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A rentrée da nossa revista destaca te-
mas marcantes que têm em comum os 
negócios à escala internacional.
 
Desde logo, o empreendimento do 
Parque das Nações, onde teve lugar a 
última exposição mundial do século 
XX – a EXPO 98 – evento emblemáti-
co que projectou internacionalmente 
a imagem de um Portugal moderno e 
inovador, voltado para o futuro. Hoje, 
este espaço urbanisticamente recupe-
rado, que transformou, modernizou 
e valorizou uma parte significativa da 
frente ribeirinha de Lisboa, situada na 
zona Norte, é um caso de sucesso e de 
estudo, que conferiu visibilidade e noto-
riedade global à capacidade portuguesa 
para criar e liderar grandes projectos.
 
A extensa entrevista de Rolando Bor-
ges Martins, presidente do Grupo Par-
que EXPO, dá conta da concretização 
dos projectos de renovação urbana e 
de requalificação ambiental do terri-
tório português e do seu diversificado 
processo de internacionalização, bem 
como do importante  know-how acu-
mulado pela actividade do grupo, no-
meadamente no antes e no depois da 
EXPO 98, o que potencia o sucesso da 
sua estratégia nos mercados externos.
 
O dossier de análise dos mercados da 
Suécia (parceiro comercial tradicional 
de Portugal) e da Noruega (relaciona-
mento económico estável entre ambos 
os países embora por agora pouco 
expressivo) mostra no entanto o po-
tencial para as empresas portuguesas 
em matéria de novas oportunidades de 
negócios nestes países, nomeadamen-
te nas áreas de bens de equipamento, 
energias renováveis, saúde e TIC.
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Novos mercados 
Novos negócios

No âmbito dos mercados extra-euro-
peus destacamos o périplo de Basílio 
Horta, presidente da aicep Portugal 
Global, ao Brasil, Moçambique e África 
do Sul. No Brasil marcou presença no 
Encontro de Empresários para a Coo-
peração Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portu-
guesa, onde defendeu a importância 
de Portugal como parceiro de negócios 
e do relacionamento tripartido com os 
países da CPLP, relativamente à China.  
Em 2010, o encontro realizar-se-á em 
Lisboa, o que significa um virar de pá-
gina no relacionamento entre Portugal 
e o Fórum China/CPLP. Em Moçambi-
que, no espaço da FACIM, desafiou os 
empresários portugueses a apostarem 
neste país africano, posicionando-se 
ali como os primeiros em matéria de 
investimento estrangeiro. Na África 
do Sul, participou em encontros com 
agentes económicos públicos e priva-
dos, tendentes a abrir novas janelas  
para a economia e para os empresá-
rios portugueses.  
 
A importância dos negócios em língua 
portuguesa, no âmbito da CPLP, são 
igualmente enfatizados num artigo de 
opinião de Rômulo Alexandre Soares, 
presidente do Conselho das Câmaras 
Portuguesas de Comércio no Brasil, 
para o qual, num ambiente de coo-
peração internacional, há ainda muito 
que fazer, nomeadamente nas relações 
culturais e económicas entre Portugal, 
Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe, países relativamente 
próximos e ligados pelo Atlântico.
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Parque das nações
aponta para o futuro 
A EXPO 98 – a última exposição mundial do século XX – revolucionou 
urbanisticamente a zona oriental da capital portuguesa e colocou Lisboa 
no centro das atenções do planeta, enchendo de justificado orgulho os 
portugueses. Hoje, o Parque das Nações não é apenas um empreendimento 
exemplar e bem sucedido, procurado como espaço de habitação, lazer, 
cultura e negócios, mas também por empresas nacionais e internacionais que 
ali se querem instalar seduzidas pelas virtudes da nova cidade à beira-rio.
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“A EXPO 98 constitui-se como 
uma ambiciosa plataforma 
temática, que colocava os 
oceanos, a sua biodiversidade 
e a sua função no equilíbrio 
planetário no epicentro do 
evento mundial, realçando 
uma nova ética nas relações 
da humanidade com o meio 
ambiente.”

a ideia de organizar em Lisboa uma 
exposição internacional nasceu nos pri-
meiros meses de 1989, para celebrar 
– com a dimensão de uma grande festa 
universal – o quinto centenário das via-
gens dos navegadores portugueses dos 
séculos XV e XVI. Contudo, o conceito 
evoluiu de uma óptica estritamente his-
toricista, para uma ambiciosa platafor-
ma temática, que colocava os oceanos, 
a sua biodiversidade e a sua função no 
equilíbrio planetário no epicentro do 
evento mundial, realçando uma nova 
ética nas relações da humanidade com 
o meio ambiente, mais adequada à 
agenda política do século XXI. 1993 foi 
uma fase de concepção e desenvolvi-
mento. os anos de 1995 e 1996 foram 
de consolidação e construção.  

EXpo 98 
11 anOs dePOIs
A EXPO 98 decorreu de 22 de Maio a 30 de Setembro em 1998, no Parque das Nações, 
com pavilhões temáticos, espectáculos, olharapos, Acqua Matrix e muito mais. Foi 
visitada por cerca de 10 milhões de pessoas, entre as quais reis e rainhas e outros 
notáveis, e transformou por completo a zona oriental de Lisboa.  

tornou-se claro que era necessário evitar 
o desperdício que representaram as expo-
sições internacionais do século XX, procu-
rando-se agora transformar em coisa útil 

e com futuro o acontecimento festivo. 
foi este conceito de evento útil para a ci-
dade, para o país e para a comunidade 
internacional que fez com que a opção 
do local tenha recaído na zona oriental de 
Lisboa, uma vasta área degrada e poluída 
junto ao rio tejo, com 330 hectares, antes 
ocupada por diversas infra-estruturas in-
dustriais e portuárias: edifícios em ruínas, 
velhos tanques de combustível, cemité-
rios de sucata, contentores marítimos 
empilhados, extensas zonas poluídas. 

os trabalhos de regeneração e requa-
lificação abrangeram, entre outros tra-
balhos, a descontaminação dos solos e 
das águas subterrâneas, o saneamen-
to, despoluição e regularização da par-
te terminal do rio trancão, a instalação 
das redes de água quente e fria, a re-
colha de lixo por sucção, água potável, 
redes eléctricas e de telecomunicações 
em fibra óptica, redes de esgotos e 
estações elevatórias, intervenções que 
transformaram completamente esta 
área, colocando-o entre as mais nobres 
e modernizadas da cidade de Lisboa. 

pavilhões temáticos  
e outros espaços 
o pavilhão do futuro, que durante a 
exposição teve como tema o futuro dos 
oceanos, é hoje o Casino Lisboa. Inau-
gurado em 2006, o casino encontra-se 
localizado junto ao tejo, num edifício 
em que predomina o minimalismo de 
uma arquitectura depurada. É também 
um espaço de entretenimento que dis-
põe de galeria de arte, um teatro, di-
versos bares e restaurantes, que ofere-
cem diferentes ambientes. 
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Já o pavilhão do Conhecimento dos Ma-
res é hoje um espaço de divulgação do 
saber científico, tendo-se transformado 
no pavilhão do Conhecimento/Ciência 
Viva. Este pavilhão, que abriu ao público 
em 1999, tornou-se um avançado mu-
seu interactivo de ciência e tecnologia.

o teatro Camões, propriedade do Minis-
tério da Cultura, permanece como sala 
de espectáculos. Da autoria do Gabine-
te de arquitectura risco, sob a direcção 
do arquitecto Manuel Salgado, este edi-
fício tem uma presença forte e simbólica 
nesta zona da cidade dedicada ao lazer 
e à fruição dos espaços livres.

o pavilhão da utopia é hoje o pavi-
lhão atlântico, a maior sala de espec-

táculos do país, com uma capacidade 
para mais de 12 mil pessoas e por isso 
acolhe os maiores eventos musicais, 
mantendo uma agenda sempre pre-
enchida. o seu conceito arquitectu-
ral – poupança energética, eficácia de 
gestão e qualidade ambiental – con-
quistam não só os visitantes nacionais 
como também os técnicos e especialis-
tas a nível internacional.

o oceanário de Lisboa – um dos maio-
res aquários do mundo – é o mais em-
blemático dos pavilhões da EXpo 98, 
continuando a ser visitado anualmente 
por um milhão de pessoas. tornou-se 
o primeiro aquário público da Europa 
a receber Certificações de Qualidade 
9001 e 14001, tendo sido distingui-

do com o prémio EMaS – Eco-Mana-
gement and audit Scheme (2005) e 
com o prémio Chiara’98 per le Scienze 
(1998). o oceanário possui mais de 
oito mil animais e plantas de 500 es-
pécies diferentes, tendo sido visitado, 
até ao final de 2007, por 12 milhões de 
pessoas, o que lhe valeu a Medalha de 
Mérito turístico.
 
na antiga porta do oriente da EXpo, 
funciona hoje o Centro Comercial Vas-
co da Gama, mesmo junto à gare inter-
modal de Lisboa ou Gare do oriente, 
construída para apoio à EXpo 98 mas 
também com o objectivo de se tornar o 
principal interface de transportes da ci-
dade, com estação de caminhos de fer-
ro, de metropolitano, acesso facilitado às 
principais vias rodoviárias da zona e uma 
grande área de parqueamento. a auto-
ria do projecto é do arquitecto e enge-
nheiro espanhol Santiago Calatrava, que 
a “modelou” em betão, vidro e aço. 

Entre os espaços da exposição que se 
encontram em fase de reutilização ou 
reabilitação, estão a Marina e a Zona de 
Exibição náutica, onde esteve atracada 
a fragata D. fernando II e Glória, um 
belo veleiro que foi restaurado nos anos 
90 e que no passado serviu de modelo 
a muitos pintores, como o rei D. Carlos. 
Há ainda a torre Vasco da Gama, com 
145 metros de altura e um miradouro 
de fabulosa vista panorâmica. a torre 
encontra-se encerrada ao público, es-
tando a ter lugar a construção de um 
luxuoso hotel, o Gama royal Hotel, de 
21 andares na torre, edifício que se de-
senvolve em duas partes, semelhantes 
às velas de um barco. 

um exemplo de reutilização progra-
mada são as actuais instalações da fIL 
– feira Internacional de Lisboa. antes 
situadas na Junqueira, encontram-se 
agora no parque das nações desde o 
final da EXpo 98. o seu espaço amplo 
e inovador foi projectado não apenas 
para servir o evento da feira universal 
mas para posteriormente se tornarem 
as instalações da nova fIL, inauguradas 
em Março de 1999. a fIL organiza cerca 
de 30 feiras anuais, aluga e vende servi-
ços técnicos, quer a nível nacional como 
internacional, sendo um dos pólos mais 
dinâmicos do parque das nações. 
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Muitos dos que vivem ou se passeiam 
actualmente no parque das nações, 
não imaginam que esse novo espaço 
da cidade de Lisboa nasceu nos ter-
renos degradados da zona oriental, 
numa frente de 5 quilómetros junto ao 
tejo. a intervenção, iniciada em 1993, 
transformou profundamente esta parte 
da cidade, revitalizando e urbanizando 
com enorme sucesso esses terrenos, 
com uma notável requalificação do 
ambiente em toda a área e com as in-
fra-estruturas tecnologicamente mais 
avançadas da cidade de Lisboa. 

parQuE DaS naÇÕES
uMa CIdade dO sÉCuLO XXI
No princípio foi a EXPO 98. Hoje, no Parque das Nações, uma mega-urbanização 
planeada e construída de raiz a partir do espaço da última exposição mundial do 
século XX, edificam-se e instalam-se equipamentos, iniciam-se negócios, vivendo ali 
mais de 20 mil residentes em cerca de 6 mil apartamentos. Uma “cidade” cada vez 
mais procurada por empresas nacionais e internacionais.  

Este espaço regenerado e requalifica-
do não só acolheu a exposição mun-
dial em Lisboa – a EXpo 98 – como 
se fez “cidade” dentro da cidade, 
transformando-se num território or-
denado em que coexistem habitação, 
serviços, comércio, cultura e lazer, 
componentes urbanísticas que se 
integram plenamente na vida quoti-
diana da cidade e num espaço cada 
vez mais preferido por quem procu-
ra práticas associadas à qualidade de 
vida, como sejam um passeio ou um 
desporto junto ao rio. 

o espaço é moderno e inovador, não só 
pelo respeito ambiental em que se de-
senvolve mas também por apresentar 
uma concepção pioneira de vida urbana, 
que corresponde actualmente ao novo 
conceito dos grandes eventos interna-
cionais, de que foi paradigma a EXpo 
98. São espaços criados numa óptica de 
investimento durável e sustentável, cada 
vez menos associados a “cidades” e a 
eventos efémeros e cada vez mais plane-
ados para funcionarem como catalizado-
res de reconversão e renovação de partes 
significativas do tecido urbano. 
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por isso, o modelo desenvolvido no par-
que das nações coloca em destaque a 
inovação tecnológica e um novo modo 
de planear, construir e habitar o espaço 
citadino, impulsionadores de soluções 
urbanísticas originais e novos estilos de 
vida. o projecto inicial deu oportunida-
de a que fosse criada uma cidade nova, 
em que a arquitectura, nas suas mais 
variadas expressões, se destacasse pela 
criatividade, ousadia e inovação. Exem-
plos disto são edifícios como o pavilhão 
de portugal, o teatro Luís de Camões, 
a torre Vasco da Gama, a Estação do 
oriente e as âncoras urbanísticas como 
o oceanário de Lisboa, o Centro Vasco 
da Gama, o pavilhão atlântico e a feira 
Internacional de Lisboa (fIL).

o parque das nações, com as suas 
infra-estruturas, equipamentos e pro-
jecto imobiliário de elevada qualidade 
ambiental, permitiu criar e consolidar 
a imagem de uma “cidade ideal” para 
se viver e trabalhar, que embora tenha 
elevados custos de exposição, tende a 
funcionar garantindo um espaço que 
está na moda e que satisfaz as necessi-
dades dos seus residentes-alvo. 

Desde o início, o projecto de urbanização 
teve como objectivo a melhoria e a sus-
tentabilidade da qualidade do ambiente 
urbano. para tal, elaborou um projecto 
de arborização sobre o qual toda a in-
tervenção paisagística se centrou. nesta 
intervenção incluem-se, não só os jardins, 
mas também os parques, logradouros, 
rotundas, praças e vias envolventes.

Esta nova rede de acessibilidades per-
mite a conjugação dos vários modos de 
transporte e de grandes infra-estrutu-
ras viárias e ferroviárias (ponte Vasco da 
Gama, variante à auto-estrada do nor-
te, Circular regional Interior de Lisboa- 
CrIL, linhas ferroviárias suburbanas, 
metropolitano, rede viária da cidade), a 
qual foi potenciada pela construção de 
uma estação inter-modal de transpor-
tes, a Estação oriente.

capital tornou-se, assim, num espaço de 
lazer competitivo, oferecendo de forma 
integrada jardins, relvados, esplanadas, 
áreas comerciais, restaurantes, bares e 
discotecas, passando a ser um destino 
obrigatório para muitos lisboetas e mes-
mo para os moradores de outras cidades 
próximas da capital, como a amadora, 
Sintra ou alcochete. 

Investimento,  
empresas e serviços 
o nascimento, edificação e consolidação 
do parque das nações representaram 
investimentos avultados. Contudo, em 
2008, a parque EXpo, empresa gestora 
do empreendimento, reduziu o endivida-
mento bancário em 54 milhões de euros, 
tendo dado continuidade à concepção e 
gestão de projectos de intervenção urba-
na e valorização ambiental diversificados, 
o que representou um aumento de pro-
veitos próximo dos 6 milhões de euros. 
uma clara evolução na amortização: dos 
473 milhões de euros no início de 2005, 
houve uma redução muito significativa 
para 239 milhões de euros no final de 
2008. o elevado investimento justifica-
se, dada a opção em matéria de infra-
estruturas de alta qualidade, claramente 
inovadoras, antecipadoras do futuro e 
que proporcionam uma elevada eficiên-
cia na prestação dos serviços urbanos, o 
que constitui a base da competitividade 
de actividades terciárias. 

além da zona habitacional, cada vez mais 
procurada, verifica-se um assinalável cres-

“O Parque das Nações, com 
as suas infra-estruturas, 
equipamentos e projecto 
imobiliário de elevada 
qualidade ambiental, permitiu 
criar e consolidar a imagem 
de uma “cidade ideal” para se 
viver e trabalhar.”

a urbanização expandiu-se para Sul, 
cresceu organicamente e hoje tem a lo-
tação residencial quase esgotada. a par-
que EXpo 98, Sa comercializou 95 por 
cento de uma área bruta de construção 
próxima de 2.500.000,00 metros qua-
drados, tornando-se responsável pelo 
mais relevante caso de sucesso na histó-
ria da política urbanística em portugal. 
na realidade, o parque das nações trans-
formou-se também num dos espaços de 
lazer mais procurados de Lisboa, pas-
sando por ele, mensalmente, mais de 2 
milhões de visitantes. Este novo pólo da 
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cimento do nível de fixação de serviços e 
de escritórios de grandes empresas e de 
pME, o que faz do parque das nações 
uma das zonas de Lisboa mais movi-
mentadas e mais dinâmicas do mercado 
imobiliário. Seguindo a tendência para se 
localizarem em espaços mais modernos e 
com maior flexibilidade de uso, numero-
sas empresas nacionais e internacionais, 
como a adidas, auto Contact, Britalar, 
Carlife, Distrilogie, Giad, Inland, Keller, 
Lufthansa, Martifer, Bombardier, refer, 
Creative Minds, Grupo Cenor, rockbuil-
ding, Whirlpool, Diageo, red Bull e team 
View, entre outras, já se encontram insta-
ladas no parque das nações. 

Esta tendência, segundo os analistas, 
irá intensificar-se durante os próximos 

anos dado que decorre da procura de 
espaços energeticamente certificados, 
sustentáveis e mais eficientes, que 
traduzam as recentes políticas de re-
conversão, reabilitação e revalorização 
urbanas. as empresas que se instalam 
no parque das nações pretendem con-
jugar eficiência e modernidade dos edi-
fícios com a excelente localização e as 
boas acessibilidades. 

Em 2008, o mercado de escritórios em 
Lisboa entrou no ciclo mais dinâmico dos 
últimos cinco anos, movimento de rea-
nimação que se verificou principalmen-
te na zona do parque das nações, e em 
que apenas seis edifícios representaram 
um terço das novas operações. nesta 
medida, a actual zona oriental de Lisboa 
tornou-se, sem dúvida, a mais dinâmica 
do momento, seguida pela 2ª Circular/
Campo Grande e, em terceiro lugar, pela 
do oeste, Zona 6/oeiras. 

sucesso notável, outras empresas apos-
tam forte nesta zona, como sejam a 
novabase, empresa de tecnologias e 
Sistemas de Informação, cuja superfície 
de ocupação constitui uma das maio-
res transacções de arrendamento de 
escritórios em Lisboa, e a Diageo, uma 
multinacional que resultou da fusão da 
Guinness e da GrandMet, e que está 
presente em mais de 180 países, sendo 
líder mundial no sector de bebidas pre-
mium. Muitas destas empresas seguem 
a nova tendência do mercado imobili-
ário de escritórios em Lisboa, caracte-
rizada pelo arrendamento de grandes 
áreas a uma só entidade. 

Equipamentos sociais importantes, assi-
nados por prestigiados arquitectos, estão 
igualmente instalados no parque das na-
ções, como o Hospital Cuf Descobertas 
(do grupo José de Mello, com arquitec-
tura de rui Maia), a Escola Superior de 
Enfermagem artur ravara (arquitectura 
de teresa frança), a Escola Superior de 
tecnologia da Saúde de Lisboa (arquitec-
tura de teresa frança) ou a Escola Básica 
1,2,3 e Jardim de Infância Vasco da Gama 
(arquitectura de otília Santos e pancada 
Correia). ou modernas unidades hotelei-
ras, como o Hotel olissippo oriente, Ho-
tel tivoli tejo (Grupo Espírito Santo, com 
arquitectura de Lima Soares e teixeira 
pinto), Hotel tryp oriente (ex-Meliá Con-
fort oriente, com arquitectura de Manuel 
Magalhães) ou o Hotel VIp Executive art’s 
(arquitectura de frederico Valsassina).

também o novo campus da Justiça, re-
centemente inaugurado no parque das 
nações, transfere para este espaço tri-
bunais, departamentos de investigação 
e acção penal, conservatórias, institu-
tos, direcções-gerais e a Inspecção-Ge-
ral da Justiça, num total de 25 serviços, 
que concentrarão cerca de 2.400 ma-
gistrados e funcionários de Justiça dis-
tribuídos por 11 edifícios, que alojam 
21 tribunais e serviços. Este conjunto de 
valências já estão a funcionar no office 
park Expo, resultado de um fundo lan-
çado pela norfIn, que desenvolveu de 
raiz um parque de escritórios integrado 
e moderno com uma área de constru-
ção total com cerca de 200.000 metros 
quadrados, dos quais 65.000 acima do 
solo. o empreendimento encontra-se 
totalmente arrendado ao Ministério da 
Justiça e ao El Corte Inglês. 

“As empresas que se instalam 
no Parque das Nações 
pretendem conjugar eficiência 
e modernidade dos edifícios 
com a excelente localização e 
as boas acessibilidades.” 

além da fIL, que ao mudar da Junquei-
ra para o parque das nações duplicou 
o número de frequentadores, empre-
sas e stands, e o Centro Comercial 
da SonaE, que constitui um caso de 



Rolando Borges Martins fala de um “olhar público” sobre o território, muito 
peculiar da Parque EXPO, adquirido na concepção e realização da EXPO 
98 e nas intervenções do programa Polis e que a empresa já exporta em 
larga escala para diversas latitudes. A renovação urbana e a requalificação 
ambiental, executadas com reconhecida competência na parte oriental 
de Lisboa e replicadas agora pelo mundo fora noutros territórios com 
potencial de desenvolvimento, são a marca distintiva da sua estratégia de 
internacionalização, avaliada na entrevista com o seu presidente e futuro 
comissário da presença de Portugal na EXPO Xangai 2010. 

Rolando Borges Martins
Presidente da Parque EXPO

“A PARque eXPO já é uMA MARcA 
de sucessO A nível MundiAl”
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A internacionalização da Parque EXPO foi um 
objectivo da empresa desde o início da sua actividade 
ou surgiu como uma segunda missão, depois do 
grande êxito da exposição de Lisboa, como forma 
de viabilizar o seu futuro e de fazer face aos 
compromissos assumidos para assegurar a realização 
daquele evento? 

A Parque EXPO atravessou, desde o final da Exposição Mun-
dial de Lisboa de 1998, um processo complexo de reconver-
são empresarial, que se traduziu na redefinição da sua missão, 
na gradual evolução do seu core business e consequente alte-
ração do seu posicionamento institucional. A internacionaliza-
ção surgiu como uma consequência natural deste novo posi-
cionamento, centrado na requalificação urbana e valorização 
de territórios, e claramente como uma segunda missão, não 
com o propósito específico de viabilização da empresa, embo-
ra também tenha contribuído para a sua sustentabilidade. O 
objectivo principal da internacionalização é, assim, fomentar a 
partilha de conhecimentos e experiências, a partir dos projec-
tos realizados em Portugal, nomeadamente o Parque das Na-
ções, e alavancar o potencial de exportação de competências 
nacionais, capitalizando o know-how adquirido.

Qual o conceito estratégico seguido pela empresa nos 
mercados externos?

A Parque EXPO é um instrumento das políticas públicas de 
ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento ur-
bano, apoiando o Governo na concepção de programas de 
implementação dessas políticas e actuando como veículo da 
sua operacionalização. O desenvolvimento sustentável, que 
actualmente é referência para o desenvolvimento económi-
co, a coesão social e a valorização ambiental, determina a 
orientação estratégica para as intervenções no território em 
Portugal e, também, no estrangeiro. Neste campo, consi-
derando a universalidade da política de desenvolvimento 
sustentável, a missão da Parque EXPO a nível internacional 
tira partido dessa oportunidade e promove a exportação de 
competências nacionais. 

A Parque EXPO está particularmente vocacionada para inter-
vir em territórios de larga escala, preferencialmente através 
de parceiros locais e para clientes maioritariamente públicos 
ou com uma visão pública, que sejam detentores ou tenham 
jurisdição sobre os territórios a merecer transformação. Fa-
lamos sobretudo de territórios degradados (brownfields), de 
territórios com potencial de desenvolvimento e expansão 
urbana, ou tecidos urbanos (centros históricos ou frentes 
ribeirinhas, por exemplo) a carecer de requalificação.

“A Parque EXPO é um instrumento das 
políticas públicas de ambiente, ordenamento 
do território e desenvolvimento urbano...”

Quais os pontos fortes da empresa face à concorrência?

Os pontos fortes identificados da Parque EXPO (PE) relacio-
nam-se com o seu “olhar público” sobre o território, com 
o saber e experiência acumulados na concepção e realiza-
ção da EXPO 98 e do Parque das Nações, e de seguida, 
das intervenções no Programa Polis. Foram estes os projec-
tos a nível nacional que nos permitiram desenvolver uma 
abordagem estratégica e operacional integradora. A PE tem 
experiência na montagem e concretização de grandes ope-
rações integradas (conceito, planeamento, financiamento, 
execução, controlo e gestão urbana), traduzindo um capital 
de conhecimento multidisciplinar na gestão de projectos de 
revalorização urbana e requalificação ambiental. De referir 
a este respeito, que PE é a única entidade pública nacional 
certificada ao abrigo da norma NP EN ISO 9001:2000 nas 
áreas da Prospecção, Concepção e Gestão de Projectos de 
Renovação Urbana e de Requalificação Ambiental.

Esta dimensão e capacidade operacional constitui um dos 
motivos de contratação da Parque EXPO, cuja prestação 
se diferencia de um “normal” gabinete de estudos por ter 

Cidade de Argel
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sempre presente a dimensão operacional logo desde a fase 
de concepção, que inclui as componentes relativas à execu-
ção e implementação subsequente da intervenção.

A Parque EXPO é hoje, podemos dizer, uma “marca” interna-
cional, reconhecida, associada à concretização com sucesso 
de grandes operações de intervenção à escala do território.

A empresa transporta para os mercados o seu saber e 
a sua experiência adquiridos na EXPO 98. O modelo 
seguido em Lisboa, salvaguardando as especificidades 
de cada intervenção, é a vossa fórmula para o sucesso 
ou a Parque EXPO muda a matriz da sua acção 
consoante a cidade e o projecto onde intervém?

Cada projecto é diferente. O nosso “negócio” é o territó-

rio, e este é específico e particular, em cada caso. Por ou-
tro lado, o conjunto de projectos desenvolvido no exterior 
confere à organização um conjunto de metodologias de 
abordagem dos problemas, de ferramentas de interven-
ção já testadas. Os nossos dois vectores de actuação: um 
voltado para a concepção estratégica das intervenções no 
território, e outro para a gestão da sua implementação 
e operação futura, concretizando propostas de mutação 
de território que visem a melhoria da qualidade de vida, 
o equilíbrio ambiental e a competitividade dos territórios, 

beneficiam assim deste “saber de experiência feito” tem-
perado pela consideração caso a caso. 

Qual a percentagem que os mercados externos têm 
no vosso volume de negócios global? 

A actividade de consultoria e projecto a nível internacional é 
já hoje superior a 20 por cento do volume de negócio. 

“A actividade de consultoria e projecto a 
nível internacional é já hoje superior a 20 por 
cento do volume de negócio.“

Quais são os grandes mercados de aposta? Porquê?

Nós elegemos os mercados de expressão portuguesa e os mer-
cados do Magrebe. Para além das razões de natureza histórica 
e cultural, no caso sobretudo dos primeiros, tratam-se de mer-
cados com forte potencial de crescimento e com necessidades 
prementes de desenvolvimento do território, que enfrentam 
sérios problemas de crescimento urbano geralmente carac-
terizado por fortes e descontrolados afluxos de populações 
aos centros urbanos, sem que estes estejam preparados ou 
possam mesmo resistir a essa carga humana que os invade. 
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São mercados com taxas de crescimento económico na maio-
ria dos casos muito interessantes. Aos mais elevados níveis de 
rendimento estão, geralmente, associadas novas necessida-
des e exigências de qualificação urbana.

Nuns e noutros, porque estamos no inicio da cadeia de va-
lor, estamos no ordenamento a uma escala macro, somos 
factores primeiro de promoção e depois do envolvimento 
de entidades portuguesas na área dos projectos, nas suas 
mais diversas especialidades, na área da construção e na 
área da utilização futura, porque sempre que é possível, ob-
viamente, arrastamos connosco empresas portuguesas em 
consórcio ou em sugestão de contratação.

Quais são, em termos de intervenções emblemáticas, 
os grandes mercados da empresa até agora?

A Parque EXPO tem vindo a desenvolver trabalho no Brasil, 
Argélia, Moçambique, Tunísia, Angola, Cabo Verde e Chi-
na. Gostaria, no entanto, de destacar um trabalho e uma 
aposta. Como trabalho, projecto concreto, destaco o plano 
director da área metropolitana da cidade de Argel. É um 
projecto muito ambicioso que a Parque EXPO ganhou em 
concurso internacional, uma vez mais associada a outras 
entidades portuguesas, e que nos faz estar envolvidos na vi-
são e na definição de uma nova estratégia para uma cidade 
de mais de 4 milhões de habitantes.

Como aposta, gostaria de referir a recente abertura da nossa 
delegação de Luanda porque é um mercado com enorme po-
tencial, não só nesta cidade mas também noutras capitais de 
províncias que têm sérios problemas de ordenamento territorial 
como resultado de um crescimento populacional descontrola-
do durante a guerra e que nós queremos ajudar a resolver.

O que caracteriza essas intervenções?

Trata-se, regra geral, de territórios que, pela sua natureza, exi-
gem intervenções prioritárias em matérias de ambiente, orde-
namento do território e desenvolvimento urbano. Intervimos 
em áreas urbanas obsoletas que correspondem a áreas indus-
triais, portuárias, ferroviárias ou afectas a outras actividades 
económicas desactivadas, em áreas afectas ao património do 
Estado relevante na perspectiva da reconversão dos seus usos e 
da sua integração no tecido e vida urbana, em unidades territo-
riais das zonas costeiras, zonas ribeirinhas, e ao nível de novos 
territórios urbanos gerados por projectos de importância estra-
tégica nacional ou regional, nos domínios do desenvolvimento 
económico e de grandes infra-estruturas cuja compatibilização 
com os aspectos sociais e ambientais determinam uma actua-
ção integrada e de harmonização de interesses.

A matéria-prima da Parque EXPO é o território. 
Quais as dificuldades que a empresa enfrenta 
no estrangeiro face às diferentes normas que se 
prendem com as mais variadas políticas de promoção 
do desenvolvimento sustentável?

A presença da empresa no mercado internacional implica 
sempre a sujeição a um conjunto de riscos dos quais se sa-
lientam os riscos políticos, legais, cambiais e fiscais, além 

das situações que decorrem da entrada em países cujas ma-
trizes linguísticas e culturais podem ter diferenças significa-
tivas. Ao nível normativo temos muitas vezes que adaptar as 
nossas propostas e a nossa metodologia de forma a obter-
mos a maior eficácia entre aquilo que idealizamos, a vonta-
de do cliente e as limitações legais. Mas as preocupações e 
orientação para as questões do desenvolvimento sustentá-
vel estão, hoje, já presentes em qualquer país ou cultura. É 
essencial que assim seja e ainda bem. Pelo que a introdução 

“(...)a sustentabilidade dos territórios é hoje, 
felizmente, uma preocupação nossa, mas 
também dos nossos clientes.”

de considerações de sustentabilidade dos territórios é hoje, 
felizmente, uma preocupação nossa, mas também dos nos-
sos clientes. Sempre.

A empresa recorre a parcerias nos mercados? Que tipo 
de parcerias? Qual a grande finalidade das mesmas?

O tipo de intervenções determina a definição do universo 
de clientes da Parque EXPO e os seus parceiros privilegia-
dos, entendidos como as entidades capazes de potenciar 
a intervenção da Parque EXPO num determinado mercado. 
Trabalhar sobre um território implica, por um lado, conheci-
mentos de natureza local – que só um parceiro identificado 

cidade de Argel (em cima) e vista aérea do Parque das Nações (em baixo).
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localmente pode ter e aportar –, e outros conhecimentos 
técnicos especializados, que podem ser levados a partir de 
Portugal. O projecto que estamos a desenvolver na Argélia 
– o plano director da área metropolitana da cidade de Argel 
– é um bom exemplo de envolvimento e intercâmbio entre 
parceiros e competências locais, e muitos, muitos, especia-
listas e empresas nacionais.

sivo esforço de aposta na transparência e dinamização do 
funcionamento da economia que nos motivam. 

As intervenções da Parque EXPO lá fora surgem na 
sequência de concursos ganhos? A empresa desenha 
um projecto de raiz e ganha um concurso com ele? 
Ou a concepção do mesmo é exterior à empresa e 
esta cinge-se à sua execução no terreno?

A actuação da Parque EXPO no estrangeiro é desenvolvida, 
sobretudo, através de contactos estabelecidos num primei-
ro momento a nível institucional e oficial, por se tratar de 
uma empresa pública, a trabalhar num sector de actividade 
como o do ordenamento do território que aborda a outra 
parte também numa perspectiva de colaboração “pública”. 
Participamos muito raramente em concursos internacionais, 
preferindo explorar acordos e colaborações directamente 
com entidades públicas na área do ordenamento, das cida-
des ou do ambiente em cada país.

O papel da AICEP tem, muitas vezes, sido determinante 
para o estabelecimento, primeiro, de um contacto, de uma 
abertura de um canal de comunicação; depois, para pro-
porcionar um acompanhamento ou reforço de um relacio-
namento comercial.
 
O que representa para si ser o comissário português 
na EXPO Xangai?

Uma responsabilidade muito grande. Trata-se de encabeçar 
a representação oficial do país num evento de nível mun-

“O projecto que estamos a desenvolver 
na Argélia é um bom exemplo de 
envolvimento e intercâmbio entre parceiros 
e competências locais (...)”

Tomando como exemplo Angola, onde a empresa 
está presente. Num país com estas características, 
que dificuldades encontram nas vertentes social, 
ambiental e económica no plano prático da execução 
dos projectos?

Tal como referi, encaramos este mercado como uma aposta. 
Para nós não se deve falar de dificuldades, uma vez que 
há sobretudo abertura política e vontade dos agentes eco-
nómicos de mudar. São sobretudo os desafios e as poten-
cialidades de um mercado com um elevado crescimento 
económico nos últimos anos, com crescente estabilidade 
política, uma evidente proximidade cultural e uma progres-

Vista aérea da intervenção na cidade do Recife
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Rolando Borges Martins

Rolando Borges Martins tem duas licenciaturas, uma 
em arquitectura e outra em gestão de empresas, área 
em que também fez um MBA. Conta com uma vasta 
experiência profissional na coordenação de projec-
tos de renovação urbana e requalificação ambiental. 
Nessa condição, o seu currículo fala por si. É o actual 
presidente da Parque EXPO, representante do Gover-
no nos contactos com a CML no âmbito do programa 
de revitalização da baixa de Lisboa, foi Comissário-
Geral de Portugal para a EXPO Saragoça 2008, cargo 
que voltará a assumir na EXPO Xangai 2010, além de 
colaboração em projectos do Gabinete RISCO para di-
versos municípios portugueses e estrangeiros. É ainda 
presidente do Conselho de Administração do Pavilhão 
Multiusos e do Oceanário de Lisboa.
Foi também responsável pelo marketing de diversas 
empresas como a Sogrape e a Martini & Rossi e pela 
assessoria de marketing da Jerónimo Martins.
Na cultura, merece destaque pelo lugar que ocupou 
como assessor do Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Sociedade Porto 2001.

dial, numa Exposição Universal que se prepara para ser a 
maior e mais visitada de sempre. Portugal apresentar-se-á 
como um país europeu contemporâneo, aberto ao mundo 
e – porque o tema da EXPO Xangai 2010 é, também aqui, 
o das cidades e da qualidade de vida – com exemplos prá-
ticos de como tem o país, ao longo da História, mas sobre-
tudo na actualidade, contribuído para o equilíbrio, gestão 
equilibrada de recursos e sustentabilidade da vida urbana. 
O lema da nossa participação é “Portugal, uma praça para 
o Mundo/ Portugal, um mundo de energias”.

A AICEP vai colaborar com a representação portuguesa 
em Xangai durante toda a exposição. Pode traçar-
nos, em linhas gerais, os grandes objectivos dessa 
colaboração e dizer-nos, na sua convicção pessoal, o que 
se pode esperar deste compromisso?

Contamos muito com a AICEP para dinamizar um espaço 
especialmente criado no Pavilhão de Portugal, um verdadei-
ro centro de negócios, ao longo dos seis meses da Exposição 
(de 1 de Maio a 31 de Outubro de 2010), onde esperamos 
ver acontecer diariamente todo o tipo de eventos: apresen-
tações, demonstrações, contactos e exposições de empre-
sas e sectores de actividade económica nacionais, já hoje 
presentes na China ou procurando aí entrar. São 184 dias 
abertos à iniciativa e criatividade das empresas nacionais, 
face a um público alargado de um mercado gigantesco, 
uma oportunidade que o tecido empresarial nacional deve 
saber aproveitar. A conjugação de esforços entre a AICEP e 
o Comissariado são, neste caso, mais que um compromisso 
conjunto, uma obrigação nacional para divulgar e promover 
a economia e o empreendedorismo portugueses. 

Quais os planos da empresa no curto e médio prazo?
No plano internacional a Parque EXPO tem já bem claro e de-
finido o seu rumo. Nos próximos anos devemos – queremos 
– assistir ao reforço e consolidação da nossa posição nos mer-
cados prioritários que elegemos, e ver ainda mais fortemente 
reconhecida a marca de qualidade que a assinatura Parque 
EXPO confere aos trabalhos em que se envolve. 

Localização da representação de Portugal na Expo 2010, em Xangai
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o maior evento comercial, com dimen-
são internacional, que se realiza anual-
mente em Moçambique – a FaciM/Feira 
internacional de Maputo – decorreu na 
capital moçambicana de 31 de agosto 
a 6 de Setembro, com destaque para a 
presença de Portugal. nesta 45ª edição 
da feira, Basílio Horta, presidente da ai-
cEP, desafiou os empresários portugue-
ses a apostarem em Moçambique, de 
forma a serem os primeiros no conjunto 
dos investimentos estrangeiros neste país 
africano, sendo já actualmente o terceiro 
investidor em terras moçambicanas. 

Périplo de Basílio Horta a Moçambique e à África do Sul

sido eleito como o melhor pavilhão da 
FaciM. a participação de Portugal, orga-
nizada pela aicEP no âmbito do QREn, 
contou com o patrocínio da empresa 
Visabeira Moçambique, da empresa ci-
mentos de Moçambique e com o apoio 
institucional da aEP e da aiP.

Para o presidente da aicEP, há secto-
res onde Portugal deve apostar na sua 
internacionalização para Moçambique, 
entre eles as embalagens, vidros, apare-
lhos, energia ou agro-indústria, encer-
rando igualmente os sectores agrícola 
e turístico grandes potencialidades. São 
cerca de 200 as empresas portuguesas 
instaladas em Moçambique em secto-
res muito diversos. com o objectivo de 
reforçar o investimento e o comércio 
bilaterais, que incentivem e consolidem 
o investimento, o presidente da aicEP 
firmou um acordo de cooperação com 
o iPEX e com a cPi (centro de Promo-
ção de investimentos) moçambicanos.

na deslocação do Presidente da aicEP 
à África do Sul, destacamos o encontro 
com  o  Ministro Provincial do Desen-
volvimento Económico de Gauteng, 
do qual resultou a necessidade de es-
tabelecer um Memorando de Enten-

dimento entre a aicEP e a agência 
para o Desenvolvimento Económico de 
Gauteng (GEDa),  que defina iniciati-
vas promocionais, de carácter sectorial, 
para dar a conhecer em Portugal as po-
tencialidades do mercado  sul-africano 
(com particular relevo do Gauteng), 
bem como, no âmbito deste, divulgar 
as capacidades do mercado português, 
nomeadamente nos sectores de com-
ponentes da indústria automóvel, ener-
gias renováveis e tic. É de referir ainda, 
pela sua importância, o encontro com 
Graça Machel, presidente do Grupo 
Whitana, do qual resultou a disponi-
bilidade para a assinatura de um Me-
morando de Entendimento que defina, 
com clareza, prioridades de acção para 
promover Portugal no mercado de 200 
milhões de consumidores da SaDc.  

“Moçambique é considerado 
internacionalmente como um 
case study de boa governação, o 
que por si só justifica o conselho 
que damos às nossas empresas 
para investirem neste país”.

Foram ainda estabelecidos contactos com 
a aBSa (corporate and Business Bank), 
tendo sido identificadas a realização de 
acções conjuntas e a preparação de um 
protocolo com a definição destas acções.  
E  teve ainda  lugar um encontro com a 
aiH (automotive investment Holdings) 
onde foram identificadas oportunidades 
de negócio no âmbito dos componentes 
da indústria automóvel, das ferramentas 
e dos moldes injectáveis.

Em Joanesburgo, na África do Sul, Basílio 
Horta presidiu à reunião de coordenação 
da rede aicep Portugal Global (ango-
la, Moçambique e África do Sul) com o 
objectivo de preparar o plano de acções 
para a África subsaariana em 2010.

a próxima reunião de coordenação da 
rede da aicEP/Ásia (Pequim, Xangai, Ma-
cau, Singapura e Malásia), irá decorrer em 
Macau por ocasião da deslocação do pre-
sidente da agência à MiF, a decorrer entre 
os dias 22 e 25 de outubro.

“A presença portuguesa na 
FACIM foi muito relevante, 
como demonstra a atribuição a 
Portugal do prémio do melhor 
stand da feira”.

a aicep Portugal Global organizou um 
pavilhão com uma área bruta de 850 
m2, congregando 42 empresas dos sec-
tores de forte implantação no mercado 
moçambicano, espaço de exposição que 
equivale a mais 23 por cento do que no 
ano passado, o que reforçou a imagem 
de Portugal como o país estrangeiro 
mais representado no certame, tendo 
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o “Encontro de Empresários para a co-
operação Económica e comercial entre 
a china e os Países de Língua Portu-
guesa”, uma iniciativa da apex-Brasil 
em parceria com o china council for 
the Promotion of international trade 
(ccPit) e o instituto de Promoção do 
comércio e do investimento de Macau 
(iPiM), realizou-se de 11 a 13 de agos-
to, no Rio de Janeiro, Brasil. objectivo 
do evento: identificar formas de coope-
ração entre países, explorar projectos 
de interesse comum e estabelecer joint-
ventures que contribuam para o desen-
volvimento dos países envolvidos. 

Basílio Horta, presidente da aicEP, par-
ticipou neste fórum empresarial que se 

Basílio Horta em encontro empresarial no Brasil

realizou pela primeira vez no Brasil, ten-
do destacado a importância de Portu-
gal integrar a lista dos quatro parceiros 
estratégicos económicos na Europa es-
colhidos pela china (os outros parceiros 
são a Espanha, França e alemanha) e 
realçado a prioridade que o país confe-
re “a um relacionamento não só bilate-
ral mas também tripartido com outros 
países de língua portuguesa, no âmbito 
da CPLP, relativamente à China”. Para 
Basílio Horta, não se pode ignorar, 
dentro do sector empresarial da cPLP, 
a importância deste fórum. “Acredita-
mos”, enfatizou, “que há espaço para 
operações tripartidas onde a experiên-
cia no terreno e as redes de coopera-
ção existentes e consolidadas de longa  

data, são seguramente uma mais-valia”.

Quanto ao relacionamento existente 
entre Portugal e os países envolvidos 
neste evento e às potencialidades que 
os mesmo oferecem, Basílio Horta des-
tacou que “Portugal está seriamente 
empenhado em reforçar as relações 
económicas, contando com a colabo-
ração dos empresários portugueses e 
esperando que contactos futuros con-
tribuam para um significativo aumento 
deste relacionamento”. Defendeu ain-
da, perante os empresários, que seja 
organizado, em Lisboa, um encontro 
das agências de promoção e exporta-
ção dos países lusófonos, antes da 6ª 
edição do fórum, em 2010. 

“oportunidades de negócio no Uzbe-
quistão” é o tema do seminário que vai 
ter lugar em Lisboa, nas instalações da 
aicEP, no dia 23 de Setembro, numa 
sessão presidida pelo presidente da 
agência, Basílio Horta. na ocasião, será 
também assinado um Protocolo entre 
a aicEP e a Uzinfoinvest - agência de 
Promoção e apoio ao investimento Es-
trangeiro daquele país.

Oportunidades de investimento no Uzbequistão

considerado como um dos novos mer-
cados emergentes, o Uzbequistão é um 
país economicamente estável e que está 
empenhado em dotar-se das mais mo-
dernas infra-estruturas. Entre as opor-
tunidades de negócio que se abrem às 
empresas portuguesas destacam-se os 
projectos empresariais a desenvolver 
na Zona Económica e industrial Livre da 
região de naVoi; e a participação em 

concursos para fornecimento de equi-
pamento e materiais para a indústria 
energética no âmbito do projecto de in-
vestimento GaK “Uzbekenergo”, ligado 
àquela empresa estatal de energia. 

Mais informação em:
http://www.investuzbekistan.uz/eng/invest-

ment_opportunities/by_industry/power_ge-

neration_industry

http://www.uzinfoinvest.uz/
http://www.investuzbekistan.uz/eng/investment_opportunities/by_industry/power_generation_industry
http://www.investuzbekistan.uz/eng/investment_opportunities/by_industry/power_generation_industry
http://www.investuzbekistan.uz/eng/investment_opportunities/by_industry/power_generation_industry
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Face às especificidades do funcionamen-
to do mercado da catalunha e à elevada 
atractividade desta comunidade autóno-
ma de Espanha na óptica do comércio in-
ternacional, bem como as oportunidades 
de negócio aí detectadas para as empresas 
portuguesas, a aicEP organiza a iniciativa 
“como Vender na catalunha” que terá 
lugar em Lisboa (26 e 27 de outubro) e 
no Porto (29 e 30 de outubro). Esta inicia-
tiva destina-se prioritariamente a empre-
sas já a operar na catalunha e tem como 
objectivo responder a questões colocadas 
pelas empresas e prestar aconselhamen-

Como Vender na Catalunha

to personalizado sobre o funcionamento 
deste mercado.

as empresas que procuram aconselha-
mento quer para a diversificação da 
respectiva presença no mercado, quer 
visando uma sua requalificação no 
mesmo, terão reuniões individuais com 
responsáveis da aicEP, nomeadamente 
com o Representante pelo escritório em 
Barcelona, Manuel Martinez Garnica.

a catalunha é a comunidade espa-
nhola que mais vende a Portugal (24,2 

por cento) e é o terceiro destino, de-
pois da Galiza e Madrid, das exporta-
ções portuguesas (16,0 por cento) para 
Espanha. Em termos de iDPE, a cata-
lunha é o 3º destino do investimento 
português naquele país, corporizado 
em 44 empresas com capitais portu-
gueses nesta comunidade, repartidas 
por actividades tão diversas como a 
construção, têxteis, tecnologias de in-
formação, finanças, distribuição.

Mais informações em:
www.portugalnews.pt

Sala cheia no Hotel Villa Rica, no dia 15 
de Setembro, no evento “oportunidades 
de i&D para Empresas nacionais”. cerca 
de 150 empresários marcaram presença 
nesta organização da aicEP em conjunto 
com o Gabinete de Promoção do 7º Pro-
grama Quadro de i&Dt (GPPQ).

a abertura esteve a cargo de Basílio Hor-
ta, presidente da agência, e de Virgínia 
corrêa, directora do referido Gabinete, 
que fez a apresentação do 7º Programa 
Quadro, orientado para o apoio à inves-
tigação, através do co-financiamento de 
projectos de investigação, desenvolvi-
mento tecnológico e de demonstração, 
neste caso dirigido apenas às empresas 
da região de Lisboa (tecnologias de infor-
mação, energia, espaço e transportes), e 
ainda de alexandre Marques, também 
do GPPQ, que esclareceu as regras de 
participação no programa.

Basílio Horta, na sua intervenção, enfati-
zou a importância do sector tecnológico 
português, “cuja balança comercial con-
tinua positiva”, e do programa apresenta-
do – “são 50,5 mil milhões de euros para 
o período 2007/2013” – deixando no ar 
um desafio às empresas: “é importante 
que não se perca um euro”. Relembrou 
também a atenção que as políticas publi-
cas têm prestado à área de i&t – de que é 

AICEP apoia divulgação do 7º Programa Quadro

exemplo o Protocolo de cooperação com 
o Mit – e que, neste contexto, “o 7º Pro-
grama Quadro é um importante instru-
mento que as empresas têm à disposição 
para solidificar as suas estratégias”. Des-
tacou ainda, de maneira especial e pelo 
papel que pode assumir no crescimento 
económico do país, a área do 7º Programa 
Quadro dedicada á cooperação: “a cria-
ção de sinergias na área da Investigação & 
Desenvolvimento que a cooperação pos-
sibilita, é um factor crítico para o sucesso 
nos negócios, de que é exemplo o traba-
lho desenvolvido por um significativo con-
junto de empresas e entidades nacionais 
com o objectivo da criação de um ‘cluster’ 
aeroespacial em Portugal, com os benefí-

cios daí inerentes, nesta fase conturbada 
da economia internacional”.

Virgínia corrêa falou da necessidade da 
criação de consórcios para participar no 
programa, da inserção num contexto eu-
ropeu de i&t, do conhecimento da polí-
tica europeia para o sector e da impor-
tância “das empresas portuguesas parti-
ciparem nestes programas face à muito 
maior concorrência dos dias de hoje”.

Foram ainda apresentados três casos 
de sucesso nas áreas de transportes, 
tecnologias de informação e energia 
cujos esforços de i&t foram apoiados 
pelo 7º Programa Quadro.

http://www.portugalnews.pt
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a aicep Portugal Global, visando propor-
cionar informação e conhecimentos às 
empresas em fase inicial de internacio-
nalização ou às que os queiram abordar 
pela primeira vez, organiza duas sessões 
aBc Mercado sobre a Coreia do Sul e o 
Japão, nos próximos dias 22 Setembro, 
em Lisboa, e 23 Setembro, no Porto.

o Japão, potência económica mundial, 
é o mercado de referência do Extremo 
oriente e as suas modas e tendências 
são seguidas em Xangai, Pequim, Hong 
Kong e Seul. apesar da crise, as impor-
tações japonesas têm vindo a crescer a 
um ritmo de dois dígitos e as exportações 
portuguesas para este mercado regista-
ram um bom comportamento até 2007.

Por seu lado, a coreia do Sul tem um 
papel crescente no comércio mundial 
e as exportações portuguesas para o 
mercado, ainda que com valores pou-
co relevantes, têm acompanhado o 
ritmo de crescimento das importações 
coreanas. Mas já em 2008, e parte de 
2009, como consequência da crise, as 
quebras das nossas exportações são da 
ordem dos 50 por cento e 25 por cento 
para o Japão e a coreia do Sul, respec-
tivamente. ambos os mercados têm 
vindo a reagir estimulando a economia 
e procurando activamente posicionar-
se na primeira linha da construção de 
uma economia com novas ambições, 
apresentando oportunidades de negó-
cio que interessam às empresas portu-
guesas. Destacam-se os sectores dos 

ABC Mercado
Coreia do Sul/Japão, Índia e Arábia Saudita 

materiais de construção, de consumo 
(agro-alimentares, vinhos, moda e cal-
çado), da saúde e do ambiente e secto-
res de ponta como a nanotecnologia, 
biotecnologia, bioquímica, engenharia 
genética, eficiência energética e ener-
gias alternativas.

nos dias 29 e 30 de Setembro, respec-
tivamente em Lisboa e no Porto, será 
a Índia o mercado em foco em mais 
duas sessões do aBc Mercado. com 
1,1 biliões de habitantes, a índia é a 
maior democracia do mundo e um país 
de contrastes em que o “conhecimen-
to” (Índia, Global Innovation Hub), a 
agricultura e o têxtil tradicionais coe-
xistem, numa das maiores economias 
emergentes da Ásia e do mundo. 

com crescimentos médios da ordem 
dos 8,8 por cento nos últimos 5 anos, 
a economia indiana desacelerou entre 
2008 e 2009, crescendo 6,7 por cento 
neste período, mas as previsões apon-
tam para uma recuperação com valores 
da ordem dos 8 por cento já em 2010.

o relacionamento económico entre 
Portugal e a índia é pouco expressi-
vo, com as exportações portuguesas 
a crescerem à média anual de 27 por 
cento (2004-2008), contra um cres-
cimento anual da ordem dos 30 por 
cento das importações globais desse 
país no mesmo período. a presente 
situação está, no entanto, longe de 
reflectir a capacidade da oferta portu-

guesa para este mercado. a índia con-
ta uma classe média em que cerca de 
200 milhões consumidores terão um 
poder de compra equiparável ao dos 
europeus e uma enorme apetência por 
produtos ocidentais, apresentando, por 
isso, oportunidades de negócio para as 
empresas portuguesas, nomeadamen-
te nos sectores das infra-estruturas 
(construção, serviços de engenharia, 
máquinas e equipamentos), bens de 
consumo, ambiente, saúde, energias 
renováveis e das tic.

a Arábia Saudita foi também, já este 
mês, mercado em análise no aBc Mer-
cado que decorreu em Santarém e no 
Porto, numa organização da aicEP. tra-
ta-se do maior mercado do Golfo, com 
mais de 25 milhões de consumidores 
e um rendimento per capita superior a 
10.000 euros, com taxas de crescimento 
económico da ordem dos 3 por cento. 
no entanto, as exportações portuguesas 
para este país, com excepção das rochas 
ornamentais, são pouco relevantes, o 
que está longe de reflectir a capacidade 
da oferta nacional face à procura saudi-
ta, nomeadamente de bens de consu-
mo (fileira moda incluída), materiais de 
construção, bens alimentares, soluções 
tic, construção e obras públicas, equi-
pamentos e serviços de engenharia rela-
cionados, energia (mesmo renováveis) e 
água, entre outros.

Mais informações em:
www.portugalnews.pt

http://www.portugalnews.pt
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Encontro Empresarial de Negócios  
na Língua Portuguesa

Santander Totta e AICEP  
apoiam exportações

Mundial de 2014:  
oportunidades  
de negócio

com o objectivo de promover a partici-
pação de empresas portuguesas na rea-
lização de infra-estruturas para o cam-
peonato Mundial de Futebol que irá de-
correr no Brasil em 2014, terá lugar em 
S. Paulo, nos dias 21 e 22 de Setembro, 
o seminário BRaSiL coPa 2014. 

com o objectivo de incrementar as tro-
cas comerciais entre ao oito países de 
língua portuguesa, realiza-se em For-
taleza (Brasil), a 27 e 28 de Setembro, 
o V Encontro Empresarial de negócios 
na Língua Portuguesa, numa iniciativa 
do conselho das câmaras Portugue-
sas de comércio no Brasil, da câmara 
Brasil Portugal no ceará e do Governo 
do Estado do ceará.
o evento irá reunir representantes dos 
países que constituem a cPLP e terá 
como tema os “negócios na Língua 
Portuguesa”, abrangendo três verten-
tes: palestras, exposição de produtos 
e exposição por países. no total, são 
esperados mais de mil participantes, 

entre entidades oficiais brasileiras, sec-
tor privado e comunicação social. os 
encontros anteriores contaram com a 
presença de empresários de sucesso 
de Portugal, do Brasil, além de líde-
res políticos de ambos os países, bem 
como de responsáveis de  câmaras 
portuguesas de outros países da amé-
rica do Sul. 
as trocas comerciais entre os oito 
membros da comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (cPLP) rondam 
actualmente os 13 mil milhões de dó-
lares (9,2 mil milhões de euros) anuais, 
um valor que pode ser potenciado, 
segundo a organização deste evento. 
Mais informações em:

o Banco Santander totta e a aicEP 
assinaram um acordo de colabora-
ção para apoiar a internacionalização 
das empresas portuguesas e reforçar 
a sua competitividade e imagem nos 
mercados externos. com este acordo, 
o Banco Santander totta e a agência 
para o investimento e comércio Ex-
terno de Portugal (aicEP) pretendem 
reforçar o apoio às empresas portu-
guesas, criando condições para que 
aumentem as suas exportações, atra-

vés de um maior conhecimento dos 
mercados externos e da disponibiliza-
ção de instrumentos e de produtos e 
serviços necessários à sua exportação 
e internacionalização.
no âmbito desta parceria, o Banco San-
tander totta disponibiliza às empresas 
portuguesas um conjunto de produtos 
e serviços financeiros com condições 
especiais, como linhas de financiamen-
to destinadas especificamente à activi-
dade internacional. 

www.negociosnalinguaportuguesa.com/index.php?menu=evento

o projecto “coPa 2014 – Rodada de 
negócios” é uma iniciativa da câma-
ra Portuguesa de comércio no Brasil 
(cPcB) e conta com o apoio da aicEP e 
do Ministério do Esporte do Brasil. com 
este evento pretende-se sobretudo es-
timular os negócios em perspectiva, 
através de parcerias ou joint-ventures 
entre empresas dos dois países, apro-
veitando a experiência e o know-how 
adquiridos pelas empresas portugue-
sas com a organização em Portugal do 
campeonato Europeu de Futebol em 
2004. na ocasião, serão divulgados 
estudos sobre as principais obras a rea-
lizar, elaborados pela Pricewaterhou-
secoopers e pela McKinsey & co. a 
pedido do Ministério do Esporte e do 
comité de organização da copa.

Mais informações em:

http://www.camaraportuguesa.com.br/
copa2014

copa2014@camaraportuguesa.com.br

http://www.negociosnalinguaportuguesa.com/
http://www.negociosnalinguaportuguesa.com/
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/EdicaoAicepPortugalGlobal/Documents/Negocios779.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/EdicaoAicepPortugalGlobal/Documents/Negocios779.pdf
http://www.negociosnalinguaportuguesa.com/index.php?menu=evento
http://www.camaraportuguesa.com.br/copa2014
http://www.camaraportuguesa.com.br/copa2014
%22http://www.camaraportuguesa.com.br/adm/%22http:/www.camaraportuguesa.com.br/adm/%22mailto:copa2014@camaraportuguesa.com.br%22%22%22
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No panorama geral das marcas mais fa-
cilmente percepcionadas pelos portugue-
ses, a Brisa está na linha da frente da no-
toriedade. Somos remetidos, desde logo, 
para o universo da sua actuação e para o 
centro do seu negócio: construção e ex-
ploração de auto-estradas com portagem 
e respectiva manutenção, sendo, nessa 
qualidade, a maior empresa nacional de 
infra-estruturas de transporte.

Brisa foRtE chEgA  
AoS gRANdES MERcAdoS
Quem não conhece a Via Verde, uma modalidade de pagamento electrónico, que 
debita na conta bancária a tarifa relativa à quilometragem percorrida e que foi 
uma das grandes inovações da Brisa? A empresa gere em Portugal seis concessões 
rodoviárias que representam 24 auto-estradas num total de 1.674 quilómetros. Só no 
primeiro semestre do ano, o lucro da empresa chegou aos 57 milhões de euros e as 
receitas de portagem aos 278 milhões.

Quase 37 anos depois da sua fundação, 
a Brisa tem uma capitalização bolsista 
na ordem dos 3.500 milhões de euros e 
as suas acções são cotadas no Euronext 
Lisboa, onde integra o índice PSI-20. 
faz ainda parte do Euronext 100 – o ín-
dice que reúne as maiores empresas de 
frança, holanda, Bélgica e Portugal – e 
do ftSE4good, o índice de referência 
em responsabilidade social.

o que a maioria dos portugueses talvez 
desconheça é o destaque que a empre-
sa já conseguiu no plano internacional. 
No Brasil, nos EUA e na holanda, os 
mercados de referência até agora, a Bri-
sa fez valer a vasta experiência acumu-
lada e a inovação constante na área das 
concessões rodoviárias e das soluções 
de integração e sistemas de cobrança 
electrónica de portagens. Estar na linha 
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Brisa
Auto-Estradas de Portugal, SA

Quinta da torre da Aguilha
Edifício Brisa
2785-599 S. domingos de Rana
tel.: +351 214 449 569

contacto@brisa.pt 

www.brisa.pt 

da frente da tecnologia aplicada ao ne-
gócio é, aliás, uma das preocupações da 
empresa. Num recente encontro com 
empresários, o presidente da empresa, 
Vasco de Mello, anunciou que “a Brisa 
está preparada para o desenvolvimento 
dos dispositivos electrónicos de matrícu-
la, vulgarmente designados por ‘chips’, 

o que representa um enorme desafio, 
que irá colocar o país na vanguarda em 
termos tecnológicos”. 

No Brasil, através dos 18 por cento 
que detém na companhia de conces-
sões Rodoviárias (ccR), o maior grupo 
privado de infra-estruturas rodoviárias 

Concessão Brisa – Atribuída em 1972, 
ano da fundação da empresa, liga Por-
tugal de Norte a Sul e de Este a oeste e 
permite dois grandes acessos a Espanha 
(Badajoz/caia e pela A3 a Norte, acesso 
à galiza)), que garantem a ligação do 
país à rede transeuropeia de auto-es-
tradas. Abrange 11 auto-estradas, num 
total de 1.094 km.

Concessão atlântico – compreende a 
exploração da A8, auto-estrada Lisboa/
Leiria e da A15, auto-estrada caldas da 
Rainha/Santarém, num total de 170 km.

Concessão Brisal – Integra a A17, 
auto-estrada Litoral centro, uma rodo-
via com 92 km de extensão.

Concessões em território português

Concessão Douro Litoral – Prevê a 
construção e exploração de três auto-
estradas, que totalizam cerca de 77 
km de extensão: a A43 de gondomar 
a Aguiar de Sousa, a A41 de Picoto a 
Nó de Ermida e a A32 de oliveira de 
Azeméis à IP1.

subconcessão Baixo Tejo – compre-
ende 68 km na Área Metropolitana de 
Lisboa.

subconcessão Litoral Oeste – Inte-
gra uma cobertura rodoviária de 112 
km na região Leiria/tomar, dos quais 
82 são de nova construção e 30 km de 
conservação. 

brasileiras, a Brisa participa na admi-
nistração de 1.846 quilómetros de au-
to-estradas, está presente nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 
e foi decisiva, com a transferência da 
sua tecnologia para a ccR, tanto de 
gestão como de exploração de infra-
estruturas, para a projecção definitiva 
da concessionária no mercado brasi-
leiro e no plano internacional. “Esta 
troca de experiências e de sinergias”, 
segundo os seus responsáveis, “vai 
proporcionar novas oportunidades no 
futuro e será a base para a expansão 
dos negócios em curso no Brasil e de 
entrada em países terceiros”.

Nos EUA, a Brisa está presente na cin-
tura rodoviária de denver, no colora-
do, onde investiu 375 milhões de euros 
para garantir a concessão da totalidade 
da Northwest Parkway, 18 quilómetros 
de auto-estrada, durante 99 anos. Ain-
da segundo fonte da empresa, este é 
“um marco de criação de valor e de 
enorme significado na internacionali-
zação da empresa”.

No mercado holandês, a Brisa tem 30 
por cento do capital da empresa que 
gere a cobrança electrónica de por-
tagens no túnel de Westerschelde, a 
Movenience. As relações desenvolvidas 
no âmbito desta colaboração assentam 
no pressuposto de que a Movenience 
poderá constituir uma plataforma de 
expansão para as oportunidades de ne-
gócio futuras na região do Benelux.

No horizonte da empresa, a privati-
zação da ANA, a construção do novo 
aeroporto de Lisboa e o projecto da 
Rede de Alta Velocidade são as grandes 
oportunidades de diversificação de ne-
gócio no mercado doméstico. Para tal, 
a Brisa criou dois consórcios, o Asterion 
e o Elos, em parceria com inúmeras 
empresas nacionais e internacionais. 

mailto:contacto@brisa.pt
http://www.brisa.pt
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IKEA RENdIdA AoS SofÁS aQUiNOs
Houvesse muitos empresários como Carlos Aquino e as famigeradas assimetrias 
entre o interior e o litoral do país seriam bem menos evidentes. Com dois irmãos 
transformou uma pequena empresa de raiz familiar no maior fornecedor europeu de 
sofás da IKEA. Na Península Ibérica ninguém lhe faz sombra e na Europa já enfileira 
junto dos maiores. A muito curto prazo, o grupo empregará quase 800 colaboradores.  

carlos Aquino levou o espírito empre-
endedor e o gosto pelo risco a uma das 
regiões do país mais carenciadas desses 
atributos: o interior centro de Portugal. 
Vinte e quatro anos depois da sua fun-
dação, a Aquinos é a campeã ibérica 
da venda de sofás. Produz cerca de um 
milhão de lugares/ano e já é um dos 
maiores fabricantes europeus deste 
tipo de mobiliário.

o contrato de fornecimento para o 
mercado europeu da IKEA, assina-

quase em exclusivo, a fornecer a multi-
nacional sueca.

As vendas à IKEA passarão a ser res-
ponsáveis por cerca de 70 por cento 
da produção mas, a ambição nas do-
ses certas, outro dos grandes atributos 
do clã Aquino, pode levar a empresa 
para voos ainda mais altos. das qua-
tro empresas do grupo, a Eurotábua, 
dedica-se ao pequeno e médio retalho, 
enquanto a nova e a já existente diva-
nex, produzirão para a IKEA e outros 

do o ano passado e disputado palmo 
a palmo com propostas espanholas, 
francesas e polacas, quase quadrupli-
cou a produção da empresa. Para tal, 
a família Aquino – carlos e os irmãos 
Jorge e António formam o conselho 
de administração –, investiu cerca de 
15 milhões de euros na construção de 
uma nova unidade industrial destinada, 

grandes clientes. Esta reorganização 
da produção tem em vista uma das 
grandes metas da Aquinos: ser um 
importante player global na área da 
distribuição. Muito recentemente, em 
afirmações à imprensa, carlos Aquino 
assumiu existirem “negociações com 
outros grandes grupos europeus de 
distribuição a fim de obter novos con-

A empresa foi fundada por carlos 
Aquino, em 1985, em Sinde, no con-
celho de tábua, e começou com seis 
trabalhadores. hoje exporta para 24 
países entre os quais frança, Espanha, 
Irlanda, Angola, cabo Verde, tunísia e 
chipre, embora os sofás produzidos 
pela Aquinos se vendam um pouco 
por toda a UE.

tratos de fornecimento semelhantes ao 
efectuado com a IKEA”, acrescentando 
mesmo que “a confirmarem-se novos 
contratos, poderemos abrir novas fá-
bricas nos próximos três anos”.

A estratégia da Aquinos junto dos clien-
tes, onde já se destacavam a Moviflor, a 
conforama ou o grupo francês Alinéa, 
sempre obedeceu a uma fórmula es-
crupulosamente cumprida: sofás com 
design inovador e exclusivos para cada 
novo cliente.
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Aposta estratégica na clímax
o projecto para a clímax, proposto por 
carlos Aquino, visa revolucionar o mé-
todo tradicional de fabrico de colchões. 
comprada em 2003 e transferida da 
região de Lisboa para tábua, vai ser a 
quarta empresa do grupo e viu ser-lhe 
atribuído, pela AIcEP, em Maio do ano 
corrente, o estatuto PIN (Projecto de In-
teresse Nacional). o projecto é estraté-
gico para a empresa, para o concelho, 
para a região em que está inserido e 
para o país.

Atinge o montante de 23 milhões de 
euros. Implica novas instalações fabris, 
equipamento produtivo e não produ-
tivo com tecnologia de ponta única 
em Portugal e no mundo, aumento de 
capacidade produtiva e reestruturação 
organizacional. o que ganha o grupo 
Aquinos com este projecto? Sinergias 
muito importantes ao nível logístico e 
comercial com as outras empresas do 
grupo, aumento da capacidade de pro-
dução para 3.000 unidades/dia, auto-

nomia para concorrer nos mercados ex-
ternos às grandes séries e capacidade 
para ser um grande player mundial.

E que benefícios retira o país – retira-
mos todos – desta aposta? Este pro-
jecto PIN, além de contribuir para o 
desenvolvimento de uma economia 
competitiva, integrada e aberta, re-
força e valoriza o papel estratégico do 
polígono Leiria-coimbra-Aveiro-Viseu 
na afirmação externa de Portugal. Por 

outro lado, a localização da nova uni-
dade industrial numa região do interior, 
desfavorecida e em risco de desertifica-
ção, vai criar emprego (120 empregos 
directos e 90 indirectos), aumentará 
os recursos das famílias e representará 
uma melhoria no nível de vida da po-
pulação em geral.

A prevenção da poluição, a reciclagem 
de resíduos e a eliminação dos mesmos 
são os níveis de prioridade da política da 
clímax no domínio da protecção am-
biental e a implantação da nova fábrica, 
numa área delimitada, não produzirá 
qualquer impacto em infra-estruturas 
de conservação da Natureza. 

Aquinos, SA
Sinde – Apartado 14
3424-951 tábua
tel.: +351 235 710 210
fax: +351 235 710 214

aquinos@aquinos.pt 

www.aquinos.pt 

Carlos Aquino, o estratega da empresa

mailto:aquinos@aquinos.pt
http://www.aquinos.pt
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A Reditus tem um longo historial de su-
cesso. fundada em 1966, tendo como 
principal objectivo os estudos de mer-
cado e a prestação de serviços bureau 
nas áreas da banca e seguros, desde 
então passou por mudanças estruturais 
que potenciaram a sua imagem e o seu 
desempenho. hoje é uma referência na 
prestação de serviços de outsourcing, 
melhorando constantemente a sua per-
formance e os seus serviços. Implemen-
ta, em 2006, o conceito de centro de 
Serviços Multi-disciplinar (pioneiro em 
Portugal) e, em 2007, um novo mode-
lo de segmentação das actividades do 

reDiTUs
‘oUtSoURcINg’ gLoBAL

O grupo Reditus presta serviços de ‘outsourcing’ em áreas tão diversas como as 
infra-estruturas informáticas, o tratamento de dados ou a consultoria em Sistemas e 
Tecnologias de Informação. É uma empresa cotada em bolsa, sendo um dos três maiores 
grupos portugueses a operar no âmbito das TI, e em rápida expansão internacional.

No primeiro semestre de 2009, o vo-
lume de negócios foi de 50,4 milhões 
de euros (mais 32 por cento do que no 
período homólogo), impulsionado pelo 
aumento de 45 por cento da área de 
outsourcing de Serviços. Já a actividade 
internacional representou 36 por cento 
do volume de negócios. No seu con-
junto, esta evolução dos resultados do 
grupo Reditus reflecte o sucesso da es-
tratégia de expansão das actividades de 
outsourcing de Serviços e a aposta na 
melhoria da rentabilidade operacional.

Refira-se que uma parte importante da 

africano – metade do negócio interna-
cional. A frança representou um terço 
do volume de negócios no estrangeiro, 
encontrando-se também de boa saúde 
os contratos estabelecidos noutros pa-
íses europeus, como sejam a Áustria,  
Suíça, Noruega ou a Lituânia. É objecti-
vo do grupo que, em 2011, a facturação 
internacional atinja os 50 por cento.

As empresas do grupo oferecem, de 
forma integrada, um leque variado de 
serviços que contribuem consistente-
mente para o sucesso dos seus clientes 
no mercado, como sejam a redução 
de custos, o aumento de eficiência e o 
apoio de tecnologias de informação, um 
aliado essencial para optimizar o retor-
no que os serviços prestados têm para 
os seus clientes, na sua maioria médias e 
grandes empresas, nomeadamente nos 
sectores bancário, segurador e das tele-
comunicações, em que a Reditus trata 
de operativas que se revestem de um 
elevado grau de complexidade. 

Entre as suas actuais clientes estão a 
ZoN Multimédia e a Worten, empresas 
que também são parceiras da Reditus 
no mais recente centro de competên-
cias – o centro de Serviços Reditus Via 
Roma, em Lisboa – destinado à presta-
ção de serviços para empresas e insti-
tuições em regime de outsourcing, ac-
tividade que tem crescente procura. 

Prestação de serviços
A Reditus é uma das principais empre-
sas portuguesas de Business Process 
outsourcing (BPo), actividade que in-
clui a preparação de documentos, veri-
ficação de requisitos, análise e introdu-
ção de dados, digitalização e gestão de 

estratégia do grupo tem como aposta o 
mercado internacional, sendo que mais 
de 30 por cento da facturação da em-
presa já resulta da actividade realizada 
no estrangeiro, representando África – 
Angola e países do Norte do continente 

grupo por outsourcing de Serviços e 
Sistemas de Engenharia e Mobilidade. 
A aquisição do grupo tecnidata, em 
2008, tornou a Reditus num dos três 
maiores grupos portugueses nas suas 
áreas de actividade.
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arquivo e expediente. Para a prestação 
destes serviços, a Reditus conta com 
competências especializadas, metodo-
logias próprias e processos optimiza-
dos, e tecnologias de informação.

A área de outsourcing de Infra-estru-
turas Informáticas (oII) da Reditus – 
uma referência no mercado financeiro 
e das telecomunicações – disponibiliza 
às empresas uma gestão integrada de 
todo o seu sistema de informação, des-
de os servidores até às estações de tra-
balho, passando pelas componentes de 
suporte a utilizadores. objectivo: opti-
mizar a performance do sistema de in-
formação, nomeadamente em termos 
de produtividade e segurança.

A área de It consulting (desenvolvi-
mento e Integração Aplicacional e a 

Software factory) constitui também 
uma das áreas de maior impacto na es-
tratégia do negócio do grupo Reditus, 
sendo o maior integrador de SAP em 
Portugal e uma referência na Europa.

Relativamente às Soluções de Enge-
nharia, a Reditus, através da sua par-
ticipada caléo, em frança, desenvolve 
soluções para montagem de semicon-
dutores e outros componentes micro-
electrónicos, através de projecto e fa-
brico de sistemas e da comercialização 
“chave-na-mão” de equipamentos per-
sonalizados, assim como na prestação 
de serviços de instalação, de assistência 
técnica e de manutenção, cobrindo 
uma área geográfica que inclui a Sui-
ça, Bélgica, frança, Espanha, Portugal 
e Marrocos. Estes equipamentos desti-
nam-se a sectores tão variados como a 

Grupo Reditus
tel.: +351 214 124 100 
fax: +351 214 124 198 

marketing@reditus.pt 

www.reditus.pt 

•  Maximizar e potenciar a junção 

com o grupo Tecnidata. 

•  Aposta no BPO (Business Process 

Outsourcing) / BTO.

•  Desenvolvimento do mercado 

internacional. 

•  Alargar a base de clientes nos 

segmentos onde a Reditus detém 

maiores vantagens competitivas.

Perspectiva de futuro
•  Aproveitar a sua dimensão e 

as condições de mercado para 
promover o crescimento orgânico 
no mercado nacional.

•  Consolidar a posição de liderança 
no mercado português de 
outsourcing com níveis superiores 
de criação de valor.

•  Continuar a aposta na 
diversificação de sectores.

electrónica automóvel, telecomunica-
ções, indústria aeroespacial e militar e 
“cartões inteligentes”. 

Quanto a soluções de mobilidade, o 
grupo desenvolve e implementa, em 
Portugal, através da sua participada 
BccM, soluções próprias de geo-re-
ferenciação e telemetria, que são uti-
lizadas em empresas de transporte de 
passageiros e carga, valores e serviços 
de emergência, bem como por todas 
as entidades detentoras de frotas de 
veículos e cujo negócio necessite de in-
formação em tempo real.

outros serviços que a Reditus dispo-
nibiliza: contact centers (outsourcing 
de serviços de apoio à gestão de opti-
mização de Atendimento Multicanal), 
personalização de documentos finan-
ceiros (com base na mais alta tecnolo-
gia de impressão Lff e em aplicações 
próprias desenvolvidas para esta ac-
tividade) e um gabinete de apoio ao 
investidor (direccionado para os accio-
nistas, analistas, investidores e outras 
partes interessadas). 

mailto:marketing@reditus.pt
http://www.reditus.pt
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suécia e
noruega

Suécia e Noruega são países com 
os quais Portugal mantém uma 
relação histórica e económica 
estável, mas cujas oportunidades 
– quer a nível comercial, quer 
em termos de investimento e 
enquanto mercados emissores de 
turistas – estão longe de estarem 
esgotadas. Por se tratar de países 
fortemente industrializados, a par 
de uma clara aposta na protecção 
ambiental, qualidade e tecnologia 
são palavras-chave para as empresas 
portuguesas aumentarem a sua 
presença nestes mercados.

oportunidades 
por explorar
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população
Milhões

piB / capita
usd

piB 2007 
Mil milhões usd 

Suécia 9,2 49.641 454,9

Dinamarca 5,4 57.206 *340,3 

Noruega 4,6 83.409 390,5

Finlândia 5,2 46.704 244,7

Fontes: eiu
* em 2008

Dados publicados indicam que, no âm-
bito dos países nórdicos, a Suécia é o 
país com maior população e riqueza 
gerada, embora fique a perder subs-
tancialmente para a Noruega quando 
se analisa o PIB per capita.

Com um passado histórico longo, desde 
cedo se rege por um sistema democrático 
onde existe verdadeira participação da po-
pulação na construção do seu país. Os sue-
cos têm um sentido nacionalista acentua-
do, característico dos povos nórdicos, que 
alivia constrangimentos que vão surgindo 
no decorrer da vida social da Suécia.

o reino da suécia 
>Por LuíSa agaPito, directora-coordeNadora do ceNtro de NegócioS da aiceP em eStocoLmo

ultrapassada a crise, Portugal terá a oportunidade de desenvolver 
um maior número de parcerias com empresas suecas em áreas que 
proporcionem um maior desenvolvimento sustentável.

O ambiente de trabalho é informal – 
na empresa as pessoas são conhecidas 
pelo nome próprio – e as decisões são 
frequentemente tomadas por consenso. 
Antes de tomarem uma decisão, gostam 
de discutir o projecto a todos os níveis. As 
pausas para o café (fika) são como que 
sagradas, tal como é a entrada e saída a 
horas. A nível de negócios, os suecos são 
reconhecidos internacionalmente como 
eficientes, honestos e pragmáticos.

Economia sólida e aberta
Com o maior nível de riqueza gerado nos 
países nórdicos, o PIB ascendeu a 328 

mil milhões de euros em 2008. Para a 
formação do PIB contribuem fortemente 
os serviços, incluindo a área imobiliária, 
comércio, transportes e comunicações, o 
Estado e a área financeira, que represen-
tam cerca de 70 por cento do total.

Embora o sector primário (exploração 
florestal, agricultura e pescas) tenha um 
grande desenvolvimento, o seu peso 
na formação de riqueza é relativamen-
te baixo comparativamente à indústria 
transformadora, sector este que, com 
um contributo de 28 por cento, é deci-
sivo na formação do PIB.

Em 2008, o saldo da balança comercial 
foi positivo, com exportações da ordem 
dos 124 mil milhões de euros e impor-
tações de 113 mil milhões de euros.

O facto de se tratar de uma economia 
aberta e com uma forte dependência 
das exportações, levou a que o país fos-
se afectado pela actual crise económica 
mundial. Segundo estimativas do Minis-
tério das Finanças, no final do corrente 
ano, o PIB terá uma variação negativa de 
menos 4,2 por cento para, em 2010, ter 
um ligeiro aumento de 0,2 por cento. 
Embora se preveja que o desemprego 
continue a subir nos próximos dois anos 
até 11,7 por cento, a recuperação econó-
mica deverá tornar-se evidente em 2011 
e 2012, com aumentos da ordem dos 
2,4 e 4,0 por cento, respectivamente.

Resultado do actual estado da economia, 
as finanças públicas, até agora conside-
radas estáveis, poderão vir a ser afecta-
das, com repercussão nos municípios, 
sistema de pensões e governo central.

Indústria diversificada
A produção industrial inclui produtos tão 
diversos como a pasta de papel e o mobi-
liário, derivados da floresta (52 por cento 
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do país é coberto por floresta produti-
va); a transformação de minérios como 
ferro, prata, cobre e zinco, permitindo a 
produção de aço; os produtos químicos, 
farmacêuticos e as TIC, resultado de in-
vestimentos avultados na década de 90; 
e uma vasta gama de produtos nas áreas 
de electro-metalomecânica.

Antes da recente crise económica, 51 por 
cento das exportações da Suécia resul-
tavam de produtos nas áreas da electro-
metalomecânica, destacando-se os sub-
sectores de transportes, engineering e 
produtos eléctricos/telecomunicações.

Segundo dados da Association of Swe-
dish Engineering Industries, menos de 
um por cento das empresas empregam 
mais de 500 pessoas, representando 
48,9 por cento dos postos de traba-
lho no sector, sendo que muitas destas 
empresas resultam de investimento es-
trangeiro. Em contrapartida, 68,5 por 
cento das empresas empregam menos 
de nove pessoas, representando 7,5 
por cento do emprego no sector.

Devido à actual crise mundial, segundo 
dados do Instituto Nacional de Estatísti-
ca sueco, registou-se, em Maio de 2009, 
uma quebra na produção industrial de 
21,9 por cento, comparativamente ao 
período homólogo do ano anterior. Mas, 
segundo os próprios suecos, a experiên-
cia demonstra que as crises económicas 
sempre foram ultrapassadas e o país saiu 
fortalecido. Sustentabilidade é a palavra 
de ordem, conceito que rege a actual 
Presidência sueca da UE.

Desenvolvimento 
sustentado e tecnologia
A Suécia é, indubitavelmente, uma refe-
rência nos países nórdicos, pela excelência 
dos seus grupos industriais e comerciais 
em sectores como as telecomunicações, 
indústria automóvel, aeroespacial, life 
science, metalomecânica e mobiliário, e 
empresas como a Ericsson, Electrolux, Te-
tra Pak, Volvo, Saab, Scania, Astra Zene-
cA, SKF, Ikea ou H&M. Sem negligenciar 
a sua importância industrial no contexto 
das nações, a Suécia apresenta, ainda, 
uma particularidade que, diríamos, lhe é 
intrínseca: o respeito pelas questões am-
bientais e sociais no seio da sociedade, 
incluindo o tecido industrial. 

É neste equilíbrio que se deverá per-
cepcionar um tecido empresarial líder 
em áreas como a life science, biotec-
nologia e farmacêutica, destacando-se 
neste domínio a multinacional anglo-
sueca Astra Zeneca e a americano-
sueca Pharmacia Corporation (Pfizer), 
bem como alguns clusters de renome, 
nomeadamente, o cluster sueco-dina-
marquês Medicon Valley, resultado da 
estreita relação entre a indústria e o 
meio universitário (I&D). 

50 por cento da energia consumida 
seja proveniente de fontes renováveis. 
Neste domínio estão previstos grandes 
investimentos na energia eólica (passar 
de seis parques actuais para 100), na 
energia dos mares e incentivos fiscais à 
utilização de painéis solares.

Oportunidades para  
as empresas portuguesas
Portugal é reconhecido no mercado sue-
co como fornecedor de bens de consu-
mo de qualidade, incluindo produtos das 
fileiras moda e casa. Trata-se de produ-
tos, na sua maioria, comercializados por 
marcas suecas, de prestígio internacional. 
O mercado sueco, onde o design tem 
tradição, é sensível à relação qualidade/
preço e, frequentemente, encontram-se 
produtos concebidos por empresas sue-
cas que são produzidos no exterior. 

Os vinhos portugueses têm registado 
uma evolução positiva na Suécia, nos 
últimos anos, tendo sido realçada a 
sua excelente relação preço/qualidade. 
Portugal possui algumas marcas já bem 
estabelecidas neste mercado e nota-se 
que o consumidor tem vindo a mostrar 
curiosidade na prova de novos vinhos.

Na área de bens tecnológicos, a Suécia 
é conhecida pela I&D, com alto grau 
de desenvolvimento técnico nos seus 
produtos. A indústria sueca de engi-
neering, efeito da crise mundial que 
estamos a atravessar, tem vindo a ser 
afectada, procurando agora reorgani-
zar-se de forma a sair fortalecida deste 
processo. Acreditamos que, uma vez 
passados os efeitos da crise, Portugal 
terá oportunidade de desenvolver um 
maior número de parcerias com em-
presas suecas nos campos de bens de 
equipamento, energias renováveis, áre-
as da saúde e TIC. 

aiceP
centro de Negócios  
para a europa do Norte 

Narvavägen 30, 2tr  
S-115 22 Stockholm
SWEDEN 
Tel: +46 8 506 521 00 
Fax: +46 8 506 521 05  

aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Nas TIC (tecnologias de informação e 
comunicação), a Suécia é líder nas tele-
comunicações móveis, onde sobressa-
em a Ericsson e reconhecidos parques 
científicos como o Kista Park, o maior 
parque mundial nessa área. 

País conhecido pelas suas preocupa-
ções ambientais, com indústrias voca-
cionadas para a exportação, a energia 
torna-se um factor de máxima impor-
tância. Assim, nas energias renováveis, 
o actual governo anunciou uma nova 
política energética, amiga do ambien-
te, com o objectivo de que, até 2020, 

“resultado do actual 
estado da economia, as 
finanças públicas, até agora 
consideradas estáveis, 
poderão vir a ser afectadas, 
com repercussão nos 
municípios, sistema de 
pensões e governo central.”
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O Financial Times de 21 de Julho, em 
título de primeira página, informava os 
seus leitores: “A Nissan vai construir fá-
bricas no Reino Unido e em Portugal”. 
O respectivo desenvolvimento esclare-
cia que aquele conhecido construtor 
japonês de automóveis tinha optado 
por localizar, no nosso país, uma fábrica 
de baterias de iões de lítio para equipar 
um novo modelo de carro eléctrico a 
apresentar em Outubro, para venda nos 
mercados dos Estados Unidos e Japão, 
ascendendo o investimento a realizar 
em Portugal a 250 milhões de euros e 
significando a criação de 200 postos de 
trabalho. A motivação daquela decisão, 
segundo a mesma fonte, residiria no 
apoio concedido pelo Estado português 
ao desenvolvimento de tecnologias ver-

a crise e as oportunidades
>  Por JoSé carLoS da cruz aLmeida, embaixador de PortugaL Na Suécia e PreSideNte 

HoNorário da câmara de comércio LuSo-Sueca

des no contexto de uma estratégia de 
redução da dependência dos combus-
tíveis fósseis. 

De facto, este caso concreto da Nissan 
vem ao encontro dos objectivos de um 
programa lançado pelo Governo portu-
guês, em 2001, designado por E4 (Ener-
gia, Eficiência e Energias Endógenas), 
consistindo num conjunto de medidas 
múltiplas e diversificadas destinadas a 
promover uma abordagem consistente 
e integrada para o fornecimento e pro-
cura de energia. Assim, promovendo a 
eficiência energética e o uso de energias 
renováveis, o programa visa o upgrade 
da competitividade da economia portu-
guesa e a modernização do tecido social 
do país, ao mesmo tempo que preser-
va o ambiente através da redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
especialmente dióxido de carbono, res-
ponsáveis pelas alterações climáticas.

Hoje, é facto assente que a economia 
portuguesa, para se sustentar e de-
senvolver no mercado global, precisa 
de acelerar a mudança de paradigma 
e intensificar e diversificar a produção 
de bens de alto valor acrescentado, 
criando assim condições para se firmar 
em outros mercados, mesmo dentro 
da própria União Europeia. Para mim, 
enquanto Embaixador na Suécia, é evi-
dente que Portugal é insuficientemente 
conhecido neste país-chave do Norte da 
Europa, sobretudo porque os seus pro-
dutos, a sua oferta turística, acabam por 
não chegar aos consumidores suecos. 
Porquê? Se atentarmos que o relaciona-
mento político-diplomático nos planos 
bilateral e multilateral se pode consi-
derar estreito, permitindo sustentar 
um diálogo constante e fluido a vários 
níveis, porque os dois países se regem 
pelos princípios e valores fundamentais 
da Liberdade, Democracia e respeito 
pelos Direitos Humanos, prosseguindo 
idênticos objectivos de Paz, Prosperida-
de e Segurança em benefício da Europa 
e do Mundo; que ambos pertencem às 
mesmas organizações internacionais e, 
sobretudo, à União Europeia, onde as 
respectivas agendas são, senão idênti-

“Hoje, é facto assente que a 
economia portuguesa, para 
se sustentar e desenvolver 
no mercado global, precisa 
de acelerar a mudança de 
paradigma e intensificar e 
diversificar a produção de bens 
de alto valor acrescentado, 
criando assim condições para 
se firmar em outros mercados, 
mesmo dentro da própria 
união europeia.”
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país eM Ficha

estocolmo

suécia

cas, pelo menos largamente convergen-
tes, então o que é que impede ambos 
os países, e respectivas sociedades civis, 
de construírem plataformas mutuamen-
te benéficas de desenvolvimento eco-
nómico, designadamente em relação a 
países terceiros?

Permitam-me referir apenas alguns 
dados estatísticos que tornem mais 
evidente as oportunidades que se 
oferecem aos agentes económicos 
que para aqui queiram orientar a 
oferta dos seus produtos. A Suécia 
tem 9,2 milhões de habitantes; um 
PIB per capita de 49.641 dólares; o 
PIB em 2007 foi de 454,9 mil milhões 
de dólares, representando os serviços 
cerca de 70 por cento, a indústria 
transformadora 28 por cento e o sec-
tor primário, apesar de desenvolvido, 
tem um peso relativamente baixo na 
formação da riqueza. Dispondo de 
uma economia aberta e de grande 
dependência em relação ao comércio 

internacional, com um quadro legal e 
regulamentar extremamente sólido, 
sobretudo favorável às PME, parece 
que o que falta à consolidação do 
relacionamento bilateral é uma forte 
presença do sector privado português 
neste país. 

Reunido que está o apoio institucional, 
quer público quer privado, e a Câmara 
de Comércio Luso-Sueca manifesta de-
terminação em intensificar o seu papel 
de intercâmbio entre as comunidades 
empresariais de ambos os países, ha-
verá agora que passar à acção. Este é 
o propósito que nos anima, esperan-
do realizar um evento mobilizador dos 
sectores empresariais que operam no 
domínio do Desenvolvimento Sustentá-
vel, em consonância com uma das prio-
ridades da Presidência Sueca da União 
Europeia: o sucesso da Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climá-
ticas a realizar em Copenhaga, em De-
zembro deste ano. 

Área: 450.295 km2

população: 9,276 milhões de habitantes 
(30 de Abril de 2009)

densidade populacional: 20,6 habitantes 
por km2 (30 de Abril de 2009)

designação oficial: Reino da Suécia

chefe do estado: Rei Carl XVI Gustaf 
(ascendeu ao trono em Setembro de 1973)

primeiro-Ministro: Frederik Reinfeldt

data da actual constituição: 1974

principais partidos políticos: Partido Social-
Democrata (SAP); Partido Moderado (M); 
Partido do Centro (C); Partido Popular Liberal 
(L); Partido Democrata Cristão (CD); Partido da 
Esquerda; Verdes. As próximas eleições estão 
agendadas para Setembro de 2010.

capital: Estocolmo (795.163 habitantes) 
(31 de Dezembro de 2007)

outras cidades importantes: 
Gotemburgo (493.502); Malmo (208.801); 
Uppsala (187.541); Linkoping (140.367)

religião: A maioria da população é 
cristã, pertencendo cerca de 90% à Igreja 
Luterana Evangélica.

língua: Sueco

unidade monetária: Coroa Sueca (SEK) 1 
EUR = 10,5820 DKK (Maio de 2009)

risco do país: A (AAA=Risco mínimo; 
D=Risco máximo)

ranking em negócios: Índice 8,00  
(10 = máximo)

ranking geral: 8 (entre 82 países) (EIU)

risco de crédito: 1  
(1 = risco menor; 7 = risco maior)  
(COSEC – http://cgf.cosec.pt) (Junho de 2009)

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado:  
Exp. + Imp. (bens e serviços) / PIB = 
100,9% (2008)
Imp. / PIB (bens e serviços) = 46,8% (2008)
Imp. / Imp. Mundial (bens) = 1,6% (2007)

 Fontes:  The Economist Intelligence Unit;
(EIU); Banco de Portugal: WTO; COSEC
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A Suécia ocupa, desde 2005, a 11ª posi-
ção como cliente de Portugal (descendo 
um lugar face a 2004). Enquanto fornece-
dor e no período considerado, a posição 
da Suécia tem-se mantido entre o 14.º e o 
13.º lugares no respectivo ranking global 

suécia
RELAçõES ECONóMICAS COM PORTUGAL

a Suécia é um parceiro comercial tradicional de Portugal, registando-se, 
porém, nos últimos anos uma alteração na estrutura das vendas portuguesas 
neste mercado, com a diminuição das expedições de produtos como o 
vestuário e o calçado. enquanto investidor, a Suécia ocupa uma posição de 
algum relevo no ‘ranking’ dos países de origem do ide em Portugal. 

de países, com excepção do ano de 2006, 
em que foi 17º. No contexto da UE27, a 
posição da Suécia no ranking deste gru-
po de países melhora, tendo ocupado, 
em 2008, o 8.º lugar, tanto como cliente 
quer como fornecedor.

As expedições de produtos portugueses 
para a Suécia evoluíram favoravelmente 
no período entre 2004-2008, mas os da-
dos disponíveis para este ano – Janeiro a 
Abril – apontam para uma inversão des-
sa tendência quando comparados com 

EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a 2008 
Jan/abr

2009 
Jan/abr

Var.b

Expedições 336,977 363,031 410,401 457,430 454,313 7.9% 155,941 133,714 -14.3%

Chegadas 586,390 557,795 504,633 625,572 760,996 7.8% 281,052 206,983 -26.4%

Saldo -249,414 -194,765 -94,232 -168,142 -306,683 – -125,111 -73,270 –

Coef. Cobertura (%) 57.5% 65.1% 81.3% 73.1% 59.7% – 55.5% 64.6% –

Fonte: ine - instituto nacional de estatística        unidade: Milhares de euros
notas: (a) Média aritmética das taxas de variação anuais no período 2004-2008        (b) taxa de variação homóloga        Valores estimados
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o período homólogo do ano anterior, 
diminuindo 14,3 por cento, reflectindo 
os efeitos da actual económica nas ex-
portações globais nacionais.

Por seu lado, as chegadas de produtos 
provenientes da Suécia têm aumentado 
a um ritmo superior ao das expedições, 
contribuindo para o agravamento do 
saldo da balança comercial, que desde 
1997 é desfavorável a Portugal. 

Este desequilíbrio resulta da alteração das 
características do relacionamento exis-
tente nas trocas comerciais entre os dois 
países nos últimos anos, na medida em 
que se tem vindo a registar um desempe-
nho menos favorável de alguns sectores, 
nomeadamente o vestuário e o calçado, 
face ao que acontecia anteriormente.

No entanto, o peso dos sectores tradi-
cionais nas vendas portuguesas para 
este mercado ainda é relevante, com o 
vestuário, as matérias têxteis e o calça-

do a representarem, em conjunto, 25,9 
por cento do total em 2008.

grupos de produtos representaram, em 
conjunto, 66 por cento do valor global 
das vendas ao mercado.

No que diz respeito às compras portu-
guesas à Suécia, os principais grupos de 
produtos, em 2008, foram as máqui-
nas e aparelhos (35 por cento do total), 
seguindo-se os veículos e outro mate-
rial de transporte (17,1 por cento), os 
produtos agrícolas (15,1 por cento), os 
produtos químicos (8,4 por cento), as 
pastas celulósicas e papel (7 por cento) 
e os metais comuns (5,9 por cento). Es-
tes grupos de produtos representaram, 
em conjunto, 88,5 por cento do valor 
global das compras a esse mercado.

No que respeita ao investimento, os 
dados do Banco de Portugal permitem 
concluir que a Suécia é muito mais im-
portante enquanto investidor em Por-
tugal, do que em termos de destino 
do Investimento Directo Português no 
Exterior (IDPE). No ranking de países do 
Investimento Directo Estrangeiro em 
Portugal (IDE), a Suécia ocupou o 9º lu-
gar em 2008, enquanto como destino 
de IDPE se situou na 41ª posição. 

As aplicações de capital sueco em 
Portugal apresentam características 
voláteis no período em causa, com o 
indicador do investimento líquido sem-
pre negativo e registando valores subs-
tanciais nos três últimos anos. Mas se é 
verdade que os fluxos de investimento 
aumentaram, consideravelmente, nes-
se período, estes foram acompanhados 
por desinvestimentos em montantes 
superiores, à excepção de 2008, quan-
do o montante desinvestido foi inferior 
ao investido (618 milhões de euros).

Em termos de IDPE, verificou-se um au-
mento de 182,6 por cento em relação 
ao ano anterior, ascendendo a 3,26 mi-
lhões de euros. 

No turismo, é reduzida a expressão do 
turismo sueco em Portugal, qualquer 
que seja o indicador que se considere, 
tendo vindo a decrescer consistente-
mente desde 2004. A pior situação re-
gista-se na diminuição da estadia média 
(de 4,9 noites em 2004, para 4,4 noites 
em 2008). As receitas no período em 
análise (2004-2008) também acompa-
nharam esta tendência negativa, embo-
ra ligeira (menos 0,8 por cento). 

Pontos fortes Pontos fracos

•  Proximidade. Relacionamento com 
tradições, nomeadamente, nos 
sectores de bens de consumo e bens 
de equipamento;

•  Relação preço/qualidade;
•  Capacidade tecnológica.

•  Fraca notoriedade dos produtos 
nacionais, desconhecidos do 
grande consumidor;

•  Inexistência de marcas nacionais, 
de acompanhamento do mercado 
numa perspectiva do mercado 
local, mas também de hub para o 
Norte da Europa e Báltico;

•  Falta de imagem e de visibilidade do 
país enquanto produtor de produtos 
de tecnologia, com mais valia;

•  Comunicação a vários níveis da 
empresa.

Oportunidades Ameaças

•  Apostar na qualidade e design, 
apreciados pelo consumidor local;

•  Mercado sueco como plataforma de 
reexportação para os países do Báltico 
sendo, ainda, o maior mercado nórdico;

•  Parcerias com os parques científicos 
e instituições de investigação e 
desenvolvimento;

•  Indústria local desenvolvida e sofisticada, 
possibilitando o desenvolvimento de 
parcerias/subcontratação em áreas de 
especialização em sectores como a 
metalomecânica, indústrias da saúde (life 
science), auto e aeroespacial.

•  Concorrentes: Países do Norte da 
Europa no segmento alto, com 
marcas de renome estabelecidas 
no mercado. Países asiáticos e do 
leste europeu no segmento baixo 
e médio; 

•  Deslocalização da produção sueca 
para países terceiros, do Extremo 
Oriente e do Leste Europeu, em 
sectores importantes para Portugal, 
como é o caso da indústria 
automóvel;

•  Promoção desenvolvida por países 
concorrentes em vários sectores.

SUÉCIA - ANáLISE SWOT DO MERCADO

“as chegadas de produtos 
provenientes da Suécia têm 
aumentado a um ritmo 
superior ao das expedições, 
contribuindo para o 
agravamento do saldo da 
balança comercial, que 
desde 1997 é desfavorável a 
Portugal.”

Avaliadas em termos de grupos de pro-
dutos, as principais expedições portu-
guesas para a Suécia foram constituídas, 
no ano passado, por minerais e minérios 
(22,7 por cento do total); vestuário (14,6 
por cento); máquinas e aparelhos (12,7 
por cento); matérias têxteis (7,3 por cen-
to); produtos alimentares (4,7 por cen-
to); e calçado (4 por cento). Estes seis 
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Apesar da riqueza da economia off-
shore, esta jovem nação sabe que ela 
não durará para sempre. Antecipando 
este facto, a aposta nas energias verdes 
tornou-se uma prioridade. Na Noruega 
o automóvel eléctrico já é uma realida-
de e em Portugal sê-lo-á brevemente.

Curiosa nação esta onde a informalida-
de parece ser uma imagem de marca: 
um país anti-gravata, onde a mulher 
tem um papel de indelével importân-
cia na sociedade; um país de chefias 
diluídas na organização, onde impera o 
primado da responsabilização do indiví-
duo; um país onde a única boa descul-
pa para se faltar ao trabalho é a terapia 
oferecida por um dia de esqui; um país 
em que os vizinhos competem, amis-
tosamente, pelo embelezamento dos 
respectivos jardins; um país de ciclistas 
ocasionais, sempre que as condições 
atmosféricas o permitem (correm, ali-
ás, noticias, não confirmadas, que altas 
figuras da nação circulam nas ciclovias, 
a par do cidadão comum).

A Noruega caminha, convicta e volup-
tuosa, praticamente imune à recente 
crise económico-financeira internacio-
nal, a fazer corar os vizinhos escandi-
navos, que outrora, alternadamente, 
a disputavam, perfilando-se, a breve 
trecho, como um dos países mais ricos 
do mundo. País cimeiro no índice de 
desenvolvimento humano, no produ-

noruega 
O CAMINHO É O NORTE
>Por João NoroNHa, rePreSeNtaNte da aiceP em oSLo

Há quem lhe chame – pelas melhores razões – a arábia Saudita da 
europa, mas, entre nós, é talvez mais conhecida, a par da gronelândia, 
como a pátria da iguaria que se deixa confeccionar de 1001 maneiras: o 
bacalhau, nosso “fiel amigo”. contudo, Portugal e a Noruega tocam-se 
em pontos comuns, nem sempre perceptíveis. dois países virados ao mar, 
dois países voltados para a defesa do ambiente, dois países a apostarem 
forte nas energias renováveis.

to interno bruto per capita e na pari-
dade do poder de compra. Segundo a 
publicação Foreign Policy Magazine a 
Noruega é, em 2009, o país mais está-
vel do mundo, onde o sector Estado é 
dos que melhor funciona, sendo, a par 
disso, o maior contribuinte para causas 
sociais no mundo. 

Segundo estatísticas oficiais, a Norue-
ga acolheu, durante o ano de 2007, 
61.200 imigrantes, incluindo refugia-
dos, o que faz com que, actualmente, 
cerca de 10 por cento da população 
da Noruega seja composta por indiví-
duos de outras origens que não a no-
rueguesa. Com politicas de integração 
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exemplares para os novos imigrantes, 
o governo norueguês investe na sua 
formação profissional para que estes 
possam dar o seu contributo ao desen-
volvimento económico do país.

Sendo assumidamente uma economia 
de mercado, o Estado detém posições-
chave em sectores fulcrais da econo-
mia: no sector petrolífero, a Statoil; no 
hidroeléctrico, a Statkraft; no bancário, 
o DnBNor; nas telecomunicações, a Te-
lenor; na aviação, a SAS, todas empre-
sas estratégicas no alicerce económico 
do país. Para além do mais, a Noruega 
possui a sexta maior frota mercante do 
mundo e é o segundo maior exportador, 
em valor, de pescado a seguir à China.

para uma elevada taxa de emprego, um 
desenvolvimento sustentado, uma distri-
buição mais justa do rendimento – sen-
do exemplar na redistribuição da riqueza 
– e um sistema social fortalecido.

ruega ao mundo lusófono, com ênfase 
no Brasil e em Angola, falta ainda uma 
aposta estratégica no enorme potencial 
que o turista norueguês oferece, não só 
pelo seu elevado poder de compra, mas 
pela regularidade e sazonalidade com 
que viaja, principalmente durante o In-
verno. City-breaks e turismo residencial 
devem ser produtos de aposta.

Bom será que – como todos esperamos 
– tenham pleno êxito os esforços que 
vêm sendo desenvolvidos pelo Senhor 
Embaixador Lima Pimentel no sentido 
de, por um lado, projectar o Portugal 
moderno e inovador, e por outro, pro-
mover Portugal como destino privile-
giado para o investimento norueguês. 
A este respeito, congratulamo-nos com 
o interesse, recentemente demonstra-
do, pelas condições únicas que a nossa 
costa atlântica proporciona na produ-
ção de energia através das ondas, es-
tando as empresas norueguesas, igual-
mente atentas às condições oferecidas 
pela nossa Wave Pilot Zone.

aiceP
representação na Noruega

Nedre Slottsgate, 13 
N-0157 Oslo
Noruega
Tel.: +47 224 13 608/436 
Fax: +47 224 24 357 

aicep.oslo@portugalglobal.pt

“a Noruega caminha, 
convicta e voluptuosa, 
praticamente imune à 
recente crise económico-
financeira internacional, 
a fazer corar os vizinhos 
escandinavos, que outrora, 
alternadamente, a 
disputavam, perfilando-se, a 
breve trecho, como um dos 
países mais ricos do mundo.”

Com inúmeros sectores ainda por explo-
rar pelas empresas portuguesas, ao nível 
de nichos – desde os têxteis técnicos aos 
produtos gourmet, por exemplo – o mer-
cado norueguês não pode nem deve ser 
descurado; quando muito, deve comple-
mentar os mercados sueco e dinamar-
quês que, tradicionalmente, têm desper-
tado mais interesse às nossas empresas.  

Com as exportações nacionais para 
o mercado ainda muito assentes nos 
sectores tradicionais, como o calçado, 
a confecção, os têxteis-lar e os vinhos, 
teremos de reflectir sobre a necessidade 
de mudança de paradigma da nossa pro-
dução industrial e iniciar uma nova fase 
na promoção de bens de alta tecnolo-
gia e equipamento, bens diferenciados 
e de valor acrescentado, criando condi-
ções para parcerias na subcontratação 
industrial no sector metalomecânico. 
No sector da construção e reparação 
naval, com tradição secular em ambos 
os países, registamos a assiduidade de 
empresas nacionais, como os Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo e a Lisna-
ve, numa das maiores feiras do sector, 
a Norshipping. Só desenvolvendo rela-
ções comerciais profícuas e duradouras, 
delineadas em estratégias integradas 
de médio/longo prazo, podemos expor 
a nossa oferta e tudo o que de inovador 
temos para oferecer. 

Com a TAP Portugal a ligar, diariamente, 
as duas capitais e, por conseguinte, a No-

A Noruega recusou fazer parte da União 
Europeia nos referendos de 1972 e de 
1994, não obstante, é membro funda-
dor da NATO, da ONU e do Conselho 
da Europa, integrando também o espa-
ço Schengen. A Noruega prima pelas 
boas práticas na extracção dos recursos 
naturais, fazendo parte da “Extractive 
Industry Transparency Iniciative”, sen-
do um dos maiores contribuintes, junto 
do Banco Mundial, no encorajamento 
à implementação das mesmas práticas 
por outros países.

Com a descoberta do petróleo no Mar 
do Norte no final dos anos 60 e o iní-
cio da exploração em 1971, a Norue-
ga passa, no espaço de uma geração, 
de um país essencialmente dedicado 
à pesca e à silvicultura para uma nova 
fase, de edificação de um país moder-
no, onde a qualidade e o custo de vida 
são dos mais elevados no mundo.

O governo, através da sua política eco-
nómica, tem como objectivos contribuir 

Às empresas nacionais fica aqui um desa-
fio: que consigamos, nos próximos anos, 
posicionarmo-nos onde merecemos e as-
sim atingir os 200 milhões de euros anu-
ais de mercadoria exportada. 
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Portugal e Noruega mantêm tradicional-
mente uma conhecida e celebrada rela-
ção comercial no sector das pescas – as 
importações portuguesas de bacalhau 
norueguês. O “bacalhau” é referência 
obrigatória bem-humorada, quando em 
discurso oficial ou conversa privada se 
aludem as relações luso-norueguesas.

Para além desta persistente e “nutri-
tiva” relação, o quadro do relaciona-
mento económico bilateral desenvol-
veu-se em função das transformações 
que caracterizaram a evolução das 
economias dos dois países, a partir da 
década de setenta.

Focando o caso norueguês, a desco-
berta e exploração de importantes ja-
zidas de petróleo, primeiro, e de gás, 
na sequência, projectaram a economia 

uM Mercado  
de noVas oportunidades
>Por João de Lima PimeNteL, embaixador de PortugaL Na Noruega

norueguesa de país desenvolvido de  
nível médio, para o nível topo dos pa-
íses mais ricos do mundo, em PIB per 
capita. Uma notável sabedoria política 

conhecido “modelo norueguês”, que 
promoveu a dinamização da economia 
num equilibrado sistema de prémio à 
iniciativa, distribuição social do produ-
to e controlo da inflação. 

As novas oportunidades criadas pela 
expansão da economia norueguesa e a 
transformação da economia portuguesa 
num mercado crescentemente integrado 
no “modelo UE” revelaram-se bem visí-
veis, aquando da visita de Estado do Rei e 
da Rainha da Noruega a Portugal, no final 
de Maio do ano transacto. A delegação 
empresarial norueguesa, integrada na 
comitiva real, englobou cerca de quatro 
dezenas de empresários e representantes 
do sector empresarial público, que parti-
ciparam nas várias reuniões organizadas 
em função dos três sectores escolhidos 
para promoção preferencial: as pescas, as 
energias renováveis e o e-government.

É difícil imaginar melhor retrato de ca-
samento de tradição e inovação! O ple-
no aproveitamento das possibilidades 
abertas pela visita está em curso.

Importa revelar adicionalmente alguns as-
pectos prometedores do incremento das 
relações económicas luso-norueguesas.

Está longe de esgotado o potencial de 
exportação para a Noruega de produtos 
tradicionais portugueses, sobretudo se 
enriquecidos por novas qualidades de 
produção e design. A Noruega trans-
formou-se num importante mercado 
consumidor de vinhos, as oportunidades 
para introdução de manufacturas de 
qualidade (e só estas nos interessam) nos 
sectores do vestuário, calçado e decora-
ção de interior vão crescer após o – alias 
muito moderado – abrandamento de 
expansão decorrente da actual crise.

Merece referência especial o investi-
mento. Apresenta-se como o grande 

“está longe de esgotado 
o potencial de exportação 
para a Noruega de produtos 
tradicionais portugueses, 
sobretudo se enriquecidos 
por novas qualidades de 
produção e design.”

e exemplo de capacidade de previsão 
do futuro, em termos de determinar 
uma projecção de dividendos no tem-
po, dos lucros provenientes da explo-
ração da riqueza natural, produziram o 
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país eM Ficha

Área: 385.155 km2

população: 4,8 milhões de habitantes 
(Janeiro 2009)

densidade populacional: 13,4 habitantes 
por km2

designação oficial: Reino da Noruega

chefe do estado: Rei Harald V (ascendeu 
ao trono em 1991)

primeiro-Ministro: Jens Stoltenberg

data da actual constituição: 17 de Maio 
de 1814

principais partidos políticos: Partido 
Trabalhista (A); Partido do Progresso (Frp); 
Partido Conservador (H); Partido da Esquerda 
Socialista (SV); Partido Democrata Cristão (KrF); 
Partido do Centro (Sp). As próximas eleições 
estão previstas para Setembro de 2009.

capital: Oslo – 500 mil habitantes 
(estimativa Janeiro 2009)

outras cidades importantes: Bergen 
(370 mil); Stavanger (295 mil); Trondheim 
(248 mil).

religião: A maioria da população professa 
o Cristianismo e cerca de 86% pertence à 
Igreja Luterana Evangélica.

língua: Norueguês (duas versões escritas 
- Bokmål e Nyorsk)

unidade monetária: Coroa Norueguesa (NOK)

1 EUR = 8,7515 NOK (7 de Agosto de 2009)

ranking em negócios: Índice 7,93 (10 = 
máximo)

ranking geral: 11 (entre 82 países)

(EIU – Agosto 2009)

risco de crédito: 1 (1 = risco menor; 7 = 
risco maior) (COSEC – Julho 2009)

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado: 
Exp. + Imp. (bens e serviços) / PIB = 76,9% 
(2008)

Imp. (bens e serviços) / PIB = 28,8% (2008)

Imp. (bens) / Imp. Mundial = 0,56% (2007)

Fontes: The Economist Intelligence Unit 
(EIU); World Trade Organization (WTO); 
Banco de Portugal

oslo

noruega

(o maior?) desafio e credível promessa 
de redimensionamento da relação eco-
nómica luso-norueguesa. O nível de 
investimento norueguês em Portugal 
inclui uma componente pouco conhe-
cida, mas que vi com gosto recente-
mente divulgada em órgão de comu-
nicação social português: o investimen-
to do fundo soberano norueguês no 
mercado de acções em Portugal. Não 
apresenta qualquer posição dominante 
em empresa ou sector específico (aliás, 
dentro da estratégia que prossegue) 
mas está presente em todas as em-
presas cujo nome representa algo na 
economia portuguesa. Esta expressão 
de confiança pode e deve servir de ele-

possíveis reflexos também no contexto 
económico. A investigação conjunta no 
combate ao cancro ficou demonstrada 
em momento – de certa emoção – da 
visita real, quando no IPO, no Porto, 
foi aquela visivelmente divulgada com 
a apresentação dos peritos que a vêm 
sustentando. A crescente presença na 
Noruega de académicos e engenheiros 
e técnicos portugueses, com contratos 
de trabalho de duração média e longa, 
é um dado adquirido que a nossa rede 
consular está registando. A título de 
exemplo: em Setembro próximo terá  
lugar o doutoramento, numa univer-
sidade norueguesa, de um português 
em medicina veterinária marítima.

mento impulsionador ao investimento 
directo de outro tipo, que no sector do 
turismo, em projectos de qualidade, já 
apresenta exemplos encorajadores.

Mas o investimento – tal como o co-
mércio – tem dois sentidos. O plano 
governamental norueguês de pro-
moção económica, de características 
keynesianas, que prevê a construção 
de grandes estruturas de transporte e 
de recuperação do património imóvel 
público, oferece oportunidades de rele-
vante interesse para as empresas portu-
guesas se associarem às parcerias que 
concorrerão aos concursos.

Importa ainda salientar o que vem ocor-
rendo – fora da percepção pública – ao 
nível de formação e cooperação cien-
tífica e tecnológica, naturalmente com 

Portugal e a Noruega entregaram em 
Maio passado, em sede das Nações 
Unidas, a documentação respeitante às 
respectivas plataformas continentais. 
Trata-se de matéria relevantíssima para 
os dois países, que nasceram ligados ao 
mar. As perspectivas económicas que 
resultarão da exploração daqueles re-
cursos escapam ainda a uma avaliação 
reduzível a dados concretos. Mas não 
é necessário espírito de profeta para se 
antever o que de grande se perfila, em 
termos de avanço científico e criação 
de novas actividades económicas. Uma 
cooperação científica e tecnológica, 
visando igualmente possibilidades de 
aproveitamento económico das plata-
formas em parcerias, entre países espe-
cialmente envolvidos e sem colisão de 
interesses por directa vizinhança, é ca-
minho a explorar. E já está iniciado! 
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A importância da Noruega como parceiro 
comercial de Portugal alterou-se substan-
cialmente a partir do momento em que 
foram excluídas da balança comercial as 
transacções relativas a reparações (que 
passaram a ser consideradas serviços), 
uma vez que este é um dos países que 

noruega
RELAçõES ECONóMICAS  
COM PORTUGAL 

o relacionamento económico entre Portugal e a Noruega é estável, 
embora tenha um peso relativo no global do comércio externo 
português. em 2008 foi o 33º cliente de Portugal e o 15º fornecedor. em 
termos de investimento, os fluxos são pouco expressivos. No turismo, 
a Noruega apresenta um comportamento estável enquanto mercado 
emissor, ainda que pouco significativo.

celebra contratos de reparação/manu-
tenção de aeronaves com as OGMA.

Esta alteração provocou oscilações 
significativas nos fluxos comerciais a 
partir de 2004 e, consequentemente, 
quebras no posicionamento e quota da 

Noruega enquanto cliente de Portugal. 
Em 2008, a Noruega foi o 33º cliente 
de Portugal (27º em 2004) e o 15º for-
necedor (14º em 2004).

A evolução da balança comercial foi 
igualmente afectada pela situação já refe-

EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

2004 2005 2006 2007 2008 Var.a 2008 
Jan/Mai

2009 
Jan/Mai

Var.b

Exportações 95,841 94,761 110,358 102,076 109,773 3.8% 47,909 38,278 -20.1%

Importações 530,890 528,003 690,390 691,848 696,623 7.8% 279,697 241,831 -13.5%

Saldo -435,049 -433,242 -580,032 -589,772 -586,850 – -231,788 -203,553 –

Coef. Cobertura (%) 18.1% 17.9% 16.0% 14.8% 15.8% – 17.1% 15.8% –

Fonte: ine - instituto nacional de estatística        unidade: Milhares de euros
notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008        (b) taxa de crescimento homóloga
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rida, resultando daí um agravamento do 
défice. Ainda assim, no período de 2004-
2008, as exportações portuguesas regis-
taram um crescimento de 3,8 por cento, 
enquanto nas importações a subida foi 
de 7,8 por cento. Os combustíveis foram 
o principal responsável pelo crescimento 
das importações portuguesas à Noruega.

Em 2008, as exportações portugue-
sas para o mercado atingiram 109,7 
milhões de euros, aumentando ligei-
ramente face ao ano anterior, tendo 
as importações ascendido a 696,6 mi-
lhões de euros. Já este ano, no período 
de Janeiro a Maio, registaram-se redu-
ções quer a nível das exportações quer 
no que respeita às importações, face 
ao período homólogo de 2008, de, res-
pectivamente, menos 20,1 por cento e 
menos 13,5 por cento.

Quanto aos produtos transaccionados, 
importa assinalar o peso significativo 
de alguns grupos de produtos nas ven-
das portuguesas a este mercado, como 
o vestuário e as matérias têxteis, os mi-
nerais e minérios, e os veículos e outro 
material de transporte que, em con-
junto, representaram mais de 54 por 
cento do valor total em 2008. Alguma 
relevância também para as exportações 
de plásticos e borracha, calçado e pro-
dutos alimentares para este mercado.
 
As compras portuguesas à Noruega es-
tão fortemente concentradas em dois 
grupos de produtos – metais comuns 
(50,8 por cento por cento do total) e 
combustíveis minerais (39,4 por cen-
to), seguindo-se distanciado o pescado, 
com 5,6 por cento. No conjunto, estes 
grupos de produtos representaram 95,8 

por cento das importações portuguesas 
daquele mercado em 2008.
   
No que diz respeito ao número de em-
presas portuguesas exportadoras para 
a Noruega, se em 2004 era de 913, em 
2007 (último ano disponível) diminuiu 
para 822. Também as empresas impor-
tadoras passaram de 507, em 2004, 
para 496, em 2007. 

No investimento, os dados disponibi-
lizados pelo Banco de Portugal revelam 
fluxos de investimento pouco expressi-
vos, tanto no que diz respeito ao inves-
timento directo da Noruega em Portu-
gal (IDE), como ao investimento directo 
de Portugal na Noruega (IDPE).

Além de ser pouco significativo, o ID no-
rueguês não se tem fixado em Portugal, 
apresentando o período em análise (2004-
2008) um investimento líquido acumula-
do da ordem dos menos 23 milhões de 
euros, apesar das excepções de 2006 e 
2008 em que os saldos foram positivos. 
Os anos de 2004 e 2007 foram os mais 
relevantes em termos de fluxos de investi-
mento, mas as aplicações de capital mais 
elevadas corresponderam também maio-
res montantes de desinvestimento. 

O investimento português na Noruega 
é inexpressivo e irregular, sendo princi-
palmente direccionado para participa-
ções na exploração do gás natural. Em 
2008, o IDPE na Noruega foi de 2,89 
milhões de euros.

No turismo, a Noruega não é um mer-
cado emissor significativo para Portugal, 
mas tem registado uma relativa estabili-
dade neste domínio. Segundo os dados 
do INE e do Banco de Portugal, em 2008, 
registou-se, porém, uma diminuição nos 
três principais indicadores do sector, face 
ao ano anterior. Assim, no que respeita às 
dormidas, a Noruega passou de 89.335 
hóspedes em 2007 para 79.833 em 2008; 
nas dormidas caiu da 13ª posição para a 
16ª; e em termos de receitas desceu para 
a 15ª posição no ano passado depois de 
se ter situado na 12ª em 2007.

A ligeira quebra ocorrida nas dormidas na 
hotelaria global no período em análise está 
em consonância com o comportamento 
geral de encurtamento das estadias, que 
se vem registando na Europa para as via-
gens de curta/média distância. 

Pontos fortes Pontos fracos

• Economia robusta;
• Boas plataformas logísticas;
•  Consumidor sofisticado e com elevado 

poder de compra;
• Canais de distribuição;
•  Boas práticas no negócio 

internacional.

• Elevada carga fiscal;
• Sistema bancário complexo;
• Sectores da economia subsidiados;
•  Pouca flexibilização laboral e 

elevados custos salariais;
• Dispersão geográfica da população.

Oportunidades Ameaças

• Nichos de mercado por explorar;
• Parcerias e joint-ventures;
•  Oportunidades subcontratação 

industrial;
• Construção e reparação naval;
• Investigação e Desenvolvimento.

• País não pertencente à UE;
• Algum proteccionismo estatal;
•  Regulação e restrição às 

importações;
•  Apenas 4,8 milhões de potenciais 

consumidores;
• Divisa forte.

NORUEGA - ANáLISE SWOT DO MERCADO
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Em novembro de 2007, no Rio de Janei-
ro, as Câmaras portuguesas de Comércio 
no Brasil manifestaram-se publicamente 
pelo fortalecimento do G20 e pela busca 
de um diálogo económico mais efectivo 
entre os países de língua oficial portu-
guesa ou, nas palavras do saudoso e en-
tão presidente da Câmara Brasil portugal 
no Ceará, Armando Ferreira, também 
pelo estabelecimento de um novo G8, 

AS CÂMARAS DE COMÉRCIO E OS 
NEGÓCIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA
> Por rômulo AlexAndre SoAreS, PreSidente do ConSelho dAS CâmArAS PortugueSAS  

de ComérCio no BrASil

formado pela Comunidade de países de 
Língua portuguesa – CpLp.

Se é vital afirmar uma nova ordem eco-
nómica concertada pelas 20 principais 
economias industriais do mundo – aí 
incluído o Brasil –, é preciso também 
explorar a força da língua portuguesa 
falada por cerca de 240 milhões de 
pessoas e tirar proveito efectivo dessa 

vantagem, na medida em que todos os 
países da CpLp têm uma situação pri-
vilegiada na geografia global e alguns, 
como Angola, Moçambique e Cabo 
Verde, passam por um relevante proces-
so de vitalização das suas economias.

nesse ambiente de cooperação in-
ternacional onde ainda há muito por 
fazer, as Câmaras portuguesas de Co-
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“não parece razoável 
que países que falam a 
mesma língua e que estão 
relativamente próximos e 
ligados pelo oceano Atlântico 
ainda registem trocas 
comerciais incipientes.”

mércio no Brasil juntam-se às demais 
congéneres nos oito países da CpLp e 
reforçam o debate sobre o que deve ser 
feito para impulsionar os negócios em 
língua portuguesa.
 
não se justifica que as trocas comer-
ciais entre os países da CpLp ainda se-
jam pouco expressivas se comparadas 
ao comércio que esses países fazem 
com o resto do mundo. para se ter 
uma ideia, o comércio anual intra CpLp 
é de aproximadamente 13 mil milhões 
de dólares, enquanto o total das trocas 
comerciais destes mesmos países com 
o mundo é superior a 550 mil milhões 
de dólares. Só a China, transacciona 
com a CpLp algo em torno de 77 mil 
milhões de dólares ao ano.

É preciso entender, por um lado, que 
o comércio dentro da CpLp pode ser 
muito mais intenso e, por outro, que 
os oito países não estão a aproveitar os 
seus potenciais de exportação para os 
parceiros de língua portuguesa.

o comércio bilateral entre o Brasil e por-
tugal é um exemplo dessa atrofia. Con-
forme estudo realizado há alguns anos 
pela Câmara portuguesa em São paulo 
com o apoio do Conselho que ora pre-
sido, foi constatado que portugal tem 
um potencial de exportações anuais 
para o Brasil de aproximadamente oito 
mil milhões de dólares de produtos que 
este último compra no estrangeiro, mas 
as empresas portuguesas só exportam 
para o Brasil menos de 400 milhões. 
Embora esse estudo possa estar desfa-
sado, os dados actualizados que serão 
divulgados em Setembro, em Fortaleza, 
durante o V Encontro Empresarial de 
negócios na Língua portuguesa, não 
serão muito diferentes e demonstram 
que o mercado brasileiro ainda é uma 
janela de oportunidades que as empre-
sas exportadoras portuguesas ignoram 
ou desperdiçam.

não parece razoável que países que 
falam a mesma língua e que estão re-
lativamente próximos e ligados pelo 
oceano Atlântico ainda registem trocas 
comerciais incipientes. nesse contexto, 
certamente as deficiências no transpor-
te marítimo e logística portuária são 
pontos relevantes, como apontou um 

recente estudo encomendado pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores do Brasil 
à Funcex. não se justifica, por exemplo, 
que o nordeste do Brasil não disponha 
de nenhuma linha marítima regular 
directa com os países africanos e que, 
por isso, as cargas que saem do Ceará 
para Cabo Verde possam demorar até 
50 dias para chegarem ao importador 
devido a sucessivos transbordos.   

mover o investimento directo no Brasil, 
o qual, nos últimos dez anos, e com a 
participação activa das Câmaras portu-
guesas de Comércio neste país, já somou 
stocks de mais de 11 mil milhões de dó-
lares em sectores como a energia, estra-
das, telecomunicações, turismo e outros.

neste contexto, as Câmaras portugue-
sas de Comércio no Brasil estão cientes 
do seu papel como agentes da diplo-
macia económica, que transcende a 
acção de governos, porque mantêm 
vínculos estratégicos e transversais de 
norte a sul do Brasil, conseguindo re-
sultados onde a diplomacia de Estado, 
por ser uma instância formal, pode ter 
dificuldades em alcançar. 

Cientes do papel que o Brasil e portugal 
têm como vectores de desenvolvimen-
to nesse universo linguístico de forte 
repercussão económica, face à redução 
dos custos de transacção comuns no 
mercado internacional normalmente 

É preciso fazer no comércio internacio-
nal na CpLp o que portugal fez quando, 
numa acção concertada, decidiu pro-
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marcado pela diversidade da língua e 
da cultura, as Câmaras portuguesas de 
Comércio no Brasil assumiram o desa-
fio de promover o V Encontro Empresa-
rial de negócios na Língua portuguesa 
(www.negociosnalinguaportuguesa.
com) conjuntamente com o Conselho 
Empresarial da CpLp, a Confederação 
nacional da indústria e o Governo do 
Estado do Ceará. 

nossa expectativa é reunir em Fortale-
za, entre os dias 28 e 29 de Setembro, 
cerca de mil empresários, dos quais 
estimamos que pelo menos 300 sejam 
provenientes do estrangeiro. A decisão 
de se fazer o evento no formato actu-
al, envolvendo empresários de todos os 
países da CpLp, é um imperativo histó-
rico e económico, na medida em que 
é vital reproduzir no comércio o que já 
ocorre no investimento directo estran-
geiro, como destacamos acima.

o V Encontro Empresarial de negócios 
na Língua portuguesa irá desenvolver 

uma abordagem sistematizada (fórum, 
ronda de negócios e feira) sobre cinco 
temas económicos relevantes para os 
países envolvidos e para as comunida-
des de língua portuguesa no estrangei-
ro, nomeadamente, o turismo, infra-
estruturas, recursos naturais, agro-ne-
gócio e inovação tecnológica.  

praia, em Cabo Verde, a criação de uma 
Confederação Empresarial da CpLp, o 
que certamente contribuirá decisivamen-
te para o aumento dos negócios entre os 
países de língua portuguesa.

Várias empresas de expressão lusófona 
já apoiam o evento, além das principais 
entidades empresariais dos países da 
CpLp, a exemplo da Confederação na-
cional da indústria – Cni (Brasil), que in-
tegra o evento na qualidade de co-orga-
nizadores, e da Associação industrial de 
portugal – Aip. Também participam no 
evento diversas câmaras de comércio bi-
laterais lusófonas, convidadas a discutir 
mecanismos de cooperação entre elas.

Cabe salientar a escolha do estado do 
Ceará para sede do V Encontro Empre-
sarial de negócios na Língua portugue-
sa, face à posição desse Estado como 
um importante centro de discussão lu-
sófona e às sinergias que o mesmo vem 
desenvolvendo no âmbito da CpLp, quer 
no passado próximo, tendo reunido em 
Junho de 2003 o ii Fórum Empresarial 
da CpLp e o Fórum Brasil-África, quer 
no presente, com a ampliação dos ne-
gócios com portugal e Cabo Verde e, 
mais recentemente, com a definição do 
estabelecimento no Ceará da Universi-
dade Luso-Afro-Brasileira – UniLAB. 
Além disso, o Ceará é um dos Estados 
que mais se desenvolveu na última dé-
cada no Brasil. A sua população é de 
quase oito milhões de habitantes e a 
sua capital, Fortaleza, é a quarta maior 
cidade brasileira.

A certeza de que este evento será 
uma excelente oportunidade para a 
celebração de bons negócios firma-se 
na convicção de que uma nova ordem 
económica se avizinha, na qual os 
actores de língua portuguesa podem 
assumir um papel de destaque na eco-
nomia mundial por conta do expres-
sivo universo de falantes, pelo status 
que o Brasil representa enquanto li-
derança económica global, somado 
ainda ao papel português no diálogo 
europeu e, por fim, pelo que hoje são 
os países Africanos de Língua oficial 
portuguesa na África (pALop), quanto 
à vitalidade de suas economias, recen-
tes experiências democráticas e esfera 
de influência no continente. 

“é preciso fazer no comércio 
internacional na CPlP o que 
Portugal fez quando, numa 
acção concertada, decidiu 
promover o investimento 
directo no Brasil (…).”

Destaque também para a realização, 
durante o Encontro Empresarial, da reu-
nião da Direcção do Conselho Empresa-
rial da CpLp, a primeira após a entidade 
ter apresentado ao Conselho de Minis-
tros dos negócios Estrangeiros da CpLp, 
no último dia 20 de Julho na Cidade da 

http://www.negociosnalinguaportuguesa.com
http://www.negociosnalinguaportuguesa.com
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para além doS negócioS

Joanesburgo é a maior metrópole da 
África do Sul, com 3,5 milhões de ha-
bitantes, considerada uma das mais 
cosmopolitas do mundo, sendo predo-
minantemente um centro comercial e 
o motor económico do país. Um quinto 
do produto interno Bruto da raS é ge-
rado em Joanesburgo.
Há pouco mais de 100 anos, o centro 
industrial e económico da raS era uma 
enorme savana sem vestígios de civili-
zação mas, em 1886, com a primeira 
descoberta de ouro nesta área, depres-
sa atraiu núcleos populacionais, tendo 
o governo fundado um pequeno agre-
gado habitacional a que chamaram Jo-
anesburgo. Três anos mais tarde esta 
localidade tornou-se a maior cidade 
do país, contando, em 1887, já com 
quase 100.000 habitantes, dos quais 
75.000 eram mineiros. 
Joanesburgo não é tradicionalmente 
conhecido como um destino turístico 
por excelência, dado ser o principal 
centro comercial e industrial do país, 
mas a cidade é um ponto de escala de 
voos para as cidades costeiras (cidade 
do cabo e durban). 
o parque nacional Kruger, a cerca de 
400 km de Joanesburgo, é a maior 

Joanesburgo, cidade do oUro
área de conservação de fauna bravia da 
África do Sul, cobrindo cerca de 20.000 
quilómetros quadrados, com uma ex-
tensão de cerca de 350 quilómetros de 
norte a sul e 60 quilómetros de leste 
a oeste, onde predominam os animais 
mais procurados em estado selvagem 
(elefantes, leões, búfalos, leopardos e 
rinocerontes), sendo um dos pontos tu-
rísticos de maior atracção universal. Um 
turista extra-continental que pretenda 
visitar o referido parque terá de passar 
obrigatoriamente por Joanesburgo.
consequentemente, a maioria dos vi-
sitantes estrangeiros da África do Sul 
passam por Joanesburgo, pelo menos 
uma vez, impulsionando o desenvolvi-
mento de mais atracções turísticas. Tra-
balhos recentes concentraram-se em 
torno dos museus de história do país, 
tais como o museu do apartheid e o 
museu Hector pieterson. 
o parque de diversões gold reef city, no 
sul do distrito comercial, também é um 
importante destino para os turistas da ci-
dade, onde uma das atracções principais 
é a descida a uma mina de ouro desacti-
vada. o Jardim Zoológico de Joanesbur-
go é um dos maiores do país.
a cidade tem vários museus de arte, 

como a galeria de arte de Joanesburgo, 
que se destaca com paisagens da Áfri-
ca do Sul e da europa e com pinturas 
figurativas. o museu da África abrange 
a história de Joanesburgo, assim como 
uma grande colecção de arte rupestre. 
o complexo do market Theatre alcan-
çou notoriedade, nas décadas de 1970 
e 1980 e é hoje um centro da dramatur-
gia moderna sul-africana. Joanesburgo 
é uma cidade rica na sua diversidade 
étnica e de património cultural.
a maioria dos visitantes ao Soweto 
desloca-se ali para ver o museu de 
mandela, que está situado na antiga 
casa habitada por nelson mandela.
paralelamente, constituem pontos 
de interesse turístico o Berço da Hu-
manidade – “cradle of Humankind” 
(património mundial), a 25 quilóme-
tros a noroeste da cidade e a esta-
ção arqueológica de Sterkfontein, o 
mais rico sítio de hominídeos, tendo 
ali sido descoberto o primeiro adulto 
Australopithecus africanus e o primei-
ro esqueleto quase completo de um 
Australopithecine anterior.

Rede aiceP PoRtugal global

representação em Joanesburgo, África do Sul
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África do sul*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

angola
C  caso a caso numa base restritiva.

M/L   garantia soberana. limite total de 
responsabilidades.

antilhas Holandesas
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

arábia saudita
C   carta de crédito irrevogável 

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

argélia
C   Sector público: aberta sem res-

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

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

argentina
T   caso a caso.

barein
C   aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

benim
C   caso a caso, numa base muito  

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

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

brasil*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

bulgária 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Cabo Verde 
C  aberta sem condições restritivas.

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

Camarões
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Chile 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

China* 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Chipre 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Colômbia 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Coreia do sul 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Costa do Marfim
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Costa rica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Croácia
C   carta de crédito irrevogável ou 

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

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

Cuba 
T  Fora de cobertura.

egipto 
C  carta de crédito irrevogável

M/L  caso a caso.

emirados Árabes unidos
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

eslováquia
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

eslovénia 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

estónia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

etiópia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

gana
C   caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

geórgia
C   caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

guiné-bissau
T  Fora de cobertura.

guiné equatorial
C   caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Hungria
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Iémen
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Índia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Indonésia
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Irão
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  garantia soberana. 

Iraque  
T  Fora de cobertura. 

Israel
C   carta de crédito irrevogável 

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

Jordânia
C  caso a caso.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Letónia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

Líbano
C   clientes públicos: caso a caso 

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

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

Líbia
C   aberta, com eventual exigência 

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

soberana ou outra considerada 
adequada.

Lituânia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

Macau
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malásia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malawi
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Malta
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Marrocos*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

México*
C  aberta sem restrições.

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

Moçambique
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

CoseC
no âmbito de apólices individuais  
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Tailândia 
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Taiwan
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Tanzânia
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Turquia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

ucrânia 
C   carta de crédito irrevogável. 

extensão do prazo constitutivo 
de sinistro para 12 meses.

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

uganda
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

uruguai
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

Venezuela
C   clientes públicos: aberta caso 

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

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

Zâmbia
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   caso a caso, numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

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

legenda:
C  curto prazo

M/L  médio / longo prazo

T  Todos os prazos

* Mercado prioritário.

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

Montenegro
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

nigéria
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

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

oman
C  aberta sem condições restritivas.

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

Panamá
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Paquistão
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Paraguai
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Perú
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Polónia*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Qatar
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

república Checa
C  aberta sem condições restritivas.

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

república Dominicana
C   aberta caso a caso, com eventual 

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

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

roménia
C   exigência de carta de crédito 

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

ou garantia soberana (decisão 
casuística).

rússia
C   Sector público: aberta sem restri-

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

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

s. Tomé e Príncipe
T  Fora de cobertura.

senegal
C   em princípio, exigência de 

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

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

sérvia
C   caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

singapura
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

síria
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

suazilândia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

no âmbito de apólices globais

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

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

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

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

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

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

alemanha
andorra
austrália
Áustria
Bélgica
canadá
checa, rep.
chipre
coreia do Sul
dinamarca
eslováquia
eslovénia
espanha
eUa
Finlândia
França
grécia
Holanda
Hong-Kong
irlanda
islândia
itália
Japão
liechtenstein
luxemburgo
malta
mónaco
noruega
nova Zelândia
portugal
reino Unido
São marino
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
Vaticano

arábia Saudita
Barein
Botswana
Brunei
chile
china •
eaUa

gibraltar
Koweit
macau
malásia
oman
polónia •
Qatar
Trind. e Tobago

África do Sul •
argélia
Bahamas
Barbados
Brasil •
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

estónia
ilhas marshall
índia
israel
lituânia
marrocos •
maurícias
méxico •
micronésia
namíbia
palau
panamá
peru
rússia
Tailândia
Tunísia •

aruba •
Bulgária
cazaquistão
colômbia 
egipto 
el Salvador 
Fidji
Filipinas
Hungria •
letónia
roménia 
Turquia
Uruguai 

antilhas Holand. •
azerbeijão
cabo Verde
croácia
dominicana, rep.
guatemala
indonésia
Jordânia
lesoto
macedónia
papua–nova guiné
paraguai
S. Vic. e gren.
Santa lúcia
Vietname

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
mali
moçambique
mongólia
montenegro
nauru
nigéria
Quénia
Samoa oc.
Senegal
Síria
Sri lanka
Suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
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
maldivas
mauritânia
moldávia 
myanmar
nepal 
nicarágua
níger 
paquistão

Quirguistão
ruanda
S. crist. e nevis
S. Tomé e príncipe •
Salomão 
Seicheles 
Serra leoa 
Sérvia 
Somália 
Sudão 
Suriname 
Tadzequistão
Togo 
Tonga 
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué 

Fonte: coSec - companhia de Seguro de créditos, S.a.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da ocde. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos, à excepção do chipre, Hong-Kong e taiwan.

• Mercado de diversificação de oportunidades        • País com restrições orçamentais ou falta de vontade de pagar por parte do governo

• Fora de cobertura           • Fora de cobertura, excepto operações de relevante interesse nacional

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

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

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

Helena, ascensão, tristão da cunha, turks e caicos

NotaS

CoseC
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TaBela claSSiFicaTiVa de paíSeS
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InVesTIMenTo DIreCTo  
Do eXTerIor eM PorTugaL 2005 2006 2007 2008 2008  

Jan./Jun.
2009

Jan./Jun.
Var.  

09/08

IDe bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 16.061 14.790 -7,9%

IDe desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 14.750 13.607 -7,8%

IDe líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 1.311 1.183 -9,7%

IDe Intra ue 25.477 28.333 29.672 27.951 13.756 12.874 -6,4%

IDe extra ue 2.200 4.488 2.961 4.034 2.305 1.916 -16,9%

unidade: Milhões de euros 

IDe Intra ue 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 85,6% 87,0% –

IDe extra ue 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 14,4% 13.0% –

% Total IDe bruto

inVeSTimenTo direcTo com o eXTerior

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

espanha 26,7% 26,5% activ. Imobiliárias; out. serviços 71,1% -14,3%

PaLoP 7,2% -5,4% Construção 7,8% 48,8%

brasil 5,4% -76,1% activ. Financeiras 7,0% -66,7%

eua 2,6% 30,1% Comércio 4,9% -23,5%

França 2,4% -64,5% Ind. Transformadora 4,8% -35,1%

>principaiS dadoS de inVeSTimenTo (ide e idpe) e eXporTaçõeS.

InVesTIMenTo 
e eXPorTações

IDe bruto - origens 2009 Jan. / Jun. % Total Var. 09/08 IDe bruto - sector 2009 Jan. / Jun. % Total Var. 09/08

França 19,4% 43,5% Comércio 36,0% 11,0%

reino unido 16,8% 0,8% activ. Imobiliárias; out. serviços 23,6% -4,1%

espanha 14,2% 8,2% Ind. Transformadora 22,4% -39,2%

alemanha 13,6% -38,3% actividades Financeiras 7,7% 66,3%

suiça 4,5% -48,1% Transportes; Comunicações 3,7% 48,3%

 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./Jun.
2009 

Jan./Jun.
Var. 

09/08

IDPe bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 4.690 3.686 -21,4%

IDPe desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 3.745 2.661 -28,9%

IDPe líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 945 1.025 8,4%

IDPe Intra ue 6.613 6.312 10.203 6.752 2.789 2.520 -9,6%

IDPe extra ue 3.168 3.516 4.632 3.346 1.902 1.166 -38,7%

unidade: Milhões de euros 

IDPe Intra ue 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 59,5% 68,4% –

IDPe extra ue 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 40,5% 31,6% –

% Total IDPe bruto
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eXporTaçõeS de BenS e SerViçoS

CoMÉrCIo InTernaCIonaL - bens 2006 2007 2008
2008 

Jan./Mai.
2009 

Jan./Mai.
Var. 09/08
Jan./Mai.

Var. 09/08 
Jan./Jun.e

exportações bens 34.511 37.589 37.961 16.718 12.267 -26,6% -26,0%

exportações bens ue27 26.722 28.820 28.006 12.755 9.257 -27,4% -26,4%

exportações bens extra ue27 7.789 8.769 9.955 3.963 3.010 -24,0% -24,5%

unidade: Milhões de euros        e - estimativa

exportações bens ue27 77,4% 76,7% 73,8% 76,3% 75,5% – –

exportações bens extra ue27 22,6% 23,3% 26,2% 23,7% 24,5% – –

unidade: % do total

exp. bens - Clientes 2009 Jan./Mai. % Total Var. 09/08 exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

espanha 26,7% -31,3% angola 159 1,0

alemanha 13,7% -23,3% argélia 34 0,2

França 12,7% -24,4% eua -245 -1,5

angola 7,8% 20,1% singapura -295 -1,8

reino unido 5,4% -25,8% França -502 -3,0

Itália 4,0% -23,7% alemanha -512 -3,1

Holanda 3,2% -28,6% espanha -1.493 -8,9

exp. bens - Produtos 2009 Jan./Mai. % Total Var. 09/08 exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Máquinas; aparelhos 16,7% -35,9% Máquinas; aparelhos -1.147 -6,9

Veículos, out. Mat. Transporte 12,3% -30,7% Veículos, out. Mat. Transporte -670 -4,0

Metais Comuns 8,0% -35,3% Metais Comuns -533 -3,2

Vestuário 7,1% -17,0% Combustíveis Minerais -511 -3,1

Plásticos, borracha 6,0% -26,1% Plásticos, borracha -260 -1,6

 CoMÉrCIo InTernaCIonaL - serVIços 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./Jun.
2009 

Jan./Jun.
Var.  

09/08

exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 8.266 7.367 -10,9%

exportações serviços ue27 9.634 11.344 12.970 13.352 6.128 5.339 -12,9%

exportações serviços extra ue27 2.621 3.291 4.010 4.576 2.138 2.029 -5,1%

unidade: Milhões de euros

exportações serviços ue27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 74,1% 72,5% –

exportações serviços extra ue27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 25,9% 27,5% –

unidade: % do total
Fonte: banco de Portugal

 

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 -17,7 : -0,9

exp. bens- extra ue 09 (Jan./Jun) % Total Var. 09/08 exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

angola 30,5% 16,8% angola 160 3,3

eua 12,6% -37,5% argélia 48 1,0

suiça 4,0% -5,2% Malásia -171 -3,6

argélia 3,5% 59,7% eua -276 -5,7

Cabo Verde 3,0% -14,7% singapura -354 -7,3

Meur - Milhões de euros        Cont. - Contributo para o crescimento das exportações     p.p. - Pontos percentuais
Fonte: Ine
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FeiraS e eVenToS

a exposalão, o maior centro ibérico de 
negócio privado de exposições locali-
zado na Batalha, implementou o erp 
(software de gestão de negócios) da 
primavera BSS, multinacional portugue-
sa de desenvolvimento de soluções de 
gestão de negócio e integração de pro-
cessos empresariais, para optimizar a 
gestão do negócio, com destaque para 
o contacto com os clientes e a gestão e 
controlo de feiras e eventos.

“A solução Primavera ajudou-nos a 
melhorar significativamente a gestão 
dos clientes e dos eventos, dando-nos 
um maior controlo das feiras para além 
de tratar toda a gestão do grupo. Com 
o ERP Primavera, a Exposalão ganhou 
eficiência e capacidade de resposta al-
cançando uma forte vantagem compe-
titiva no mercado”, afirma José Frazão, 
director-geral da exposalão. “Em linha 
com os nossos objectivos de interna-
cionalização, optámos pela Primavera 
pela permanente actualização dos seus 

ExposaLão aLCança  
visão inTEgrada dE nEgóCio

apontada nos últimos anos como um 
dos segmentos com maior potencial 
de crescimento e oportunidades de 
negócio, a reabilitação de edifícios 
tem actualmente merecido uma redo-
brada atenção por causa do clima de 
crise económica e, porque vista pelo 
mercado como um dos caminhos para 
dela saírem as empresas, conhecerá um 
novo fôlego durante a concreta – 24ª 
Feira internacional de construção e 
obras públicas.

a temática teve ainda o condão de unir 
as principais associações sectoriais e 
organismos profissionais em torno da 
dinamização de um congresso paralelo 
ao certame da exponor, de 20 a 24 de 
outubro próximo. o evento pretende 
aprofundar todas as particularidades 
deste subsector da construção que é a 
renovação urbana.

Sector com uma cadeia de valor muito 
alargada e com múltiplas interdepen-
dências com outras áreas de activida-
de económica (o que acaba por gerar 
efeitos multiplicadores a montante e a 
jusante), a construção compreendia em 
portugal, segundo dados completos de 
2006, 122.070 empresas, 
as quais representa-
vam 11,2 por 
cento da 

realidade empresarial do país, respon-
sáveis por um volume de negócios de 
32,5 mil milhões de euros.

data: 20 a 24 de outubro de 2009 
Horário: das 10:00 às 20:00
organização e local: exponor – Feira 

internacional do porto

produtos, integração com as normas 
internacionais e presença em mercados 
estratégicos”, explica.

a exposalão organiza anualmente 
cerca de 20 certames, recebendo cen-
tenas de participantes e milhares de 
visitantes. com o novo software de 
gestão de negócio, o centro de expo-
sições passou a controlar mais eficaz-
mente todo o processo de gestão das 
feiras e dos clientes, desde a fase de 
selecção dos contactos até à validação 
de registos e tratamento da informa-
ção pós-evento. esta optimização per-
mitiu à exposalão acelerar os tempos 
de resposta e aumentar a qualidade 
de serviço aos clientes.

para José de azevedo, country manager 
da primavera portugal, “a conjuntura ac-
tual exige das empresas a melhor gestão 
de recursos e de clientes possível. Sendo 
uma referência no seu sector e apresen-
tando ambições de crescimento, a Expo-

salão inves-
tiu na sofisti- 
cação dos seus 
sistemas e tem ago-
ra capacidades acrescidas 
para responder às exigências 
do mercado nacional e internacional. Da 
parte da Primavera, é gratificante fazer 
parte deste projecto, que já se revelou 
uma aposta vencedora”.

o erp primavera, implementado pela Tri-
génius, premium partner da primavera, 
trouxe igualmente à exposalão uma visão 
global do negócio, ao integrar a gestão 

ConCrETa aposTa na rEabiLiTação
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FEiras inTErnaCionais

PoLLuTeC
Salão internacional de tecnologias e 
Serviços na Área do ambiente
local: Paris (França)
data: 1 a 4 de dezembro de 2009
organização: Reed expositions
info@unmf.fr

www.reedexpo.fr

agrIbeX
Semana internacional da agricultura
local: bruxelas (bélgica)
data: 2 a 6 de dezembro de 2009
organização: Fedagrim
info@fedagrim.be

www.fedagrim.be

MoTor sHow
exposição internacional do automóvel, 
bicicletas e Motorizadas
local: bolonha (itália)
data: 4 a 13 de dezembro de 2009
organização: Promotor internacional SPa
saloneotorshow.it

www.motorshow.it

MIneraLIen HaMburg
Feira internacional de Minerais, Fósseis, 
Pedras Preciosas e equipamento 
geológico
local: Hamburgo (alemanha)
data: 4 a 6 de dezembro
organização: Hamburg Messe & congress
info@hamburg-messe.de

www.hamburg-messe.de

saLon InTernaTIonaL  
Du TourIsMe eT Des serVICes
Salão internacional de turismo e de 
Serviços
local: tunis (tunísia)
data: 4 a 6 de dezembro de 2009
organização: geco – global exhibitions 
corporation
geco@geco-expo.com

www.geco-expo.com

auToMeCHanIKa sHangaI
Feira internacional de automóveis e 
acessórios
local: Xangai (china)
data: 9 a 11 de dezembro de 2009
organização: Messe Frankfurt (Xangai)
info@china.messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com.hk

JuVenaLIa
Feira das crianças e da Juventude
local: Madrid (espanha)
data: 20 a 30 de dezembro de 2009
organização: ifema – Feria de Madrid
dgjuventud@madrid.org

www.ifema.es

periodicidade: bienal
perfil do visitante: profissional e público 
(ao sábado)
nº médio de expositores por edição: 
(nos últimos cinco anos): 768
média de visitas por edição (nos últi-
mos cinco anos): 75.799
Visitas internacionais na última edição: 
1.219 profissionais, oriundas de 16 países
em exposição: arquitectura de interio-
res. cerâmica de pavimentos, revesti-
mentos, sanitários e torneiras, rochas 
ornamentais, pedra e vidro, cozinha e 
banho, iluminação, electricidade, do-
mótica, robótica, cimentos, argamas-
sas, carpintaria em madeira e metálica, 
isolamento, impermeabilização, tintas, 
restauro, requalificação e reabilitação.

www.concreta.exponor.pt

www.exponor.pt

de todas as 
áreas opera-

cionais do grupo 
através dos módulos 

de recursos humanos, te-
souraria, logística, contabilidade, 

contactos e oportunidades, projectos e 
crm. para além dos ganhos de eficiên-
cia e produtividade, a instituição ganhou 
também novas capacidades que vão faci-
litar a internacionalização do negócio.

info@exposalao.pt

www.exposalao.pt

mailto:info@unmf.fr
http://www.reedexpo.fr
mailto:info@fedagrim.be
http://www.fedagrim.be
http://www.motorshow.it
mailto:info@hamburg-messe.de
http://www.hamburg-messe.de
mailto:geco@geco-expo.com
http://www.geco-expo.com
mailto:info@china.messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.com.hk
mailto:dgjuventud@madrid.org
http://www.ifema.es
http://www.concreta.exponor.pt
http://www.exponor.pt
mailto:info@exposalao.pt
http://www.exposalao.pt


reDe 
eXTerna 
Da aICeP

Centro de negócios

Escritórios

representações

ÁFriCa do sUL / Joanesburgo

CHina, rEpÚbLiCa popULar da  
/ Pequim

CorEia do sUL / Seul

dinaMarCa / copenhaga

EMirados ÁrabEs Unidos 
/ dubai

s. Francisco

Toronto

Cidade do México

nova Iorque

Copenhaga

berlim

Haia

bruxelas

Dublin

Londres

Paris

Milão

Vigo

barcelona

Praia

rabat

são Paulo

santiago do Chile
buenos aires

argel
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Madrid

Mérida

brasiL / São Paulo

bÉLgiCa / bruxelas

ÁUsTria / Viena

argEnTina / buenos aires

argÉLia / argel

angoLa / luanda

aLEManHa / berlim

Cabo vErdE / Praia

CanadÁ / toronto

CHiLE / Santiago do chile

CHina, rEpÚbLiCa popULar da 
/ Xangai

Caracas

http://www.portugalglobal.pt/PT/ARedeaicep/Paginas/ARedeAicepGlobal.aspx


EspanHa / Madrid

EspanHa / barcelona

EsTados Unidos da aMÉriCa 

/ Nova iorque

EsTados Unidos da aMÉriCa 

/ S. Francisco

FinLÂndia / Helsínquia

França / Paris

HoLanda / Haia

HUngria / budapeste 

Índia, rEpÚbLiCa da / Nova deli

irLanda / dublin

israEL / telavive

iTÁLia / Milão

Japão / tóquio

MaCaU / Macau  

MarroCos / Rabat

MÉxiCo / cidade do México

MoçaMbiQUE / Maputo

norUEga / oslo

poLónia / Varsóvia

rEino Unido / londres

rEpÚbLiCa CHECa / Praga 

roMÉnia / bucareste

rÚssia / Moscovo 

singapUra / Singapura

sUÉCia / estocolmo

sUÍça / Zurique

TUnÍsia / tunes

TUrQUia / ancara

Luanda

Maputo

Joanesburgo

Tunes

oslo Helsínquia

estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

budapeste

Viena

bucareste

ancara

Telavive

Dubai

Pequim

nova Deli
Xangai

seul
Tóquio

Macau

singapura

Portugalglobal // Setembro 09 // 63

EspanHa / Mérida

EspanHa / Vigo

atenas

grÉCia/ atenas

vEnEZUELa / caracas

Tripoli

LÍbia / tripoli

Istambul

TUrQUia / istambul

http://www.portugalglobal.pt/PT/ARedeaicep/Paginas/ARedeAicepGlobal.aspx
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BooKmarKS

como podem os países menos desen-
volvidos ser ajudados a se desenvol-
verem a si mesmos num contexto de 
comércio livre e mais justo? é a esta 
pergunta, aparentemente simples, 
mas que implica complexos desafios 
a montante e jusante, que Joseph Sti-
glitz (autor de vários livros na área da 
economia, prémio nobel da economia, 
em 2001, e actualmente professor na 
Universidade de columbia) e andrew 
charleton (co-autor e investigador na 
london School of economics e consul-
tor para o desenvolvimento da ocde) 
tentam responder, pois está é uma 
das principais questões que os actu-
ais líderes mundiais enfrentam, nem 
sempre com sucesso. a obra, provo-
cadora e controversa, não escamoteia 

autor:  Joseph stiglitz &  
andrew Charlton

editor: Texto

ano: 2009

o empreendedorismo está na ordem do 
dia, a criação de novas empresas é uma 
opção cada vez mais frequente e o mar-
keting é sempre a aposta certa, embora 
ainda não seja considerado, pelos em-
preendedores, empresários e executivos, 
como um factor decisivo de negócio. os 
autores desta obra, porém, assumem 
que a importância do marketing deve ser 
colocada não apenas quando a empresa 
já existe, mas mesmo antes da sua cons-
tituição, ou seja, na fase de projecto, o 
que se torna vital para a diferenciação, 
afirmação, estratégia e sucesso das novas 
pequenas e médias empresas nos merca-
dos. nesta medida, esta obra constitui 
um conjunto alargado e incontornável 
de conceitos e ferramentas directamente 
aplicáveis a cada projecto e empresa, e 
respectiva gestão, potenciando a proba-
bilidade de sucesso através da mais valia 
do conhecimento e do valor acrescenta-
do do marketing. “Se há um caminho 
certo para as empresas bem sucedidas, 
esse caminho começa com a criação de 
competências e capacidades para melhor 
pensar, planear, gerir e actuar no merca-
do”, enfatizam os autores.
o empreendedorismo, as oportunidades 

CoMÉrCio JUsTo para Todos

de negócio no ambiente externo, os estu-
dos de mercado, a selecção do mercado-
alvo, o comportamento do consumidor e 
decisões de compra, o preço, a distribui-
ção e a comunicação com o mercado, o 
web marketing e a organização de um 
plano de marketing, são alguns dos te-
mas contemplados neste manual prático.
manuel portugal Ferreira é doutorado em 
Business administration pela david eccles 
School, da Universidade de Utah (eUa), e 
licenciado em economia pela Universida-
de de coimbra, leccionando actualmente 
disciplinas de estratégia e gestão interna-
cional. nuno rosa reis é licenciado em 
gestão pelo instituto politécnico de leiria, 
onde é docente nas áreas de estratégia 
e empreendedorismo. Fernando ribeiro 
Serra é doutorado em engenharia pela 
pontifícia Universidade católica (rio de 
Janeiro) e é professor do mestrado em 
administração, com experiência em car-
gos de direcção e consultoria.

autores:  Manuel Portugal Ferreira 
e nuno rosas reis

editor: LIDeL 

ano: 2009

MarkETing para EMprEEndEdorEs E pEQUEnas EMprEsas

temas incontornáveis no desenvolvi-
mento económico global, como sejam 
a gestão de um novo modelo para as 
relações comerciais entre países ricos e 
pobres ou a minimização do impacto 
da adaptação ao mercado global. e, 
por fim, enuncia as reformas e os prin-
cípios que devem nortear um acordo 
bem-sucedido nesta delicada matéria. 
indispensável a quem está interessado 
no comércio mundial e no tema do de-
senvolvimento sustentável. 
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