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A actual crise global, como todas as 
crises, chegará ao seu termo e, em 
tempos de retoma, quem estiver na 
primeira linha – países e empresas – 
é quem vai estar melhor posicionado 
para reiniciar com sucesso o seu cres-
cimento económico. É este o mote 
da entrevista do presidente da AICEP, 
Basílio Horta, neste número da nossa 
revista, em que realça as medidas e 
os instrumentos “com que a Agência 
tem respondido aos desafios que se 
colocam às empresas na actual con-
juntura económica”. 

Embora não se possa prever o futuro 
com certeza, enfatiza, devemos no 
entanto preparar e apoiar as empre-
sas portuguesas para que tenham 
dimensão, se internacionalizem e 
sejam competitivas, para que des-
te modo se situem na pole position 
da recuperação económica, acom-
panhando de perto o arranque das 
economias mais fortes. E para que 
isto aconteça, tem o país que apos-
tar, no âmbito da economia, no de-
senvolvimento sustentável, no em-
prego qualificado, nos talentos, na 
inovação, no valor acrescentado, nas 
exportações e no investimento.

Apostar na retoma do crescimento 
das nossas exportações nos mercados 
âncora, incluindo nesta estratégia os 
EUA, prosseguindo a sua diversifica-
ção na óptica das exportações para os 
mercados emergentes e para os novos 
mercados, é neste quadro de anteci-
pação uma estratégia prioritária. E é 
igualmente no âmbito deste clima de 
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Na linha da frente

revitalização económica que se deve 
continuar a angariar investimento 
directo estrangeiro, considerando-se 
contudo que é também necessário re-
ter o investimento que já se encontra 
em Portugal, criando para isso condi-
ções para a sua fixação. O que quer 
dizer que dispomos de factores de 
competitividade realmente atractivos.  

Neste quadro de retoma já anunciada, 
as mudanças potenciadas pelo Plano 
Tecnológico são visíveis e substanciais 
e por isso a Portugalglobal não podia 
deixar de enfatizar que a nossa balan-
ça tecnológica começou a apresentar 
um saldo muito positivo no decorrer 
de quatro anos de implementação 
de medidas. O Portugal Tecnológico 
2009 mostrou, aliás, as razões porque 
o nosso país atingiu essa meta pelo 
terceiro ano consecutivo. 

Moçambique, terceiro cliente de Por-
tugal no âmbito dos PALOP e com 
uma boa implantação de empresas 
portuguesas no seu tecido econó-
mico, é aqui apontado como um 
exemplo de crescimento sustentado 
no contexto global da crise, dada a 
sua estabilidade social, política ma-
croeconómica prudente, adequada 
utilização da ajuda financeira inter-
nacional, apoio ao sector privado e 
criação de um ambiente favorável 
aos negócios. Sinais, sem dúvida, po-
sitivos, para o investimento e para as 
exportações portuguesas. 

ANA DE CARvAlhO
Directora
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Plano tecnológico
quatro anos depois 

Feito o balanço, em quatro anos, o Plano Tecnológico potenciou com 
sucesso a estratégia de crescimento e competitividade de Portugal e das 
suas empresas e centros produtores de saber científico, tendo por base a 
modernização, o conhecimento, a tecnologia e a inovação, assim como 
a (re)qualificação, a todos os níveis, dos seus cidadãos. Num mundo em 
mudança acelerada e cada vez mais globalizado, o Plano Tecnológico revela-
se como uma agenda mobilizadora para a sociedade portuguesa e para uma 
competitividade sem fronteiras, inclusiva e sustentável, que se projecta no 
futuro. O Portugal Tecnológico 2009 mostrou isso mesmo aos portugueses.
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“Fazendo um balanço, quatro 
anos depois, é consensual 
que o Plano Tecnológico 
contribuiu para a melhoria da 
conectividade, da qualificação 
e da atractividade da 
economia portuguesa, assim 
como para o reforço da 
sociedade em rede (...).”

em 24 de novembro de 2005, o Conse-
lho de Ministros aprovou um documen-
to de referência e compromisso público, 
visando a aplicação duma estratégia de 
crescimento e competitividade baseada 
no conhecimento, na tecnologia e na 
inovação. o documento surgiu após 
um trabalho alargado de recolha de 
ideias e contributos das diversas áreas 
do Governo e da sociedade civil, levada 
a efeito pela unidade de Coordenação 
do plano tecnológico (uCpt).
 
Fazendo um balanço, quatro anos de-
pois, é consensual que o plano tecno-
lógico contribuiu para a melhoria da 
conectividade, da qualificação e da 
atractividade da economia portuguesa, 
assim como para o reforço da socieda-
de em rede, qualificação dos recursos 
humanos, infra-estruturas de ciência e 
tecnologia, empreendedorismo, finan-
ciamento da inovação, condições para 
a actividade económica e capacidade 
empresarial, tendo desenvolvido nos úl-
timos anos um intenso esforço de mo-
dernização tecnológica e qualificação 
das pessoas, empresas e territórios.  

todos estes índices de execução marca-
ram um percurso de viragem do perfil 
competitivo da economia portuguesa, 
sendo um dos sinais de viragem a in-
versão da balança tecnológica, que foi 
positiva pela primeira vez desde que há 
registos, consecutivamente em 2007 e 
2008. Hoje as empresas portuguesas 
dão sinais de serem capazes de disse-
minarem no mercado global conceitos 
inovadores em domínios tão diversos 
como as tecnologias para a educação, 
a gestão de grandes superfícies comer-
ciais, a logística, o controlo de frontei-
ras ou a telecontagem., tornando-se 
igualmente uma referência, em termos 
globais, em domínios como as redes de 
nova geração e as energias renováveis, 

na realidade, durante os últimos quatro 
anos, a agenda de mobilização da so-
ciedade portuguesa permitiu melhorar 
a base competitiva da economia portu-
guesa e prepará-la para os novos desa-
fios económicos e sociais colocados pela 
globalização. neste sentido, o European 
Innovation Scoreboard (eis) revelou que, 
em 2008, portugal foi o quinto país da 
ue que fez mais progressos relativos na 

inovação, sendo mesmo o primeiro em 
índices decisivos como a qualificação 
dos recursos humanos e o investimento 

objectivos e com os resultados obtidos. 
num quadro de avaliação, “Portugal 
deixou a categoria dos países em recu-
peração e passou para a categoria dos 
moderadamente inovadores, em que 
teve o melhor desempenho relativo”. 
entre 2005 e 2007 duplicou o número 
de empresas com actividades de inves-
tigação e desenvolvimento (i&d), tendo 
pela primeira vez o sector empresarial 
privado investido mais do que o sector 
público nesta área. “Portugal foi o país 
da Europa em que a despesa em I&D 
representou globalmente – e pela pri-
meira vez – 1,2 por cento do PIB nacio-
nal, colocando-se a par e até superando 
níveis já atingidos pela Espanha, Irlanda 
ou Itália”.

o investimento em i&d verifica-se de 
vários modos: 

•  Pela primeira vez foi atingida uma 
despesa em i&d empresarial superior 
à soma dos outros sectores (estado, 
universidades e instituições privadas 
sem fins lucrativos);

•  O crescimento da despesa I&D foi 
especialmente significativo nas em-
presas, as quais mais que duplicaram 
essa despesa nos últimos anos;

•  Mais que duplicou entre 2005 e 2007 

privado em i&d. por outro lado, a im-
plementação do plano ajudou a gerar 
um movimento que conjuga políticas 
públicas e iniciativas da sociedade civil, 
desenvolvido em torno de uma ambição 
comum – a modernização de portugal 
– criando melhores condições para o país 
e para as empresas enfrentarem os novos 
desafios económicos. 

actualmente com 176 medidas em exe-
cução, Carlos Zorrinho, o coordenador 
nacional do plano, tem razões para estar 
confiante no sucesso dos seus principais 
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o número de investigadores a exercer 
funções em empresas, sendo que ac-
tualmente esse número está próximo 
da média europeia;

•  Portugal é hoje um dos raros países 
desenvolvidos em que há quase tan-
tas mulheres como homens a traba-
lhar em investigação científica;

•  A produção científica nacional au-
mentou 18 por cento nos dois últimos 
anos, medida em termos do número 
de publicações científicas referencia-
das internacionalmente;

•  Entre os cinco artigos científicos mais 
citados na ue, dois tinham a colabo-
ração de autores portugueses;

•  Forte aumento dos doutoramentos 
realizados e reconhecidos por univer-
sidades portuguesas – cerca de 1500 
novos doutoramentos/ano – dos 
quais cerca de metade nas áreas de 
ciência e tecnologia;

•  O número de patentes portuguesas 
publicadas no registo europeu au-
mentou de 2,3 vezes desde 2005, 
enquanto o número de patentes re-
gistadas nos eua mais que triplicou 
de 2005 para 2008.

o desenvolvimento científico e tecno-
lógico de portugal foi ainda acompa-

nhado por um processo de crescente 
internacionalização das instituições 
académicas, processo esse estimulado 
através de alianças estratégicas com 
instituições de grande relevância inter-
nacional, como o Mit, Harvard, CMu, 

para sistemas de mobilidade e em equi-
pamentos médicos.

Já o programa com a universidade de 
Carnegie Mellon envolveu 32 estudantes 
em mestrados executivos em engenharia 
de software, em redes e segurança de in-
formação e comunicação e no desenvolvi-
mento de conteúdos digitais interactivos. 

Menos de quatro anos após portugal e 
espanha terem assinado o acordo para 
criar o Laboratório ibérico internacio-
nal de nanotecnologia (inL), em no-
vembro de 2005, o Laboratório ibérico 
internacional de nanotecnologia (inL)  
abriu as portas em Julho de 2009, em 
Braga. este é o primeiro laboratório no 
mundo dedicado à nanotecnologia com 
um estatuto legal internacional e tendo 
estados como membros, permitindo as-
sim oferecer as melhores condições aos 
mais talentosos investigadores de todo 
o mundo para que estes possam desen-
volver investigação de topo em nanotec-
nologia. independentemente da área de 
investigação, este é, de resto, o primeiro 
laboratório internacional localizado na 
península ibérica.

ainda no contexto do reforço e interna-
cionalização da capacidade científica e 

“Portugal foi o país da 
Europa em que a despesa 
em I&D representou 
globalmente – e pela 
primeira vez – 1,2 por cento 
do PIB nacional, colocando-se 
a par e até superando níveis 
já atingidos pela Espanha, 
Irlanda ou Itália”.

austin (eua), ou Fraunhofer (alema-
nha), apoiadas por programas de afi-
liação industrial. só em 2008/2009, o 
programa Mit, – entre outras acções, 
em portugal envolveu um total de 154 
alunos de doutoramento nas áreas 
dos sistemas sustentáveis de energia 
e transportes, na aplicação de células 
estaminais e engenharia de tecidos à 
medicina regenerativa, assim como no 
desenvolvimento de novos produtos 
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tecnológica nacional, está também em 
instalação em portugal o primeiro insti-
tuto Fraunhofer na europa, fora da ale-
manha – o Fraunhofer portugal research 
– na área das tecnologias de informação 
e comunicação, que ficará situado no 
porto, junto à Faculdade de engenharia. 

reforma e modernização tecnológica foi 
reconhecida internacionalmente e con-
siderada uma referência pela oCde.

portugal aumentou expressivamente o 
seu potencial de integração e conexão, 
numa lógica de “um país em rede num 
mundo em rede”.

Mais de um milhão de computadores 
foram distribuídos no âmbito dos pro-
gramas e-escolas e e-escolinhas a estu-
dantes, docentes e trabalhadores em 
formação profissional.

portugal tem a segunda mais forte taxa 
de penetração de banda larga móvel da 
oCde, superior a 19 por cento, e uma das 
mais elevadas taxas globais de penetração 
de banda larga, superior a 34 por cento. 

o número de portugueses que recor-
rem ao comércio electrónico também 
“mais do que duplicou”, assim como o 
número de declarações de irs enviadas 
pela via electrónica superou, em 2007 
e pela primeira vez, o número de decla-
rações enviadas em papel.

no mundo empresarial, a iniciativa em-
presa na hora permitiu criar mais em-
presas em menos tempo (numa média 

de 42 minutos), duplicou o número de 
empresas com acesso à banda larga e 
cerca de 800 mil aderiram à informa-
ção empresarial simplificada (ies).

portugal tem hoje 11 pólos de Compe-
titividade e oito clusters reconhecidos, 
cobrindo áreas tão decisivas como as 
tecnologias de informação e comunica-
ção, as novas energias, a saúde, os novos 
materiais, o agro-alimentar, os recursos 
do mar, o turismo, a moda, a mobilidade, 
entre outras, cujo sucesso garantirá a con-
solidação e a sedimentação da mudança 
competitiva que o plano pretende.

“O European Innovation 
Scoreboard (EIS) revelou 
que, em 2008, Portugal foi 
o quinto país da UE que fez 
mais progressos relativos 
na inovação, sendo mesmo 
o primeiro em índices 
decisivos como a qualificação 
dos recursos humanos e o 
investimento privado em I&D.”

“O desenvolvimento 
científico e tecnológico 
de Portugal foi ainda 
acompanhado por um 
processo de crescente 
internacionalização das 
instituições académicas (...).”

Várias vertentes em matéria de qualifica-
ção dos portugueses foram melhoradas 
com programas como o “novas oportu-
nidades”, onde já foram requalificadas 
ou certificadas competências de mais de 
200 mil portugueses em cerca de 500 
Centros de novas oportunidades, sen-
do de destacar no domínio da qualifi-
cação, a da administração pública, cuja 

o desenvolvimento dos pólos de Com-
petitividade e dos clusters, as parcerias 
internacionais e a promoção da inves-
tigação em consórcio conduziram as 
relações entre as universidades e as 
empresas em portugal para um novo 
patamar de cooperação, que enfatiza 
os projectos comuns de investigação, o 
desenvolvimento de produtos inovado-
res em mercados e a consequente subi-
da na cadeia de valor, o que contribui 
decisivamente para fazer do país uma 
plataforma exportadora com elevada 
eficiência e capacidade de penetração 
nas redes logísticas globais. 

o mundo mudou e a economia global 
também. e neste mundo em mudança, 
reitera Carlos Zorrinho, coordenador na-
cional do pt, “o Plano Tecnológico é uma 
agenda vencedora e uma agenda que se 
projecta no futuro como uma Agenda da 
sociedade portuguesa para a competitivi-
dade inclusiva e sustentável”. 

FONTE: TExTO BaSEaDO Em RENOvaR a amBIçãO, 
DE CaRlOS ZORRINhO/RElaTóRIO DE PROgRESSO 
DO PlaNO TECNOlógICO 2009

http://www.planotecnologico.pt/docu-

ment/RelatorioCCPT9Julho09.pdf

http://www.planotecnologico.pt/document/RelatorioCCPT9Julho09.pdf
http://www.planotecnologico.pt/document/RelatorioCCPT9Julho09.pdf
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Foi em tom de “best of” que as peque-
nas, médias e grandes empresas parti-
lharam os 15.000 metros quadrados da 
exposição com a administração pública 
e universidades, onde se apresentaram 
projectos, em curso ou já implementados, 
e se promoveu o empreendedorismo e as 
sinergias entre os diversos agentes.

outro aspecto marcante e muito visível 
no certame foi a crescente familiarida-
de dos portugueses com a tecnologia. 
as várias áreas retratadas – educação, 
saúde, transportes ou Comunicações 
– marcaram presença com empresas 
cuja tecnologia já atravessa o dia-a-dia 
dos portugueses. um exemplo: a rave 
e a refer aproveitaram esta oportuni-
dade para apresentar novidades e mos-
trar uma maqueta da terceira travessia 
do tejo e tecnologias de segurança em 
passagens de nível.

o primeiro-ministro inaugurou o certame 
e lançou um desafio para que se continue 
a investir nesta área. José sócrates avisou 
que “para se estar na crista da onda da 
utilização das tecnologias de informação 
e comunicação, o pior é parar”. aprovei-
tou ainda para destacar os frutos da apli-
cação do plano tecnológico na anterior 
legislatura, citando elogios internacionais 
ao programa e-escolas e referindo que o 
país se encontra na “linha da frente” no 
governo electrónico.

a presença das várias regiões do país, 
assegurada pelas estruturas de Coor-
denação de desenvolvimento regional 
(CCdr) de norte a sul, foi uma das no-
vidades este ano.

também alguns novos clusters estiveram 
em grande destaque, nomeadamente 
a addiCt – “Creative industries” ou a 
associação pólo de Competitividade da 

Portugal tecnológico 2009
O Portugal Tecnológico 2009 decorreu entre 7 e 10 de Outubro, na FIl, em lisboa. Tal 
como a primeira, esta segunda edição foi uma iniciativa do Plano Tecnológico e da 
associação Industrial Portuguesa. Nela, cerca de 200 expositores representaram 700 
empresas e 70 instituições. Um certame que mostrou as razões pelas quais o país tem 
a balança tecnológica positiva pelo terceiro ano consecutivo.

Moda que tem como objectivo a interna-
cionalização da moda portuguesa.

esta edição foi ainda palco da divulgação 
das melhores práticas que têm vindo a ser 
desenvolvidas pela administração pública 
portuguesa, através da apresentação dos 
mais importantes projectos implemen-
tados nos últimos anos e que estão a 
contribuir para a passagem do plano tec-
nológico para o país tecnológico. a este 
propósito, o Coordenador do plano tec-
nológico, Carlos Zorrinho, sustentou que 
“há grandes condições para inovar em 
Portugal em todos os sectores”, tendo o 
país, na sua opinião, “uma grande capa-
cidade de inovação, embora com alguma 
capacidade de concretização”.

a administração pública esteve também 
presente numa lógica de compradora de 

tecnologia, tomando contacto com outras 
soluções que existem no mercado e que 
poderão ser adoptadas em novos projec-
tos. no âmbito desta mostra realizaram-
se também um conjunto de conferências 
que contaram com a presença de reputa-
dos oradores na área das tecnologias. o 
objectivo foi divulgar e promover a tec-
nologia portuguesa, hoje globalmente re-
conhecida, bem como reafirmar o papel 
de portugal nas redes de excelência, pro-
vado pelo crescente número de grandes 
empresas que apostam no nosso país. o 
portugal tecnológico foi também aprovei-
tado para a apresentação do balanço do 
plano tecnológico nacional.

esta edição recebeu 22.885 visitantes 
nos quatro dias de duração, um núme-
ro que representa um crescimento de 
40,5 por cento em relação a 2008. 
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Portugal tem de estar preparado para estar na “primeira linha” quando 
a crise acabar e os outros países iniciarem a retoma do crescimento 
económico, afirma o presidente da Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, defendendo uma política expansionista das empresas 
para atenuar os efeitos da actual conjuntura, nomeadamente a nível 
do emprego. Em entrevista, Basílio Horta considera igualmente que a 
retoma das exportações passa pelo alargamento da base exportadora, 
por um maior valor acrescentado na oferta externa, em que inovação 
e tecnologia são factores chave, e pela diversificação de mercados. Na 
área do investimento, o presidente da AICEP considera que os factores de 
competitividade do país devem ser objecto de uma análise comparativa 
séria em função dos países principais concorrentes de Portugal.

Basílio Horta
Presidente da aicep Portugal Global

“temos de estar na primeira 
linHa quando a crise acaBar”
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“Hoje, nesta conjuntura difícil, constato que 
empresas e sindicatos confiam nesta casa 
para ultrapassar os obstáculos e atenuar os 
efeitos da crise.”

Na actual conjuntura económica, que balanço pode 
fazer da actuação do grupo aicep Portugal Global no 
apoio às empresas?  A AICEP tem sabido responder 
aos desafios que se colocam hoje às empresas?
A Agência tem respondido aos desafios que se colocam às 
empresas na actual conjuntura económica. Os primeiros si-
nais da crise surgiram em meados de 2008, mas devo recor-
dar que, em 2007, as nossas exportações estavam a crescer 
a mais de 20 por cento, tendo também sido o melhor ano 
de sempre em termos de investimento. Só o investimento 
contratado pela Agência, em 2007, ultrapassou os 3 mil 
milhões de euros. 

Hoje, nesta conjuntura difícil, constato que empresas e sin-
dicatos confiam nesta casa para ultrapassar os obstáculos e 
atenuar os efeitos da crise.

A nossa actuação revela-se a vários níveis. Em primeiro lu-
gar, temos uma área vocacionada para a capacitação e qua-
lificação, visíveis nas acções ABC Mercado, por exemplo, e 
criámos a AICEP Conhecimento, que através das Business 
Intelligence Units (BIU) e dos protocolos estabelecidos com 
universidades, está a investir nas pessoas, nos gestores e 
nos quadros, fundamentalmente, de PME.

Na análise dos incentivos do QREN (Quadro de Referência Es-
tratégico Nacional), atribuímos mais de 120 milhões de euros 
de incentivos às empresas, tendo a Agência sido, de longe, a 
instituição que maior montante atribuiu neste domínio. 

Na área da promoção, destacamos a realização de várias feiras 
no exterior, bem como o apoio que os nossos centros de ne-
gócios no estrangeiro têm prestado às associações sectoriais.

Por outro lado, temos os custos de contexto, uma área na 
AICEP que nos permite desbloquear os obstáculos que se 
colocam às empresas a nível da administração pública ou do 
governo, ajudando-as na realização dos seus projectos.

Qual o papel que a aicep Capital Global tem desempe-
nhado neste domínio e como é que as suas intervenções 
são acompanhadas pela aicep Portugal Global? 
Além da AICEP, eu sou presidente do Conselho de Administra-
ção quer da aicep Capital Global quer da aicep Global Parques, 
garantindo a ligação entre estas duas participadas e a Agência, 
bem como o acompanhamento de todos os processos. 

A aicep Capital Global teve de fazer uma reestruturação 
nos objectivos da sua actuação, já que era a sociedade de 
capital de risco da antiga API e estava vocacionada para 
as grandes empresas. Na Capital Global houve uma mu-
dança de objectivo, com as pequenas e médias empresas 
igualmente a ser alvo dos investimentos desta sociedade. A 
Capital Global tem mais de 80 milhões de euros investidos 
em empresas, muitas delas pequenas e médias. 

Essas participações vão no sentido de ajudar as empresas com 
futuro a ganharem esse futuro. Não investimos em situações 
insolúveis; há uma racionalidade económica grande. 

Que critérios são seguidos para o investimento da 
aicep Capital Global?
Seguimos dois critérios: a credibilidade do promotor do pro-
jecto e o business plan. Mas há outros factores importan-
tes e que vão ao encontro da nossa estratégia, como, por 
exemplo, se o projecto se refere a bens transaccionáveis; se 
é um projecto inovador; se aposta em novos mercados ou 
em mercados que nos interessem; e ainda se se trata de um 
projecto que desenvolve regionalmente o país.

E quanto ao desempenho da aicep Global Parques?
A aicep Global Parques tem sido um caso de sucesso no 
nosso grupo, com cerca de 3 milhões de euros de lucro em 
2008, destacando-se, na sua actividade, o desenvolvimento 
dos parques de Sines e de Setúbal. O BlueBiz, em Setúbal, 
que era um parque abandonado, hoje é um parque flores-
cente, com várias empresas de dimensão relevante. Em Si-
nes, que durante muito tempo foi considerado um ‘elefante 
branco’, o ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines) é hoje 
um importante activo da economia portuguesa, com pro-
jectos de grande dimensão como os da Repsol, da Artenius 
(da espanhola La Seda), da GALP, entre outros.  

Na sua opinião, as medidas promovidas pelo Governo 
para apoiar PME afectadas pela crise foram/são 
as adequadas? Ou haverá outras que deveriam 
ter sido tomadas, nomeadamente no apoio à 
internacionalização das empresas portuguesas?
As medidas que o Governo tomou foram adequadas. Com 
a economia afectada pela crise profunda, se o país não ti-
vesse as contas públicas equilibradas, não teria sido pos-
sível injectar 6,9 mil milhões de euros na economia e nas 
empresas. Aliás, se assim não fosse, como poderia a nossa 
economia estar agora a crescer 1,3 por cento? Eventual-
mente, estaríamos numa situação semelhante à da Irlanda 
ou à de Espanha!

Temos de ter o bom senso de percebermos o que está em 
causa. O que é que o Governo fez? Facilitou a concessão 
de crédito, bonificou as taxas de juro e criou linhas para o 
seguro de crédito, com taxas de utilização muito elevadas 
em quase todas estas áreas. Estamos a falar do combate à 
crise, que, nesta conjuntura, teve de ser imediato.

E no longo prazo, o que mais pode ser feito?
Numa situação de estabilidade, o apoio às PME deve, em 
primeiro lugar, apostar na qualificação dos gestores e no co-
nhecimento dos mercados, atribuindo incentivos com base 
na contratualização, seja com grupos de PME, seja com 
associações empresariais, e com objectivos de exportação 
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determinados. Quando esses objectivos são atingidos, de-
vemos ser generosos nos incentivos. 

Por outro lado, em relação a grandes projectos, como os 
relativos ao TGV ou ao novo aeroporto, devemos saber qual 
é a oferta nacional nestes domínios e organizar essa oferta, 
chamando as empresas nacionais por forma a apresentarem 

Posso, neste contexto, dar o exemplo da A. Silva & Silva que, 
através da Emparque, comprou a empresa espanhola Cintra 
Aparcamientos, sendo hoje a maior empresa de gestão de 
parques na Península Ibérica. Trata-se de um investimento 
no qual participamos simbolicamente para demonstrar o 
nosso apoio ao projecto. 

A actual crise financeira veio abalar o modelo de 
desenvolvimento económico seguido até agora, 
nomeadamente nas suas vertentes económica e 
social. Que modelo defende deve ser adoptado 
pelos agentes económicos nacionais para o 
reposicionamento de Portugal no mundo?
Eu tenho ouvido falar muito numa nova ordem, mas não 
tenho visto propostas nesse sentido. O que é a nova ordem? 
Menos especulação, mais investimento; menos especulação, 
mais produção; menos especulação, mais emprego; menos 
especulação, mais segurança. Essa é a nova ordem.

condições competitivas. A oferta portuguesa pode também 
ser chamada a colaborar em projectos no exterior de em-
presas nacionais, quando apresentam condições idênticas 
às das suas congéneres estrangeiras. Há aí um largo cami-
nho a fazer, mas com descrição e pertinácia.

Antes da crise ser formalmente reconhecida, afirmou 
que esta iria ser muito profunda, o que veio a confirmar-
se. Pode agora dar-nos uma previsão para o futuro?
Até me acusaram de ser pessimista! Mas o facto é que, a partir 
de meados de 2008, já tinha começado a ver os investimentos 
e as exportações a apresentarem algumas ‘luzes amarelas’. 

Mas não podendo prever o futuro, considero que é impor-
tante termos esta noção: quando os outros países saírem da 
crise nós também temos de sair. Nós temos de estar sempre 
preparados para combater a crise e, logo que ela acabe, 
estar na ‘primeira linha’ da recuperação. 

Mas para que isso aconteça, temos de ter dimensão. Temos 
de ter grandes e médias empresas que estejam internacio-
nalizadas, que resistiram à crise e que podem avançar para 
o exterior em condições de competitividade. A nós compe-
te-nos estar preparados para as ajudar. Da mesma forma, 
quando agora nos aparecem programas de expansão de 
empresas, mesmo em cenário de crise, não lhes devemos 
virar a cara. Deixe-me referir que nem isso faltou nos apoios 
do Governo às empresas, que disponibilizou uma verba de 
300 milhões de euros para fusões e aquisições.

Os talentos têm a ver com a capacidade de inovação. Portu-
gal não tem matérias-primas, pelo que temos de ser compe-
titivos e isso consegue-se inovando, mas também integran-
do-nos em grandes espaços, olhando, por um lado, para a 

“A aicep Global Parques tem sido um caso de 
sucesso no nosso grupo, com cerca de 3 milhões 
de euros de lucro em 2008, destacando-se, na 
sua actividade, o desenvolvimento dos parques 
de Sines e de Setúbal.”

Na minha opinião, num cenário de retoma, temos de ter um 
investimento baseado nos talentos, apostando nas exporta-
ções e no investimento. É este o caminho a seguir. 
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Europa, e, por outro, para o Atlântico e para os países de 
língua portuguesa, potenciando o valor económico da nos-
sa língua e da nossa história.

Na oferta, temos de produzir bens transaccionáveis que se-
jam vendidos competitivamente nos mercados externos, o 
que só acontece se tiverem valor acrescentado, ou seja, se 
tiverem inovação e incorporação tecnológica, aspectos em 
que podemos agora ser muito competitivos. Quando ven-
demos aparelhos e máquinas de alta e média tecnologia, 
somos competitivos, porque temos custos mais baixos, na 
produção, na localização e na mão-de-obra, mesmo quan-
do esta é muito qualificada. 

Por outro lado, há sectores onde podemos ser naturalmente 
competitivos, como na floresta, nas energias renováveis e no 
turismo. Além destes, somos competitivos na indústria automó-
vel e de componentes e nos serviços. Sublinhe-se que mesmo 
nesta conjuntura de crise, com quebras em muitos sectores, os 
dados revelam que a nossa balança tecnológica apresenta um 
saldo de positivo de mais de 50 milhões de euros. 

Portugal assistiu, nos últimos meses, à falência da 
empresa alemã Qimonda com graves consequências 
na sua actividade no nosso país, onde era a maior 
exportadora. Sendo um dos grandes projectos de 
investimento estrangeiro em Portugal, quais são as 
previsões em relação ao futuro desta empresa?
A Qimonda é um caso interessante que, neste momento, 
tem pelo menos quatro projectos que podem vir a revelar-

lidade de mão-de-obra e equipamentos, não posso admitir 
que este investimento fique abandonado e se perca.

Ainda no domínio do investimento directo 
estrangeiro, qual a situação actual relativamente 
a Portugal, tendo presente que a crise económica 
afectou os fluxos de IDE em todo o mundo?
Em relação ao investimento estrangeiro, os números apon-
tam para uma quebra de 7,5 por cento em 2009 face ao 
ano passado, atingindo o IDE total cerca de 30 mil milhões 
de euros. O que não será um mau resultado, dada a actual 
conjuntura. Nas saídas de capital, no qual se inclui o IDPE 

(Investimento Directo Português no Exterior), essa descida foi 
menor, o que permitiu aumentar o investimento líquido. 

O objectivo da Agência, para 2009 e em termos de inves-
timento contratado, seria atingir cerca de 2 mil milhões de 
euros. No ano passado o objectivo era atingir 3 mil milhões 
de euros – o mesmo que em 2007 – o que não foi con-
seguido. Ficamos pelos 2 mil milhões de euros, valor que 
seria bom atingirmos este ano. Mas a nossa prioridade não 
é apenas angariar investimento estrangeiro, é reter o inves-
timento que está em Portugal. 

No futuro, Portugal tem de fazer um trabalho sério de 
análise dos chamados factores de competitividade, atra-
vés de benchmarking com os países com quem nós com-
petimos. Essa análise deve incidir sobre o regime fiscal, 
o regime laboral, as normas ambientais e o sistema de 
justiça, para podermos formular um pacote suficiente-
mente atractivo para competirmos com sucesso com os 
nossos concorrentes. 

Quanto às exportações, os dados confirmam que 
a crise afectou o bom desempenho das vendas 
portuguesas ao exterior, designadamente porque os 

se importantes: dois na área dos semi-condutores, outro no 
sector das fibras e o quarto na área da energia solar.

O Estado português é credor da Qimonda, dado ter sido 
um investimento contratual, e a posição da Agência tem 
sido a de não descurarmos minimamente as garantias que 
acautelam os interesses do Estado. No entanto, estamos 
disponíveis para participar na reestruturação da empresa, 
renegociando a divida, ou através de uma participação no 
capital da nova Qimonda.

Em relação ao futuro da empresa, pessoalmente, vejo a Qi-
monda com uma dupla faceta: como um sitio de acolhimen-
to de centros tecnológicos e como empresa de produção 
especializada ligada a esses centros. Mas não nos podemos 
substituir aos investidores, que sabem poder contar com o 
apoio da Agência e do Governo. Pela sua localização, qua-

“Numa situação de estabilidade, o apoio às 
PME deve, em primeiro lugar, apostar na 
qualificação dos gestores e no conhecimento 
dos mercados, atribuindo incentivos com base 
na contratualização (...).”
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seus principais clientes foram atingidos pela actual 
conjuntura económica. Como vê esta situação e qual 
o caminho a seguir para se conseguir incrementar as 
exportações nacionais e retomar o seu crescimento?
Há mercados que sofreram muito com a crise económica, 
com excepção da Argélia e de Angola, que cresceram. A 
forte quebra verificada nos mercados tradicionais, como a 
Espanha e os EUA, não foi compensada com o aumento das 
exportações para os novos mercados, embora tenha sido 
atenuada. Do mesmo modo, a situação teria sido muito 
mais grave se não fossem as exportações para os mercados 
emergentes e para os novos mercados.

O que fazer para retomar o crescimento das 
exportações nacionais?
Para a retoma do crescimento das nossas exportações, o 
caminho a seguir é, em primeiro lugar, não deixar os mer-
cados âncora – Espanha, Alemanha, França, Inglaterra –, e, 
em segundo, olhar para os Estados Unidos como primei-
ríssima prioridade. Não é admissível que, neste mercado, 
tenhamos caído de 35º para 62º cliente. Devemos olhar 
para este mercado com olhos reformistas e questionar: que 
produtos é que vendemos; em que produtos se registaram 
essas quebras; que oportunidades é que temos; que meios 
é que podemos pôr ao dispor das empresas para exporta-
rem para os EUA; que contratos-programa é que o Estado 
pode fazer com as empresas que queiram exportar para 

Depois temos os mercados da América do Sul, como o Brasil, 
onde temos um resultado modesto, procurando aumentar as 
exportações para o Chile, a Venezuela e a Argentina. Impor-
tante é também o mercado russo, onde as nossas exporta-
ções estão a crescer, e que tem de ser tratado como potência 
daquela região. No Médio Oriente e na região da Ásia Pacífi-
co, onde se incluem a Indonésia, Taiwan e a China, devemos 
apostar em nichos de mercado muito focalizados.  

Como poderão as empresas portuguesas ser mais 
competitivas internacionalmente? 
Em primeiro lugar, os empresários têm de sentir necessidade 
de se internacionalizarem, mas mantendo as suas raízes em 
Portugal. Devem ser qualificados e sentirem-se confortáveis 
no ramo que escolheram. Na planificação das suas acções no 
exterior, é importante uma criteriosa selecção dos mercados e 
saber como é que podem satisfazer a procura nos mesmos, 
tendo em atenção os canais de distribuição escolhidos. Além 
disso, devem ter presente que a internacionalização exige um 
grande esforço financeiro nos primeiros anos, pelo que os 
empresários devem dotar-se dos instrumentos necessários em 
termos de suporte financeiro. Finalmente, nos países onde es-
tão presentes, devem relacionar-se bem com as autoridades, 
ter bons técnicos locais e ter uma boa imagem.

Aconselho ainda aos empresários que se unam, para que 
tenham uma única voz, forte, capaz de dialogar com o Go-
verno e de apresentar propostas, quer em termos legislati-
vos, quer em termos de orientação das políticas públicas. O 
próprio Estado deve ter esta ideia de comprar nacional, de 
comprar português, nomeadamente nos grandes forneci-
mentos a serviços públicos. 

Qual o modelo que defende para a implementação 
da diplomacia económica?
Penso que é um caminho que tem de se trilhado. O Pri-
meiro-ministro disse, durante a campanha eleitoral, que iria 
propor um novo modelo para a diplomacia económica. Va-
mos aguardar essa proposta. 

“Na minha opinião, num cenário de retoma, 
temos de ter um investimento baseado nos 
talentos, apostando nas exportações e no 
investimento. É este o caminho a seguir.”

aquele mercado e que incentivos atribuir? Há que analisar 
esta situação sector a sector. 

Em relação a Espanha, nosso principal parceiro comercial, 
verifica-se que as nossas exportações caíram cerca de 30 
por cento nesta conjuntura, mas as importações apenas 
diminuíram em 16 por cento, aumentando preocupante-
mente o défice da balança comercial. Também neste mer-
cado, deveremos fazer uma análise cuidada, ver quais são 
os produtos onde estamos a perder quota, identificar os 
problemas, saber as suas causas e, então, decidir sobre os 
remédios possíveis para alterar esta situação. 

Fora da Europa, há regiões com mercados para os quais 
temos de olhar com atenção, nomeadamente para a 
África Austral – Angola, Moçambique e África do Sul. 
A partir destes, devemos olhar para países que lhe estão 
próximos, como o Congo e a República Democrática do 
Congo desde o nosso Centro de Negócios em Luanda; a 
Namíbia e a Suazilândia, além da África do Sul, através 
do escritório da AICEP em Maputo, agora com responsa-
bilidades acrescidas.
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No seguimento da integração do ICEP na API, que 
balanço pode fazer neste momento da reestruturação 
da Agência face aos objectivos traçados?
O balanço que eu posso fazer é que é uma tarefa que difi-
cilmente se acaba, pelo que teremos de continuar a traba-
lhar no sentido de conseguirmos uma maior satisfação dos 
nossos clientes que são as empresas. Consequentemente, 
esse é um objectivo que nunca se atinge completamente, 
já que se trata de um trabalho permanente e continuado. 
Reconhecemos, porém, que a Agência é hoje uma institui-
ção considerada útil à economia portuguesa, se não mesmo 
indispensável, e tem uma equipa que é reconhecida pela 
sua actuação e competência.

Houve também uma reorganização da rede externa 
da AICEP – um importante activo da Agência! –, que 
levou, designadamente, à abertura de escritórios ou 

representações em mercados que antes não estavam 
abrangidos pelas delegações do antigo ICEP. Que 
balanço faz dessa reorganização?
Houve uma profunda reestruturação da rede externa, que, 
creio, estará muito próxima do fim, mas que pode ainda ser 
objecto de alguns aperfeiçoamentos, fundamentalmente 
no âmbito de alguns Centros de Negócios. Com base na 
experiência que temos destes últimos dois anos, podemos 
ainda melhorar a nossa presença em alguns mercados.

Por um lado, a política de diversificação das exportações 
poderá implicar a abertura de escritórios e representações 
em novos mercados; por outro, iremos organizar essa re-
presentação de forma a potenciar todas as sinergias da nos-
sa presença, procurando atingir mercados até agora não 
abrangidos pela rede da AICEP. Por exemplo, podemos, a 
partir de S. Tomé e Príncipe, onde estamos com a CGD, 

ACTIVIDADE DA AICEP EM BALANçO
rede externa poderá sofrer 
aperfeiçoamentos
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incluir a Guiné Equatorial em termos de actuação. Em An-
gola, é fundamental que olhemos para dentro de país, para 
o Huambo, mas também para países vizinhos, como o Con-
go. O mesmo se passa com o escritório de Moçambique em 
relação à África do Sul. É nisso que estamos a trabalhar e 
a estudar no sentido de melhorarmos a eficácia da nossa 
representação externa.

A adopção desta óptica regional começa a ser uma constan-
te, nomeadamente em mercados que estão muito interliga-
dos, como tem acontecido nos mercados africanos, no Ma-
grebe e na Ásia Pacifico. A sua materialização é conseguida 
através das reuniões de coordenação que mantenho com 
os representantes da AICEP nessa regiões. Ainda há pouco 
tempo estive na África do Sul, onde fiz uma reunião de coor-
denação com os nossos representantes na África Austral. 

para a Agência de objectivos que foram discutidos e pré-defini-
dos. Se atingirmos os objectivos até 95 por cento, teremos a to-
talidade das verbas que nos são devidas pelo serviço prestado. 
Se isso não acontecer, essas verbas irão diminuindo.

Em resumo, é um contrato que vai obrigar a Agência a mo-
bilizar-se em torno de objectivos que estão quantificados e 
que são atingíveis. Por exemplo, em termos de contactos 
com as empresas, de contratos assinados, do montante de 
incentivos e número de empresas abrangidas pelos incenti-
vos do QREN, do número de projectos PIN acompanhados 
pela Agência, etc.

O contrato contempla também um outro aspecto que é a 
análise do aumento do peso das exportações no PIB nacio-
nal, algo que por não depender exclusivamente da Agência, 
será objecto de avaliação específica. Portanto, há uma salva-
guarda para esse tipo de compromissos que assumimos. O 
contrato implicará igualmente uma diminuição da despesa 
pública muito relevante, já que foi elaborado numa óptica 
de grande austeridade e com grande sentido de responsabi-
lidade e de análise da situação que o país está a viver. 

Como foi gerir a AICEP sem contrato-programa?
Não foi fácil, mas nada de essencial que a Agência deveria 
ter feito deixou de se fazer. Poderíamos ter feito mais, isso 
é verdade, fundamentalmente na promoção de Portugal. 
Mas nada ficou por fazer: nas feiras internacionais que a 
AICEP passou a fazer com grande competência, ganhan-
do prémios pela sua participação; no acompanhamento a 
visitas oficiais e empresariais a vários mercados; no INOV 
Contacto, que hoje tem edições com 550 estagiários, entre 
outras acções de grande importância. A segunda constata-
ção é dizer que contei sempre com a solidariedade de todos 
os que aqui trabalham, é justo dizer-se, desde a comissão 
de trabalhadores até à equipa de gestão. 
 
Agora, com o contrato-programa teremos a possibilidade 
de programar a nossa actividade de outra forma e desenvol-
ver acções que, por motivos orçamentais, não foi possível 
realizar nos últimos dois anos. 

“Com o contrato-programa teremos a 
possibilidade de programar a nossa actividade 
de outra forma e desenvolver acções que, por 
motivos orçamentais, não foi possível realizar 
nos últimos dois anos.”

A Agência tem desenvolvido as suas actividades sem 
que tenha sido assinado o contrato-programa com  
o Governo. Essa situação reflectiu-se na actividade  
da AICEP? 
Em relação ao contrato-programa, as negociações com o 
Governo estão encerradas, estando já assinado pelas duas 
partes. A sua entrada em vigor depende, porém, da sua con-
firmação pelo próximo Governo, conforme cláusula constan-
te deste contrato. Enquanto o contrato não for confirmado 
pelos novos ministros das Finanças e da Economia, não alte-
raremos em nada a estratégia definida pela Agência. 

Mas está optimista em relação ao futuro?
Estou bastante optimista porque o contrato é muito interessan-
te, já que faz depender os contributos do Orçamento de Estado 
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A Associação dos Municípios do Vale 
do Ave (AMAVE) e o grupo aicep Por-
tugal Global assinaram, no dia 18 de 
Setembro, um Protocolo de Colabora-
ção que se insere nas actividades da 
Plataforma de Cooperação Regional 
para a Competitividade do Ave, uma 
agenda estratégica de desenvolvimen-
to económico e de acompanhamento 
empresarial no território do Ave. 

O protocolo foi assinado, da parte da 
AICEP, por Basílio Horta, presidente da 
Agência, bem como pelos presidentes 
da aicep Capital Global – Sociedade 
de Capital de Risco, SA, e da aicep 
Global Parques – Gestão de Áreas Em-
presariais e Serviços, SA, e da parte da 
AMAVE, pelo seu presidente, António 
de Magalhães. A sessão contou com 
a participação dos presidentes das Câ-

AICEP E AMAVE:  
PROTOCOLO POTENCIA INVESTIMENTO NO AVE

maras da AMAVE e da Comunidade 
Intermunicipal do Ave, bem como de 
representantes de entidades membros 
daquela plataforma.    

O presidente da AICEP, Basílio Horta, 
afirmou na ocasião a grande relevância 
desta região de Portugal – a segunda 
mais importante em termos de activi-

dade económica – enfatizando que a 
“Agência pode ser um instrumento de 
cooperação para dinamizar a captação 
de investimento em investigação e de-
senvolvimento (I&D)” e que pode co-
operar igualmente através da Rede de 
41 escritórios espalhados pelo mundo 
e “potenciar a captação de investimen-
to e os negócios no Vale do Ave”. 

A aicep Portugal Global e a Junta de 
Castela e Leão realizaram, no dia 22 de 
Setembro, um Pequeno-Almoço Em-
presarial, no seguimento de um proto-
colo de cooperação assinado dias antes 
entre o governo de Castela e Leão e a 
AICEP Portugal, representada por Basí-
lio Horta que sublinhou a importância 
de “fortalecer o tecido económico e re-
forçar a cooperação em matéria do de-
senvolvimento económico, dinamiza-
ção e internacionalização das empresas 
que operam em ambos os mercados”.

Na abertura oficial deste pequeno-al-
moço de negócios e perante uma nu-
merosa audiência de empresários portu-
gueses e espanhóis, o presidente do go-
verno da Junta de Castela e Leão, Juan 
Vicente Herrera Campo, defendeu “um 
tecido empresarial e industrial moder-
no”, baseado no sector agro-pecuário 
e garantiu que há sectores económicos 
em Castela e Leão, como o industrial, 

AICEP E CASTELA E LEÃO REALIZAM
PEQUENO-ALMOÇO DE NEGÓCIOS

o energético, o mineiro, o automóvel e 
o aeronáutico que são apetecíveis para 
o investimento. Defendeu igualmente a 
importância das infra-estruturas de liga-
ção entre Norte de Portugal e Castela 
e Leão, e a importância dos portos de 
Leixões e Aveiro para o sector logístico 
da Comunidade.

Por sua vez, na sua mensagem de boas 
vindas, Basílio Horta, presidente da AICEP, 
destacou a “importância das relações bi-
laterais e de cooperação entre Portugal 
e Castela e Leão, dado que as regiões 
transfronteiriças representam, graças à 
sua proximidade e desenvolvimento, um 
elevado potencial económico”. 

Portugal exporta já 650 milhões de 
euros para a região de Castela e Leão. 
Por outro lado, as importações somam 
960 milhões de euros, representando 
10 por cento do total de exportações 
desta Comunidade espanhola. 
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SEMINÁRIO SOBRE OPORTUNIDADES  
DE INVESTIMENTO NO UZBEQUISTÃO

No seguimento do reforço das relações 
económicas bilaterais entre Portugal e 
o Uzbequistão, acordado no mês de 
Abril, teve lugar, no dia 23 de Setem-
bro, no auditório da AICEP, em Lisboa, 
um seminário subordinado ao tema 
“Oportunidades de Negócio no Uzbe-
quistão”. Este seminário, destinado a 
apresentar o potencial económico des-
te país, foi co-organizado pela Agência 
e pela embaixada do Uzbequistão em 
Paris, que abrange também o mercado 
português. Nesta sessão foi assinado 
um protocolo com a UZINFOINVEST 
– Agência de Promoção e Apoio ao In-
vestimento Estrangeiro. 

A sessão foi aberta por Vital Morgado, 
administrador executivo da AICEP, que 
traçou um panorama das relações eco-
nómicas entre os dois países, seguin-
do-se as boas-vindas de Shavkat Tulya-
ganov, ministro das Relações Exteriores 
para o Investimento e Negócios da 
República do Uzbequistão e interven-
ções de outros membros da comitiva 
uzbeque, representantes de diferentes 
sectores e organizações económicas. 
Após a intervenção de Isabel Cardoso, 
directora de Marketing da aicep Global 
Parques, a sessão foi encerrada por Ba-
sílio Horta, presidente da aicep Portu-

gal Global, que se congratulou com a 
realização deste Seminário e que reite-
rou a importância das relações bilate-
rais entre os dois países, sublinhando o 
papel das parcerias entre empresários 
portugueses e do Uzbequistão.   

A estabilidade económica deste país, si-
tuado na Euro-Ásia, permite considerá-
lo como um dos novos mercados emer-
gentes, actualmente empenhado em 
dotar-se das mais modernas infra-estru-
turas, um contexto convidativo para os 
empresários portugueses, dado o seu 
know-how em mercados externos. 

Promover o conhecimento sobre a ca-
deia de valor da AICEP e potenciar a 
colaboração entre esta agência e as 
PME da Rede Inovação COTEC, foram 
os dois grandes objectivos da reunião 
que teve lugar, no dia 7 de Outubro, no 
auditório da Agência, em Lisboa.

Basílio Horta, presidente da AICEP, e Da-
niel Bessa, director-geral da COTEC, par-
ticiparam na reunião e enquadraram os 
temas agendados. Rui Boavista Marques, 
administrador da Agência, fez a apresen-
tação dos produtos da AICEP no apoio 
à internacionalização, tendo as empresas 

presentes sido unânimes na avaliação 
positiva que fizeram desta acção. 

Daniel Bessa realçou a amplitude e com-
petência da rede externa da AICEP na 
internacionalização das empresas por-
tuguesas e destacou a importância da 
colaboração entre a Agência e as em-
presas da Rede PME Inovação COTEC. 

Na sua intervenção, Basílio Horta, realçou 
o contributo que este tipo de reuniões 
pode dar tanto às empresas como à estra-
tégia da AICEP, destacando a importância 
do alargamento da base exportadora, da 
diversificação dos mercados e de uma 
oferta externa com maior valor acrescen-
tado. Também enumerou algumas das 
prioridades da Agência no apoio às em-
presas, destacando o seu contributo para 
uma maior qualificação dos empresários 
e uma maior ligação às universidades. 

Reforçou ainda a ideia de que os gesto-
res de cliente da AICEP podem ter um 
protagonismo crescente na ligação às 
empresas e na resolução dos proble-
mas que se lhes colocam, pondo em 
destaque as novas apostas geoestra-
tégicas da Agência de que é exemplo 
a abertura de representações na Líbia, 
Turquia, Malásia e Singapura. 

PLATAFORMA AICEP / COTEC
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PORTUGAL ExPORTADOR 2009

Apoiar as empresas portuguesas na decisão de iniciarem 
ou alargarem as suas estratégias de internacionalização 
e expandir o universo exportador nacional são os 
grandes objectivos do Portugal Exportador 2009. No 
evento, a AICEP, uma das entidades organizadoras, terá 
o seu próprio espaço informativo.

No dia 29 de Outubro, no Centro de 
Congressos de Lisboa, mais uma vez os 
esforços conjuntos da AIP, da AICEP e 
do Banco Espírito Santo (BES) vão dar 
frutos: o Portugal Exportador 2009 
abrirá as portas pela quarta vez.

Numa conjuntura de crise, que ataca de 
forma praticamente transversal os diver-
sos sectores e as empresas que os com-
põem, o Portugal Exportador, pela sua 
natureza estruturante, vai transmitir aos 
empresários, de forma simples e eficaz, 
“uma visão integrada das várias proble-
máticas relacionadas com a exportação e 
processos de internacionalização”.

Todo o conceito do evento assen-
ta, aliás, nas grandes preocupações 
que norteiam os discursos oficiais 
dos responsáveis do país, no seu es-
forço de sensibilização para que um 
número cada vez maior de empresas 
portuguesas inicie ou reforce os seus 
negócios na cena internacional. Este 
fórum vai, assim, num espaço único e 
de uma forma concertada, dar a co-
nhecer os instrumentos de apoio à in-
ternacionalização e novas opções para 
a definição de uma boa estratégia de 
internacionalização, apresentar mer-
cados de oportunidade com diferentes 
exigências na receptividade à importa-
ção e identificar potenciais parceiros e 
vantagens comparativas.

Se as empresas necessitarem de informa-
ção sobre apoios financeiros, sectores, 
mercados, financiamentos, seguros de 
crédito, condicionantes legais, aspectos 
fiscais, logística, transporte, cultura dos 
mercados, este é o espaço ideal para 
encontrarem respostas. Se as empre-

No âmbito do Plano de Sensibilização e 
Qualificação para a Indústria Aeronáutica, 
na área de Engineering & Tooling, organi-
zado pela Pool.Net com o apoio da AICEP, 
encerrou em Évora, a 15 de Outubro, o 
ciclo de sete workshops sobre cultura 
aeronáutica, iniciado em Março, e que 
decorreu em Portugal, Brasil e Bélgica. Es-
tas acções foram frequentadas por duas 
dezenas de empresas, já posicionadas no 
sector automóvel e maioritariamente ex-
portadoras, que se pretendem qualificar 
como fornecedoras do sector aeronáuti-
co e que poderão vir a constituir em breve 
o pelotão da frente para fornecer o sector 
aeronáutico mundial, particularmente na 
Europa, onde está concentrada cerca de 
40 por cento desta indústria.

Neste workshop tiveram lugar interven-
ções de responsáveis da Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto, so-
bre as Capacidades e Competências das 
Entidades do Sistema Científico e Tecno-
lógico Nacional para o sector Aeronáuti-
co, e do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP) sobre Formação 
Profissional para a Aeronáutica, além de 
uma mesa redonda formada por centros 
tecnológicos, entidades de formação pro-
fissional e docentes universitários. 
 
Os empresários tiveram também opor-
tunidade de visitar o Parque Industrial 
Aeronáutico de Évora, que a prazo po-
derá vir a constituir-se um pólo aero-
náutico reconhecido internacionalmen-
te pelos principais players do sector. 

sas quiserem saber sobre os projectos 
de internacionalização das associações 
empresariais e quiserem partilhar expe-
riências nos mercados externos e tomar 
contacto com boas práticas, encontrarão 
aqui os parceiros adequados.

O programa está repleto de “ABC Mer-
cados”, que decorrerão em paralelo em 
auditórios localizados no Pavilhão do Rio 
e que abrangerá: Líbia, Marrocos, Emi-
rados Árabes Unidos, Estados Unidos da 
América, China, Rússia, Venezuela, Irão, 
África do Sul, Angola e Brasil. Este últi-
mo mercado, em conjunto com Angola, 
será objecto de apresentação mais apro-
fundada, de acordo com o elevado peso 
relativo que ambos têm no quadro das 
nossas exportações.

Os workshops incidirão sobre os seguin-
tes temas: “Os novos desafios das marcas 
internacionais”, “A eco-inovação como 
factor de competitividade” e “A língua 
portuguesa – um mercado global”.

Para um programa em cheio também 
concorrem os vários “cafés temáticos”, 
que se realizarão ao longo do dia, e 
onde se abordarão temas tão diver-
sos como formação, seguros de risco, 
como preparar uma visita de negócios 
ao exterior, comunicação on-line, defe-
sa da propriedade industrial na expor-
tação, entre outros.

A edição do ano passado contou com 
a participação de 40 associações em-
presariais, dez câmaras de comércio 
bilaterais, 30 embaixadas, 16 empresas 
prestadoras de serviços, 16 workshops 
de mercado e sectoriais, 14 cafés temá-
ticos e teve cerca de 700 visitantes. 

CICLO DE 
WORKSHOPS 
AERONÁUTICOS 
MOTIVA EMPRESAS 
A FORMAR CLUSTER
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A Safira desenvolve soluções e disponibi-
liza serviços de TI a empresas líderes dos 
principais sectores de economia, em Por-
tugal e nos mercados externos. Os seus 
serviços de engenharia aconselham, au-
ditam, arquitectam, concebem e gerem 
os sistemas de informação que suportam 
os negócios das organizações.

Em 2008, o volume de negócios atingiu 
os cinco milhões de euros, 15 por cento 
dos quais oriundos da sua representação 
na Polónia. O mercado polaco, aliás, 

Qualidade on time e on budget, aplicada no mercado interno e a nível internacional, 
produtos com uma componente altamente inovadora e uma permanente atenção 
ao talento dos colaboradores e ao grau de satisfação dos clientes são os pilares do 
crescente sucesso da Safira. 

Safira
“BEST PlAcE TO WORk”

teve a primazia na actividade externa da 
Safira, estando prevista a entrada em 
Angola e na Roménia para muito breve.

As competências da Safira são reco-
nhecidas por entidades nacionais e in-
ternacionais que ”realçam a qualidade 
dos nossos serviços e a capacidade de 
gestão e inovação”, de acordo com 
fonte da empresa, e já lhe garantiram 
o prémio “Best Place to Work” pelo 
segundo ano consecutivo, segundo um 
estudo da Heidrick & Struggles/Exame. 

Desse reconhecimento resultaram ain-
da outros prémios como o “Global Fi-
nance Best consumer Internet Bank in 
Poland”, nos últimos quatro anos, e a 
consagração de pertencer ao Top3 das 
equipas com mais certificações Micro-
soft em Portugal.

A qualidade on time (entrega de pro-
jectos no timing planeado) e on budget 
(cumprimento rigoroso dos orçamentos 
apresentados), a par da aposta estraté-
gica na inovação de produtos – o in-
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vestimento anual em I&D corresponde 
a 2,5 por cento do volume de negócios 
– trouxe para a carteira de clientes da 
Safira alguns nomes que, no mercado 
interno, falam por si: BcP, BES, San-
tander, cGD, ZON, Sonaecom, OMIP, 
Sociedade Ponto Verde e Páginas Ama-
relas estão entre os mais de 20 clien-
tes activos. No estrangeiro, por agora, 
existem alguns projectos em várias em-
presas do sector financeiro polaco.

Mas a visão internacional e global do 
negócio da Safira não está apenas nos 
clientes, mas também nos colaborado-
res. Foi celebrada uma parceria com a 
AIESEc, a maior organização de estu-
dantes em todo o planeta, que permi-
te o recrutamento de jovens talentos 
recém-licenciados oriundos de todas 
as partes do mundo. Dado o sucesso 
da integração destes profissionais, a 
Safira já conta com colaboradores rus-
sos, romenos, brasileiros, canadianos 
e checos. Segundo a empresa, a par-
ceria é para continuar e fortalecer “a 

aposta na utilização da AIESEC como 
fonte de recursos de elevada qualida-
de, em paralelo com os tradicionais 
processos de recrutamento existentes 
em Portugal”.

Por outro lado, a inovação, que está 
na génese da Safira e no centro de 
toda a estratégia comercial desde 
a sua criação, implica o desenvolvi-
mento interno de produtos de que 
são exemplo o Quartz (plataforma 
de desenvolvimento de aplicações) e 
o Maestro (plataforma de integração 
de aplicações), em contínua evolução 
e melhoria. Quando necessário, a em-
presa complementa a sua oferta com 
soluções de parceiros, investindo nas 
mais diferenciadoras e inovadoras, 
como é o caso da Oferta Google.

Para responder aos crescentes desa-
fios da economia moderna, a Safira 
vai apresentar, dentro de muito pouco 
tempo, uma tecnologia altamente ino-
vadora na área da inteligência artificial 

SAFIRA
Torre de Monsanto
Rua Afonso Praça, 30 – 13º
Miraflores
1495-061 Algés
Tel. +351 214 124 700

info@safira.pt 

www.safira.pt 

Datas marcantes 
na vida da Safira

1997 –  Criação da Safira, no seio 
da ANJE, por três engenhei-
ros do IST.

1999 –  Atinge um milhão de euros 
de facturação.

2000 –  Torna-se o primeiro parcei-
ro Vignette em Portugal.

2001 –  Inicia projectos internacio-
nais em Angola, Moçambi-
que e Polónia.

2002 –  Desenvolve e disponibiliza 
o Maestro e o Quartz.

2004 – Atinge os 50 colaboradores.

2006 –  Torna-se o primeiro parcei-
ro Google em Portugal.

2007 –  Abre uma sucursal na Poló-
nia. Nomeada “Best Place 
to Work”.

2008 –  Atinge os cem colaboradores.

que oferece a identificação em tempo 
real de oportunidades de actuação pre-
ventiva, nomeadamente, em detecção 
de fraudes, oportunidades de marke-
ting ou gestão de risco. A Safira aposta 
ainda na formação dos seus consulto-
res como garantia de actualização tec-
nológica e de negócio.

Em termos de futuro e no curto e mé-
dio prazo, a empresa quer atingir um 
crescimento orgânico da ordem dos 25 
por cento, entrar nos mercados ango-
lano e romeno e lançar uma oferta es-
tratégica para o sector financeiro. 

mailto:info@safira.pt
http://www.safira.pt
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crescer, mesmo em tempo de crise, não 
parece constituir um problema para 
a Viriato Hotel concept. A previsão 
de vendas para 2009 é de 30 milhões 
de euros, mais 5 milhões do que em 
2008. Em Portugal, a empresa é líder 
de mercado e mais de metade daquele 
volume de negócios já é realizado em 
negócios internacionais.

As crises, aliás, parecem ser inspirado-
ras na vida da empresa. Foi no meio 
de uma outra, a dos anos oitenta, que 
a Móveis Viriato, criada em 1952 por 
Viriato Rocha, se transformou na Vi-
riato Hotel concept, deixando de lado 

Na última década, a Viriato Hotel Concept juntou ao fabrico de mobiliário para 
o mercado hoteleiro novas competências na vertente da decoração de interiores, 
oferecendo aos clientes projectos “chave na mão”. Um negócio de raiz familiar a que 
a segunda geração da família Rocha deu a volta no momento certo. 

Viriato
DE FáBRIcA DE MóVEIS A HOTEl cONcEPT

o mobiliário doméstico e apostando 
na especialização no mercado hotelei-
ro. Segundo António Rocha, filho do 
fundador da empresa e presidente do 
conselho de administração, “neste ano 
difícil, alguns clientes preferiram cance-
lar as suas encomendas o que foi um 
grande imprevisto, mas estamos sem-
pre envolvidos em projectos novos para 
idealizar ou aos quais concorrer”, até 
porque não tem dúvidas “de que não 
há hotel que nasça em Portugal sem 
que pensem em nós, e, a nível europeu 
e das grandes cadeias hoteleiras inter-
nacionais, o nosso nome é associado a 
qualidade e inspira total confiança”.

Para enfrentar o mau momento econó-
mico, a Viriato tem ainda dois grandes 
trunfos para reforçar a sua confiança. 
É uma das poucas empresas à escala 
mundial a fabricar móveis e a fornecer 
serviços de decoração personalizada 
e versátil que vão do estilo clássico ao 
contemporâneo. E tem uma equipa de 
arquitectos e designers de interiores que 
oferece um serviço integral de decora-
ção a preços altamente competitivos.

Neste momento, a empresa tem capa-
cidade para, num ano, mobilar 25 ho-
téis com 250 quartos cada, mas quer 
aumentar essa capacidade para o do-
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bro, através de um investimento de 5 
milhões de euros no sector produtivo. 
Nas palavras de António Rocha, “o in-
vestimento está a ser feito ao longo do 
ano de forma cautelosa, pois o sector 
hoteleiro e o turismo são das principais 
zonas de impacto da crise”. Dois gran-
des mercados concentram, na actual 
conjuntura, a atenção especial da Viria-
to: o espanhol e o inglês. Em ambos 
a empresa vai abrir delegações comer-
ciais. No primeiro para tentar vender o 
dobro, em 2008 vendeu aí 5 milhões 
de euros, e, no segundo, ultrapassar 
os 4 milhões de euros atingidos em 
2008. como adianta António Rocha: 
“a capital do Reino Unido é o maior 
centro mundial de design de interiores; 
ganhando força nesse país, vamos para 
todo o mundo”. Outro investimen-
to relevante é um projecto de Show 
House Viriato Angola, em luanda, que 
pretende representar a réplica de um 
hotel com as tendências mais actuais 

e os equipamentos mais avançados no 
mundo nesta área.

Desde que se concentrou no mercado 
hoteleiro, em meados dos anos oitenta, a 
Viriato já decorou e equipou centenas de 
hotéis da gama média, alta e de luxo em 
projectos espalhados por todo o mundo. 
Os principais mercados, para além do es-
panhol e do inglês, são a Suécia, a França, 
a Arábia Saudita, cabo Verde e a Polinésia 
Francesa, entre outros. A lista de clientes 
é de luxo e dela constam as marcas mais 
prestigiadas: Marriott, Sheraton, Sofitel, 
Novotel, Holiday Inn, Pestana, Méridien, 
Renaissance, club Med.

Viriato integra cluster
A Viriato é uma das oito empresas 
portuguesas que integra a hi.global, 
um cluster para conquistar projectos 
internacionais de equipamentos de 
hotéis, resorts e hospitais. Todas elas 
pretendem ganhar escala para se aven-

Viriato Hotel Concept
Z.I. Terronhas – Recarei
Apartado 62
4589-907 Rebordosa
Tel.: +351 224 157 380

ruiamora@viriato.eu 

www.viriato.eu 

turarem em novos mercados com uma 
solução integrada, capaz de gerar valor 
acrescentado para o grupo industrial. 
Têm também em comum uma forte 
implantação nos mercados internacio-
nais, onde colocam grande parte da 
sua produção e comercialização. As 
mais-valias que a Viriato traz para o 
cluster prendem-se com a sua lista de 
clientes, as grandes cadeias internacio-
nais de hotelaria, e ser uma empresa 
com um longo histórico de cooperação 
de que são exemplo as alianças regista-
das no passado com a cifial, também 
ela integrante do novo cluster. 

mailto:ruiamora@viriato.eu
http://www.viriato.eu
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A actividade principal da cytothera é a 
criopreservação de células estaminais, 
mais concretamente de células estami-
nais do sangue e do tecido do cordão 
umbilical. Em 2008, a cytothera desta-
cou-se como sendo a primeira empresa 
em Portugal e na Europa a disponibi-
lizar a criopreservação de células esta-

Até agora, a recolha de células estaminais era feita apenas a partir do sangue do 
interior do cordão umbilical (células hematopoiéticas), mas a Cytothera, empresa 
do Grupo Medinfar, descobriu a forma de preservar as células estaminais do tecido 
do cordão umbilical (células mesenquinais), um avanço que permite aplicações 
terapêuticas muito mais vastas.

Cytothera 
PIONEIRA NA cRIOPRESERVAçãO 
DE cÉlulAS ESTAMINAIS

minais do tecido do cordão umbilical 
através do serviço cytothera cord. um 
serviço diferente e complementar do 
tradicional serviço de recolha de san-
gue do cordão. 

Através deste serviço, as células que 
são isoladas a partir da matriz do cor-

dão umbilical, têm uma maior com-
patibilidade com os familiares directos 
e têm aplicações na reconstrução de 
tecidos, como músculos, ossos e car-
tilagem. Além disso, podem vir a ser 
também utilizadas no tratamento da 
diabetes tipo 1 e lesões resultantes de 
AVc trombóticos.
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O cytothera Baby é o serviço mais co-
mum, que permite a recolha e a crio-
preservação de células estaminais a 
partir do sangue do cordão umbilical 
para posterior armazenamento e uti-
lização em diversas doenças do foro 
sanguíneo, tais como leucemias, linfo-
mas, anemias entre outras.

A cytothera oferece mais! um outro 
serviço mais completo, que contempla 
os dois anteriores: o cytothera Plus, 

Cytothera
(Grupo Medinfar)

R. Henrique Paiva couceiro, 27 – Venda Nova
2700-451 Amadora
Tel.: +351 214 997 500

www.cytothera.pt 

que garante uma maior protecção no 
futuro do bebé e dos seus familiares 
directos.

Desde que foi disponibilizado no início 
do ano, o serviço cytothera Plus está 
a ter muita aceitação no mercado por-
tuguês. O processamento das células é 
feito no laboratório da cytothera, na 
zona de lisboa, onde todas as amostras 
são submetidas a um controlo muito ri-
goroso. Toda a investigação é feita em 

Todo o processo de 
criopreservação das células 
recolhidas da matriz 
do cordão umbilical, 
explicado por fonte da 
empresa: “Depois de 
limpo e preparado, o 
cordão é colocado numa 
solução com antibiótico 
para eliminar qualquer 
tipo de contaminação. 
Posteriormente é colocado 
numa ‘solução digestão’ 
que vai separar as células 
constituintes do tecido 
para permitir que as células 
estaminais sejam isoladas. 
Após o isolamento, as 
células são multiplicadas 
de forma a aumentar o 
seu número e potenciar as 
suas aplicações. No final 
do processo, as células são 
colocadas num tanque a 190 
graus negativos pelo menos 
durante 20 anos”, conclui  
Patrícia Cruz, Directora da 
Cytothera.

colaboração com empresas e institutos 
especializados.

Depois do mercado português a cyto-
thera pensa no mercado europeu. Es-
tão em fase de definição acordos com 
empresas espanholas, uma inglesa e 
uma outra que disputa o mercado em 
vários países de leste e que está mui-
to interessada no licenciamento desta 
nova tecnologia.

A cytothera é uma empresa certificada 
pela norma ISO 9001:2000 e foi cons-
tituída de acordo com as normas JAcIE 
(Joint Accreditation Commitee of ISCT 
– European and EBMT). 
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moçambique

Apesar da crise internacional, Moçambique tem mantido um crescimento 
sustentado, assente sobretudo numa boa utilização da ajuda financeira 
internacional, numa política macroeconómica prudente e num esforço de 
apoio ao sector privado e à formalização da economia.

um exemplo em áfrica
>Por José António nolAsco lAMAs, director do escritório dA AiceP eM MoçAMbique
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“o empresariado português 
está bem representado no 
tecido económico, quer pela 
sua presença em quase todos 
os sectores (...), quer pela sua 
localização em quase todo o 
território.”

Quem visita Maputo pela primeira vez, 
não pode deixar de se impressionar com 
a beleza de uma cidade banhada pelo 
Índico e com avenidas largas, borde-
jadas de acácias. Mas para quem volte 
a Maputo após três ou quatro anos de 
ausência, o que ressalta sobretudo é a 
mudança no movimento da cidade: de 
uma urbe pacata, com pouca animação 
e trânsito reduzido, Maputo tornou-se 
hoje numa cidade cosmopolita, com 
mais pessoas, mais carros, mais lojas.

Esta constatação é um reflexo das 
alterações decorrentes de um cresci-
mento sustentado que se tem vindo a 
verificar na economia moçambicana. 
Efectivamente, Moçambique obteve 
nos últimos 10 anos um dos melho-
res resultados em África em termos de 
crescimento económico, com uma mé-
dia anual superior a 8 por cento, sen-
do por isso citado como exemplo por 
instituições internacionais. Têm sido 
igualmente elogiadas a estabilidade 
política e a política macroeconómica 
que tem sido seguida.

Apesar deste crescimento, Moçambi-
que não tem deixado de ser afectado 
pela crise económica internacional. 
Dificuldades de financiamento de pro-
jectos de grande dimensão, redução do 
investimento estrangeiro, quebras na 
exportação decorrentes do acentuado 
decréscimo dos preços das matérias-
primas e a menor procura externa e a 
perspectiva de um crescimento mais 
lento estão na ordem do dia.

A actual conjuntura, que não deverá 
ser ultrapassada a curto prazo, levou já 
que as previsões do crescimento econó-
mico em 2009, que inicialmente eram 
de 7 por cento, tenham sido revistas 
pelo Banco de Moçambique para 5 por 
cento, avançando o FMI com uma pre-
visão de 4,3 por cento.

De qualquer forma, um crescimento su-
perior a 4 por cento numa África que 
deverá crescer a taxas próximas de 2 por 
cento é ainda assim positivo. Isso deve-
se sobretudo ao facto de o governo ter 
margem para actuar, sobretudo no plano 
financeiro, sector que, contrariamente 
ao que sucedeu noutros países, não foi 
aqui afectado pela crise internacional. 

Uma missão do FMI, em visita recente 
a Moçambique, considerando o baixo 
nível de dívida externa, estuda meca-
nismos de contrabalançar o impacto 
da crise económica através de políticas 
fiscais e monetárias. Num outro desen-
volvimento, o FMI avança que o gover-
no possui um forte historial de gestão 
macroeconómica prudente. 

Mas porque é frequentemente em tem-
po de crise que surgem oportunidades, 
há que realçar as notas positivas que 
se têm vindo a verificar: o governo tem 
feito algum esforço para modernizar a 
Administração Pública e criar um am-
biente legal favorável aos negócios.

Apesar de ainda muito dependente do 
Estado, o sector privado tem-se impos-
to através da CTA (Confederação das 
Associações Económicas de Moçambi-
que) como um parceiro e, neste mo-
mento, já é ouvido para quase todas as 
propostas legislativas do governo.

Perante esta situação económica e o 
modus vivendi entre o governo e o sec-
tor privado, a que acresce a estabilida-
de política que se tem vivido no país, 
investidores de vários países têm estu-
dado e proposto investimentos de di-
versa natureza nos sectores energético, 
mineiro, agrícola, turístico e industrial. 
Além disso, iniciou-se uma filosofia de 
parcerias público-privadas no campo 
das infra-estruturas, nomeadamente 
portos, estradas e caminhos-de-ferro.

da Beira e tem já algum significado no 
pólo Nampula/Nacala.

No campo das grandes empresas, estão 
a operar em Moçambique nomes como 
a GALP, Visabeira, Cimpor, Salvor Ho-
téis, grupo Entreposto, grupo Ferpinta, 
EFACEC, Mota Engil, Teixeira Duarte, 
Soares da Costa, Bial, Azevedos, Porto 
Editora, Grupo Leya e chegaram recen-
temente outras como a Portucel, Prio, 
grupo Lena, Critical Software, Microfil, 
Cabelte, Heliflex e Selfenergy. Mas a 
grande maioria são PME, de empresá-
rios instalados há vários anos e outros 
que têm chegado mais recentemente. 

Esta presença tem potenciado as nos-
sas exportações para o mercado, que 

O empresariado português está bem re-
presentado no tecido económico, quer 
pela sua presença em quase todos os 
sectores (o mineiro é uma excepção), 
quer pela sua localização em quase 
todo o território. Claro que a predomi-
nância é a zona de Maputo, mas a pre-
sença nacional está a crescer na zona 
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estão a crescer duma forma sustentada 
nos últimos 3 anos. No período Janei-
ro-Junho de 2009, o crescimento foi de 
35,1 por cento em relação a igual perí-
odo de 2008, resultado notável se con-
siderarmos a conjuntura internacional.

Além disso, a melhoria do ambiente 
de negócios e o arranque de grandes 
projectos têm feito aumentar o investi-
mento das empresas instaladas no mer-
cado e trazido novos investimentos.

Os empresários portugueses têm visi-
tado sistematicamente o país, centra-
do nas PME, quer com objectivos de 
abordar o mercado numa fase de iden-
tificação de oportunidades e parceiros, 
quer numa perspectiva de instalação 
no mercado. Tem-se assistido a uma 
variedade muito grande dos sectores 
representados pelas empresas que 
abordam este mercado, mas há uma 
tendência clara: o crescimento de todo 
o tipo de serviços.

Há, no entanto, que lembrar que mais 
importante do que vender para Mo-
çambique é vender em Moçambique. 
Há que estar presente no mercado, dar 
a cara, para se poder conquistar a con-
fiança dos moçambicanos. Uma boa 
porta de entrada para um grande nú-
mero de empresas tem sido a FACIM, 
a principal montra comercial do país. 
Este ano estiveram presentes no cer-
tame 39 empresas e três associações 
no pavilhão nacional organizado pela 
AICEP, para além de mais 40 empre-
sas portuguesas e moçambicanas de 
capital português que expuseram em 
outros espaços da feira. Os resulta-
dos foram francamente animadores e 
empresas que não conseguiram estar 
presentes este ano estão a mostrar já 
interesse pela edição de 2010, a qual 
deverá já vir a ter lugar num novo re-
cinto a construir em Marracuene, nos 
arredores de Maputo. 

agricultura, silvicultura, pecuária e 
indústrias associadas: Moçambique 
dispõe de 36 milhões de hectares de 
terra arável e apenas 10 por cento es-
tão cultivados. 

energia, nomeadamente as ener-
gias renováveis: é conhecida a ca-
rência de energia disponível na região. 
Moçambique tem condições para ser 
um grande produtor pois tem imensas 
potencialidades nesse campo (hídrica, 
solar, eólica).  

Saúde (equipamentos, material de 
laboratório, medicamentos): em Mo-
çambique está em franco crescimento, 
nomeadamente com a construção e re-
novação de novos hospitais e centros 
de saúde, assim como a abertura de 
algumas clínicas privadas. Também na 
área da Biotecnologia há potencialida-
des, nomeadamente de investimento.

construção e obras públicas: para 
além da necessidade de construção de 
edifícios (condomínios, vivendas, arma-
zéns, parques industriais, prédios), o 
actual programa de melhoria das infra-
estruturas, estradas, água e saneamen-
to, portos, caminhos de ferro, energia 
e educação, permitirão um acréscimo 
substancial da carteira de obras públi-
cas, colocando as nossas empresas do 

potencialidades para as 
empresas portuguesas

sector com um mercado permanente 
de obras nos próximos anos. 

formação profissional e educação: 
Moçambique, para o seu desenvolvi-
mento económico e social, necessita de 
pessoal devidamente qualificado em vá-
rias áreas técnico-profissionais. Também 
a expansão do ensino superior para as 
várias províncias e a melhoria e varieda-
de da oferta nas instituições de ensino 
superior tornará este sector uma área 
potencial de atracção para as institui-
ções e empresas de ensino de Portugal.

consultoria: O elevado número de 
projectos de desenvolvimento nas mais 
variadas áreas requer uma série de es-
tudos prévios e de execução que cons-
tituem uma oportunidade para as em-
presas portuguesas desta área.

Tecnologias de informação: o gover-
no de Moçambique aprovou a Política 
de Informatização, um programa com 
inúmeras vertentes, nomeadamente 
registos de identificação pessoal, regis-
tos de terras e empresas e registos para 
efeitos eleitorais. 

Turismo: Moçambique é um país com 
extraordinárias potencialidades turísti-
cas, com boas oportunidades para as 
empresas portuguesas. 

aicep Portugal Global 
escritório de Maputo 

Av. Julius Nyerere, 720 - 12º 
Maputo - Moçambique 
Tel.: +258 21 490 523/402
Fax: +258 21 490 203

aicep.maputo@portugalglobal.pt 

mailto:aicep.maputo@portugalglobal.pt
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Moçambique tem vindo a beneficiar de 
um rápido crescimento económico e es-
tabilidade política desde o fim da guer-
ra civil em 1992. O Partido Frelimo, que 
ganhou as três eleições multipartidárias 
realizadas após o Acordo de Paz, con-
serva o poder desde a independência 
em 1975 e encontra-se de novo bem 
posicionado para ganhar as próximas 
eleições legislativas e provinciais de 
28 de Outubro. Por outro lado, o ac-
tual Presidente da República, Armando 
Guebuza, é apontado como o poten-
cial vencedor das eleições Presidenciais 
que se realizam no mesmo dia. 

Moçambique é considerado um dos 
exemplos mais bem sucedidos de tran-
sição pós-conflito, atraindo por isso um 
apoio sustentado por parte dos doadores. 
Actualmente, dezanove parceiros, nos 
quais se inclui Portugal, fornecem apoios 
directos ao Orçamento, em mais de 50 
por cento, o que denota a sua confiança 
no governo moçambicano. Graças à es-
tabilidade dos seus desempenhos macro-
económicos, o país beneficia de um bom 
acesso aos financiamentos externos em 
condições bastante favoráveis.

A economia moçambicana atravessa uma 
fase de transformação, sustentada nas 
contribuições dos doadores e no desen-
volvimento de mega projectos de carácter 
público e privado. A fábrica de produção 
de alumínio da Mozal, a Hidroeléctrica de 
Cabora Bassa, a exploração das areias pe-
sadas de Moma e a extracção de carvão 
de Moatize são alguns dos projectos que 
têm ganho preponderância no conjunto 
da actividade económica do país.

Fora do âmbito dos megas projectos, 
Moçambique possui uma economia 
relativamente diversificada baseada 
na agricultura, transportes, indústria 
transformadora, energia, pesca, turis-
mo e nas remessas dos emigrantes.

relacionamenTo  
porTugal – moçambique
>Por Mário Godinho de MAtos, eMbAixAdor de PortuGAl eM MoçAMbique

temente reforçadas por visitas de alto 
nível entre os dois países. A assinatura, 
em Outubro de 2006, do Acordo para 
a reversão da estrutura accionista da 
Hidroeléctrica de Cabora Bassa (HCB) 
constituiu o marco fundamental de 
uma nova etapa de reforço do relacio-
namento bilateral. Posteriormente a 
relação entre os dois países saiu ainda 
mais favorecida com a assinatura do 
acordo para o cancelamento da dívida 
de Moçambique a Portugal no valor de 
cerca de 250 milhões de euros. 

Moçambique é o terceiro país beneficiá-
rio da Ajuda Pública ao Desenvolvimen-
to (APD) bilateral portuguesa. A abran-

gência e a profundidade desse esforço 
estão bem patentes na multiplicidade 
de projectos em curso, com especial ên-
fase na educação, na formação e na as-
sistência técnica, rentabilizando as mais 
valias representadas pela língua e pela 
matriz institucional comuns. 

O relacionamento económico entre Por-
tugal e Moçambique apresenta sinais 
positivos. O volume de trocas comer-
ciais tem vindo a aumentar nos últimos 
anos mas Portugal tem visto diminuir 
a sua posição relativa como cliente e 
fornecedor comercial de Moçambique, 
sobretudo devido ao crescimento da 
importância de países asiáticos (China, 
Índia e Japão).

Empresas de capitais portugueses têm 
uma boa implantação em território mo-
çambicano sendo de destacar os sectores 
da Banca e Seguros, Construção e Imo-
biliário, Cimentos, Celulose e Pasta de 
Papel, Abastecimento de Água, Edição e 
Livro, Turismo, Biocombustíveis, Energias 
Renováveis e Telecomunicações. 

Para apoiar este esforço foi recente-
mente acordada a duplicação da linha 
de crédito de 100 milhões de euros, 
atribuída há cerca de um ano e já 
completamente utilizada, bem como a 
institucionalização de uma outra linha 
de crédito de 300 milhões de euros e 
anunciada a criação de um Banco de 
Investimentos, com participação mo-
çambicana e da Caixa Geral de Depó-
sitos, cuja concretização está prevista 
para o primeiro trimestre de 2010. 

Em resumo, em Moçambique existe es-
paço para fomentar ainda mais as tro-
cas e o nosso investimento, sendo que 
as afinidades linguísticas e culturais 
constituem uma mais valia que deve-
mos potenciar num ambiente de negó-
cios que não cessa de se aperfeiçoar.   

A adesão à Zona de Comércio Livre da 
SADC, desde Agosto de 2008, reforça 
a integração económica regional de 
Moçambique, permitindo que 85 por 
cento do comércio seja actualmente 
realizado com base em tarifas zero. 
 
É neste quadro que se inserem as exce-
lentes relações com Portugal, constan-
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Embora sem uma posição de relevo como 
parceiro comercial, Moçambique tem, 
no contexto do comércio externo por-
tuguês, mais importância como cliente 
do que como fornecedor, sendo o nos-
so 35º cliente, ao longo dos três últimos 
anos, representando 0,24 por cento das 

Moçambique é o terceiro cliente de Portugal no âmbito dos PAloP, 
com saldos da balança comercial favoráveis ao nosso país. em termos 
de investimento português no exterior, é um mercado com alguma 
importância enquanto destino dos investimentos portugueses.

saídas globais de mercadorias em 2008. 
Enquanto fornecedor, a melhor posição 
alcançada nos últimos cinco anos não foi 
além do 57º lugar, em 2005.

No âmbito dos PALOP, Moçambi-
que ocupa o terceiro lugar enquanto 

cliente de Portugal (depois de Angola 
e Cabo Verde) e o segundo como for-
necedor (a seguir a Angola), represen-
tando 3,4 por cento das exportações 
portuguesas para este grupo de paí-
ses e 7,4 por cento das importações, 
em 2008.

relaçõeS económicaS 
porTugal – moçambique

EVOLUçãO DA BALANçA COMERCIAL BILATERAL

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

2009 
Jan/Jun

Var.b

Exportações 54.925 64.685 73.720 89.408 92.721 14,2% 40.127 54.225 35,1%

Importações 26.083 31.657 28.685 25.641 33.406 7,9% 4.106 7.046 71,6%

Saldo 28.842 33.027 45.035 63.767 59.315 – 36.022 47.179 –

Coef. Cobertura (%) 210,6% 204,3% 257,0% 348,7% 277,6% – 977,4% 769,6% –

fonte: ine - instituto nacional de estatística
notas: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008        (b) Taxa de crescimento homóloga
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Pontos fortes Pontos fracos

• Língua comum.
• Ligação cultural.
• Rede de conhecimento e contactos.
•  Notoriedade e preferência do 

consumidor por alguns produtos 
portugueses.

• Flexibilidade.

•  Pouco capital por parte dos 
empresários.

• Fraca capacidade de gestão.
•  Abordagem do mercado pouco 

realista e não faseada.
•  Abordagem pouco aprofundada das 

questões legais que o país exige.
•  Com frequência não existe ideia clara 

do projecto a desenvolver no país.

Oportunidades Ameaças

•  Não existe qualquer diferendo político 
entre Portugal e Moçambique.

•  Ligação institucional da adm. pública 
de Portugal c/ a adm. pública de 
Moçambique. 

•  Mercado em crescimento e 
diversificação.

•  Sectores da distribuição, logística, 
agricultura e agro-indústria, saúde, 
turismo, formação, consultoria e 
tecnologias de informação com 
grande potencial.

•  Grandes investimentos em infra-
estruturas (energia, construção e obras 
públicas).

•  Concorrência da RAS, muito forte 
principalmente nos alimentares e 
bebidas e materiais de construção, 
com base no Acordo de Comércio 
Livre da SADC.

•  Concorrência asiática, baixos 
custos das empresas de construção 
chinesas.

•  Ambiente de negócios difícil para 
PME.

•   Custo de alguns factores elevado.
•  Escassez de recursos humanos 

qualificados.
•  Proliferação do mercado informal.
•  Alguma corrupção e pequena 

criminalidade.

MOçAMBIQUE - ANÁLISE SWOT DO MERCADO

As trocas comerciais entre os dois países 
têm vindo a crescer nos anos mais recen-
tes, graças ao bom desempenho das ex-
portações portuguesas, que aumentaram 
a uma taxa média anual de 14 por cento 
entre 2004 e 2008, enquanto as importa-
ções cresceram a uma média anual de 8 
por cento no mesmo período.

A balança comercial bilateral tem apre-
sentado, de forma crescente, saldos po-
sitivos favoráveis a Portugal, apesar de 
em 2008 as exportações portuguesas 
para Moçambique terem registado um 
aumento de apenas 4 por cento face a 
2007, contra um incremento de 30 por 
cento das importações. No primeiro se-
mestre do corrente ano continuou a ve-
rificar-se uma tendência de crescimento 
tanto das exportações portuguesas para 
o mercado moçambicano (35,1 por cen-
to face ao período homólogo de 2008), 
como das importações (71,6 por cento).

O grupo das máquinas e aparelhos tem 
sido dominante nas exportações por-

tuguesas para Moçambique, embora o 
seu peso relativo tenha vindo a apre-
sentar uma tendência de decréscimo 
desde 2004. Em contrapartida, o gru-
po dos produtos alimentares tem vindo 
a reforçar progressivamente o seu peso 
no total exportado por Portugal para o 
mercado moçambicano, ocupando a 2ª 
posição no ranking das exportações em 
2008. Seguem-se as pastas celulósicas 
e papel (onde se incluem os livros como 
principal produto), os metais comuns e 
os produtos químicos.

As importações originárias de Moçambi-
que são claramente mais concentradas 
do que as exportações portuguesas para 
o mercado, com os grupos dos produtos 
alimentares e agrícolas a representarem, 
em conjunto, cerca de 96 por cento do 
total importado em 2008. Numa análise 
mais detalhada, verifica-se que os princi-
pais subgrupos de produtos importados 
em 2008 foram o açúcar (68,5 por cen-
to), peixes e crustáceos (26,7 por cento) 
e fibras (2,2 por cento).

De acordo com os dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas que ex-
portam para Moçambique aumentou 
de 1.082 em 2003 para 1.247 em 2007 
(último ano disponível). Pelo contrário, 
o número de empresas portuguesas 
que adquiriram produtos no mercado 
moçambicano desceu de 137 em 2003 
para 98 em 2007. 

Tal como na balança de mercadorias, 
também na balança de serviços entre 
Portugal e Moçambique se têm verifi-
cado saldos amplamente favoráveis ao 
nosso país. Entre 2004 e 2008, o exce-
dente aumentou quase 60 por cento, 
ao atingir 18,6 milhões de euros no 
último ano, contra 11,7 milhões em 
2004. Em termos da estrutura das ex-
portações portuguesas de serviços para 
Moçambique, os transportes consti-
tuem a componente mais representati-
va, seguidos das viagens e turismo. 

Investimento 
O investimento português em Moçam-
bique é muito superior ao investimen-
to deste país em Portugal. Em 2007 e 
2008, Moçambique situou-se, respec-
tivamente, nos 15º e 22º lugares da 
tabela dos destinos do investimento 
português no exterior, com quotas de 
0,8 por cento e 0,3 por cento do total, 
enquanto na qualidade de emissor de 
investimento para o nosso país a sua 
posição tem sido muito menos relevan-
te (72º em 2007 e 87º em 2008). 

A tendência dos últimos anos é de au-
mento sistemático do investimento de 
Portugal em Moçambique, com a pas-
sagem de 22,7 para 113,2 milhões de 
euros entre 2004 e 2007, o que signi-
fica que o seu valor quintuplicou nesse 
período. Contudo, a quebra registada 
em 2008 atirou o seu valor para o nível 
de 2005, com a agravante de o eleva-
do montante do desinvestimento ter 
conduzido mesmo a um investimento 
líquido negativo.

Em termos brutos, a posição dominan-
te do investimento pertence ao sector 
das “actividades imobiliárias, alugueres 
e serviços prestados às empresas”, a 
que se segue a “construção”, as “ac-
tividades financeiras” e as “indústrias 
transformadoras”. 
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O BIM - Banco Internacional de Mo-
çambique, actualmente Millennium 
bim, nasceu de um acordo para uma 
parceria estratégica entre o Banco Co-
mercial Português (actualmente Millen-
nium bcp) e o Estado moçambicano, 
em 1995.  Mais tarde, em 2000, alte-
rações ao nível da estrutura accionista 
do Banco Comercial de Moçambique 
(BCM), viriam a proporcionar a entrada 
do Banco Comercial Português nesta 
instituição, que evoluiu para a fusão do 
BCM com o BIM, dando lugar ao Mil-
lennium bim, actualmente o maior ban-
co a operar no mercado moçambicano. 

O Millennium bim é hoje, na opinião de 
fonte da instituição, “uma verdadeira 
alavanca da economia moçambicana”, 
que aposta “na inovação e no lança-
mento de produtos e serviços altamen-
te valorizados pelo mercado e que está 
intimamente ligada à modernização do 
sector financeiro moçambicano”.

Tendo sido o primeiro banco a operar 
on-line naquele mercado, o Millennium 
bim foi também a instituição que intro-
duziu as primeiras ATM e os cartões de 
débito, seguindo-se o lançamento dos 
cartões de crédito e os TPA, revolucio-
nando por completo o sistema financei-
ro local. “Hoje, 92 por cento dos clientes 
do banco têm cartão de débito e efec-
tuam-se anualmente, em Moçambique, 
mais de 80 milhões de transacções com 
cartões”, reforça a mesma fonte.

Sendo um banco universal, o Millen-
nium bim tem a maior presença no mer-
cado, tanto nas cidades como nas zonas 
periféricas e rurais, cobrindo todas as 

A história do Millennium bim em Moçambique é marcada pelo sucesso, fruto de 
uma aposta na inovação e no lançamento de produtos e serviços, contribuindo 
directamente para a modernização do sistema financeiro moçambicano. o banco, 
detido maioritariamente pelo Millennium bcp, conta actualmente com 105 balcões e 
é a maior instituição financeira do país.

províncias do país. Actualmente, conta 
com 105 balcões, 254 ATM e 2.500 POS 
(pontos de venda), estando presente em 
lojas, supermercados, hospitais, farmá-
cias, universidades, na Internet e no te-
lemóvel, mas é objectivo da instituição 
atingir os 120 balcões nos próximos seis 
meses. Para já, em Outubro, o Millen-
nium bim abrirá sete novos balcões, dos 
quais seis localizados em zonas rurais e 
um numa zona periférica. 

De sublinhar que o Millennium bim 
tem sido classificado, ano após ano e já 
por sete vezes, como o melhor banco 
moçambicano por várias publicações 
como a The Banker, Euromoney, Emea 
Finance. Em 2008, foi mesmo conside-
rado um dos sete melhores bancos do 
continente africano e ainda a empresa 
com o melhor programa de responsabi-
lidade social (Ernst & Young).

O Millennium bcp está também pre-
sente em Moçambique no sector segu-
rador. Tal como aconteceu na banca, 
no sector segurador, ocorreram ajusta-
mentos em empresas da órbita accio-
nista dos dois bancos – BIM e BCM –, 
nascendo a Millennium seguros, que é 
também a maior seguradora a operar 
no país, liderando em termos de quota 
de mercado em diversos ramos da ac-
tividade. A Millennium seguros direc-
ciona a sua oferta através das marcas 
Millennium seguros e Impar, já com 
forte tradição e bastante conhecidas 
no mercado. 

MILLENNIUM BIM
uma apoSTa de SuceSSo

Millennium bim
Avenida 25 de Setembro, nº 1800, Maputo
Moçambique

www.millenniumbim.co.mz
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Grupo de referência em Portugal na 
produção e distribuição de tubos de 
aço soldados longitudinalmente – de 
que é o maior produtor independen-
te na Península Ibérica –, a sua aposta 
em Moçambique remonta de 1998, 
quando inaugurou, na Beira, a Ferpin-
ta Moçambique – Indústria de Base 
de Produtos Siderúrgicos de Fernando 
Pinto Teixeira. No mesmo ano, foi cons-
tituída FerroMoçambique, em Maputo, 
para garantir a distribuição da primeira 
unidade, e, em 1999, nasceu a SAPAP 
– Sociedade de Abastecimento e Pro-
dução Agro-Pecuária, Lda. destinada à 
área de exploração agro-pecuária.

Além destes investimentos, o grupo por-
tuguês está presente em Moçambique 
com um entreposto para a comercializa-
ção de produtos siderúrgicos (barramen-

A presença do grupo Ferpinta em Moçambique data de 1998, quando inaugurou, na 
cidade da beira, uma fábrica de produtos siderúrgicos. desde aí, o grupo expandiu-se no 
mercado, estando hoje presente em várias áreas de actividade, incluindo na produção 
agro-pecuária e na comercialização de equipamentos agrícolas. Para breve está prevista a 
inauguração de uma nova unidade industrial, a Fermóvel, dedicada ao mobiliário escolar.

tos, perfis, chapa grossa), em Maputo e 
na Beira, e com uma unidade de comer-
cialização de equipamentos e máquinas 
para a agricultura, também na Beira – a 
Herculano, Alfaias Agrícolas. 

Quase concluído está o novo inves-
timento do grupo naquele mercado: 
uma nova fábrica de mobiliário escolar, 
a Fermóvel, que deverá iniciar a sua ac-
tividade no final deste ano ou início do 
próximo, e que envolve um investimen-
to de aproximadamente 1,5 milhões de 
dólares, segundo revelou fonte da em-
presa. Globalmente, os investimentos 
da Ferpinta em Moçambique ultrapas-
sam os 30 milhões de dólares.

A actividade das empresas da Ferpinta em 
Moçambique é já responsável por cerca 
de 6 por cento do volume de negócios do 

grupo, que, globalmente, tem apresen-
tado um forte crescimento ao longo dos 
últimos anos, superando os 350 milhões 
de euros. Para a fonte da empresa, este 
crescimento “deve-se à relação profissio-
nal e pessoal com clientes, fornecedores 
e colaboradores, que faz da Ferpinta uma 
marca de renome internacional”. 

A mesma fonte referiu que a aposta da 
Ferpinta em Moçambique teve em conta 
as potencialidades de crescimento deste 
mercado, quer em termos de dimensão, 
quer no que respeita aos recursos natu-
rais e à estabilidade política, mas tam-
bém pela sua proximidade a países com 
grande potencial para os negócios do 
grupo, nomeadamente a África do Sul, 
Angola, Botswana, Namíbia e outros 
que também integram a SADC (Sou-
thern Africa Development Community). 
Às afinidades cultural e linguística junta-
se ainda, como factor crítico de sucesso 
neste país, a existência de instituições 
de crédito com níveis de eficiência ra-
zoáveis e com conhecimento do tecido 
económico português, acrescentou. 

FERPINTA
Sólida preSença em moçambique

Ferpinta 
Moçambique 
e Fermovel 
Av. Acordos de Lusaka, Talhão No 3490
Cidade da Beira
Tel: +258 233 534 33
Fax: +258 233 520 31
 

Ferromoçambique
Estrada Nacional No1, KM 14
Código Postal 2341 Maputo
Tel: +258 214 715 10/15
Fax: +258 214 715 16
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paíS em ficha

Maputo

moçambique

informaçõeS e 
endereçoS úTeiS:

riscos de crédito e caução  
e do investimento nacional  
no estrangeiro

A COSEC – Companhia de Seguro de 
Créditos, S.A. gere, por conta do Esta-
do português, a garantia de cobertu-
ra de riscos de crédito e caução e do 
investimento nacional no estrangeiro, 
originados por factos de natureza po-
lítica, monetária e catastrófica.

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

Curto prazo – Caso a caso, numa base 
restritiva (eventualmente com a exigên-
cia de carta de crédito irrevogável, ga-
rantia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do prazo 
constitutivo de sinistro);

Médio/Longo prazo – Aumento do pra-
zo 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 po-
sitiva na análise do risco; 

Sector público: Caso a caso numa base 
muito restritiva.

embaixada de Moçambique em lisboa 
Av. de berna, 7 
1050-036 lisboa – Portugal
tel.: +351 217 961 672
Fax: +351 217 932 720
embmoclx@mail.telepac.pt

câmara de comércio Portugal 
– Moçambique 
rua da trindade, 5 – 1º esq. 
1200-467 lisboa – Portugal
tel.: +351 213 465 392
Fax: +351 213 479 773 
ccpm@mail.telepac.pt
http://www.ccpm.pt

embaixada de Portugal em Maputo 
Av. Julius nyerere, 720 
c.P. 4696 – Maputo - Moçambique 
tel.: +258 1 490 316
Fax: +258 1 491 172 
embaixada@embpormaputo.org.mz

câmara de comércio de Moçambique 
Av. Mateus sansão Muthemba, 452 
Maputo – Moçambique 
tel.: +258 1 491 970
Fax: +258 1 492 211 
cacom@teledata.mz
http://www.teledata.mz/cacomo/

câmara de comércio Portugal 

– Moçambique 
centro de escritórios do hotel rovuma 
rua da sé, 114 – 3º – sala 6  
Maputo – Moçambique 
tel.: +258 1 300 229
Fax: +258 1 300 232 
ccpmoc@teledata.mz
http://www.ccpm.pt

iPex – instituto para a Promoção  

de exportações 
Av. 25 de setembro, 1008 – 2º, 3º e 4º 
Maputo – Moçambique 
tel.: +258 1 307 257/8
Fax: +258 1 307 256 
ipex@teledata.mz
http://www.ipex.gov.mz

cPi – centro de Promoção  

de investimentos  
rua da imprensa, 332 – r/c 
Maputo – Moçambique 
tel.: +258 1 313 295/299/310/375
Fax: +258 1 313 325 
cpi@cpi.co.mz
http://www.mozbusiness.gov.mz

área: 799 380 km2 
população: 22,4 milhões de habitantes 
(2008, estimativa da ONU) 
densidade populacional: 28 hab./km2 

(2008)

designação oficial: República de 
Moçambique

chefe do estado e do governo: 
Armando Emílio Guebuza (desde Fevereiro 
de 2005)

primeiro-ministro: Luísa Dias Diogo

data da actual constituição: 30 de 
Novembro de 1990; foi alterada em 1996 
e 2004

principais partidos políticos: Frente 
de Libertação de Moçambique (Frelimo), 
no Governo; Resistência Nacional 
de Moçambique (Renamo), principal 
partido da oposição. As últimas eleições 
legislativas e presidenciais realizaram-se em 
Dezembro de 2004; as próximas eleições 
(presidenciais, legislativas e provinciais) 
estão marcadas em simultâneo para o dia 
28 de Outubro de 2009.

capital: Maputo (1.850 mil habitantes, 
incluindo Matola - 2009)

outras cidades importantes: Beira (442 
mil); Nampula (515 mil); Chimoio (253 mil); 
Nacala (217 mil); Quelimane (201 mil); Tete 
(164 mil) e Pemba (154 mil) 

religião: Cerca de 50% da população 
professa religiões tradicionais africanas. As 
outras religiões representadas são a cristã 

(sobretudo a católica), com cerca de 5 milhões 
de aderentes, e a muçulmana, com 4 milhões.

língua: A língua oficial é o português, mas 
são falados numerosos dialectos africanos 
(makua, tsonga, sema e lomwe, entre outros).

unidade monetária: Metical (MZN). O 
Metical revalorizado (MZN) entrou em 
circulação em 1 de Julho de 2006 
1 EUR = 37,68 MZN (média de Julho de 2009)

risco país: 
Risco geral - B  
(AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco Político - B 
(EIU – Julho 2009)

Risco de crédito - 6  
(1 = risco menor; 7 = risco maior)  
(COSEC – Julho 2009)

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado: 
Exp.+ Imp. / PIB = 67% (2008) 
Imp. / PIB = 38% (2008) 
Imp. / Imp. Mundial = 0,02% (2007) 

Fontes: The Economist Intelligence Unit 
(EIU); OMC; FMI; COSEC; Banco de Portugal

mailto:embmoclx@mail.telepac.pt
mailto:ccpm@mail.telepac.pt
http://www.ccpm.pt
mailto:embaixada@embpormaputo.org.mz
mailto:cacom@teledata.mz
http://www.teledata.mz/cacomo/
mailto:ccpmoc@teledata.mz
http://www.ccpm.pt
mailto:cpi@cpi.co.mz
http://www.mozbusiness.gov.mz
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Num momento em que o sector turísti-
co português, na sua globalidade, perde 
entre 15 por cento e 20 por cento em 
relação a 2008, as empresas têm que se 
preparar para os tempos em que vive-
mos. Hoje o cerne da organização deve 
estar centrado no cliente; hoje é o cliente 
que determina o tipo de produtos e a sua 
qualidade. Já não existe espaço para ama-
dorismo. O serviço e as infra-estruturas de 
qualidade são uma exigência do mercado 
e não factores diferenciadores, logo a rea-
lidade tem que ser encarada com extre-
mo profissionalismo e com base nos dias 
que correm, independentemente de no 
passado termos feito de outra forma.

Esta mudança de paradigma, em que 
o cliente está no centro do universo é 
algo a que temos que responder, hoje. 
Para tal, os profissionais de turismo 
têm que se preparar; as empresas pre-
cisam de fazer o upgrade na formação 
das suas pessoas. É neste espírito que 
nasce o HMI, dotado de uma oferta 
de formação executiva, compacta, que 
responde às necessidades do momento 
das empresas de hospitalidade.

Devemos encarar esta crise como mais 
um ciclo económico juntando aos vários 
que temos assistido ao longo dos anos, 
mas podemos também encarar esta crise 
como um mundo de oportunidades, uma 

criSe gera oporTunidadeS  
no TuriSmo
>Por henrique VeiGA, Presidente do hMi (hosPitAlity MAnAGeMent institute) PortuGAl

mudança significativa no mundo e na for-
ma como temos que, de ora em diante, 
organizar os nossos negócios e preparar-
nos para o pós crise. O HMI poderá, desta 
forma, ter um papel crucial na mudança 
deste paradigma, que implica necessaria-
mente uma mudança de mentalidades. A 
indústria do turismo tem que fazer evoluir 
as pessoas nesse sentido também, apos-
tando no seu conhecimento.

Acredito, pois, que as lacunas de for-
mação executiva no turismo possam 
ser colmatadas com o apoio do HMI. O 
HMI tem como ambição ser um projecto 
internacional. O objectivo é fornecer so-
luções formativas para um conjunto de 
países e realidades, onde o tecido empre-
sarial é mais fragmentado, com muitos 
grupos de poucas unidades, reforçando 
a qualidade deste Instituto e da imagem 
de formação de qualidade advinda de 
Portugal, para o mundo. De realçar que a 
formação é leccionada maioritariamente 
em inglês, sempre fazendo a ponte en-
tre a teoria e a prática, com professores 
oriundos de prestigiadas instituições de 
hospitalidade de todo o mundo, nomea-
damente a Escola Hoteleira de Lausanne 
ou a Rosen College. Uma das grandes 
vantagens do HMI é que não tem o seu 
corpo docente fixo, o que significa que 
para cada temática, existe um trabalho 
de identificação do melhor formador.

A crise económica que estamos a viver 
pode e deve ser encarada como um 
mundo de oportunidades. A atitude 
dos profissionais deverá ser a de buscar 
ideias, abrir a sua mente ao mundo, par-
tilhar mais e realizar mais parcerias, em 
detrimento da atitude de resistência à 
mudança, muito comum neste sector.

Acredito que a solução está na formação 
executiva de qualidade, que acompanhe 
as tendências de mercado e procure an-
tecipá-las, dando as ferramentas necessá-
rias aos executivos para reflectirem sobre 
o melhor caminho a seguir, sempre as-
sente numa atitude de pensar e fazer. Daí 
o HMI ter uma assinatura “You think. You 
do”. É isso que procuramos. As ferramen-
tas estão lá, a atitude também. Basta para 
tal que os executivos abram a sua mente 
e procurem este tipo de formação para 
poderem evoluir na sua vida profissional, 
fazendo evoluir, desta forma, o sector do 
turismo e hospitalidade em Portugal. 

hMi Portugal
centro escolar turístico  
e hoteleiro do estoril

Av.Condes de Barcelona
2769-510 Estoril
Tel.: +351 211 149 547 
Fax: +351 214 648 592

www.hmiportugal.com 
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para além dOs negóciOs

Helsínquia, capital da república da Fin-
lândia, está rodeada pelo mar Báltico 
pelos seus três lados, cobrindo cerca 
de 100 quilómetros de costa e mais 
de 300 ilhas. dizem que foi o mar que 
deu origem a esta pequena metrópole. 
esta cidade moderna tem mais de meio 
milhão de habitantes, contando, jun-
tamente com a região metropolitana 
– que inclui as cidades vizinhas de es-
poo, Kauniainen e Vantaa –, com mais 
de um milhão de pessoas.
Historicamente, foi o rei gustavo i Vasa 
da suécia quem, em 1550, fundou 
Helsínquia, uma localização ideal para 
o comércio do mar Báltico. ao longo 
da sua história de quase 460 anos, Hel-
sínquia sofreu, alternadamente, a influ-
ência de correntes do leste, da rússia, 
do Ocidente e da suécia.
O coração da cidade, em redor da praça 
do senado, forma um conjunto único e 
coeso de arquitectura neoclássica, conse-
guido graças ao generoso apoio financei-
ro da rússia durante a era dos czares. a 
‘jóia da coroa’ é a catedral branca conhe-
cida, em finlandês, por Tuomiokirkko, 
que é também o símbolo de Helsínquia.
por toda a cidade é visível a arquitec-
tura minimalista e refinada, típica dos 
países nórdicos. cada bairro de Helsín-
quia tem o seu estilo próprio, sendo o 
seu melhor exemplo o pitoresco centro 

Helsínquia, FilHa dO BálTicO
histórico eira e Katajanokka, onde se si-
tua a catedral ortodoxa Uspenski, uma 
herança do período Bizantino-russo.
a melhor maneira de conhecer Helsínquia 
é passeando a pé ou apanhando o eléc-
trico T3. a “descoberta” pode começar 
num dos famosos marcos de Helsínquia, 
a estação de caminhos-de-ferro, que foi 
projectada por eliel saarinen, em estilo 
Funcional, que sucedeu ao movimento 
Jugend. perto desta estação encontra-se 
o Ateneum Art Museum, considerado a 
“national gallery” da Finlândia.
Helsínquia combina harmoniosamente 
o neoclassicismo, a Jugend – art nou-
veau e, claro, as míticas obras do ar-
quitecto finlandês alvar aalto: Finlan-
dia Hall, Kulttuuritalo e rautatalo são 
deslumbrantes exemplos do modernis-
mo nórdico. Quando visitar o Finlandia 
Hall, é também digno de visita, ali per-
to, o museu nacional da Finlândia que 
ilustra a história do país.
sendo Helsínquia conhecida pelas suas 
ilhas, há algumas que não deve perder, 
como a suomenlinna/sveaborg, uma for-
taleza no mar construída sobre seis ilhas. 
esta é uma das maiores fortalezas do gé-
nero no mundo e está classificada como 
património mundial pela UnescO desde 
1991, sendo também um monumento 
único da arquitectura militar da europa. 
durante o seu passeio nesta verde ilha, 

pode visitar as variadas atracções e o mu-
seu, mas também apreciar uma boa refei-
ção ou um café. Há um transporte regu-
lar (ferry-boat) para suomenlinna durante 
todo o ano a partir de Kauppatori, na pra-
ça do mercado, que, nos meses de Verão, 
está repleta de bancas que vendem peixe, 
frutos e recordações da cidade.
a poucos quilómetros do centro de Hel-
sínquia, em meilahti, fica seurasaari, um 
museu ao ar livre. nesta ilha, pode expe-
rimentar o estilo de vida rural finlandês, 
onde finlandeses de diferentes provín-
cias se encontram espalhados por típicas 
casas de madeira, casas rurais e senho-
riais dos últimos quatro séculos (abertas 
aos visitantes durante a época de Verão, 
período alargado até 22 de novembro 
em 2009 por ser ano de jubileu).
Helsínquia tem ainda o seu próprio 
bairro de design, que acolhe uma vasta 
panóplia de lojas de design, estúdios 
de decoração de interiores, antiquá-
rios, boutiques de roupa e joalharias, 
workshops artísticos, galerias, museus, 
restaurantes e muito mais. a cidade 
goza de reputação internacional pelo 
seu design especial, pela arquitectura e 
pela alta tecnologia (como por exem-
plo, a nokia), entre outros aspectos.

Rede aiceP PoRtugal global

representação na Finlândia
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África do sul*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

angola
C  caso a caso numa base restritiva.

M/L   garantia soberana. limite total de 
responsabilidades.

antilhas Holandesas
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

arábia saudita
C   carta de crédito irrevogável 

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

argélia
C   sector público: aberta sem res-

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

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

argentina
T   caso a caso.

Barein
C   aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Benim
C   caso a caso, numa base muito  

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

restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia de 
transferência. 

Bulgária 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Cabo Verde 
C  aberta sem condições restritivas.

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

Camarões
T   caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Chile 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

China* 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

Chipre 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Colômbia 
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Coreia do sul 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Costa do Marfim
C   caso a caso, com eventual 

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

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

Costa Rica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Croácia
C   carta de crédito irrevogável ou 

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

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

Cuba 
T  Fora de cobertura.

egipto 
C  carta de crédito irrevogável

M/L  caso a caso.

emirados Árabes unidos
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

eslováquia
C   carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).
M/L  não definida.

eslovénia 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

estónia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

etiópia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L   caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Gana
C   caso a caso numa base muito 

restritiva.
M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Guiné-Bissau
T  Fora de cobertura.

Guiné equatorial
C   caso a caso, numa base restritiva.

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

Hong-Kong
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Hungria
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

iémen
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

índia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  garantia bancária.

indonésia
C   caso a caso, com eventual 

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

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

irão
C   carta de crédito irrevogável ou 

garantia bancária.
M/L  garantia soberana. 

iraque  
T  Fora de cobertura. 

israel
C   carta de crédito irrevogável 

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

Jordânia
C  caso a caso.

M/L  caso a caso, numa base restritiva.

Koweit
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária (decisão 
casuística).

letónia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

líbano
C   clientes públicos: caso a caso 

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

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

líbia
C   aberta, com eventual exigência 

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

soberana ou outra considerada 
adequada.

lituânia
C  carta de crédito irrevogável.

M/L  garantia bancária.

Macau
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malásia
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Malawi
C  caso a caso, numa base restritiva.

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

Malta
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

Marrocos*
C  aberta sem condições restritivas.

M/L   garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica
C  aberta sem condições restritivas.

M/L  não definida.

México*
C  aberta sem restrições.

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

Moçambique
C   caso a caso, numa base restritiva 

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

COseC
no âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

análise de riscO - país
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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. 

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


// Outubro 09 // Portugalglobal44

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
TaBela classiFicaTiVa de países
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inVesTiMenTO DiReCTO  
DO eXTeRiOR eM PORTuGal 2005 2006 2007 2008 2008  

Jan./Jul.
2009

Jan./Jul.
Var.  

09/08

iDe bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 19.078 17.741 -7,0%

iDe desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 17.194 16.316 -5,1%

iDe líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 1.884 1.425 -24,3%

iDe intra ue 25.477 28.333 29.672 27.951 16.480 15.554 -5,6%

iDe extra ue 2.200 4.488 2.961 4.034 2.598 2.186 -15,8%

unidade: Milhões de euros 

iDe intra ue 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 86,4% 87,7% –

iDe extra ue 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,6% 12,3% –

% Total iDe bruto

inVesTimenTO direcTO cOm O eXTeriOr

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

espanha 24,9% 16,1% activ. imobiliárias; Out. serviços 70,2% -17,8%

PalOP 7,8% 9,0% Construção 7,8% 53,0%

Brasil 5,8% -71,5% activ. Financeiras 7,4% -61,1%

eua 2,6% 17,9% Comércio 5,2% -14,0%

França 2,3% -65,9% ind. Transformadora 4,7% -35,5%

>principais dadOs de inVesTimenTO (ide e idpe) e eXpOrTações.

inVesTiMenTO 
e eXPORTações

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

França 19,6% 41,7% Comércio 35,0% 9,9%

Reino unido 16,7% 0,4% ind. Transformadora 24,1% -32,0%

espanha 13,7% 3,1% activ. imobiliárias; Out. serviços 23,6% -8,0%

alemanha 13,3% -38,4% actividades Financeiras 7,4% 57,4%

suiça 4,4% -43,7% Transportes; Comunicações 3,5% 30,1%

 2004 Dez. 2005 Dez. 2006 Dez. 2007 Dez. 2008 Dez. 2009 Jun. Var. 09/08

stock iDe 49.167 53.691 67.169 78.333 71.726 74.502 3,9%

stock iDPe 32.260 35.573 40.990 45.944 45.730 46.919 2,6%

unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

inVesTiMenTO DiReCTO  
De PORTuGal nO eXTeRiOR 2005 2006 2007 2008 2008 

Jan./Jul.
2009 

Jan./Jul.
Var. 

09/08

iDPe bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 5.387 4.231 -21,5%

iDPe desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 4.203 3.090 -26,5%

iDPe líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 1.185 1.141 -3,7%

iDPe intra ue 6.613 6.312 10.203 6.752 3.260 2.824 -13,4%

iDPe extra ue 3.168 3.516 4.632 3.346 2.127 1.407 -33,9%

unidade: Milhões de euros 

iDPe intra ue 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 60,5% 66,7% –

iDPe extra ue 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 39,5% 33,3% –

% Total iDPe bruto
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eXpOrTações de Bens e serViçOs

COMÉRCiO inTeRnaCiOnal - Bens 2006 2007 2008
2008 

Jan./Jul.
2009 

Jan./Jul.
Var. 09/08
Jan./Jul.

Var. 09/08 
Jan./ago.e

exportações bens 34.511 37.589 37.961 23.816 17.929 -24,7% -23,9%

exportações bens ue27 26.722 28.820 28.006 17.959 13.463 -25,0% -24,0%

exportações bens extra ue27 7.789 8.769 9.955 5.857 4.465 -23,8% -23,4%

unidade: Milhões de euros        e - estimativa

exportações bens ue27 77,4% 76,7% 73,8% 75,4% 75,1% – –

exportações bens extra ue27 22,6% 23,3% 26,2% 24,6% 24,9% – –

unidade: % do total

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

espanha 26,4% -30,1% angola 140 0,6

alemanha 13,5% -20,1% Venezuela 44 0,2

França 12,7% -21,2% Reino unido -325 -1,4

angola 7,4% 11,9% singapura -419 -1,8

Reino unido 5,5% -24,8% alemanha -609 -2,6

itália 3,9% -23,3% França -611 -2,6

Holanda 3,6% -17,7% espanha -2.038 -8,6

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

Máquinas; aparelhos 16,4% -34,2% Máquinas; aparelhos -1.527 -6,4

Veículos, Out. Mat. Transporte 12,3% -27,1% Veículos, Out. Mat. Transporte -816 -3,4

Metais Comuns 7,9% -35,0% Metais Comuns -766 -3,2

Vestuário 7,1% -15,5% Combustíveis Minerais -734 -3,1

Plásticos, Borracha 6,1% -22,3% Plásticos, Borracha -312 -1,3

 COMÉRCiO inTeRnaCiOnal - seRViçOs 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./Jul.
2009 

Jan./Jul.
Var.  

09/08

exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 10.088 9.027 -10,5%

exportações serviços ue27 9.634 11.344 12.970 13.352 7.497 6.643 -11,4%

exportações serviços extra ue27 2.621 3.291 4.010 4.576 2.590 2.384 -8,0%

unidade: Milhões de euros

exportações serviços ue27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 74,3% 73,6% –

exportações serviços extra ue27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 25,7% 26,4% –

unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

 

PReVisões 2009 : 2010 (tvh real %) 2008 2009 - 1º s FMi Ce OCDe MFaP BdP

ine ine Out. 09 mai. 09 Jun. 09 mai.09 Jul. 09

PiB 0,0 -3,9 -3,0 : 0,4 -3,7 : -0,8 -4,5 : -0,5 -3,4 : 0,5 -3,5 : -0,6

exportações Bens e serviços -0,4 -18,2 – -11,7 : -0,1 -21,5 : -1,2 -11,8 : 1,9 -17,7 : -0,9

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

angola 29,6% 10,7% angola 144 2,2

eua 12,1% -34,5% Venezuela 38 0,6

suiça 3,8% -3,2% Malásia -236 -3,6

Brasil 3,1% -20,2% eua -322 -4,9

argélia 3,0% 17,9% singapura -491 -7,4

Meur - Milhões de euros        Cont. - Contributo para o crescimento das exportações     p.p. - Pontos percentuais
Fonte: ine
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Feiras e eVenTOs

LogísTiCa gLobaL reCebe Missões  
eMpresariais inTernaCionais

aMbienTe 2010

naquela que é uma das novidades do 
calendário de eventos organizados 
este ano pela exponor, a logística glo-
bal – 1ª Feira de logística, serviços e 
Transportes recebe, de 4 a 6 de novem-
bro próximo, uma missão de negócios 
constituída por 20 empresários das áre-
as de logística, transportes, operações 
de terminais de carga e importação de 
perecíveis do estado de minas gerais, 
sob promoção da câmara portuguesa 
de comércio no Brasil.

a comitiva brasileira é apenas uma en-
tre várias que estarão de visita ao cer-
tame que a Feira internacional do porto 
dedica a toda a cadeia deste sector vital 
da economia portuguesa. a confede-
ração de empresários de pontevedra, 
por exemplo, tem prevista a deslocação 
de altos representantes de 30 empresas 
galegas com actividade nesta área.

destaque para outras presenças muito 
importantes como a sub-secretária de 
estado do ministério das infra-estru-
turas da polónia, a administração dos 
portos do douro e leixões, o porto de 
luanda, o porto de Vigo, a ana – aero-
portos de portugal, a cp carga – Trans-
portes Ferroviários de mercadorias, a 
aicep global parques, a Tertir, os cTT, a 
agility Transitários e muitas outras.

em exposição: armazenagem e gestão 
de stocks, elevação, movimentação, 
manipulação e tratamento de cargas, 
embalagem, acondicionamento e eti-
quetagem de mercadorias, infra-es-
truturas logísticas, imobiliário logístico 
e parques empresariais, transporte de 
mercadorias, serviços de logística, siste-
mas de logística integrada, tecnologias 
de informação e comunicação e soft-
ware para a logística e transportes.

local: exponor
data 4 a 6 de novembro de 2009
Organização: exponor – Feira interna-
cional do porto

alberto.moreira@exponor.pt

www.exponor.pt

Stands de qualidade, um público interna-
cional, ambiente profissional e nenhum 
custo associado: ano após ano, as duas 
feiras internacionais de bens de consumo 
ambiente e Tendence oferecem o início 
perfeito para uma carreira de design. O 
programa “Talents”, criado para enco-
rajar os mais jovens, tem vindo a con-
solidar-se como rampa de lançamento 
de carreiras no sector do design e volta 
a acontecer durante a ambiente 2010. 
Juntamente com uma área com ênfase 
no design de interiores, ofertas e acessó-
rios, dedicada a designers emergentes, 
haverá, pela primeira vez, uma secção 
dedicada a artigos para mesa e cozinha. 

a messe Frankfurt vai organizar 20 
stands sem custos para os jovens em 
cada uma das suas áreas. Outra novi-
dade na ambiente 2010 é que a área 
de produto loft, o espaço ideal para 
encontrar as mais recentes ideias de 
design será mudada de espaço e ocu-

pará uma área junto dos produtos de 
design contemporâneo.

com o alargamento do programa Ta-
lents ao sector dining da feira, a messe 
Frankfurt está a enviar um claro sinal: 
design jovem e promoção de jovens 
designers são as ideias centrais.

duas vezes por ano desde 2001, o pro-
grama da messe Frankfurt para ajudar 
jovens talentos tem sido um ponto de 
encontro de designers de todo o mundo. 
O programa que se realiza na ambiente 
e na Tendence não abre apenas as portas 
ao mundo dos negócios internacionais 
para jovens designers, mas também se 
tornou um ponto de encontro de gros-
sistas, retalhistas e fabricantes que procu-
ram novas ideias para os seus produtos.

estudantes, licenciados, projectos uni-
versitários em equipa e jovens designers 
têm até 20 de novembro para se candi-

datarem ao programa de jovens talentos 
e para exporem na maior feira mundial 
de bens de consumo.

local: Frankfurt (alemanha)
data: 12 a 16 de Fevereiro de 1010
Organização: messe Frankfurt

ulla.diekmann@messefrankfurt.com

www.ambiente.messefrankfurt.com

mailto:alberto.moreira@exponor.pt
http://www.exponor.pt
mailto:ulla.diekmann@messefrankfurt.com
http://www.ambiente.messefrankfurt.com
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LighT+buiLding 2010

Os primeiros sinais para a light+Building 
2010 são bons: o espaço de exposição 
está quase todo reservado. de 11 a 16 de 
abril de 2010 em Frankfurt am main, na 
maior plataforma de inovações para arqui-
tectura e sistemas integrados de engenha-
ria, os visitantes profissionais e o comér-
cio poderão ver os mais recentes artigos 
de iluminação, engenharia electrónica e 
gestão inteligente de edifícios numa área 
de exposição superior a 240.000 metros 
quadrados. Os expositores apresentam 
as suas tendências e soluções pioneiras 
relacionadas principalmente com a efici-
ência energética, que é o tema central da 
light+Building 2010. a principal feira para 
arquitectura e tecnologia oferece uma am-
pla variedade de produtos e serviços para 
todos os grupos de visitantes: arquitectos, 
engenheiros, planeadores, arquitectos de 
interiores e designers, bem como para o 
comércio de instalações, grossistas e reta-
lhistas e para a indústria.

com cerca de 1.500 empresas, a light+ 
Building representa a maior plataforma 
para a iluminação no mercado. Os visitan-
tes têm a oportunidade de ver todos os 
artigos em tecnologia de iluminação de 
uma só vez, num só local, incluindo ilu-
minação técnica e lâmpadas de todos os 
tipos e para todos os tipos de iluminação, 
lâmpadas com design de diversos estilos, 
tanto moderno como tradicional, bem 
como uma ampla selecção de componen-
tes técnicos e acessórios para o mercado 
de iluminação. existe muito potencial para 
a poupança de energia nas três principais 
áreas da light+Building. podemos tirar 
partido deste potencial utilizando solu-
ções de sistemas que se enquadram no 
conceito integrador desta feira mundial. 
na light+Building, os visitantes encontram 
tudo o que está relacionado com tecnolo-
gia verde de edifícios. não são ideias vi-
sionárias, mas antes tecnologia e soluções 
com aplicações imediatas.

local: Frankfurt am main (alemanha)
data: 11 a 16 de abril de 2010
Organização: messe Frankfurt

susanne.eschbach@messe.frankfurt.com

www.light-building.messefrankfurt.com

mailto:susanne.eschbach@messe.frankfurt.com
http://www.light-building.messefrankfurt.com
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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

50

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

antena

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#Seoul
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#mexico
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#copenhaga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#haia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#dublin
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#londres
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#paris
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#milao
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#vigo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#barcelona
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#rabat
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#madrid
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#merida
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#saopaulo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#bruxelas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#viena
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#aires
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#argel
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#luanda
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#berlim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#praia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#toronto
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#santiago
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#caracas
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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

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

Dubai

Pequim

nova Deli
Xangai

seul
Tóquio

Macau

singapura
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espanha / Mérida

espanha / Vigo

atenas

grÉCia/ atenas

VeneZueLa / caracas

Tripoli

Líbia / tripoli

istambul

TurQuia / istambul

Kuala lumpur

http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#madrid
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#barcelona
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#novaiorque
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#sfrancisco
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#helsinquia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#paris
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#haia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#budapeste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#india
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#dublin
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#milao
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#toquio
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#macau
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#rabat
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_anorte.asp#mexico
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#maputo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#oslo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#varsovia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#londres
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#praga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#bucareste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#moscovo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#singapura
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#estocolmo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#zurique
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tunes
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#Ancara
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#luanda
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#maputo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#Joanesburgo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_africa.asp#tunes
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#oslo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#helsinquia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#estocolmo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#zurique
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_encom1.asp#moscovo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#varsovia
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#praga
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#budapeste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom1.asp#viena
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom3.asp#bucareste
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#Ancara
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_medor.asp#emiratos
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#pequim
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#india
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#xangai
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#Seoul
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#toquio
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#macau
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asia.asp#singapura
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#merida
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#vigo
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#atenas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_ecom2.asp#atenas
http://a.icep.pt/conheca_nos/listadelegestrang_asul.asp#caracas
mailto:revista@portugalglobal.pt
mailto:revista@portugalglobal.pt
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Utilizando como fio condutor a história 
de quatro amigos de infância que se re-
encontram em 2020, este livro percorre 
passo por passo tudo o que é preciso 
saber para ir do sonho ao mercado e 
empreender com sucesso: a motivação 
e o perfil do empreendedor, a validação 
de uma ideia, a importância da inserção 
na comunidade enquanto sistema de 
suporte ao empreendedorismo, o plano 
de negócios, a preparação do projecto, 
a busca de recursos para implementação 
da empresa e a consolidação. 
com uma linguagem directa e acessível, 

autores:  antónio santos

editor: livros d’Hoje

ano: 2009

BOOKmarKs

este livro, que foi considerado pelo 
“The economist” como a obra definiti-
va sobre a globalização, faz não só uma 
síntese do sistema financeiro mundial 
das últimas três décadas, como explica 
a origem da crise económica actual e 
propõe soluções para ultrapassar esta 
e outras crises que venham a ocorrer 
no futuro. martin Wolf, que é colunis-
ta-chefe de economia do “Financial 
Times”, desde 1996, e autor do best-
seller mundial por Que Funciona a glo-
balização (dom Quixote, 2008), é um 
jornalista cujo sólido conhecimento 
económico e mérito profissionais são 
reconhecidos internacionalmente. 
O ponto de partida da análise de Wolf 
é que a globalização supostamente de-
veria ter trazido benefícios para todos, 
não sendo, no entanto, isso que entre-
tanto aconteceu nos países desenvolvi-
dos – que se viram assolados por crises 
bancárias e monetárias nas décadas de 
80 e 90 – nem tampouco nos países em 
desenvolvimento e emergentes. “A his-
tória das finanças globais, desde os anos 
80, tem sido uma colecção de crises as-
sustadoramente caras – não apenas em 
termos de custos para os contribuintes 
ou de renúncia ao crescimento econó-
mico, mas também por abalar a vida de 

dar a VoLTa seM dinheiro

vítimas inocentes”. a afirmação pode 
parecer exagerada, mas os argumentos 
defendidos por Wolf constroem um re-
trato bastante convincente.
a obra é, de certa forma, uma conti-
nuação do anterior livro de Wolf Why 
globalization Works (“por que funcio-
na a globalização”, de 2004). nesse 
primeiro livro, ele faz uma análise da 
economia mundial nos últimos 150 
anos para demonstrar os benefícios 
da globalização e do livre comércio, 
fazendo a apologia de uma maior in-
tegração entre os países. no livro ac-
tual, Wolf foca-se apenas nos aspec-
tos financeiros dessa integração, pois 
“enquanto a maioria dos economistas 
reconhece as vantagens do livre co-
mércio, o mesmo não é verdade para a 
liberalização das finanças globais”, es-
creve. para ele, o desempenho do sis-
tema financeiro tem sido o ponto mais 
frágil da era da globalização. O grande 
desafio consiste, pois, em “explorar as 
vantagens e minimizar os riscos” desse 
sistema, escreve Wolf.
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a reConsTruÇÃo do sisTeMa FinanCeiro gLobaL
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o livro mostra com simplicidade como 
todos podem desenvolver os seus pró-
prios talentos, obter sucesso nos seus 
projectos e concretizar os seus sonhos 
de criança, mesmo que não tenham 
frequentado nenhum curso de gestão 
e não disponham de quaisquer recursos 
para investir, desde que tenham amor 
próprio e a determinação de o fazer.
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