, registou-se um decréscimo em 
2008 para 11.200 milhões de euros. Para 
2009, espera-se um montante de 7 mil 
milhões de euros em investimento direc-
to estrangeiro.  De acordo com a Ernst & 
Young, no ano passado, a Polónia ocu-
pou o 5º lugar entre os destinos europeus 
mais atractivos para o investimento es-
trangeiro, e posicionou-se na 2ª posição 
(a seguir à Grã-Bretanha) na criação de 
empregos na Europa. Graças aos novos 
projectos, foram criados 15.000 novos 
empregos na Polónia em 2008, contra 
cerca de 20.000 na Grã-Bretanha. De re-
ferir que entre os sectores mais afectados 
pela crise, contam-se os serviços finan-
ceiros, o sector automóvel e o sector das 
tecnologias de informação.  

Cerca de 100 empresas portuguesas 
têm actualmente investimentos na Po-
lónia, mercado que continua atractivo 
para muitas outras que, caso decidam 
investir neste país, deverão ter em conta 
que os salários cresceram em espiral nos 
últimos anos, calculando-se que venham 
a aumentar ainda mais no futuro. 

pectivamente. Esta situação tem sido 
acompanhada com especial preocupa-
ção pela Comissão Europeia, que já ini-
ciou os procedimentos contra o défice 
excessivo da Polónia. O elevado défice 
orçamental afastou também a possibili-
dade da Polónia entrar no ERM-2 no 3º 
trimestre deste ano e adiou a entrada 

13,5 por cento no final do ano e em 14 
por cento em 2010. Além de se esperar 
o encerramento de numerosas unidades 
industriais, calcula-se que muitos emi-
grantes polacos que se encontram ac-
tualmente na Irlanda, na Grã-Bretanha e 
na Alemanha regressem à Polónia, o que 
fará aumentar o desemprego. 
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Quando os primeiros sinais de abran-
damento económico apareceram em 
Fevereiro de 2008, o Congresso ame-
ricano aprovou um pacote de 168 
mil milhões de dólares de redução de 
impostos e investiu mais de 550 mil 
milhões de dólares para evitar a insol-

EUA
REtoma à vISta?
As perspectivas de retoma nos Estados Unidos são ainda de grande incerteza. Nos três 
meses de Março a Maio, registaram-se alguns sinais positivos tais como o aumento da 
venda de automóveis, a subida no valor médio das casas transaccionadas e, sobretudo, 
menores perdas mensais de emprego. Mas Junho trouxe de novo o emprego para valores 
muito negativos e a taxa de desemprego subiu para 9,5 por cento. Por outro lado, parte 
do esforço financeiro previsto está atrasado em procedimentos legais e administrativos 
e ainda não foi absorvido na totalidade pela economia real, ao mesmo tempo que o 
dólar desvaloriza. No entanto, tudo na América é uma questão de tempo. A capacidade 
dos americanos de se reinventarem e de se superarem é única. Um texto de Luís Moura, 
director coordenador do Centro de Negócios da AICEP para a América do Norte.

“What do you think a stimulus is? 
It’s spending - that’s the whole point! Seriously.”

(Barack Obama)

vência de instituições financeiras de 
referência consideradas too big to fall, 
com destaque para o programa TARP 
de compra de activos tóxicos, que per-
mitiu uma injecção de liquidez em tro-
ca de tomada de posições no capital 
das instituições. 

Após a queda do Lehman Brothers e 
de Wall Street em geral, quando se 
confirmaram os sinais de contracção, 
os Democratas pediram um pacote de 
estímulo à economia mais significativo, 
de que Barack Obama fez uma das suas 
bandeiras durante a campanha e a prio-
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ridade, uma vez eleito. A 10 de Feverei-
ro de 2009, e depois do projecto de lei 
passar no Congresso com uma confor-
tável maioria, ainda que sem o apoio de 
qualquer Republicano, o Senado aprova 
por 61-37 um pacote de estímulo eco-
nómico no valor de 789 mil milhões de 
dólares (cerca de 560 mil milhões de eu-
ros) para fazer face àquela que se temia 
ser a pior recessão económica desde a 
Grande Depressão nos anos 30.

projectos que envolvam a construção 
de infra-estruturas para a produção de 
energia eólica, geotérmica, hídrica e de 
biomassa, para a aquisição de sistemas 
de aquecimento, ventilação e isolamento 
eficientes, bem como para a compra de 
carros híbridos.

Para fomentar o investimento público, 
foram disponibilizados 48 mil milhões 
de dólares para projectos de infra-es-
truturas, nomeadamente construções e 
reparações de auto-estradas e pontes, 
melhoramento do sistema de transpor-
tes públicos, comboio de alta veloci-
dade, construção de habitação social, 
entre outras intervenções.

Na área fiscal, e no âmbito deste pa-
cote, foi destinada uma verba global 
de 288 mil milhões de dólares, visan-
do aliviar a carga fiscal das famílias nos 
exercícios de 2009 e 2010.

A inflação tem vindo a cair, depois de 
ter atingido um pico em Julho de 2008. 
Face à intensidade das recentes baixas 
nos preços, o Economist Intelligence 
Unit (EIU) espera que os preços ao con-
sumidor desçam para uma média de 
menos 1,1 por cento em 2009. A fragi-
lidade da procura interna ajuda à baixa 
pressão exercida sobre os preços, pelo 
menos em 2009 e em 2010. 

No comércio externo, e depois de um 
aumento de 60 por cento das expor-
tações americanas entre 2004 e 2008, 
as previsões do EIU para o período 
2009-2011 são para um crescimento 
de cerca de 10,4 por cento, apesar da 
queda de 23 por cento em 2008-2009. 
Quanto às importações, que regista-
ram uma descida de 25 por cento em 
2008/2009, prevê-se um acréscimo 
de 10,2 por cento para o período de 
2009-2011. É, no entanto, expectável 
que as importações cresçam a um ritmo 
superior ao das exportações, pelo que 
a balança comercial norte-americana 
deverá registar um saldo negativo em 
2011. O défice da conta corrente con-
tinuará, assim, a ser uma das principais 
fragilidades da economia americana. 

A actual crise económica afectou ain-
da os fluxos de investimento directo 
estrangeiro, que, segundo a UNCTAD, 
sofrerão este ano um recuo dramático 
liderado pela forte baixa no valor das 

“As previsões mais 
optimistas apontam para o 
termo da recessão nos EUA 
no final de 2009 e para uma 
retoma que deverá começar 
no próximo ano.”

“Face à intensidade das 
recentes baixas nos preços, o 
Economist Intelligence Unit 
(EIU) espera que os preços 
ao consumidor desçam para 
uma média de menos 1,1 por 
cento em 2009.”

O acordo conseguido foi o compromisso 
possível, sendo que 36 por cento deste 
pacote baseia-se na redução de impostos 
e 64 por cento no aumento da procu-
ra agregada. Além dos 288 mil milhões 
de dólares orçamentados para reduções 
fiscais, a maior fatia do investimento pú-
blico vai para o sector da saúde: 140 mil 
milhões de dólares destinados a reforçar 
o programa Medicaid de ajuda aos mais 
desfavorecidos (87 mil milhões) e a man-
ter o pagamento dos prémios do seguro 
de saúde de recém desempregados (25 
mil milhões), entre outros apoios.

A educação foi contemplada com uma 
verba de 86 mil milhões de dólares 
canalizada para a modernização e re-
paração de escolas e o apoio aos es-
tudantes com dificuldades financeiras. 
Destaca-se também a ajuda imediata 
aos pobres, desempregados e mais 
desfavorecidos num total de mais de 
80 mil milhões de dólares (prolonga-
mento de subsídios de desemprego, 
senhas alimentares, transferências de 
rendimento e formação profissional).

Ao sector da energia foram atribuídos 50 
mil milhões de dólares para investimentos 
na área das energias renováveis, tendo 
em vista o aumento da eficiência energé-
tica e a redução de perdas quer a nível da 
rede quer em habitações de famílias com 
rendimentos modestos. Foram também 
afectos 20 mil milhões de dólares para 

fusões e aquisições internacionais. O 
mesmo organismo prevê, porém, que, 
ao contrário do que deverá acontecer 
na Europa e no Japão, esse recuo terá 
menor impacto nos Estados Unidos, 
contando, para tal, com as transferên-
cias que as filiais estrangeiras das em-
presas norte-americanas possam efec-
tuar para as suas casas-mãe. 

Finalmente, são de referir os apoios des-
tinados às famílias carenciadas e ajudas 
no pagamento de créditos à habitação, 
num montante global de 40,5 mil mi-
lhões de dólares. As empresas contam 
com apoios de 5 mil milhões de dólares 
para a compra de equipamento tecno-
lógico por parte das empresas.

As previsões mais optimistas apontam 
para o termo da recessão nos EUA 
no final de 2009 e para uma retoma 
que deverá começar no próximo ano. 
Para 2009 espera-se uma contracção 
de menos 3,2 por cento na economia 
norte-americana, sendo que para 2010 
se prevê já um crescimento de 0,6 por 
cento. Por seu lado, a taxa de desem-
prego federal deverá rondar os 10 por 
cento no final de 2009.
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Logo em Setembro de 2008, apenas 
quatro dias após a falência do Lehman 
Brothers, o Banco Central do Brasil 
(BC), antevendo as dificuldades que as 
empresas exportadoras brasileiras co-
meçariam a sentir, injecta no mercado 
500 milhões de dólares para o que viria 
a ser apenas a primeira de uma das me-
didas chave no combate à crise: evitar a 
falta de liquidez nos cofres das empre-
sas e estimular o consumo.

A ideia de que o país pudesse ser envol-
vido no que já então se previa ser uma 
das maiores recessões internacionais 
dos tempos modernos, fez o Presidente 
Lula afirmar orgulhoso que para o Bra-
sil a crise não iria passar de uma “ma-

BRASIL
mEdIdaS amoRtECEm  
EfEItoS da CRISE
País de economia emergente, o Brasil tem conseguido resistir aos efeitos da crise 
mundial, graças às medidas que o governo e o banco central atempadamente 
tomaram para manter o normal funcionamento das empresas e dos mercados e para 
incentivar o consumo. Como afirma Clementina Garrido, directora coordenadora do 
Centro de Negócios da AICEP para a América do Sul, neste artigo: se o optimismo 
tivesse nacionalidade seria brasileiro!

rolinha”, ou seja, uma pequena onda 
em nada comparável ao que no resto 
do mundo se sentia. Não foi uma ma-
rolinha, mas a verdade é que a recessão 
não atingiu o Brasil com o impacto que 
noutros tempos teria certamente ocor-
rido, não fora a rápida intervenção do 
governo e do Banco Central. 

O facto de não existirem condições 
objectivas para a implosão de uma 
“bolha” financeira como aconteceu 
nos mercados mais desenvolvidos – o 
sector bancário brasileiro é jovem, forte 
e muito controlado desde o início da 
democracia –, nem de ter tido reflexos 
no mercado imobiliário e muito menos 
no de subprimes, pela simples razão 

de que não existem esses produtos no 
mercado, deu aos países com econo-
mias emergentes a possibilidade de po-
derem ser mais atrevidos nas medidas 
anticíclicas adoptadas.

A injecção no sistema de vários, sis-
temáticos e importantes montantes 
dirigidos sobretudo a incentivar o con-
sumo, quer através de financiamentos 
directos e indirectos a indústrias selec-
cionadas, quer através da prorrogação 
dos prazos para pagamento de impos-
tos, quer ainda via um sem número de 
facilidades concedidas a bancos pri-
vados, empresas e cidadãos, permitiu 
acreditar que, apesar de perder alguns 
empregos neste processo, o Brasil con-
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tinuaria, embora num andamento mais 
brando, o seu rumo persistente no sen-
tido do crescimento económico.

O ímpeto com que o discurso oficial 
tem anunciado que o Brasil está “fora 
de perigo” acompanhou, desde o iní-
cio, todo o percurso da crise, culminan-
do recentemente com a assinatura de 
um empréstimo no valor de 10 mil mi-
lhões de dólares ao próprio FMI, o que 
encheu de orgulho o cidadão brasileiro. 
O Brasil já não precisa do FMI – de má 
memória num passado não tão longín-
quo quanto isso –; o Brasil financia o 
próprio Banco dos bancos!

As reservas externas estão acima dos 
200 milhões de dólares e a balança de 
transacções correntes tem um saldo 
positivo, graças à subida de preços de 
commodities de que o Brasil é impor-
tante produtor e fornecedor mundial. 
O volume de negócios com o exterior 
foi objecto de uma redução em termos 
globais, tanto no sentido das importa-
ções como das vendas ao exterior, mas 
o facto de o governo ter conseguido 
reduzir substancialmente a sua dívida 
externa permitiu-lhe, em tempos de 
escassez, gerir de forma mais saudável 
e segura a balança de pagamentos de 
bens e serviços. 

melhor do que nunca: existe crédito para 
compra de casa própria a juros que em 
qualquer outro país seriam altos, mas 
que neste país são os mais baixos de 
sempre. As linhas de crédito e a desone-
ração de operações financeiras através 

para a realização do campeonato mun-
dial de futebol em 2014.

A nível internacional, o facto de ter 
conseguido resistir à crise financeira 
com um dos melhores desempenhos 
dos últimos anos permitiu ao Brasil 
manter o risco país a um nível abaixo 
da média de alguns países do centro 
da Europa, por exemplo, o que lhe deu 
uma estabilidade financeira e uma soli-
dez nunca antes vivida. 

As previsões para o futuro apontam 
para a recuperação parcial da econo-
mia no médio prazo. Os economistas 
chamam, porém, a atenção para a pos-
sibilidade de regresso de alguns dos 
fantasmas do passado, que obscure-
ceram durante anos a possibilidade do 
país poder vir a ser, um dia, uma eco-
nomia de primeiro mundo.

Aparentemente o fortalecimento do 
real veio para ficar, afectando as expor-

 “O facto de ter conseguido 
resistir à crise financeira 
com um dos melhores 
desempenhos dos últimos 
anos, permitiu ao Brasil 
manter o risco país a um 
nível abaixo da média de 
alguns países do centro da 
Europa, o que lhe deu uma 
estabilidade financeira e uma 
solidez nunca antes vivida.” 

da redução ou mesmo da suspensão do 
imposto de IOF (imposto sobre as ope-
rações financeiras) para aplicações no 
mercado de capitais e nos empréstimos 
e financiamentos externos incentivam a 
entrada de dólares no país.

As marcas de automóveis na generali-
dade rejubilam com as campanhas de 
incentivo à compra de viaturas total-
mente novas ou por troca de usados. 
E o adiamento do prazo de pagamento 
dos impostos sobre o rendimento (IRS 
e IRC) resultou num estímulo ao consu-
mo, permitindo o endividamento.

O facto de, logo no primeiro mandato, 
o Presidente Lula ter dado prioridade 
ao combate à pobreza e ao incentivo 
à constituição de uma classe média 
emergente, através nomeadamente da 
transferência forçada de rendimentos 
obtidos no sistema tributário, a criação 
da “Bolsa Família” que abrangeu 20 
milhões de famílias e o aumento do sa-
lário mínimo, permitiu que o mercado 
interno brasileiro ficasse mais protegi-
do do que tinha estado no passado.

Dois importantes projectos anunciados 
como vitais para a mudança de águas 
no futuro do Brasil continuam a servir 
de bandeira ao governo: o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e 
a realização de obras de infra-estrutura 

O facto da China, principal cliente do 
Brasil em 2009, ter conseguido um de-
sempenho mais favorável do que de 
início se estimava, também contribuiu 
para a melhoria dos sectores agrícola e 
indústria extractiva brasileiros.

Apesar do insistente aumento do de-
semprego, a verdade é que o Brasil está 

tações e o sector produtivo. A inflação 
está controlada, mas à custa de eleva-
dos juros – dos mais elevados do mundo 
– o que contraria o discurso oficial de 
incentivo ao investimento, ao desenvol-
vimento dos projectos estruturantes, à 
competitividade e à modernização das 
infra-estruturas. A valorização cambial 
resulta também de uma política a favor 
da eliminação das agudas desigualdades 
sociais, aposta consistente e constante 
ao longo dos 25 anos já passados sobre 
a queda da ditadura militar. E nada indi-
ca que esse rumo possa vir a ser altera-
do no Brasil nos tempos mais próximos. 
Por isso, o Brasil pensa que tem razão 
para continuar optimista! 
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Apesar da crise financeira mundial 
ter atingido a Rússia com algum atra-
so quando comparado com a Europa 
ocidental, inevitavelmente, também 
alcançou este país e com um impacto 
algo inesperado, sobretudo para as au-
toridades russas. 

O sector bancário, à semelhança do que 
aconteceu noutros países, foi o primeiro 
a sofrer na Rússia, obrigando o governo 
a tomar um conjunto de medidas que 
passou, nomeadamente, pela desvalori-
zação gradual e faseada do rublo até 30 
por cento, numa tentativa de minorar 
os efeitos da crise no consumidor e evi-
tar uma maior corrida aos bancos para 
levantar os depósitos. Por outro lado, 
aumentou as taxas de juro para evitar a 
saída de capital para o estrangeiro. 

No entanto, segundo alguns economis-
tas, a desvalorização do rublo, aos socal-
cos, até 30 por cento terá sido prejudicial 
para a economia em geral e para o sec-
tor empresarial em particular. Na opinião 
destes analistas, a Rússia é, entre os paí-
ses BRIC, o que se encontra em piores 
condições para recuperar da crise. 

Por outro lado, a forte dependência 
da Rússia das suas reservas de recursos 
naturais, nomeadamente dos combus-
tíveis fósseis, tem afectado as exporta-
ções russas com consequências desas-
trosas para a economia do país. Segun-
do os dados oficiais da alfândega russa, 
as exportações baixaram em cerca de 

RúSSIA 
novo plano 
paRa EnfREntaR a CRISE
Com uma economia muito dependente dos recursos naturais, nomeadamente dos 
combustíveis fósseis, a Rússia sofreu uma forte quebra nas suas exportações e alguns 
analistas afirmam que, dos BRIC, será o que se encontra em piores condições para 
recuperar da crise. O governo russo avançou, entretanto, com um novo plano de 
apoio à economia que visa reforçar o plano inicial de combate à crise e preparar o 
país para a sua recuperação. Uma análise de Pedro Patrício, director coordenador do 
Centro de Negócios da AICEP em Moscovo.

50 por cento quando comparadas com 
o ano passado. Esta quebra reflectiu-se 
também no relacionamento com Portu-
gal, cujo tradicional défice da balança 
comercial passou para um excedente, 
como comprovam os mesmos dados 
oficiais. As exportações russas para o 
nosso país caíram 77 por cento, de 61 
milhões para 13 milhões de dólares, e 
Portugal exportou 75 milhões de dóla-
res de Janeiro a Abril de 2009. 

A deterioração da situação económica 
era expectável, mas surpreendeu pela 
sua dimensão: os índices de produção 
industrial e transformadora estão em 
queda livre (baixaram, respectivamen-
te, 15 por cento e 22,4 por cento), bem 
como o volume de construção (menos 
19,2 por cento), segundo dados recen-
tes do GosComStat. E de acordo com 
o Ministério da Desenvolvimento Eco-
nómico russo, o PIB diminuiu 8,8 por 
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cento em Março, comparativamente 
ao mesmo mês de 2008.

No mercado de trabalho, a taxa de de-
semprego passou de 6,6 por cento em 
Outubro de 2008 para 9,5 por cento 
em Maio de 2009, aumentando 34,4 
por cento face a Maio de 2008, segun-
do o RosBusinessConsulting. O consu-
mo revela um forte abrandamento, re-
gistando-se um decréscimo de 2,2 por 
cento de Janeiro a Maio de 2009.

Sete medidas cruciais
O plano governamental russo inicial 
enunciava 55 medidas anti-crise e visava, 
sobretudo, defender o país do choque fi-
nanceiro. Este conjunto de medidas con-
templam apoios a sectores de actividade 
específicos, ao sistema bancário, aos 
mercados financeiros na prevenção con-
tra as falências das empresas, à política 
fiscal e orçamental, à política tarifária, à 
assistência ao emprego, à construção de 
habitações e assistência ao mercado imo-
biliário, à indústria do petróleo, à indús-
tria automóvel, às PME e a projectos de 
infra-estruturas, entre outros sectores.

O actual plano, elaborado em Junho úl-
timo, vem reduzir a programação inicial 
a sete medidas principais, que, segundo 
o governo, permitirão também criar os 
alicerces necessários para desenvolver o 

país após a crise. As sete medidas têm 
um impacto directo no orçamento de 
Estado, que deverá ser de 6,7 triliões de 
rublos em vez de 10,9 triliões de rublos 
(350 mil milhões de dólares). Prevê-se 
uma despesa de 9,7 triliões de rublos. 

diadas, exigindo às mesmas uma rápida 
modernização e transparência nas suas 
actividades; redução do preço da energia 
à indústria; aumento para 307 mil mi-
lhões de rublos (cerca de 7,1 mil milhões 
de euros) dos apoios para sectores con-
siderados estratégicos (indústria pecuária 
e agrícola, farmacêutica, turismo, sector 
automóvel, etc.); cerca de 942 milhões 
de euros de subsídios às PME; e 11,5 mil 
milhões de euros de fundos governa-
mentais para o sector financeiro.

Segundo o Primeiro-ministro russo, Vla-
dimir Putin, estas medidas representam 
4,5 por cento do PIB, mas, se forem ti-
das em conta as medidas tomadas pelo 
Banco Central para melhorar a liquidez 
bancária, o plano contra a crise atingirá 
os 12 por cento do PIB. 

Em termos de previsões, o défice or-
çamental russo atingirá cerca de 8 por 
cento do PIB em 2009, e o governo vai 
avançar com cerca de 85 mil milhões 
dólares do fundo de reserva para pre-
encher esta lacuna, o que não deverá 
constituir um problema dadas as actu-
ais reservas russas. 

As perspectivas a curto prazo são pouco 
optimistas, mas um orçamento expan-
sionista pode absorver o choque em 
2009. A propagação da crise na Rússia 
está ainda no seu início e a persistên-
cia das dificuldades do sector bancário 
– embora a estabilização cambial tenha 
levado a alguma aparente estabilidade 
– vai continuar a pesar sobre a activida-
de nos próximos meses.

As estimativas oficiais para 2009 apontam 
para uma contracção do PIB de 2,2 por 
cento (contra 3 a 5 por cento referidos 
pela maioria dos analistas), mas a Rússia 
tem os recursos necessários para financiar 
um défice da ordem dos 8 por cento do 
PIB para este ano, sem ter que apertar de-
masiado do lado das despesas.

Num cenário de retoma económica 
mundial a partir de inícios de 2010, a 
situação da Rússia será provavelmente 
uma das mais delicadas. No entanto, a 
ligeira recuperação do preço do petró-
leo, para cerca de 69 dólares o barril, 
tem vindo a criar um sentimento de 
maior optimismo, havendo analistas 
que arriscam adiantar o início do fim da 
crise na economia russa. 

“A forte dependência da 
Rússia das suas reservas 
de recursos naturais, 
nomeadamente dos 
combustíveis fósseis, tem 
afectado as exportações russas 
com consequências desastrosas 
para a economia do país.” 

Os seven state priorities são os seguintes: 
cumprimento das responsabilidades do 
Estado; aumentar a capacidade do sec-
tor tecnológico; aumentar o consumo 
de produtos domésticos; reestruturação 
da economia (diversificação dos sectores 
de exportação); eliminação das barreiras 
e constrangimentos ao desenvolvimento 
empresarial; criação de um sector finan-
ceiro sólido; e estabilização dos indica-
dores macroeconómicos.

Este segundo plano prevê um aumento 
substancial de empresas consideradas de 
importância estratégica a serem subsi-
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No contexto actual de crise generaliza-
da, também o Império do Meio enfrenta 
grandes desafios, embora mitigados pe-
las reservas acumuladas. A diminuição da 
procura dos seus produtos nos mercados 
estrangeiros, com uma profunda con-
tracção das exportações, coincidiu com 
o aumento do consumo interno que não 
mostra sinais de abrandamento, permiti-

ChINA
CRESCImEnto poSItIvo  
apESaR da CRISE
A crise económica mundial também atingiu a China, que este ano crescerá 6,5 por 
cento contra uma média anual de 10 por cento verificada nos últimos cinco anos. A 
existência de reservas exteriores importantes e a política expansionista do governo 
chinês permitirão mitigar os efeitos desta crise, que atingiu fortemente as exportações 
chinesas. Um texto da responsabilidade do Centro de Negócios da AICEP na China.

do em parte pela crescente facilidade de 
acesso ao crédito, e que agora é aprovei-
tado para estimular a economia. 

A economia chinesa é também estimu-
lada pelo incentivo dado pelo Estado à 
expansão e investimento das empresas, 
ao contrário do que acontece nas maio-
res economias do mundo. Nesta matéria, 

note-se que as grandes empresas chinesas 
são públicas ou participadas pelo Estado, 
através de diversos organismos, embora 
a política expansionista do governo seja 
também dirigida ao sector privado.
 
Por outro lado, a margem de mano-
bra do governo chinês, sendo muito 
grande, permitiu lançar uma política 
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de grande investimento público, a par 
de um alívio das políticas fiscal e mo-
netária, estimulando a procura privada. 
Globalmente, quer as medidas de in-
vestimento público, de carácter transi-
tório, quer sobretudo as de estímulo ao 
consumo, têm produzido resultados e 
a China deverá acentuar, ainda mais, o 
diferencial de crescimento positivo face 
à média internacional ou, até mesmo, 
em relação às economias emergentes. 

Apesar do menor crescimento do PIB 
devido à recessão económica, a China 
será um dos poucos países no mundo a 
crescer em 2009. As previsões do Econo-
mist Intelligence Unit (EIU) apontam para 
um crescimento do PIB de 6,5 por cento, 
este ano, e de 7,3 por cento em 2010, 
contra uma média de crescimento de 10 
por cento ao ano, nos últimos cinco.

Este abrandamento deve-se, sobretudo, 
à contracção profunda das exportações, 
diminuição de investimento por parte do 
sector industrial no exterior e uma ruptu-
ra no mercado imobiliário na China litoral. 
Além disso, as medidas de controlo da in-
flação têm permitido que o desemprego 
não disparasse, mesmo que, em parte, 
possa ter sido artificialmente ocultado.

A economia será, por isso, suportada 
em políticas macroeconómicas expan-

“A economia chinesa é 
também estimulada pelo 
incentivo dado pelo Estado 
à expansão e investimento 
das empresas, ao contrário 
do que acontece nas maiores 
economias do mundo.”

“Apesar do menor crescimen-
to do PIB devido à recessão 
económica, a China será um 
dos poucos países no mundo 
a crescer em 2009.”

sionistas, com folgas suficientes para 
não ameaçar nem o excedente da ba-
lança de transacções correntes nem o 
equilíbrio orçamental.

A previsão em matéria de exportações 
não é optimista, mas estima-se que o 
saldo da balança comercial continue 
positivo, devido, em boa medida, ao 
comportamento das importações que 
seguiu idêntica tendência.

Investimento  
em áreas chave
No âmbito da sua política expansio-
nista, o governo chinês anunciou, em 
Novembro de 2008, um investimento 
de cerca de 586 mil milhões de dólares 

Ao nível das famílias, as medidas gover-
namentais incluem a construção de mais 
habitações e a preços mais acessíveis, 
bem como uma diminuição dos juros no 
crédito à habitação e uma despenaliza-
ção na compra da segunda habitação. 
Na área da protecção social, estão neste 
momento em curso melhorias no acesso 
à saúde e serviços médicos através da 
modernização do sistema nacional de 
saúde. As medidas neste domínio permi-
tirão ao consumidor chinês aumentar o 
seu poder de compra, cujo crescimento 
foi condicionado pelo desmantelamento 
do Estado Social ao longo dos últimos 30 
anos. Ainda, este pacote governamental 
prevê aumentos do rendimento mínimo 
nas zonas urbanas e rurais e a reconstru-
ção das zonas afectadas pelo terramoto 
de 2008, em Sichuan.
 
No sector empresarial privado, são con-
cedidos incentivos ao investimento, que 
visam valorizar a inovação e a reestru-
turação industrial e apoiar o desenvolvi-
mento da alta tecnologia e as indústrias 
de serviços. Em termos fiscais, foi alar-
gado a todas as indústrias a diminuição 
do imposto sobre o valor acrescentado, 
para reduzir a carga fiscal das empresas, 
e concedidos incentivos à modernização 
tecnológica. Para manter o crescimento 

em áreas chave, que abrangem medi-
das de carácter social e de apoio aos 
sectores produtivos.

económico, foi reforçado o apoio fi-
nanceiro a projectos prioritários para as 
zonas rurais, para pequenas empresas e 
para a inovação técnica.

Quanto ao investimento em infra-es-
truturas, o governo propõe-se acelerar 
a construção nas zonas rurais, melhorar 
as estradas e as redes eléctricas nestas 
regiões, acelerar a expansão da rede de 
transportes e garantir a segurança da 
água potável, além de outras medidas 
de combate à pobreza. No sector do 
ambiente, estão previstos investimentos 
para melhorar a protecção ambiental, 
nomeadamente a construção de instala-
ções de tratamento de esgoto e lixo. 
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A economia japonesa enfrenta pre-
sentemente dois problemas graves e 
interdependentes. A crise financeira 
mundial e a consequente recessão eco-
nómica global conduziram a uma rápi-
da contracção das exportações, num 
clima de grande retracção do mercado 
financeiro. Perante estas circunstâncias, 
o risco da economia entrar numa espi-
ral negativa é significativo, o que im-
plicaria ainda mais dificuldades para o 
sistema financeiro, com o consequente 
agravamento da já difícil situação em 
que se encontra a economia real.

Simultaneamente, a economia japonesa 
enfrenta a necessidade de ter se adap-
tar aos ajustamentos que a economia 
global vai ter de efectuar para ultrapas-
sar a presente crise estrutural, pois só 
deste modo poderá haver recuperação 
económica e, consequentemente, cres-
cimento sustentado. É muito provável 

JAPãO
vEnCER a CRISE  
E aCautElaR o futuRo
Só no último mês de Março as exportações japonesas caíram 45 por cento. A crise 
apanhou a grande economia nipónica a sair de década e meia de estagnação e está 
a ser combatida de forma faseada. Para resolver a conjuntura e preparar o Japão 
para os grandes desafios do futuro. Um texto de José Fernandes, responsável pela 
representação da AICEP em Tóquio.

que os desafios que a presente ordem 
económica mundial enfrenta conduzam 
a um tipo diferente de sociedade assente 
em novos princípios, de que se destacam 
os seguintes: a emissão reduzida de CO2 
e a garantia de vida longa e sadia para 

Para já, e atendendo à complexidade 
da presente crise, bastante mais grave, 
em profundidade e em extensão, que 
as anteriores crises petrolíferas, exige-
se um esforço colectivo de cooperação 
nacional no Japão, com o objectivo de 
reestruturar a economia e as infra-es-
truturas industriais. Outro princípio bá-
sico a seguir é promover uma actuação 
faseada para a enfrentar. Numa primei-
ra fase com a implementação de medi-
das de emergência que impeçam a eco-
nomia de entrar numa espiral negativa. 
Na fase seguinte, garantir o volte face 
da economia no curto e médio prazos, 
cuja recuperação se espera que tenha 
início entre o final de 2009 e o início 
de 2010, através do aumento da pro-
cura interna, centrado no investimento 
em infra-estruturas (espera-se assim, 
durante o ano em curso, conseguir um 
crescimento de 2 por cento e a criação 
de meio milhão de postos de trabalho). 

“A crise financeira mundial 
e a consequente recessão 
económica global conduziram 
a uma rápida contracção das 
exportações (japonesas), num 
clima de grande retracção do 
mercado financeiro.”

as populações. É nestas duas novas áreas 
de crescimento sustentado que se espera 
que venha a alicerçar-se a economia glo-
bal do século XXI.
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Numa terceira fase, assegurar um lon-
go período de crescimento sustentado, 
assente numa procura sólida, domésti-
ca e global, alicerçada numa nova or-
dem económica mundial, que garanta 
uma sociedade de reduzidas emissões 
de CO2 e que garanta vida longa e 
sadia às populações. Por último, deve 
ser seguida uma estratégia de longo 
prazo. Para se atingirem os objectivos 
referidos é vital apoiar no longo pra-
zo o investimento no sector privado, a 
formação e a reciclagem dos recursos 
humanos e o investimento massivo em 
pesquisa e desenvolvimento científico.

Medidas específicas
Para reanimar a economia japonesa no 
curto prazo é fundamental apoiar o 
emprego e o bom funcionamento do 
acesso ao crédito. Quanto ao primeiro, 
com medidas de emergência tenden-
tes à protecção do emprego existente, 
à criação de novos postos de trabalho 
e, em particular, ao apoio social a fa-
cultar aos trabalhadores a prazo que, 
eventualmente, percam o emprego, 
através de aumento dos subsídios para 

pREvISõES

principais indicadores 2008 2009 2010

Crescimento PIB -0,7% -5,9% 0,2%

Desemprego 4,0% 5,9% 6,1%

Inflação 0,4% -1,0% 0,3%

Importações (mil milhões de dólares) 710,5 507,4 534,3

Exportações (mil milhões de dólares) 749,5 542,2 568,6

reajustamento laboral, aumento dos 
apoios ao reemprego e à formação 
profissional, apoio na criação de novos 
postos de trabalho, directivas para que 
as empresas recrutem mais, directivas 
para que as empresas não despeçam e 
ainda a garantia de habitação e apoio 
financeiro aos trabalhadores a prazo 
que sejam despedidos.

financiamento para aquisição de habi-
tação própria e de terrenos industriais.

Para a estratégia de longo prazo, que visa 
o crescimento sustentado, um dos eixos 
essenciais é a aposta centrada na criação 
de uma sociedade não poluente, com 
níveis mínimos de CO2, e com elevados 
índices de reciclagem, onde a energia 
solar, o desenvolvimento de veículos de 
baixo consumo e não poluentes, a cons-
trução de novos equipamentos (habita-
ções, edifícios e electrodomésticos) de 
baixo consumo energético e o reforço 
da política de reutilização de recursos e 
de criação de um sistema novo de reci-
clagem serão indispensáveis.

Outro dos eixos essenciais é o apoio à 
saúde, à longevidade sadia e à materni-
dade. A baixa taxa de natalidade e uma 
das mais elevadas esperanças de vida 
do mundo estão na origem de novos 
serviços com grande potencial de cres-
cimento e que terão ainda mais impac-
to na economia japonesa do futuro. 

O terceiro eixo essencial é a criação de 
infra-estruturas capazes de vencer os 
desafios do século XXI. Para tal, deve-
rá haver apoio incondicional e suporte 
financeiro intenso na área da investiga-
ção científica, no sentido de ultrapas-
sar os limites do conhecimento actual, 
desenvolvendo tecnologias inovadoras 
que criem novas áreas de conhecimento 
económico. Vai ser inevitável o desen-
volvimento da colaboração entre o go-
verno, a indústria, as universidades e os 
institutos de pesquisa; a adaptação e o 
reajuste dos curricula académicos; apoio 
aos investigadores jovens para estuda-
rem e trabalharem no estrangeiro; con-
vite a cientistas e investigadores inter-
nacionais de topo para trabalharem no 
Japão; forte apoio financeiro e de longo 
prazo aos institutos de pesquisa, univer-
sidades e laboratórios de empresas; for-
mação contínua dos recursos humanos 
das empresas, em particular das PME.

Por último, será necessária uma refor-
ma fiscal que reduza os encargos finan-
ceiros relacionados com a aquisição de 
habitação própria e os impostos sobre 
as despesas de carácter social das PME 
e que contemple aumentos dos incen-
tivos fiscais para as actividades de pes-
quisa e desenvolvimento. 

“Para reanimar a economia 
japonesa no curto prazo 
é fundamental apoiar 
o emprego e o bom 
funcionamento do acesso  
ao crédito.”

No acesso ao crédito, é fundamental a 
implementação de medidas que garan-
tam o funcionamento eficaz do sector 
financeiro no financiamento das PME, 
no financiamento de projectos no es-
trangeiro liderados por empresas japo-
nesas, no apoio a países asiáticos onde 
as empresas japonesas operem e no 
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Os indicadores recentemente divulga-
dos pelo INE – e pelo Eurostat – suge-
rem que os sinais de retoma podem 
começar a ser perceptíveis no curto 
prazo, tendo como horizonte 2010. 
Na zona Euro as notícias também são 
positivas, mostrando que a confian-
ça das empresas e dos consumidores 
subiu nos últimos meses. Mas os eco-
nomistas falam de estabilização, apon-
tam para uma recuperação lenta e re-
comendam às empresas que adoptem 
medidas pró-activas na superação da 
crise e na adopção de estratégias de 
pós-crise: mais empreendedorismo, re-
análise do modelo de negócio, reava-
liação de investimentos, eliminação de 

SINAIS DE RETOMA 
EM Portugal
BrEVE raDIograFIa

O tempo é de expectativa para as empresas e para os mercados. Algumas previsões 
têm como certo que a retoma económica e financeira será para breve, sendo 2010 
o ano da viragem, outras que será mais lenta e que representará novos desafios 
para a economia global. Para a OCDE, 2011 perfilha-se como o ano em que os sinais 
de retoma, depois de ganharem velocidade nos EUA e na Europa, podem ganhar 
consistência em Portugal.

desperdícios, compressão de custos, 
flexibilização dos preços, aumento de 
rentabilidade e inovação e manuten-
ção das políticas de responsabilidade 
social. Todos estão de acordo: Portugal 
precisa de mais empreendedorismo, 
competitividade, inovação e poupança 
para capitalizar a seu favor os tempos 
de retoma que se aproximam. 

Na economia europeia já se começa a 
falar de retoma, mas o Banco Central 
Europeu (BCE) tempera o optimismo, 
prevendo que 2010 não será ainda um 
ano isento de dificuldades para a Euro-
pa, mas um ano ainda com incerteza 
e riscos, embora com sinais de recupe-

ração na economia mundial. O cenário 
traçado pelos economistas consultores 
do BCE reviu, em Maio, mas em baixa, a 
previsão macroeconómica para a zona 
Euro em 2009 e 2010, ainda marcada 
pela fraca procura interna e externa. 

Por outro lado, as novas previsões da Or-
ganização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico (OCDE) apontam 
para que a economia portuguesa não 
volte a terreno positivo em 2010, ano 
em que deverá registar um recuo de 0,5 
por cento no Produto. Contudo, num 
cenário mais optimista, a organização 
antevê que possa verificar-se uma maior 
atenuação das dificuldades por que 
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tendo alguns a esperança de que o 
país possa ter um desempenho ligei-
ramente mais favorável do que o da 
média da zona Euro, embora o Banco 
de Portugal, pela voz de Vítor Cons-
tâncio, sublinhe que não vamos sair 
facilmente da crise económica e fi-
nanceira. Tanto mais que a situação 
europeia, em termos económicos e 
financeiros, ainda não é de recupe-
ração, e é precisamente a economia 
europeia que compra 80 por cento 
das exportações portuguesas, poder 
de compra que é essencial para a re-
cuperação da economia em Portugal. 
É neste quadro que a OCDE só prevê 
para Portugal uma recuperação em 
2011, continuando a haver contrac-
ção em 2010. Mas sinais de retoma 
nesta fase, sublinha a OCDE, não sig-
nifica normalização: os sinais são po-
sitivos mas a estagnação é o cenário 
mais provável no curto prazo.

O que dizem  
os economistas

Joseph Stiglitz, o 
economista que re-
cebeu o prémio No-
bel em 2001, não 
acredita em retoma 
rápida e mantém-se 
pessimista em relação 
à evolução da economia mundial e 
norte-americana em particular. Ronald 
Findley, economista e professor norte-
americano, prevê que só haja sinais de 
retoma económica em 2011.

Eduardo Catroga, 
antigo ministro das 
Finanças e actual 
presidente da SA-
PEC, sem fazer pre-
visões, disse recente-
mente que “a crise tem 
de ser sempre olhada com a esperança 
da retoma e esta vai acontecer mais tar-
de ou mais cedo e vai acontecer tanto 
mais depressa quanto os governos, as 
empresas e as pessoas agirem adequa-
damente”. Se houver sinais de retoma 
nos EUA, ainda este ano, “se se repetir 
o perfil da retoma em crises anteriores, 
passados seis ou nove meses temos o 
início da retoma na Europa e passados 
mais seis meses em Portugal”. 

João Salgueiro, 
ex-ministro das Fi-
nanças, garantiu 
recentemente que 
“a página da crise 
internacional pode 
ser virada, mas a cri-
se nacional irá permanecer”. Para o 
economista, Portugal, à semelhança 
de outros países europeus e dos pró-
prios EUA, enfrenta um défice crónico 
na balança de pagamentos que resulta 
de uma crise de competitividade. 

João César das 
Neves, economista 
e professor univer-
sitário, afirma que 
o endividamento do 
Estado torna a eco-
nomia mais frágil num 
cenário de recessão, “porque não pos-
sui margem orçamental para acudir às 
empresas em situação crítica”. Apesar 
de destacar que esta é a primeira crise 
a nível mundial, acredita que a retoma 
económica não tem que ser necessaria-
mente mais difícil.

Daniel Bessa, ex-
ministro da Econo-
mia, espera sinais 
de retoma na eco-
nomia europeia no 
terceiro trimestre de 
2010 e deixa um re-
cado às empresas: é preciso mais e me-
lhor oferta, comprimir os custos e dar 
aos preços a flexibilidade necessária.

Fernando ulrich, 
presidente do BPI, 
acredita que os pri-
meiros sinais de re-
toma possam surgir 
no segundo semes-
tre de 2009, sobretudo 
“em função das medidas que os governos 
do mundo inteiro estão a implementar e 
que começarão a dar resultados”.  

teodora Cardoso, 
administradora do 
Banco de Portugal, 
considera prematu-
ro falar de recupera-
ção, embora acredite 
que o ritmo de queda 
já abrandou. 

passam ac-
tualmente os 

mercados finan-
ceiros e se verifique 

uma recuperação, mais 
forte do que o previsto, dos 

principais parceiros comerciais de Por-
tugal, o que significaria que a retoma 
económica se faça de forma mais rápida 
do que o cenário até aqui previa.

Já o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), pela voz de Olivier Blanchard, 
economista chefe do Fundo, aponta 
que o pior da crise já passou, mas que 
a retoma será lenta e que o regresso 
à estabilidade poderá demorar entre 
três e cinco anos. Nisto estão de acor-
do o FMI, a Reserva Federal america-
na e economistas que têm alertado 
para a recuperação lenta, característi-
ca das crises que fragilizam o sistema 
financeiro e se tornam globais, como 
acontece actualmente. Num relatório 
publicado em Maio pela “National 
Association for Business Economics 
Outlook”, um painel de 45 econo-
mistas norte-americanos prevê que 
a recuperação nos EUA se comece a 
verificar a partir do último trimestre 
deste ano, embora não tão rapida-
mente como em ciclos económicos 
anteriores, seguindo-se a Europa e 
naturalmente Portugal. 

Mas por cá a generalidade dos eco-
nomistas modera o seu optimismo, 
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A crise financeira internacional, que se 
agravou no último trimestre de 2008, 
está a produzir efeitos fortemente re-
cessivos na economia mundial, com 
reflexos indesejáveis na economia por-
tuguesa. Para combater estes efeitos, 
o Governo português aprovou, em 
Março de 2009, o programa orçamen-
tal “Iniciativa para o Investimento e o 
Emprego”, que representa o contribu-
to nacional neste esforço anti-crise co-
ordenado a nível europeu. No âmbito 
dos principais instrumentos de apoio 
do Ministério da Economia e da Ino-
vação (MEI), foram disponibilizados, 
desde 2008 até agora, mais de 5 mil 
milhões de euros para cerca de 30 mil 
empresas, na sua maioria PME. 

Entre os instrumentos de apoio, são 
de assinalar: Programa FINICIA (Fe-

aPoIoS àS EmPrESaS  
Em tEmPo DE CrISE
Por proposta da Comissão Europeia, os Estados-membros iniciaram, de forma 
coordenada, um plano de relançamento da economia europeia. As medidas conjuntas 
têm como objectivo fazer frente à crise, reforçar a confiança dos agentes económicos, 
facilitar as condições de acesso ao crédito e promover o emprego. Em Portugal, o 
plano de resposta à crise económica e financeira passa por um diversificado leque de 
medidas, algumas das quais em fase de avaliação de resultados obtidos.

vereiro 2008) Programa PME Investe 
(Junho 2008), Programa PME Segura 
(Janeiro 2009), Programa PME Conso-
lida (Fevereiro 2009), Capital de Risco 
(participações em carteira / Abril 2009), 
os Incentivos QREN para a Competitivi-
dade Empresarial e a Convenção Portu-
gal-Angola (Seguro / Julho de 2008 e 
Março de 2009). 

Acesso ao crédito e 
capitalização empresarial
As Linhas de Crédito PME Investe têm 
como objectivo facilitar o acesso das 
PME ao crédito bancário em condições 
mais favoráveis, nomeadamente atra-
vés da bonificação de taxas de juro e da 
redução do risco das operações bancá-
rias e, desta forma, promover a manu-
tenção de empregos, o crescimento 
económico pela via do investimento e 

da exportação e fazer face ao agrava-
mento da crise financeira internacional. 
A redução do risco dá-se através do re-
curso aos mecanismos de garantia do 
Sistema Nacional de Garantia Mútua 
(Linha Micro e Pequenas Empresas), 
que suportam até 50 ou 75 por cen-
to do capital em dívida. Foram dispo-
nibilizadas às PME quatro linhas de 
crédito no montante global de 3.750 
milhões de euros, tendo sido lançada 
recentemente (15 de Junho de 2009) 
a Linha PME Investe IV, no valor de 400 
milhões de euros, destinada aos secto-
res exportadores e às Micro e Pequenas 
Empresas, face ao esgotamento destas 
duas sub-linhas da PME Investe III. As 
primeiras três linhas PME Investe, uma 
iniciativa do IAPMEI, do Ministério da 
Economia e de vários bancos, já benefi-
ciaram cerca de 30 mil empresas, num 
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valor superior a três mil milhões de eu-
ros em todos os sectores menos o agrí-
cola, que tem planos de apoio sectorial 
específicos (www.iapmei.pt).

O Programa PME Consolida, orçado em 
400 milhões de euros, visa mobilizar 
recursos para promover a capitalização 
e facilitar a reestruturação/redimen-
sionamento das empresas e das suas 
condições de liquidez, melhorando o 
acesso a instrumentos para reforço da 
estrutura de capitais, em particular das 
PME. Neste sentido salientam-se dois 
novos Fundos:

•  o FACCE (Fundo Autónomo de Apoio 
à Concentração e Consolidação de 
Empresas), de 175 milhões de eu-
ros, incentiva o redimensionamento 
de PME, através de mecanismos de 
fusão, concentração e aquisição, em 
Portugal e no estrangeiro;

•  o FIEAE (Fundo Imobiliário Especial de 
Apoio às Empresas), de 100 milhões 
de euros promove o acesso à liquidez 
por parte de PME economicamente 
viáveis a atravessar problemas finan-
ceiros, através da alienação de parte 
dos seus activos imobiliários ao novo 
Fundo ficando como arrendatários, 
recebendo, em contrapartida, recur-
sos financeiros para o desenvolvi-
mento das suas actividades, designa-
damente a nível externo; 

Os instrumentos de capital de risco já 
existentes foram reforçados em 125 
milhões de euros, envolvendo dota-

endedor pode ter acesso aos seguintes 
instrumentos de financiamento, para 
além de consultoria e aconselhamento 
especializados: Capital de Risco, Mi-
cro Capital de Risco, combinação de 
instrumentos de financiamento, Linha 
de Crédito Early Stage, Microcrédito e 
Fundos Municipais. 
www.iapmei.pt
www.netfinicia.com/main.html 
www.finicia.pt 

Os instrumentos de Capital de Risco do 
MEI têm como finalidade apoiar a mo-
dernização, a expansão e a internacio-
nalização empresarial através do reforço 
da estrutura financeira via participação 
temporária e, em regra, minoritária (no 
caso específico de start-ups pode che-
gar a 80 ou 90 por cento do respectivo 
capital) no capital das empresas, para 
além da tão necessária assistência na 
gestão financeira, técnica, administra-
tiva e comercial, por parte das SCR jun-
to das participadas – uma medida que 
vai sobretudo ao encontro das PME 
– apoiando as empresas através de três 
sociedades gestoras de Capital de Risco 
e do SIRME:

InovCapital – SCR, S.A. – Sociedade 
de Capital de Risco de referência do 
MEI especialmente vocacionada para 
o apoio às PME e start-ups inovado-
ras, projectos globalizados e Programa 
FINICIA, desenvolve a sua actividade 

“Embora não concebido 
como medida de combate 
à crise, é indiscutível o 
contributo muito positivo da 
Convenção Portugal-Angola 
para facilitar o acesso das 
PME, em condições mais 
vantajosas, a um seguro 
especificamente destinado a 
um mercado prioritário nas 
respectivas estratégias de 
internacionalização.”

ções adicionais de 75 milhões de euros 
para a InovCapital e 50 milhões para o 
Fundo Turismo.

Criação, arranque de 
empresas e reforço dos 
capitais próprios
O Programa FINICIA facilita o acesso ao 
financiamento à criação de empresas 
e às empresas de menor dimensão em 
fase de arranque, que tradicionalmen-
te apresentam maiores dificuldades na 
sua ligação ao mercado financeiro. No 
âmbito do Programa FINICIA o empre-

http://www.iapmei.pt
http://www.iapmei.pt
http://www.netfinicia.com/main.html
http://www.finicia.pt
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no apoio ao empreendedorismo e no 
suporte às áreas da inovação e da in-
ternacionalização, contribuindo para o 
cumprimento dos objectivos do Plano 
Tecnológico. A InovCapital lançou um 
Fundo Conjunto de Capital de Risco 
Norte de Portugal-Galiza procurando 
promover as relações económicas en-
tre Portugal e a Galiza o qual contou 
com o apoio da UE, através da iniciati-
va Interreg e é gerido em parceria com 
a Xesgalicia. Visa-se o apoio à implan-
tação de unidades industriais e/ou de 
expansão comercial através do contro-
lo de canais de distribuição ou do lan-
çamento de marcas próprias. 
www.inovcapital.pt

aicep Capital Global – SCR, S.A. – So-
ciedade de Capital de Risco enquadra-
da na aicep Portugal Global, vocacio-
nada para o investimento em participa-
ções accionistas em PME que operam 
no mercado externo.
www.capitalglobal.pt

Turismo Capital – SCR, S.A. – Socieda-
de de Capital de Risco enquadrada no 
Turismo de Portugal, IP, que tem como 

objectivo participar no capital social 
de sociedades do sector do turismo, 
com perspectivas de valorização a mé-
dio prazo. É uma sociedade gestora 
de fundos de capital de risco que tem 
por missão contribuir para as políticas 

Apoio ao crédito comercial 
das empresas
Já no âmbito do instrumento Seguro 
de Crédito à Exportação – a Iniciativa 
PME SEGURA – inclui três instrumen-
tos no valor global de 3 mil milhões de 
euros, visa dinamizar as exportações 
para países OCDE e fora da OCDE 
(bem como para a Turquia e México), 
com garantia do Estado, através do 
apoio aos mecanismos de seguro de 
créditos à exportação em condições 
mais vantajosas (reforço de plafonds, 
alargamento da percentagem de co-
bertura, procedimentos simplificados 
de análise, taxa de prémio e bonifica-
ções FINOVA e ainda alargamento da 
capacidade de cobertura de riscos mais 
gravosos, cuja garantia tenha sido re-
cusada pela seguradora), para além de 
apoio técnico e consultoria prestados 
pelas companhias seguradoras a diver-
sos níveis. 

Estas linhas contam com o apoio ao ní-
vel das garantias, disponibilizadas pelo 
Sistema Nacional de Garantia Mútua ou 
directamente pelo Estado, permitindo 

“O QREN assume 
como grande desígnio 
estratégico a qualificação 
dos portugueses e das 
portuguesas, valorizando o 
conhecimento, a ciência, a 
tecnologia e a inovação, bem 
como a promoção de níveis 
elevados e sustentados de 
desenvolvimento económico 
e sóciocultural.”

públicas visando o fortalecimento da 
competitividade do turismo nacional, 
através da participação no capital de 
empresas inovadoras e com forte capa-
cidade de valorização. 
www.turismocapital.pt

http://www.inovcapital.pt
http://www.capitalglobal.pt
http://www.turismocapital.pt
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às empresas aceder em condições mais 
favoráveis aos instrumentos de seguro 
de crédito facultados pelas seguradoras. 
Assim sendo, estas medidas têm como 
finalidade facilitar o acesso ao seguro 
de créditos à exportação e assegurar de 
forma transitória condições para que as 
PME nacionais possam desenvolver a sua 
actividade económica, efectuando tran-
sacções comerciais no mercado externo 
com menos riscos (incumprimento dos 
pagamentos pelos importadores). 

No âmbito do Programa PME Segura es-
tima-se que, em Abril de 2009, tenham 
sido utilizados mais de 1,2 mil milhões 
de euros, em mais de 900 operações. 
www.pasa.gov.pt/ficheiros/seg-credito-
ocde.pdf e www.pasa.gov.pt/ficheiros/
seg-credito-fora-ocde1.pdf

Quanto à Convenção Portugal-Ango-
la, trata-se de um seguro de créditos 
que visa cobrir riscos inerentes às ope-
rações de exportação de bens de equi-
pamento e serviços de origem por-
tuguesa para Angola, em condições 
preferenciais, concedido pela COSEC. 
Este é um dos instrumentos que tem 
registado maior adesão por parte das 
empresas, embora não concebido es-
pecialmente como medida anti-crise. 
Criado em 2004, com 100 milhões 
de euros já teve três reforços; os dois 
últimos ocorreram já em plena crise 
(Julho de 2008 e Março de 2009), as-
cendendo actualmente a mil milhões 
de euros. Não concebido como medi-
da de combate à crise, é indiscutível o 
seu contributo muito positivo para fa-
cilitar o acesso das PME, em condições 
mais vantajosas, a um seguro especi-
ficamente destinado a um mercado 
prioritário nas respectivas estratégias 
de internacionalização.

Medidas QREN de apoio à 
competitividade
Quanto aos Incentivos QREN (Quadro 
de Referência Estratégico Nacional), 
são incentivos destinados a promover 
a competitividade empresarial e, por 
isso, têm como objectivo assegurar 
que o investimento empresarial se tra-
duza em competitividade empresarial, 
através de factores como a inovação, a 
investigação e o desenvolvimento tec-
nológico, assim como a qualificação e 
a internacionalização. Nesta medida, 
foram disponibilizados às empresas 
nacionais, desde 2008, no âmbito do 
QREN um conjunto de apoios financei-
ros directos à realização de investimen-
tos produtivos e imateriais. Constitui, 
pois, o enquadramento para a aplica-
ção da política comunitária de coesão 
económica e social em Portugal no pe-
ríodo 2007-2013. 

O QREN assume como grande desíg-
nio estratégico a qualificação dos por-
tugueses, valorizando o conhecimen-
to, a ciência, a tecnologia e a inova-
ção, bem como a promoção de níveis 
elevados e sustentados de desenvol-
vimento económico e sócio-cultural e 
de qualificação territorial, num quadro 

de valorização da igualdade de opor-
tunidades e, bem assim, do aumento 
da eficiência e qualidade das institui-
ções públicas. 
www.qren.pt

As suas grandes Agendas Operacionais 
Temáticas, incidem sobre três domínios 
essenciais de intervenção: o potencial 
humano, os factores de competitivi-
dade da economia e a valorização do 
território:

•  Agenda Operacional para o Potencial 
Humano, que congrega o conjunto 
das intervenções visando a promoção 
das qualificações escolares e profis-
sionais dos portugueses e a promo-
ção do emprego e da inclusão social, 
bem como as condições para a valo-
rização da igualdade de género e da 
cidadania plena.

•  Agenda Operacional para os Factores 
de Competitividade que abrange as 
intervenções que visam estimular a 
qualificação do tecido produtivo, por 
via da inovação, do desenvolvimento 
tecnológico e do estímulo do empre-
endedorismo, bem como da melhoria 
das diversas componentes da envol-
vente da actividade empresarial, com 
relevo para a redução dos custos pú-
blicos de contexto.

No que concerne à internacionaliza-
ção, no âmbito do QREN, salienta-se o 
Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (SI Qualifi-
cação PME) e o Sistema de Incentivos à 
Inovação (SI Inovação) com incentivos 
que abrangem o apoio a acções de 
prospecção e presença em mercados 
externos e iniciativas de promoção e 
marketing internacional.

•  Agenda Operacional para a Valoriza-
ção do Território que, visando dotar 
o país e as suas regiões e sub-regiões 
de melhores condições de atractivi-
dade para o investimento produtivo 
e de condições de vida para as po-
pulações, abrange as intervenções 
de natureza infraestrutural e de do-
tação de equipamentos essenciais à 
qualificação dos territórios e ao re-
forço da coesão económica, social e 
territorial. 

http://www.pasa.gov.pt/ficheiros/seg-credito-fora-ocde1.pdf
http://www.pasa.gov.pt/ficheiros/seg-credito-fora-ocde1.pdf
http://www.qren.pt


Os próximos seis meses serão, na opinião do Presidente da Comissão Europeia, 
cruciais para a consolidação do projecto europeu, nomeadamente para 
reforçar os princípios da responsabilidade e da solidariedade, mas, para já, a 
prioridade é a recuperação da economia. Em entrevista à Portugalglobal, José 
Manuel Durão Barroso faz também um balanço das medidas tomadas na União 
Europeia para combater a actual crise económica e social e aponta as suas 
prioridades para os próximos cinco anos caso seja reconduzido, como se espera, 
no cargo de Presidente da Comissão Europeia.

Durão Barroso
Presidente da Comissão Europeia  

a prioriDaDe é recuperar  
a economia
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O que podem a Europa e os Estados-membros fazer 
para combater a actual conjuntura económica e 
iniciar a retoma do crescimento? Que soluções 
preconiza para a resolução célere da crise?
Em primeiro lugar, quero salientar que para sairmos da actual 
crise o mais depressa possível será fundamental actuarmos co-
lectivamente. Necessitamos de mais Europa e não de menos. 
É com grande satisfação que posso hoje afirmar que a Europa 
conseguiu desenvolver com sucesso uma acção coordenada e 
que canalizou dinheiros públicos da ordem dos 5 por cento do 
seu PIB para apoiar a economia e, deste modo, o emprego. 

Vamos ter de introduzir reformas para garantir instituições e 
mercados financeiros eficientes e eticamente irrepreensíveis 
que possam financiar devidamente a economia e, assim, 
criar emprego numa base sustentada.

Necessitamos de um novo sistema europeu de supervisão. 
Embora mantendo a responsabilidade nacional pela super-
visão, temos de reforçar a sua dimensão europeia quer a 
nível dos riscos sistémicos quer a nível das próprias institui-
ções. Este novo sistema permitirá melhorar a supervisão das 
instituições financeiras transfronteiriças. Isto é particular-
mente importante na Europa, onde muitos bancos operam 
em vários países ao mesmo tempo.

Quais as principais medidas defendidas pela Comissão 
Europeia neste domínio?  
A Comissão apresentou um plano europeu de recuperação 
económica que foi adoptado no Conselho Europeu de Dezem-
bro passado. E que consistia num estímulo orçamental de cerca 
de 400 milhões de euros a serem utilizados em 2009 e 2010. 
Uma parte substancial deste esforço viria dos Estados-membros 
e cerca de 30 mil milhões de euros de fontes comunitárias, no-
meadamente, a antecipação de despesas dos fundos estrutu-
rais, linhas de apoio ao sector automóvel, entre outros.

Particularmente importante considerou-se ser a questão do 
emprego e também dos jovens à procura de trabalho. Por 
isso, decidimos apelar à criação de cinco milhões de acções 
de aprendizagem e estágios entre 2009 e 2010. 

Vamos também canalizar 19 mil milhões de euros do Fundo 
Social Europeu para acções a nível europeu destinadas a 
fomentar o emprego entre 2009 e 2010 e acabamos de 
anunciar um novo instrumento microfinanceiro da UE para 
criar pequenas empresas.

Quais as previsões da CE para o corrente ano e 
para 2010? Para quando a retoma do crescimento 
económico?
As previsões de Primavera, publicadas há dois meses, apon-
tavam para um crescimento negativo de 4 por cento no 
conjunto da UE e os resultados verificados desde aí, no-
meadamente a evolução no primeiro trimestre, não deixam 
antecipar um resultado melhor.  

Dito isto, a situação começa a mostrar sinais de estabili-
zação graças às medidas de recuperação sem precedente 

adoptadas a nível global, incluindo as da UE, e ao extraor-
dinário estímulo monetário dos bancos centrais, bem como 
do Banco Central Europeu.

É importante prosseguir e terminar o trabalho começado, 
nomeadamente para restabelecer um funcionamento nor-
mal do sector financeiro. É essencial que as empresas pos-
sam continuar a ter acesso ao crédito para retomar um ritmo 
de actividade normal e estancar a deterioração do mercado 
do trabalho. Para concluir, continuaremos a esperar, mas 
não podemos ter qualquer complacência, antes devemos 
continuar a implementar com determinação as medidas 
que nos propusemos no combate à crise. Temos de fazer o 
necessário para que a Europa saia forte desta crise.  

Como avalia as medidas tomadas por Portugal 
para combater a crise, nomeadamente no apoio às 
empresas e à manutenção do emprego?
O Governo adoptou toda uma série de medidas para esti-
mular a actividade económica em 2009, tal como foi reco-
mendado no Plano de Recuperação Europeu proposto pela 
Comissão em Dezembro. As medidas destinam-se essen-
cialmente a fomentar o investimento público, a sustentar 
a actividade económica e o consumo, bem como a limitar 
o crescimento do desemprego, através de uma redução das 
contribuições sociais. Na generalidade, as medidas procu-
ram aliviar as áreas mais afectadas e são de carácter tempo-
rário, salvo algumas excepções, para não afectar de forma 
durável as contas públicas. Noto, neste âmbito, que uma 
parte importante das medidas é financiada pelos fundos da 
UE. É importante, como aliás foi sublinhado aquando da 
análise do Programa de Estabilidade, evitar uma maior dete-
rioração das contas públicas em 2009 – a Comissão previu 
um défice de 6,5 por cento do PIB em 2009 – para permitir 
retomar o caminho da necessária consolidação orçamental.    
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A gestão de expectativas e agendas de cada país numa 
Europa a 27 é um enorme desafio para a Comissão 
Europeia. Quais os principais constrangimentos para 
que esta União Extraordinária, como já foi chamada, 
possa evoluir e consolidar-se no panorama mundial, no 
plano económico, produtivo e científico?
É exactamente por causa da globalização e da dimensão 
dos desafios que enfrentamos – desde a crise económica e 
financeira à energia e ao clima – que o nosso projecto e a 
nossa união são mais cruciais que nunca. 

Para além do mais, os contactos que tenho mantido com 
outros líderes mundiais, levam-me a concluir que há uma 
grande exigência da Europa como actor global. E é com al-
gum orgulho que posso afirmar que a União Europeia teve 
uma influência determinante em questões como a regula-
ção dos mercados financeiros ou a luta contra as alterações 
climáticas. Temos que continuar a empenharmo-nos com os 
nossos aliados e os nossos parceiros para enfrentarmos com 
sucesso os grandes desafios globais.

O resultado do novo referendo na Irlanda, agendado 
para Outubro próximo, constitui um elemento 
fundamental para a consolidação da Europa em 
diversos planos. Quais os mais importantes na sua 
opinião e porquê?
Precisamos de um quadro institucional estável. Nos últimos 
dias de Junho, ultrapassámos mais um obstáculo relativo 
à ratificação do Tratado de Lisboa, com a sentença do Tri-

bunal Constitucional alemão favorável ao Tratado. Espero, 
pois, que o processo de ratificação fique concluído em to-
dos os Estados-membros até ao Outono. 

Os eleitores europeus querem resultados, não querem adia-
mentos nem discussões institucionais. Neste momento, a 
prioridade é a recuperação da economia. Os próximos seis 
meses oferecem-nos uma oportunidade única para reforçar os 
princípios da responsabilidade e da solidariedade, pilares da 
economia social de mercado na Europa. Devemos desenvol-
ver igualmente um sistema eficaz e justo de regulação e de 
supervisão dos mercados financeiros. Será ainda fundamental 
aprofundar, e não enfraquecer, o mercado interno europeu.

“Neste momento, a prioridade é a recuperação 
da economia. Os próximos seis meses 
oferecem-nos uma oportunidade única para 
reforçar os princípios da responsabilidade e da 
solidariedade, pilares da economia social de 
mercado na Europa.”

A luta contras as alterações climáticas também está no 
topo das nossas prioridades. Para Dezembro, em Copenha-
ga, defendo o maior nível de ambição possível. Temos que 
manter o nosso propósito de limitar o aumento da tempe-
ratura a 2 graus. 
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Faz ainda parte das nossas prioridades garantir a segurança 
energética e evitar a emergência de outra crise do gás entre a 
Rússia e a Ucrânia. 

Há também uma série de outras áreas onde espero que se 
verifiquem progressos, tais como na política de asilo, na imi-
gração ilegal, no direito criminal, na protecção das crianças 
e na troca de informações entre polícias. Verifiquei, por isso, 
com muito agrado que a Presidência sueca da UE, iniciada 
em 1 de Julho, tenha colocado estas mesmas questões tam-
bém no topo da agenda europeia.

tratégia de luta contra as alterações climáticas. Mostrámos, 
além disso, que somos capazes de agir eficazmente em si-
tuações sérias de crise. 

Não podemos ignorar que o período de 2004 a 2009 foi 
marcado por debates difíceis sobre os tratados e por crises 
institucionais. Entre 2009 e 2014, a prioridade será apre-
sentar resultados aos cidadãos, definindo antes de mais o 
caminho para a saída da crise económica. Necessitamos de 
uma Europa mais forte, apoiada numa Comissão forte. A 
Comissão, os Estados-membros e o Parlamento Europeu 
devem construir uma Europa que coloca as oportunidades, 
a responsabilidade e a solidariedade no centro de uma eco-
nomia social de mercado renovada e reformada.

Num plano mais pessoal, como tem decorrido a sua 
integração em Bruxelas? Como costuma usufruir dos 
seus tempos livres?
Integrei-me em Bruxelas sem qualquer dificuldade. No início, 
quando me colocavam esta mesma questão, dizia a rir que a 
única coisa que era diferente era a marca da água em cima da 
minha secretária – dedico muito tempo ao trabalho. Mas claro 
que com o passar dos anos comecei a sentir muita falta daqui-
lo de que os portugueses, e os europeus do Sul em geral, mais 
têm saudades – do sol, do mar e dos amigos.

No entanto, não quero deixar de salientar que também 
encontrei motivos de prazer. Gosto muito de ópera e faço 
os possíveis por não perder nenhuma produção do Teatro 
de La Monnaie. A oferta cultural é vasta e dedico o pouco 
tempo livre de que disponho a espectáculos, aos museus, às 
galerias e sobretudo às minhas livrarias de eleição. 

“Vamos ter de introduzir reformas para 
garantir instituições e mercados financeiros 
eficientes e eticamente irrepreensíveis que 
possam financiar devidamente a economia e, 
assim, criar emprego numa base sustentada.”

O curriculum político de José Manuel Durão Barroso 
remonta aos “anos quentes” de 1975-76, quando foi 
presidente da Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, mas a sua filiação no PSD ocorre em 
1980. A sua visibilidade em termos políticos começa, 
porém, nos governos de Cavaco Silva, em que foi Se-
cretário de Estado e Ministro dos Negócios Estrangei-
ros. Findo este período, e a par com uma preenchida 
vida académica, que o levou aos Estados Unidos, Du-
rão Barroso mantém-se politicamente activo, nomea-
damente como deputado à Assembleia da República, 
e regressa ao Governo de Portugal em 2002, desta 
vez como Primeiro-ministro. Dois anos depois é con-
vidado para se candidatar a Presidente da Comissão 
Europeia, cargo que aceita, e cujo mandato espera 
agora ver renovado por mais cinco anos. Conta para 
tal com o apoio de todos os Chefes de Estado e de 
Governo dos países da União Europeia, incluindo o 
do socialista José Sócrates.

José manuel Durão Barroso

Dado o apoio unânime no último Conselho Europeu 
e face a um previsível segundo mandato como 
presidente da Comissão Europeia, quais os maiores 
desafios para a CE e para o seu Presidente nos 
próximos 5 anos?
Permitam-me que deixe primeiro algumas palavras sobre o 
mandato de 2004-2009, que consolidou a UE a 27, após o 
maior alargamento da sua história. Orgulho-me da forma 
como conseguimos trabalhar a 27. Lançámos novas polí-
ticas, tais como a política integrada para a energia e a es-
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Quarenta e seis anos depois da sua 
fundação o grupo Tecnovia é uma das 
maiores referências em Portugal no sec-
tor da construção civil e das obras pú-
blicas. Está dividido em nove empresas, 
espalhadas pelo território continental, 
Madeira (com a actividade dividida por 
quatro filiais), Açores (com mais três fi-
liais), Angola, Marrocos e Brasil.

Atingiu, em 2008, o volume de negó-
cios de 300 milhões de euros, 30 por 
cento dos quais facturados no mercado 
externo e os restantes divididos entre a 
UE, o mercado português no continen-
te, os Açores e a Madeira.

Faz valer a sua experiência no mercado 
da construção, onde desenvolveu o co-
nhecimento de muitos anos no negó-
cio, sempre suportado na tecnologia e 

TEcnoviA rejeita subcontratação
A receita do grupo Tecnovia nos mercados externos, onde depende apenas de si próprio 
para a realização dos projectos em que se envolve, é uma das marcas distintivas das 
empresas que o compõem. E que não inibe o sucesso nos mais variados mercados. 

na inovação, proporcionando a clientes 
e parceiros toda a gama de produtos: 
vias de comunicação (auto-estradas e 
estradas), vias ferroviárias (construção 
e renovação), túneis, viadutos, obras de 
ambiente, requalificação urbana, obras 
aeroportuárias, terraplanagens, obras 
marítimas e portuárias, obras hidráuli-
cas, infra-estruturas e arranjos exterio-
res e construção civil. na indústria, pro-
duz e comercializa produtos comple-
mentares da sua actividade-mãe como 
misturas betuminosas, micro aglome-
rados, betão hidráulico e agregados. 
no imobiliário, dedica-se à promoção. 
nos serviços, gere concessões rodoviá-
rias e de parques de estacionamento e 
garante segurança rodoviária.

Todas estas actividades são respon-
sáveis, sem registo de grandes hia-

tos, pelo sucesso da marca Tecnovia, 
bem expresso ao longo do decénio 
1998/2008: o grupo passou de 1.397 
colaboradores para 3.356 e de uma 
facturação de 115 milhões de euros 
para os 300 milhões actuais.

no domínio da internacionalização, o 
grupo também não deixa os seus cré-
ditos por mãos alheias. Para além da 
competência técnica das várias em-
presas que o constituem e da qualida-
de dos quadros, a Tecnovia aposta na 
estratégia de depender apenas de si 
própria para a realização de todos os 
compromissos. não dá empreitadas a 
fazer, não subcontrata. Mesmo a esco-
lha dos mercados – os principais são o 
norte de África, o Médio oriente e o 
Leste da Europa – não adultera a cul-
tura instalada na empresa, pois em to-
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Tecnovia
Sociedade de Empreitadas, SA

casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo
Tel.: +351 214 225 400

mjoao.colaco@tecnovia.pt 

www.tecnovia.pt 

dos os projectos em que participa são 
usados unicamente meios próprios, 
quer humanos quer de equipamentos. 
na cena internacional, a vasta experi-
ência adquirida proporciona também a 
rápida adaptação aos hábitos e proce-
dimentos técnicos e administrativos de 
cada país e é mais um contributo para 
o sucesso alcançado.

no curto e médio prazos, a Tecnovia 
aposta na consolidação dos mercados 
já conquistados, não descurando a hi-
pótese de juntar à sua carteira de clien-
tes um outro qualquer. Em Portugal, as 
concessões rodoviárias e de parques de 

estacionamento, as parcerias público-
privadas e o reforço da sua influência 
nas obras públicas e privadas preen-
chem a agenda da empresa. 

Fixe este nome: Larus. Provavelmente 
não lhe diz nada. Porém, se lhe disser-
mos que a linha utilizada em Serralves, 
os apoios de praia de vila do conde, 
a intervenção no centro da cidade de 
castelo Branco, a reposição de peças 
de inspiração medieval na cidade de 
Beja, o sistema de sinalética para o Tróia 
Resort ou ainda o dissuasor para Gou-
veia são da sua responsabilidade e que 
o seu envolvimento com a área criativa 

LARUS
Design renDe  
prémios e mercaDo
As parcerias com alguns dos maiores autores 
portugueses da área criativa, fizeram das colecções de 
mobiliário urbano da Larus os expoentes máximos de 
muitas das nossas paisagens urbanas. Uma empresa 
onde o design é o fio condutor de toda a actividade.

do design é total, já sabe o essencial 
sobre esta empresa, uma verdadeira es-
pecialista portuguesa na produção de 
mobiliário urbano.

A colaboração com o consagrado Henri-
que cayatte, na produção do sistema de 
sinalética da EXPo 98, tirou a empresa 
da penumbra, levou-a a reforçar a uti-
lização do design como metodologia 
transversal a toda a sua actividade e re-

mailto:mjoao.colaco@tecnovia.pt
http://www.tecnovia.pt
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forçou o carácter determinante no seu 
desempenho e caracterização. Logo no 
início, outro designer, Jorge Trindade, foi 
o responsável pela identidade corporati-
va, por muitos produtos, pela concepção 
dos ambientes da empresa e até pelas 
actuais instalações. A lista de grandes 
nomes que já emprestaram a inspiração 
a projectos da empresa fala por si: Siza 
vieira, Francisco Providência, Daciano 
costa, Álvaro Siza, Souto Moura, car-
valho Araújo, inês Lobo e os espanhóis 
Josep Lluis Mateo e Jesus irisarri.

A simbiose criativa entre os designers e 
projectistas internos e os autores exter-
nos tem rendido bons juros á empresa 
tanto nas distinções recebidas, como na 
facturação, que chegou, em 2008, aos 
2 milhões de euros. Entre os prémios 
destacam-se dois prémios nacionais de 
design em 1991 e 2000, diversos pré-
mios nacionais de produto, a nomeação 
para o Prémio Europeu de Design, a se-
lecção para o Hall of Fame 2007, a men-
ção honrosa no DME Award 2007 – Pré-
mio Europeu de Gestão de Design e o 

Red Dot, Prémio de Design de Produto, 
do instituto alemão icSiD, ganho com 
uma coluna desenvolvida com Francisco 
Providência, em 2008.

no estrangeiro, e não sendo ainda a ex-
portação uma matriz fundamental na em-
presa – representa apenas três por cento 
no volume total de negócios – relevo para 
o sucesso da linha Rua, nascida da cola-
boração com carvalho Araújo, a sinaléti-
ca oficial da cidade de Pontevedra.

Segundo Pedro Martins Pereira, admi-
nistrador da Larus, “a exigência que 
pomos na produção dos equipamen-
tos, subordinada a parâmetros como 
funcionalidade, tecnologia, escolha de 
materiais, controlo do seu comporta-
mento e sua integração nos diversos 
espaços públicos tem o seu contrapon-
to no processo de design”, e conclui 
“a parte criativa questiona os facto-
res atrás descritos e actua não apenas 
como marca diferenciadora, levando 
também, por vezes, à obtenção de um 
melhor produto e a mais baixo preço”.

Para este responsável, o desenvolvimen-
to de novos produtos, a necessidade 
de contornar questões técnicas e o uso 
permanente de tecnologias inovadoras, 
colocam a empresa em permanente es-
tado de interrogação e faz do design 
uma estratégia para atingir nichos de 
mercado. Pedro Martins Pereira escla-
rece que “é o design que nos permite, 
face ao cliente, a interpretação de uma 
informação histórica e que nos levam a 
ter em conta as áreas envolventes e a 
propor as soluções adequadas”.

no futuro as apostas que sustentam a ac-
tividade da empresa são para manter: no 
design, nas soluções optimizadas, na sua 
funcionalidade e no respeito pela ecolo-
gia, tendo sempre presente a economia 
de meios e a redução de custos. 

Larus
Artigos para a construção e 
Equipamentos, Lda.

vale da Mamoa

3854-909 Albergaria-a velha

pedromp@larus.pt 

www.larus.pt 

mailto:pedromp@larus.pt
http://www.larus.pt
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notícias

AICEP e Banco Popular colaboram

Portugal é 30º em competitividade

Portugal  
na FILDA 2009

a 26ª edição da FiLDa, que decorre 
em Luanda, de 14 a 19 de Julho, con-
ta este ano com a participação de 103 
empresas portuguesas representativas 
de sectores com forte implantação no 
mercado angolano: materiais de cons-
trução, agro-alimentar, metalurgia e 
metalomecânica, construção civil e 
consultoria, tecnologias de informação, 
material eléctrico e electrónico, artigos 
farmacêuticos e equipamento hospita-
lar, entre outros. a aicEP organiza o 
pavilhão de Portugal na FiLDa, no âm-
bito do QREn, contando ainda com o 
apoio institucional da aEP e da aiP.
a presença de Portugal na FiLDa é já tra-
dicional, tendo o respectivo pavilhão rece-
bido,  em 2008, duas distinções: o prémio 
da maior representação colectiva e da me-
lhor representação oficial estrangeira.

a aicEP e o Banco Popular assinaram um 
protocolo que visa apoiar o processo de 
internacionalização das PME portugue-
sas, no âmbito do qual o Banco Popular 
irá disponibilizar uma linha de crédito, 
no montante de 150 milhões de euros, 
por um período de três anos, e com con-
dições especiais de financiamento. 
o protocolo prevê a realização de ini-
ciativas conjuntas em vários domínios 
que promovam o aumento das expor-
tações de bens e serviços de origem 
portuguesa, que fomentem o investi-

mento empresarial e que reforcem a 
competitividade e a imagem das em-
presas portuguesas no exterior.
a aicEP e o Banco Popular compro-
metem-se também a colaborar na 
realização de acções de capacitação 
empresarial e de informação às empre-
sas, tendentes à promoção do conhe-
cimento sobre os mercados externos, 
bem como à divulgação de oportuni-
dades de negócio e de investimento e 
dos instrumentos disponíveis de apoio 
à internacionalização das empresas. 

num ranking de 121 países analisados 
num índice do Fórum Económico Mun-
dial sobre abertura e competitividade 
no comércio internacional, Portugal 
ocupa o 30º lugar, com 4,63 pontos, 
numa escala cujo máximo é 7, atrás da 
Espanha que surge na 27ª posição. 
o índice global Eti (Enabling Trading In-
dex) é liderado por dois países asiáticos: 
singapura e Hong Kong, respectivamen-
te, com 5,97 e 5,57 pontos. os EUa apa-
recem no 16º lugar, a irlanda obtém o 15º 
posto, a França surge em 17º, a alema-
nha em 12º e a Holanda é 10º no índice 
global dos mais abertos ao comércio.

Portugal obtém as melhores classifi-

cações nos pilares que relacionam o 

“acesso ao mercado (interno e externo) 

e eficiência dos serviços alfandegários”, 

embora saia penalizado no aspecto dos 

procedimentos e transparência na ad-

ministração de fronteiras. 

o Eti tem em conta quatro grandes 

áreas, que incluem diversas variáveis, 

cada uma traduzindo maior ou menor 

vantagem competitiva: acesso ao mer-

cado, gestão de fronteiras, infra-estru-

tura de transportes e, por último, co-

municações e ambiente empresarial. 

APCOR com 
nova campanha 
internacional 

a associação Portuguesa de cortiça 
(aPcoR), e o Ministério da Economia 
e inovação (MEi), assinaram o contrato 
para a execução do projecto intercork 
– Promoção internacional da cortiça. 
orçado em 21 milhões de euros, o pro-
grama tem como objectivo a promoção 
da rolha de cortiça e dos materiais de 
construção e decoração. Para a promo-
ção da cortiça estão destinados 15 mi-
lhões de euros do montante total.
com uma duração de dois anos, a cam-
panha deverá arrancar no final de 2009 
e irá chegar a países como França, itália, 
Reino Unido, alemanha e EUa. os pú-
blicos-alvo a atingir são o consumidor, a 
grande distribuição, a indústria vinícola, 
os líderes de opinião, os media especiali-
zados e distribuidores e importadores de 
alguns mercados, entre outros. o pro-
jecto é apoiado em 80 por cento pelo 
programa compete – Programa opera-
cional Factores de competitividade do 
QREn e está inserido no Plano de apoio 
à indústria da cortiça (Paic).
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África do Sul*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola
C  caso a caso numa base restritiva.

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Antilhas Holandesas
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Arábia Saudita
C   carta de crédito irrevogável 

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

Argélia
C   sector público: aberta sem res-

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

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

Argentina
T   caso a caso.

Barein
C   aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Benim
C   caso a caso, numa base muito  

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

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

Bulgária 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Cabo Verde 
C  aberta sem condições restritivas.

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

Camarões
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Chile 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

China* 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Chipre 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Colômbia 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Coreia do Sul 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Costa do Marfim
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Costa Rica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Croácia
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro para 
12 meses. Redução da percen-
tagem de cobertura para 90 por 
cento. Limite por operação.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 
meses. Redução da percentagem 
de cobertura para 90 por cento. 
Limite por operação.

Cuba 
T  Fora de cobertura.

Egipto 
C  carta de crédito irrevogável

M/L  caso a caso.

Emirados Árabes Unidos
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Eslováquia
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Eslovénia 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Estónia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Etiópia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Gana
C   caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Guiné-Bissau
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial
C   caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Hungria
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Iémen
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Índia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Indonésia
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Irão
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  Garantia soberana. 

Iraque  
T  Fora de cobertura. 

Israel
C   carta de crédito irrevogável 

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

Jordânia
C  caso a caso.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Letónia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Líbano
C   clientes públicos: caso a caso 

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

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

Líbia
C   aberta, com eventual exigência 

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

soberana ou outra considerada 
adequada.

Lituânia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Macau
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malásia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malawi
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Malta
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Marrocos*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

México*
C  aberta sem restrições.

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

Moçambique
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

COSEC
no âmbito de apólices individuais  

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

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Taiwan
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Tanzânia
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Turquia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia 
C   carta de crédito irrevogável. 

Extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

M/L   Garantia bancária ou soberana. 
Extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

Uganda
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Uruguai
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Venezuela
C   clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

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

Legenda:
C  curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  todos os Prazos

* Mercado prioritário.

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

Montenegro
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Nigéria
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Oman
C  aberta sem condições restritivas.

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

Panamá
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Paquistão
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Paraguai
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Perú
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Polónia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Qatar
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

República Checa
C  aberta sem condições restritivas.

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

República Dominicana
C   aberta caso a caso, com eventual 

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

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

Roménia
C   Exigência de carta de crédito 

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

ou garantia soberana (decisão 
casuística).

Rússia
C   sector público: aberta sem restri-

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

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

S. Tomé e Príncipe
T  Fora de cobertura.

Senegal
C   Em princípio, exigência de 

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

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

Sérvia
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Singapura
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Síria
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Suazilândia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

no âmbito de apólices globais

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

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

tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
Encontram-se também fora de cobertura cuba, Guiné-Bissau, 
iraque e s. tomé e Príncipe. 
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a Portugalglobal e a cosEc apresentam-lhe uma tabela clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

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

alemanha
andorra
austrália
áustria
Bélgica
canadá
checa, Rep.
chipre
coreia do sul
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
EUa
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hong-Kong
irlanda
islândia
itália
Japão
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
noruega
nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
são Marino
singapura
suécia
suiça
taiwan
Vaticano

arábia saudita
Barein
Botswana
Brunei
chile
china
EaUa

Estónia
Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
México
oman
Polónia
Qatar
trind. e tobago

áfrica do sul
argélia
Bahamas
Barbados
Brasil
Bulgária
costa Rica
Dep/ter austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUae

Dep/ter Fra.f

Dep/ter n. Z.g

Dep/ter RUh

Hungria
ilhas Marshall
índia
israel
Letónia
Marrocos
Maurícias
Micronésia
namíbia
Palau
Panamá
Peru
Roménia
Rússia
tailândia
tunísia

aruba 
cazaquistão
colômbia 
croácia 
Egipto 
El salvador 
Fidji
Filipinas 
turquia
Uruguai
Vietname 

antilhas Holandesas
azerbeijão
cabo Verde
Dominicana, Rep.
Guatemala
indonésia
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Papua–nova Guiné
Paraguai
s. Vic. e Gren.
santa Lúcia
Ucrânia

albânia
angola
ant. e Barbuda
arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Butão
camarões
camboja
comores 
Djibouti
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Honduras
iemen
irão
Jamaica
Kiribati
Líbia
Madagáscar
Maldivas
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
nauru
nigéria
Paquistão
Quénia
samoa oc.
senegal
sri Lanka
suazilândia
tanzânia
turquemenistão
tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Zâmbia

afeganistão
argentina
Bielorussia
Bolívia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
campuchea
cent. af, Rep.
chade
congo
congo, Rep. Dem.
coreia do norte
c. do Marfim
cuba 
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné, Rep. da
Guiné-Bissau 
Haiti
iraque
Laos
Líbano
Libéria
Malawi
Mauritânia
Moldávia 
Myanmar
nepal 
nicarágua
níger 

Quirguistão
Ruanda
s. crist. e nevis
s. tomé e Príncipe 
salomão 
seicheles 
serra Leoa 
sérvia
síria 
somália 
sudão 
suriname 
tadzequistão
togo 
tonga 
Zimbabué 

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
* Não é aplicável o sistema de prémios mínimos, à excepção da Eslováquia, Hong-Kong e Taiwan.

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. 

Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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INVESTIMENTO DIRECTO  
DO EXTERIOR EM PORTUGAL 2005 2006 2007 2008 2008  

Jan./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. 09/08

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
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EXPoRtaçõEs DE BEns E sERViços

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS 2006 2007 2008
2008 

Jan./Abr.
2009 

Jan./Abr.
Var. 09/08
Jan./Abr.

Var. 09/08 
Jan./Mai.E

Exportações bens 34.511 37.589 37.961 13.380 9.741 -27,2% -26,9%

Exportações bens UE27 26.722 28.820 28.006 10.272 7.365 -28,3% -27,8%

Exportações bens Extra UE27 7.789 8.769 9.955 3.108 2.376 -23,6% -24,0%

Unidade: Milhões de euros        E - Estimativa AICEP

Exportações bens UE27 77,4% 76,7% 73,8% 76,8% 75,6% – –

Exportações bens Extra UE27 22,6% 23,3% 26,2% 23,2% 24,4% – –

Unidade: % do total

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

Espanha 26,5% -32,1% Angola 137 1,0

Alemanha 13,8% -25,1% Argélia 27 0,2

França 12,9% -25,3% Reino Unido -193 -1,4

Angola 7,8% 21,9% Singapura -221 -1,7

Reino Unido 5,4% -27,0% França -426 -3,2

Itália 4,0% -25,1% Alemanha -449 -3,4

Holanda 3,1% -30,6% Espanha -1.220 -9,1

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

Máquinas; Aparelhos 16,8% -36,0% Máquinas; Aparelhos -921 -6,9

Veículos, Out. Mat. Transporte 12,3% -33,0% Veículos, Out. Mat. Transporte -591 -4,4

Metais Comuns 7,9% -35,3% Metais Comuns -422 -3,2

Vestuário 7,3% -17,2% Combustíveis Minerais -400 -3,0

Plásticos, Borracha 6,1% -25,7% Plásticos, Borracha -205 -1,5

 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 Jul. 09

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

Exportações Bens e Serviços -0,4 -20,8 – -11,7 : -0,1 -21,5 : -1,2 -11,8 : 1,9 -14,2 : -0,9

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

Angola 31,6% 20,1% Angola 159 4,0

EUA 12,5% -39,4% Argélia 34 0,9

Suiça 4,0% -2,1% Malásia -149 -3,8

Argélia 3,3% 51,2% EUA -245 -6,2

Cabo Verde 3,0% -13,5% Singapura -295 -7,4

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

a área aircontec decorre a partir de 2011 na 
isH. Para além desta novidade, os visitantes 
podem encontrar fabricantes da indústria de 
tecnologia de ar condicionado, refrigeração e 
ventilação no novo hall da feira de Frankfurt, 
imediatamente adjacente a um novo edifício 
na entrada ocidental. Esta mudança, apoiada 
pelas principais associações e pelo conselho 
de consultoria da isH, dará um maior impacto 
à ligação da área da energia com eventos de 
tecnologias de aquecimento. assim, as tecno-
logias de ventilação, de ar condicionado e refri-

geração podem ser todas encontradas na isH.

na edição da isH 2009, cerca de 400 expositores 
na área aircontec apresentaram uma ampla va-
riedade de soluções inovadoras para a instalação 
de ar condicionado e cerca de 2.500 empresas 
estiveram representadas numa edição completa-
mente esgotada, que incluiu todos os líderes de 
mercado e de tecnologias do sector. a isH con-
tou com um total de mais de 200.000 visitantes 
profissionais e continua o caminho de sucesso 
que teve início há 50 anos.

ISH 2011
FeIra InTernaCIonaL de LoIçaS SanITárIaS, 
ServIçoS, energIa, TeCnoLogIa de ar 
CondICIonado e energIaS renováveIS

Local: Frankfurt (alemanha)
Data: 15 a 19 de Março de 2011
organização: Feira de Frankfurt

www.ish.messefrankfurt.com

susanne.eschbach@messefrankfurt.com

InTerTexTILe xangaI HoMe TexTILeS 2009

Mantendo uma área de exposição de 103.500 
metros quadrados, como no ano passado, a 
intertextile Xangai Home textiles continua a ser 
a maior feira de têxteis-lar na ásia. Para além 
disso, cerca de 500 expositores vindos de 19 
países e regiões já estão confirmados para o 
evento, incluindo novos fornecedores da índia 
e Malásia. Uma das novidades na edição deste 
ano é o agrupamento dos mais famosos forne-
cedores de têxteis-lar vindos de todo o mundo 
em zonas de produto relevante. outra novidade 
será a inclusão de marcas internacionais na área 
Brand Bedding and towelling. Mais de 60 mar-
cas locais e internacionais seleccionadas estarão 
em exposição neste hall, onde também estará a 
empresa portuguesa B. sousa Dias.

Para tirar partido das oportunidades de merca-
do disponíveis na china, fabricantes de cortinas 
e estofos estarão reunidos em zonas de produto 

para apresentarem as suas inovações perto de 
grupos internacionais e dos pavilhões da ale-
manha, Paquistão, taiwan e turquia. além dis-
so, os expositores individuais europeus ficarão 
agrupados em áreas internacionais.

apesar da desaceleração da economia global, 
prevê-se que o produto interno bruto da china 
mantenha um crescimento de 6,5 por cento em 
2009. Mais importante ainda: as importações 
de têxteis-lar nos primeiros dois meses do ano 
cresceram 72 por cento comparando com igual 
período do ano passado. também aumentou o 
poder de compra dos chineses, em especial das 
novas gerações, que têm mais rendimentos dis-
poníveis para artigos para o lar.

a intertextile Xangai Home textiles decorre em 
paralelo com a Yarn Expo autumn, feira de fios 
e tecidos, no centro de Exposições de Xangai.

Local: Xangai (china)
Data: 25 a 27 de agosto de 2009
organização: Feira de Frankfurt
Para mais informações e fotos sobre a intertextile Xangai aceda ao site

www.heimtextil.messefrankfurt.com

telly.cheuk@hongkong.messefrankfurt.com

http://www.ish.messefrankfurt.com
mailto:susanne.eschbach@messefrankfurt.com
http://www.heimtextil.messefrankfurt.com
mailto:telly.cheuk@hongkong.messefrankfurt.com
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TURKEYBUILD ANCARA
Feira Internacional da Construção
Data: 1 a 4 de Outubro de 2009
Local: Ancara (Turquia)
Organização: The Building Information 
Center
turkeybuild@yrm.net

www.yemfuar.com

IBA
Feira Internacional de Equipamentos 
para Padaria e Pastelaria
Data: 3 a 9 de Outubro de 2009
Local: Dusseldorf (Alemanha)
Organização: GHM – Gesellschaft
messe@ghm.de

www.handwerksmessen.de

PIR
Exposição de Artigos, Tecnologias  
e Equipamentos para o Sector  
da Alimentação Pública
Data: 1 a 10 de Outubro de 2009
Local: Moscovo (Rússia)
Organização: Sokolniki
v_v@exposokol.ru

SAUDI BUILD
Feira de Construção, Manutenção  
e Interiores
Data: 4 a 7 de Outubro de 2009
Local: Riade (Arábia Saudita)
Organização: Riyadh Exhibitions Co. Ltd.
info@recexpo.com

www.recexpo.com

EMO
Exposição Internacional  
de Máquinas-Ferramenta
Data: 5 a 10 de Outubro de 2009
Local: Milão (Itália)
Organização: CEU – Centro  
Esposizioni Unimi SPA
info@emo-milan.com

BIOTECHNICA
Exposição Internacional de Biotecnologia
Data: 6 a 8 de Outubro de 2009
Local: Hannover (Alemanha)
Organização: Deutsche Messe AG
info@messe.de

AGROENERGY
Feira Internacional de Tecnologias  
para Produção e Distribuição de Energias
Data: 6 a 8 de Outubro de 2009
Local: São Paulo (Brasil)
Organização: CIPA
cipa@cipanet.com.br

www.cipanet.com.br

FeIraS InTernaCIonaIS

RHVAC
Exposição Internacional de Refrigeração, 
Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado
Data: 7 a 11 de Outubro de 2009
Local: Banguecoque
Organização: Ministry of Commerce
depbkk@inet.co.th

HOSPITAL
Feira Internacional  
de Equipamento Médico
Data: 7 a 9 de Outubro de 2009
Local: São Petersburgo (Rússia)
Organização: Primexpo
webmaster@primexpo.ru

www.primexpo.ru

LIBER
Feira Internacional do Livro
Data: 7 a 9 de Outubro de 2009
Local: Madrid (Espanha)
Organização: IFEMA

www.ifema.es

FUTURECOM
Exposição de Produtos e Serviços  
de Telecomunicações
Data: 13 a 16 de Outubro de 2009
Local: São Paulo (Brasil)
Organização: Provisuale Participações Ltda.
ediane.ponde@provisuale.com.br

www.futurecom.com.br

LINEAPELLE
Feira de Curtumes e Componentes  
para a Indústria de Calçado  
e Marroquinaria
Data: 13 a 15 de Outubro de 2009
Local: Bolonha (Itália)
Organização: Trendselection

www.linepelle-fair.it

mailto:turkeybuild@yrm.net
http://www.yemfuar.com
mailto:messe@ghm.de
http://www.handwerksmessen.de
mailto:v_v@exposokol.ru
mailto:info@recexpo.com
http://www.recexpo.com
mailto:info@emo-milan.com
mailto:info@messe.de
mailto:cipa@cipanet.com.br
http://www.cipanet.com.br
mailto:depbkk@inet.co.th
mailto:webmaster@primexpo.ru
http://www.primexpo.ru
http://www.ifema.es
mailto:ediane.ponde@provisuale.com.br
http://www.futurecom.com.br
http://www.linepelle-fair.it
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escritórios

representações

áFrICa do SUL / Joanesburgo

CHIna, rePÚBLICa PoPULar da  
/ Pequim

CoreIa do SUL / Seul

dInaMarCa / Copenhaga

eMIradoS áraBeS UnIdoS 
/ Dubai

S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Nova Iorque

Copenhaga

Berlim

Haia

Bruxelas

Dublin

Londres

Paris

Milão

Vigo

Barcelona

Praia

Rabat

São Paulo

Santiago do Chile
Buenos Aires

Argel
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Madrid

Mérida

BraSIL / São Paulo

BÉLgICa / Bruxelas

áUSTrIa / Viena

argenTIna / Buenos Aires

argÉLIa / Argel

angoLa / Luanda

aLeManHa / Berlim

CaBo verde / Praia

Canadá / Toronto

CHILe / Santiago do Chile

CHIna, rePÚBLICa PoPULar da 
/ Xangai

Caracas



eSPanHa / Madrid

eSPanHa / Barcelona

eSTadoS UnIdoS da aMÉrICa 

/ Nova Iorque

eSTadoS UnIdoS da aMÉrICa 

/ S. Francisco

FInLÂndIa / Helsínquia

França / Paris

HoLanda / Haia

HUngrIa / Budapeste 

ÍndIa, rePÚBLICa da / Nova Deli

IrLanda / Dublin

ISraeL / Telavive

ITáLIa / Milão

JaPÃo / Tóquio

MaCaU / Macau  

MarroCoS / Rabat

MÉxICo / Cidade do México

MoçaMBIQUe / Maputo

norUega / Oslo

PoLÓnIa / Varsóvia

reIno UnIdo / Londres

rePÚBLICa CHeCa / Praga 

roMÉnIa / Bucareste

rÚSSIa / Moscovo 

SIngaPUra / singapura

SUÉCIa / Estocolmo

SUÍça / Zurique

TUnÍSIa / Tunes

TUrQUIa / Ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

Oslo Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

Ancara

Telavive

Dubai

Pequim

Nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura
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eSPanHa / Mérida

eSPanHa / Vigo

Atenas

grÉCIa/ Atenas

veneZUeLa / Caracas

Tripoli

LÍBIa / Tripoli

Istambul

TUrQUIa / Istambul
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BooKMaRKs

Eis um livro que explica, de forma simples 
e optimista, como a economia nos afecta 
diariamente, mesmo que não saibamos 
como funcionam os seus mecanismos 
quase desconcertantes (para a maioria 
dos cidadãos), mas que nos tocam a to-
dos quando algo acontece no intrincado 
mundo da economia global. o seu autor, 
o novo guru da economia, em Janeiro de 
2008 escreveu um relatório intitulado a 
crise ninja, que se transformou na me-
lhor e mais clara explicação sobre a pri-
meira grande crise financeira do século 
XXi, o que lhe permitiu tornar e econo-
mia e a linguagem financeira acessíveis 
a todas as pessoas, sejam elas decisores, 
empresários ou cidadãos. Responde, as-
sim, “à maneira do Leopoldo”, a todas 
as questões que se colocam quando 
tentamos entender a complexidade do 
mundo em que vivemos do ponto de vis-

autor: Leopoldo abadía

Editor: Planeta

ano: 2009

as técnicas de marketing tradicional já 
não respondem de forma eficaz aos no-
vos comportamentos dos consumido-
res, que estão mais informados, exigem 
respostas imediatas e dispõem de novas 
ferramentas que lhes permitem intera-
gir com as marcas. ao contrário do que 
acontecia no passado ainda recente, os 
novos consumidores querem estar “en-
volvidos” nas políticas comerciais e de 
marketing das empresas. É aqui que en-
tra o Blended Marketing, que integran-
do os meios interactivos (on-line) com 
os meios físicos (off-line), permite às 
empresas dar uma resposta adequada 
às exigências dos consumidores. 
neste sentido, coexistindo com o Mer-
cator (obra com um enfoque prag-
mático das estratégias e tácticas mais 
actualizadas e com uma visão global 
de todas as actividades do marketing 
numa lógica de “a a Z”), os autores 
procuram no b-Mercator – Blended 
Marketing complementar e aprofundar 

a CrISe nInJa
e outros mistérios da economia actual

áreas específicas do marketing, fun-
damentalmente a pensar nos gestores 
que possuem um background e uma 
experiência profissional relevantes. o 
resultado é terem dado ao prelo uma 
obra claramente inovadora em matéria 
de Blended Marketing e Processos.
o b-Marcator recebeu, entre outros, os 
contributos de académicos, gestores, 
profissionais de marketing, alunos de 
pós-graduações e mestrandos do isctE.
a obra, muito ilustrada e com uma boa 
mancha de leitura, encontra-se dividi-
da em três partes numa perspectiva de 
fusão das actividades de marketing tra-
dicional e de marketing digital, forne-
cendo uma visão integrada que permi-
te obter maior vantagem competitiva, 
diferenciação e valor para os clientes.

autores:  Vários

Editor: Dom Quixote 

ano: 2009

b-MerCaTor
BLEnDED MaRKEtinG

ta da economia actual. abadía tem tido 
uma excelente receptividade à sua obra, 
que vendeu em Espanha mais de 150 mil 
exemplares e que provocou uma corrida 
à net, a qual se traduz em 3 milhões de 
visitas ao seu ‘blogue’ (www.leopoldoa-
badia.com), um milhão de referências no 
Google e quase dois milhões de visitas ao 
seu vídeo no You tube.
Leopoldo abadía, que nasceu em sara-
goça em 1933, é doutorado em enge-
nharia industrial, itP Harvard Business 
school e foi professor no instituto de 
Estudos superiores da Empresa (iEsE) 
durante mais de trinta anos.

http://www.leopoldoabadia.com/
http://www.leopoldoabadia.com/
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