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O processo de globalização dos merca-
dos tem provocado um crescente au-
mento da concorrência a nível mundial, 
o que, para além dos factores-chave de 
competitividade – visão estratégica, 
gestão de conhecimento, cooperação 
empresarial, formação dos recursos 
humanos, renovação de competências, 
inovação tecnológica, excelência de 
produtos e serviços, adaptabilidade ao 
mercado, entre outros –, faz com que 
as empresas portuguesas, em especial 
as PME, para potenciarem maiores pos-
sibilidades de sucesso na frente exter-
na, tenham que estar cada vez melhor 
preparadas e reunir um conjunto de 
ferramentas empresariais hoje decisi-
vas, entre as quais destacamos, nesta 
edição, o investimento em propriedade 
industrial (PI), que é um dos âmbitos da 
defesa da propriedade intelectual. 

A PI, que conta com um organismo pró-
prio para a sua promoção e prática no 
tecido empresarial português – o Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) – porque protege os direitos de 
propriedade sobre invenções, proces-
sos, patentes, marcas, logótipos ou até 
mesmo nomes de empresas e estabe-
lecimentos, assegura a protecção do 
investimento em inovação tecnológica 
e comercial, seja no mercado nacional 
como no internacional, tanto mais que 
o fenómeno da falsificação de produtos 
e serviços, e da pirataria, se encontra 
em acelerada expansão.  

As boas práticas de cooperação eco-
nómica entre as regiões transfronteiri-
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Factores de sucesso
nos novos mercados

ças luso-espanholas constituem outro 
factor de sucesso nos mercados. Trata-
se de uma realidade emergente, com 
um peso cada vez maior no relaciona-
mento económico português com as 
Comunidades da Andaluzia, Castela e 
Leão, Extremadura e Galiza,  e que ac-
tualmente representa uma fatia signi-
ficativa das vendas portuguesas para 
Espanha e das compras de Portugal 
ao país vizinho. Merece destaque, em 
dossier, o potencial que as Comunida-
des Autónomas de Castela e Leão e 
da Andaluzia representam para o in-
cremento das relações comerciais e de 
investimento com o nosso país. 

As relações da universidade, do bem-
estar e da segurança económica são 
tratadas em artigo de opinião, dada a 
crescente importância do estudo das 
questões de segurança no âmbito do 
processo da globalização.   

Três empresas mostram como é que 
o sucesso nos mercados pode ser 
conseguido. A Ceramed afirma-se 
com biomateriais inovadores, fabrico 
que demonstra um forte investimen-
to em inovação estreitamente ligado 
às universidades. A EDISOFT mostra 
como a inovação e as parcerias privi-
legiadas conduzem de forma susten-
tada à implantação internacional do 
seu modelo de negócio. A Constálica 
inova num sector tradicional e trans-
forma-se num dos principais players 
no mercado mundial. 
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Directora da Portugalglobal
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INVESTIR EM PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL É FACTOR DE 
SUCESSO NOS MERCADOS
A Propriedade Industrial contribui para o desenvolvimento 
económico e para a promoção da inovação tecnológica do 
tecido empresarial, dado que protege o uso exclusivo sobre uma 
determinada invenção, criação estética (design) ou sinal usado para 
distinguir produtos e empresas no mercado.
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No tecido empresarial português, forte-
mente marcado pela presença de PME, 
ainda é excepção atribuir-se importân-
cia à Propriedade Intelectual, embo-
ra esta seja considerada actualmente 
como um motor de desenvolvimento e 
de criação de riqueza. No seu âmbito, 
encontra-se a Propriedade Industrial, 
que tem por objecto a protecção das 
invenções, criações estéticas/design, e 
dos sinais usados para distinguir produ-
tos e empresas no mercado nacional e 
internacional, e que por isso constitui 
um instrumento empresarial incontor-
nável na inovação e no sucesso susten-
tado das empresas. 

Este factor de protecção é tanto mais 
importante quanto se sabe que os paí-
ses que mais investem em investigação 
e desenvolvimento (I&D) e que por isso 
precisam proteger a sua propriedade 
intelectual e industrial, são os mais ricos 
entre os mais desenvolvidos. Isto por-
que nos tempos actuais, as boas ideias 
que emergem da investigação e que 
têm potencial comercial, são um factor 
chave para a inovação e para a geração 
de riqueza. É aqui que a propriedade 
intelectual, ao abranger a propriedade 
industrial, protege os direitos de pro-
priedade sobre invenções, patentes, 
marcas, nomes de estabelecimentos, 
logótipos, assim como os direitos de 
autoria, assegurando a protecção de 
um amplo leque de resultados de in-
vestimentos em inovação, tanto de ca-
rácter tecnológico como comercial.

Segundo dados do INPI - Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial, o nú-
mero de pedidos de invenções – paten-
tes e modelos de utilidade – aumentou 
significativa e sustentadamente nos 
últimos anos. Comparando o ano de 
2004 com 2008, o número de pedi-
dos de invenções nacionais cresceu 
118 por cento, o que constitui um dos 
indicadores que reflecte o crescimen-
to da investigação e desenvolvimento 
(I&D) em Portugal. Quanto às marcas 
nacionais e outros sinais distintivos 
do comércio, em 2008 foi alcançado 
um número de 20.177 pedidos, muito 
próximo do número recorde de 2007 
(20.199 pedidos). Trata-se, pois, de 
um aumento de 74 por cento em rela-
ção aos pedidos efectuados em 2004 

(11.564), o que coloca Portugal como 
um dos países com maior número de 
pedidos de marcas nacionais per capi-
ta (dados de 2007). 

Num novo relatório da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
– OMPI (World Intellectual Property Or-
ganization - WIPO), que acompanha de 
perto a evolução recente da actividade 
no âmbito da propriedade intelectual, 
observa-se que o número de pedidos 
de direitos de PI, efectuados a nível no 
planeta, continuou a aumentar até ao 
início da actual crise económica mun-
dial. Em termos globais, embora tais in-
dicadores digam ainda respeito ao ano 
de 2007, já são perceptíveis indícios de 
desaceleração no recurso aos direitos da 
propriedade industrial, prevendo-se que 
haverá nova aceleração com a retoma.  

Os direitos de Propriedade Intelectual, 
que integram os direitos de propriedade 
industrial e os direitos de autor, têm, as-
sim, dois efeitos fundamentais. Por um 
lado, impedem que a criação seja copia-
da, imitada ou utilizada sem a autoriza-
ção do seu titular e, por outro, promo-
vem e incentivam ao seu abrigo novas 
criações, isto é, o desenvolvimento de 
novas tecnologias, assim como processos 
ou expressões culturais e artísticas. 

Bom investimento
O retorno que a protecção, em termos 
de propriedade industrial, confere a 
quem assume o risco de empreender e 
criar, impulsiona, segura e decisivamen-
te, todos os agentes no sentido de uma 
melhor sustentabilidade da competiti-
vidade, a qual resulta necessariamente 
da dinâmica de aperfeiçoamento e ino-
vação dos produtos e serviços que são 
criados pelas empresas. 

Além disso, a protecção da proprieda-
de intelectual e da propriedade indus-
trial está cada vez mais envolvida no 
sucesso das empresas nos mercados, 
uma vez que no contexto global o fe-
nómeno da falsificação de produtos e 
serviços, e da pirataria, se encontra em 
crescimento. Contudo, é de enfatizar 
que a finalidade do sistema da proprie-
dade industrial, não é garantir o su-
cesso empresarial, mas criar condições 
para proteger o esforço empresarial, 
concedendo ao respectivo titular um 
direito de fruição exclusiva dos resulta-
dos daquele esforço.

Assim, a propriedade industrial, como 
conjunto de regras de protecção das 
criações empresariais – marcas, lo-
gótipos, nomes de estabelecimento, 
modelos e desenhos, patentes, entre 
outros – constitui um instrumento de 
apetrechamento competitivo ao alcan-
ce de todas as empresas nacionais, em 
especial daquelas que se internaciona-
lizam e lidam com mercados externos. 
O seu crescimento, num mercado cada 
vez mais concorrencial, passa necessa-
riamente por uma estratégia que alie 
à inovação a sua protecção mediante 
o recurso à utilização da propriedade 
industrial. Criar, sem proteger, pode re-
dundar numa perda de investimento e 
de oportunidade de negócio.  

Seja como for, hoje é amplamente re-
conhecida a importância da proprieda-
de industrial para o desenvolvimento 
económico dos países face à crescente 
dinâmica empresarial do investimento 
externo e do relacionamento comercial 
entre mercados, e dado que a PI tem 
por objecto – o que nunca é demais 
referir – a protecção de criações relati-
vas a invenções, produtos e empresas, 
a qual representa um amplo leque de 
resultados de investimentos, tanto de 
carácter tecnológico como comercial. 
São de destacar, considerada a sua im-
portância para a inovação e o empre-
endedorismo, as patentes, as marcas e 
os desenhos ou modelos.

“A propriedade intelectual, 
ao abranger a propriedade 
industrial, protege os direitos 
de propriedade sobre 
invenções, patentes, marcas, 
nomes de estabelecimentos, 
logótipos, assim como 
os direitos de autoria, 
assegurando a protecção de 
um amplo leque de resultados 
de investimentos em 
inovação, tanto de carácter 
tecnológico como comercial.”
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Por isso, se um criador ou uma empresa 
desenvolve uma solução nova para um 
problema técnico específico e pretende 
obter um exclusivo sobre a mesma, o re-
curso às patentes e modelos de utilida-
de protege qualquer invenção em todos 
os domínios da tecnologia, quer se trate 
de produtos ou processos, bem como 
de novos processos de obtenção de pro-
dutos, substâncias ou composições já 
conhecidos. Contudo, é de referir que 

se excluem da possibilidade de protec-
ção pela via dos modelos de utilidade 
as invenções que incidam sobre matéria 
biológica ou sobre substâncias ou pro-
cessos químicos ou farmacêuticos.

Resumindo, as mais-valias da PI: para 
além de permitir o direito de explora-
ção económica exclusiva, a propriedade 
industrial permite a rentabilização das 
invenções, criações e sinais distintivos, 

o retorno dos investimentos realizados 
em inovação e, por último, o aumento 
do valor da empresa.

Registo SIMPLEX
O Governo assumiu o Programa SIM-
PLEX como uma das prioridades para as 
políticas públicas. Neste sentido, o De-
creto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, 
aprovou diversas medidas de simplifica-

Breve história

Em termos históricos, a propriedade intelectual é uma preo-
cupação recente. Até ao Renascimento predominava a li-
vre circulação de ideias, textos e conhecimentos técnicos, 
e embora existissem ainda segredos de ofício, ninguém era 
penalizado legalmente se os revelasse ou utilizasse a seu fa-
vor. Entre os artistas, os poetas e os músicos copiavam-se, 
pautando-se pelos melhores e mais bem sucedidos, sendo 
essa emulação considerada virtuosa. O que importava era 
o virtuosismo e o desempenho da actividade. O método e 
a marca distintiva não eram ainda objecto de salvaguarda e 
apropriação individual e empresarial. 

A protecção dos direitos de propriedade industrial começou, no 
sentido em que a conhecemos hoje, na Inglaterra, com as leis 
do “Statute of Monopolies”, em1623 (que permitia a atribuição 
de monopólios para que fossem criadas receitas para a Coroa), 
nos Estados Unidos, com a “Patent Act”, em 1790 (que consa-
grava as patentes de inventos e os direitos de reprodução como 
instrumentos para a promoção do progresso da Ciência e das 
Artes Liberais) e, em França, com a “Lei de 1791”, tendo sido 
em plena Revolução Francesa que se proclamou o princípio legal 
do direito de autor, reconhecendo-o como propriedade.

Em 20 de Março de 1883 é assinada a Convenção Interna-
cional para a Protecção da Propriedade Industrial, mais co-
nhecida por Convenção de Paris, uma vez que a respectiva 
Conferência Diplomática foi realizada nesta cidade, e, em 

1886, as principais potências europeias reuniram os seus 
embaixadores em Berna para elaborarem os fundamentos 
de uma União Internacional, adoptando uma lei básica, ge-
ral e uniforme, para a protecção das obras artísticas, literá-
rias e científicas, a Convenção Internacional de Berna, que 
seria actualizada em 1911 e 1976.

Outros instrumentos importantes são a Convenção Universal 
sobre Direito de Autor (UNESCO, Paris - 1971) e o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados com o Comércio – TRIPS (Marraquexe - 1994).

Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocu-
pou da propriedade industrial foi o Decreto de 16 de Janeiro 
de 1837 (só para as invenções), seguindo-se, anos depois, a 
Carta de Lei de 4 de Junho de 1883 (para as marcas). A pri-
meira legislação data de 1851, quando foi aprovado um pro-
jecto apresentado às Cortes por Almeida Garrett. Mas a pro-
priedade industrial, no seu todo, só veio a ser regulada pela 
Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 que é, verdadeiramente, 
o primeiro Código português da propriedade industrial.

Em 1911 Portugal aderiu à Convenção de Berna, o que levou 
à actualização da legislação. Aquando da adesão à Conven-
ção Internacional assinada em Genebra, surge entre nós um 
Código de Direitos de Autor. Em 1985 veio a ser aprovada pela 
Assembleia da República o código actualmente em vigor.
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ção e de acesso à propriedade industrial, 
o que permite simplificar e melhorar o 
acesso à PI por parte dos cidadãos e das 
empresas através de intervenções em 
cinco diferentes domínios:

-  Redução dos prazos para a prática de 
actos pelas entidades públicas com-
petentes; 

-  Eliminação de formalidades, com in-
trodução de simplificações nos proce-
dimentos;

-  Promoção do acesso e compreensão 
do sistema de propriedade industrial 
pelos utilizadores; 

- Incentivo à inovação, e 
-  Promoção do investimento estrangeiro 

através do acesso directo ao sistema 
de propriedade industrial português 
pelos próprios interessados domicilia-
dos ou residentes no estrangeiro. 

Na sequência destas medidas de sim-
plificação, é agora eliminada a referida 
taxa de registo, tornando a protecção 

INPI
Instituto Nacional  
da Propriedade Industrial 

Campo das Cebolas 
1149-035 - Lisboa 
Tel.: +351 218 818 100 
Fax: +351 218 869 859
Linha Azul: 808 200 689

atm@inpi.pt 

www.inpi.pt 

GAPI
Gabinete de Apoio  
à Promoção da  
Propriedade Industrial

Instituto Pedro Nunes 
Rua Pedro Nunes 
3030 Coimbra 
Tel.: +351 239 700 000 
Fax: +351 239 700 001

gapi@ipn.pt 

www.ipn.pt 

“A protecção da propriedade 
intelectual e da propriedade 
industrial está cada vez mais 
envolvida no sucesso das 
empresas nos mercados, uma 
vez que no contexto global 
o fenómeno da falsificação 
de produtos e serviços, e da 
pirataria, se encontra em 
crescimento.” 

geográficas nacionais, ainda mais sim-
ples e barata. 

Criaram-se diversos serviços on-line, 
simples e imediatos, que têm tido uma 
forte adesão, sendo os mais conheci-
dos a “Marca On-line” e a “Patente 
On-line”, disponíveis em www.inpi.
pt. Os pedidos efectuados por esta via 
beneficiam de uma redução de 50 por 
cento nos Pedidos de Patente, 30 por 
cento nos pedidos de Marca e Design 
e 10 por cento nos restantes actos de 
gestão da PI.

Os resultados destas medidas são signi-
ficativos. Refira-se ainda que, no mes-
mo período, 94 por cento de todos os 
pedidos relacionados com direitos de 
propriedade industrial foram apresen-
tados on-line.

Segundo o Relatório sobre a Desma-
terialização e o Uso de TIC (Report on 
Dematerialization and The Use of ICT, 
Lisbon 16-17 March 2009) da Comis-
são Europeia para a Eficiência da Justiça 
do Conselho da Europa, publicado em 
Estrasburgo a 11 de Junho de 2009, 
em Portugal cerca de 98 por cento dos 
pedidos de registo de marca, 70 por 
cento dos pedidos de registo de pa-
tentes e 99 por cento dos pedidos de 
registo de logótipos são actualmente 
efectuados pela Internet. 

de marcas, logótipos, recompensas, 
denominações de origem e indicações 

http://www.inpi.pt
mailto:gapi@ipn.pt
http://www.ipn.pt
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Um dos principais objectivos do INPI – Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – é estimular a inovação e a competitividade das empresas 
portuguesas, fomentando a utilização dos Direitos de Propriedade 
Industrial. Neste sentido, tem desenvolvido um conjunto muito significativo 
de medidas que visam simplificar o sistema da PI e torná-lo mais atractivo 
para empresas, nomeadamente para as PME que investem em I&D e 
querem internacionalizar-se. António Campinos, presidente do INPI, traça 
uma panorâmica do incontornável mundo das marcas e patentes.

António Campinos
Presidente do INPI

PROTECÇÃO DE MARCAS E PATENTES
ESTIMULA A INTERNACIONALIZAÇÃO
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“A Propriedade Industrial é um instrumento 
estratégico para as PME, na medida 
em que permite a protecção das suas 
inovações, acautelando e rentabilizando os 
investimentos em I&D e marketing.“

Como se podem proteger os direitos de propriedade 
industrial a nível nacional e internacional?
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é o or-
ganismo que, em Portugal, assegura a protecção dos Di-
reitos de Propriedade Industrial. Actualmente, o pedido de 
registo de qualquer uma das modalidades pode ser feito 
on-line ou presencialmente. 

A nível internacional, se um utilizador quiser assegurar a 
protecção em apenas um país, pode dirigir-se ao organismo 
homólogo do INPI nesse país. Se a intenção for a de prote-
ger num conjunto de países, será mais compensador optar 
por uma das várias vias de registo de âmbito internacional 
ou regional, conforme o território em que se pretende pro-
teger e a modalidade em questão.

Os registos de âmbito internacional são geridos pela Orga-
nização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a pro-
tecção da patente a nível europeu é gerida pelo Instituto 
Europeu de Patentes (IEP) e as Marcas e os Desenhos ou 
Modelos Comunitários são regidos pelo Instituto de Harmo-
nização do Mercado Interno (IHMI).

De que modo a protecção da propriedade industrial 
beneficia as empresas e contribui para a valorização 
do negócio?
A Propriedade Industrial é um instrumento estratégico para 
as PME, na medida em que permite a protecção das suas 
inovações, acautelando e rentabilizando os investimentos 
em I&D e marketing. Por outro lado, impede a cópia e con-
trafacção das referidas inovações. Outro aspecto importan-
te da PI é que esta opera como um mecanismo facilitador 
da internacionalização.

A PI é, assim, a forma mais eficaz de garantir a protecção 
das inovações potenciando a valorização dos activos in-
tangíveis das empresas. É também um pilar obrigatório na 
construção de uma estratégia de gestão da inovação.

Um exemplo prático: muitas empresas ainda desconhecem 
o valor intrínseco das bases de dados de PI, como fonte de 
informação tecnológica. A verdade é que estas são o su-
porte para serviços tais como Patent Intelligence e/ou Inteli-
gência Competitiva, cada vez mais utilizados por empresas 
em todo o mundo. 

Quais são os “objectos” da protecção? Pode definir 
cada um deles?
As principais modalidades da Propriedade Industrial são: as 
Patentes e os Modelos de Utilidade, que protegem as inven-
ções (soluções novas para problemas técnicos específicos); as 
Marcas e Logótipos, que identificam os produtos e/ou serviços 
de uma empresa no mercado; os Desenhos ou Modelos, que 
protegem a aparência estética dos produtos, bi ou tridimen-
sionais. Esta modalidade é também designada por Design.

Podemos dizer que existe em Portugal uma 
verdadeira cultura de propriedade industrial?
A Propriedade Industrial tem assumido, nos últimos anos, 
um papel estratégico no desenvolvimento do sistema nacio-

nal de inovação, conquistando uma importância crescente 
no valor das empresas modernas, tanto de carácter tecno-
lógico como comercial. 

Existe uma clara relação entre os progressos evidenciados 
ao nível do sistema nacional da inovação e do sistema da 
PI no nosso país que é, aliás, bem evidente. O aumento 
progressivo e sustentado do número de pedidos de registo 
das diversas modalidades da PI acompanha e reflecte a evo-
lução positiva que Portugal tem vindo a evidenciar no que 
toca ao investimento em I&D. 

Diria, no entanto, que a construção e consolidação de uma 
cultura de PI em Portugal é uma “obra em curso” e com 
muito trabalho por fazer no que toca à protecção do riquís-
simo capital intelectual gerado por inventores, empresas e 
instituições nacionais e à sua valorização comercial e econó-
mica nos mercados internacionais.

O que é e para que serve uma patente, quais são os 
requisitos essenciais para a sua concessão e que tipo de 
produtos e processos são abrangidos por uma patente?
A patente e o modelo de utilidade são direitos exclusivos 
que se obtêm sobre invenções que cumpram os seguintes 
requisitos cumulativos: novidade, actividade inventiva e 
aplicação industrial.

Podem ser concedidas patentes para quaisquer invenções em 
todos os domínios da tecnologia, quer se trate de produtos 
e/ou processos, bem como para os processos novos de obten-
ção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.

No caso dos modelos de utilidade, embora os requisitos de 
protecção sejam muito semelhantes, não é possível prote-
ger invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre 
substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos. Os 
modelos de utilidade têm uma duração inferior às patentes 
de invenção (10 anos face a 20 anos para as patentes) e o 
processo de registo é mais célere e menos exigente, relativa-
mente à análise do requisito da actividade inventiva.

Poderia traduzir em números e indicadores a 
evolução dos pedidos de marcas e patentes por parte 
das empresas portuguesas?
Os indicadores sobre a utilização da Propriedade Industrial 
em Portugal têm revelado progressos muito significativos, 
particularmente no que se refere à protecção de marcas 
(entre 2000 e 2008, os pedidos de marcas nacionais, por 
residentes, quase duplicaram e os pedidos de marcas co-
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munitárias mais do que triplicaram). Ao nível dos pedidos 
de direitos de incidência tecnológica – patentes e modelos 
de utilidade – há uma evolução significativa. Em 2008 os 
pedidos de registo de invenções – patentes e modelos de 
utilidade – cresceram significativamente em comparação 
com os anos anteriores. Foram apresentados 513 pedidos, 
o que reflecte um aumento de 39 por cento em relação ao 
ano de 2007 (368 pedidos).

Importa aqui referir a boa adesão que o Pedido Provisório de 
Patente (introduzido na revisão do Código da PI em Outubro 
de 2008) teve por parte dos requerentes. Esta nova forma, 
mais fácil e acessível de solicitar um pedido de patente, repre-
senta já cerca de 50 por cento dos pedidos totais de patentes.

nibilização de uma secção na sua página de Internet, de-
nominada “Valorização da PI”, de um conjunto de fer-
ramentas, documentos e serviços que visam facilitar o 
processo de exploração e valorização económica dos DPI. 
Isso é feito, nomeadamente, através da disponibilização 
de: uma metodologia de apoio à Avaliação dos Activos 
de PI; de modelos de Acordos de Transferência de Tecno-
logia e I&D; de serviços que permitam rentabilizar o valor 
intrínseco da informação constante das bases de dados 
de PI; de casos práticos de transferência de tecnologia de 
Universidades portuguesas.

A produção, protecção e comercialização do 
conhecimento são vitais para Portugal? Qual o papel 
e a importância das parcerias público-privadas?
Seguindo uma lógica de abertura à sociedade e de apro-
ximação aos utilizadores do sistema da Propriedade Indus-
trial, o INPI tem vindo a estabelecer um conjunto de parce-
rias que visam promover e disseminar a PI, de uma forma 
acessível e descentralizada. O exemplo mais evidente desta 
estratégia foi a criação em 2001 da Rede de Gabinetes de 
Apoio à Promoção da Propriedade Industrial - GAPI, envol-
vendo 22 parceiros (Universidades, Centros Tecnológicos, 
Associações Empresariais e Parques de C&T). O sucesso des-
te projecto foi tal que a rede GAPI foi considerada uma boa 
prática internacional no domínio da promoção do SPI o que 
levou, inclusive, o Instituto Europeu de Patentes a replicar 
esta experiência noutros países europeus. 

O INPI renovou recentemente os protocolos com os parcei-
ros desta rede, dando inicio a uma nova fase deste projecto, 
denominada GAPI – 2ª Geração, a qual procurará especiali-
zar as competências de cada gabinete, com particular relevo 
para as áreas de transferência de tecnologia e valorização 
do conhecimento.

Recentemente, estabelecemos, também, Protocolos de Cola-
boração com a AICEP e a CGD e estamos sempre disponíveis 
para participar em novas e relevantes parcerias e projectos.

“A PI tem assumido, nos últimos anos, um 
papel estratégico no desenvolvimento do 
sistema nacional de inovação, conquistando 
uma importância crescente no valor das 
empresas modernas, tanto de carácter 
tecnológico como comercial.” 

Concretamente no que respeita às empresas, apesar de não 
ser o nosso principal requerente em matéria de patentes, 
o que importa afirmar é sua progressiva adesão ao sistema 
da PI. Existem já algumas empresas nacionais que fazem 
da gestão do seu portfólio de PI a sua principal área de 
negócio, sendo que algumas delas têm sido regularmente 
referidas nos meios de comunicação social. Já no que toca 
às marcas, a situação é francamente melhor. As empresas 
portuguesas são utilizadoras intensivas deste direito, fazen-
do de Portugal um dos principais “produtores” mundiais 
de marcas per capita.

Que evolução teve o perfil dos requerentes de registo 
de marcas e de registo de pedidos de patente?
O perfil dos requerentes tem-se mantido relativamente es-
tável ao longo desta década. Portugal é um país em que os 
inventores independentes são responsáveis por uma parte 
significativa dos pedidos de patente que são efectuados. 
As empresas e as universidades apresentam números muito 
semelhantes, seguindo-se as instituições públicas de investi-
gação. O que os números nos dizem é que há ainda um tra-
balho significativo de sensibilização a fazer no que respeita, 
quer às empresas, quer às universidades, para integração da 
PI nas suas estratégias. Relativamente às marcas, as empre-
sas são claramente o principal utilizador do sistema.

Existem mecanismos para valorizar activos intangíveis 
de Propriedade Industrial?
A protecção e valorização dos DPI são duas realidades 
indissociáveis. O INPI, enquanto agência pública encarre-
gue da promoção e outorga dos DPI, pretende contribuir 
para a disseminação de informação e de boas práticas 
relacionadas com a valorização da PI, através da dispo-

“O que os números nos dizem é que há ainda 
um trabalho significativo de sensibilização a 
fazer no que respeita, quer às empresas, quer 
às universidades, para a integração da PI nas 
suas estratégias. Relativamente às marcas, 
as empresas são claramente o principal 
utilizador do sistema.”

Pode fazer um balanço actualizado do conceito, 
da implementação e dos resultados da Rede GAPI 
– Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade 
Industrial?
A rede GAPI tem tido um contributo absolutamente deci-
sivo para a disseminação da Propriedade Industrial em Por-
tugal. Um dos principais dados que nos permite fazer esta 
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afirmação é o aumento generalizado dos pedidos de pa-
tente, com particular enfoque para os que são efectuados 
pelas universidades. De igual forma, esta rede foi responsá-
vel pela realização de um vasto conjunto de iniciativas de 
sensibilização e formação, as quais eram quase inexistentes 
antes da sua criação.

Diria a uma empresa portuguesa que vale a pena 
esta investir em PI? A percepção que têm muitas 
empresas, sobretudo as PME, é que a PI é um custo e 
não um investimento com retorno à vista…
Os pedidos de protecção efectuados através do INPI – pre-
sencialmente ou através do seu portal www.inpi.pt – são 
dos mais competitivos da Europa em termos de preço. 
Uma patente pedida on-line custa, actualmente, 90 euros 
enquanto presencialmente custa 180 euros. Os custos re-
duzidos dos registos de marcas, patentes e design, aliados 
a uma estratégia de promoção dos pedidos on-line dispo-
níveis 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias ao 
ano, tem como objectivo fundamental facilitar e incentivar 
a protecção da inovação em Portugal. 

No caso da protecção das invenções, os preços reduzidos 
– bastante abaixo da média europeia – reflectem-se, tam-
bém, nos custos de manutenção da patente que é gratuita 
até à quarta anuidade. 

A opção do investimento no registo é, em regra, uma opção 
vantajosa, pois só assim se pode defender, legalmente, o 
direito a uma dada inovação se esta for alvo de cópia ou 
usurpação. Os custos com a protecção do capital intelectual 
são um bom investimento.

De que forma a Propriedade Industrial contribui 
para o aumento de competitividade das empresas 
portuguesas no mercado global?  
A Propriedade Industrial pode prestar um precioso auxílio 
no processo de internacionalização e conquista de novos 
mercados por parte das empresas portuguesas. Basta pen-
sarmos, por exemplo, na enorme vantagem competitiva 
de que uma empresa beneficiará se entrar num novo mer-
cado com o seu produto ou processo de fabrico protegido 
por uma patente de invenção. Por outro lado, é também 
fundamental que as empresas nacionais, ao planificarem 
o seu processo de internacionalização ou, apenas, a in-
ternacionalização dos seus produtos ou serviços, tratem 
de acautelar a protecção das suas marcas evitando que 
um terceiro as registe em seu nome ou, inclusive, a infrac-
ção de marcas e outros direitos que pré-existam nesses 
mercados. Diria, pois, que num mercado cada vez mais 
globalizado e marcado pela livre concorrência não se pode 
descurar a importância da Propriedade Industrial e, por 
isso, as empresas devem cada vez mais encará-la como um 

http://www.inpi.pt
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factor de diferenciação e de competitividade fundamental 
para o sucesso do negócio. 

Que acções vai ou está a desenvolver o INPI sobre 
propriedade industrial junto da rede da AICEP?
O INPI celebrou, este ano, um Protocolo de Colaboração 
com a AICEP com o objectivo de desenvolver actividades 
que visam promover e divulgar boas práticas no domínio da 
inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico e do 
reforço da competitividade das empresas nacionais. 

Em termos de sensibilização em matéria de direitos de Pro-
priedade Industrial, o INPI tem vindo a disponibilizar à AICEP 
e às suas Delegações materiais de divulgação e promoção 
do sistema da PI, em versão bilingue, nomeadamente des-
dobráveis informativos sobre as diferentes modalidades de 
protecção, divulgação do sistema de arbitragem e dos me-
canismos de combate à contrafacção.

De forma complementar, o INPI pretende apoiar a AICEP 
a formar e capacitar os dirigentes e funcionários das suas 
Delegações, de modo a que estes possam prestar um apoio 
local às empresas nacionais carenciadas de suporte em ma-
téria de direitos de PI e combate à contrafacção, especial-

mente em países mais vulneráveis a este fenómeno, como 
por exemplo a China.

Pode definir contrafacção e cópia no âmbito da PI? 
De que modo um cidadão, uma instituição ou uma 
empresa portuguesa pode defender a sua PI da cópia 
e da contrafacção, que é um fenómeno em expansão 
acelerada? 
A contrafacção é um fenómeno que, nos últimos anos, tem 
conhecido uma enorme expansão no mercado global.

“Seguindo uma lógica de abertura à sociedade 
e de aproximação aos utilizadores do sistema 
da Propriedade Industrial, o INPI tem vindo 
a estabelecer um conjunto de parcerias que 
visam promover e disseminar a PI, de uma 
forma acessível e descentralizada.“

De acordo com dados que têm sido divulgados, estima-se 
que esta actividade ilícita represente uma fatia significati-
va do comércio mundial e que conduza a uma perda de 
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200.000 postos de trabalho por ano, implicando para as 
empresas europeias prejuízos na ordem dos 400 a 800 mi-
lhões de euros no mercado interno e de cerca de 2 mil mi-
lhões de euros fora da União Europeia.

Mas a contrafacção não é apenas um problema das empre-
sas e com meras consequências ao nível da perda de con-
fiança dos agentes económicos, da quebra no investimento 
ou na quebra de receita fiscal dos Estados. É também um 
problema que afecta a sociedade em geral, sobretudo se 
pensarmos nos inúmeros postos de trabalho que se perdem 
ou nas ameaças que esta actividade ilícita representa para a 
segurança e para a saúde pública.

Que medidas estão a ser tomadas pela Comissão Europeia 
nesta matéria?
A contrafacção representa uma séria ameaça à competitivida-
de da economia europeia, asfixiando a inovação, ameaçando 
postos de trabalho e refreando o desenvolvimento económi-

rio Europeu da Contrafacção e Pirataria. Este observatório 
funcionará como plataforma entre as empresas e as auto-
ridades nacionais e será um meio centralizado de recolha, 
acompanhamento e difusão de dados relativos à violação 
dos direitos de propriedade industrial.

Como é que o INPI pretende aumentar 
– desburocratizando – o acesso do público e das 
empresas à informação sobre patentes e marcas?
Nos últimos anos, tem sido encetado um conjunto de acções e 
medidas estruturantes com vista a facilitar e promover o acesso 
ao registo e à informação sobre Propriedade Industrial. Neste 
sentido, a desburocratização e o pleno uso das ferramentas 
on-line são já uma realidade. Todos os actos relativos à gestão 
dos Direitos de Propriedade Industrial podem ser efectuados 
on-line. A maioria dos nossos utilizadores – 98 por cento dos 
requerentes de Marcas e cerca de 80 por cento dos requerentes 
de Patentes – já interage com o INPI pela via on-line.

Ao nível da consulta e pesquisa, o utilizador tem possibilida-
de de consultar gratuitamente um volume muito significativo 
de informação contida em Bases de Dados on-line, que vão 
desde os dados bibliográficos completos relativos a estados 
jurídicos e os dados de carácter histórico, descrição técnica 
de invenções, pesquisa por imagens de marcas de produtos e 
serviços e design. Recentemente, foi lançada uma nova pes-
quisa no nosso portal que permite aos utilizadores efectuarem 
uma pesquisa simultânea de marcas e nomes de domínio.

Por outro lado, completa-se este mês um ano sobre a re-
forma do Código da Propriedade Industrial, a qual veio me-
lhorar de forma significativa o acesso à PI através de dois 
grandes objectivos: em primeiro lugar, a simplificação do 
acesso e utilização do sistema da PI, em segundo lugar, a 
redução dos prazos de decisão, sem no entanto perder de 
vista as especificidades das várias modalidades e a qualida-
de do serviço prestado.

Em relação a outras iniciativas relevantes, posso referir a consti-
tuição de um centro de arbitragem – denominado ARBITRARE 
– com competência para dirimir litígios que versem sobre Pro-
priedade Industrial, denominações sociais e nomes de domí-
nio. Destaco, ainda, o projecto “Marca e Empresa na Hora”, o 
qual obteve um nível significativo de adesão por parte das em-
presas nacionais. O esforço de modernização dos seus serviços 
foi reconhecido pela atribuição da norma ISO 9001.

Quais são os principais projectos e desafios futuros 
do INPI?
O nosso objectivo é continuar a trabalhar no sentido de mo-
dernizar o INPI, indo ao encontro das reais necessidades dos 
utilizadores do sistema da Propriedade Industrial. Só dessa for-
ma seremos capazes de prestar o nosso contributo ao país, 
apoiando as empresas, instituições de I&D e inventores na 
protecção e valorização do seu capital intelectual. Isto apenas 
será possível por via do reforço da estratégia de simplificação 
do sistema da PI e através da introdução de novos serviços e 
funcionalidades que facilitem a real e efectiva implementação 
de uma cultura de PI em Portugal. Proteger para valorizar! 

“O INPI celebrou, este ano, um Protocolo de 
Colaboração com a AICEP com o objectivo de 
desenvolver actividades que visam promover 
e divulgar boas práticas no domínio da 
inovação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico e do reforço da competitividade 
das empresas nacionais.“

co, científico e tecnológico. Daí que, nos últimos anos, a Co-
missão Europeia tenha vindo a desenvolver uma multiplicida-
de de acções de combate à contrafacção e à pirataria. Este é 
um sinal que claramente tem que ser dado aos investidores e 
aos agentes económicos que operam no mercado europeu.
 
No plano legislativo, foram várias as medidas implementa-
das com vista a reforçar a defesa dos direitos de proprieda-
de industrial. A Directiva Enforcement e o regulamento co-
munitário relativo à intervenção das autoridades aduaneiras 
são dois bons exemplos da actuação da UE nesta matéria. 
Por outro lado, está actualmente em debate no Conselho 
uma proposta de directiva sobre sanções penais. Paralela-
mente, está também em marcha o Plano Europeu de Com-
bate à Contrafacção e à Pirataria. 

A nível global, a Comissão tem vindo a desenvolver ainda 
uma forte estratégia de combate à contrafacção em paí-
ses terceiros, designadamente junto daqueles que tradi-
cionalmente enfrentam maiores dificuldades em conter o 
fenómeno. Tem também vindo a participar nas negociações 
sobre um Acordo Comercial de Combate à Contrafacção (o 
ACTA) e sobre o Plano de Acção UE-China para aumentar a 
cooperação aduaneira com este país.

Por fim, merece também destaque o facto de, em Abril 
deste ano, ter sido inaugurado, em Bruxelas, o Observató-
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o centro de congressos de Lisboa rece-
beu no dia 29 de outubro, pelo quarto 
ano consecutivo, o Portugal Exportador. 
tratou-se, como as três edições antece-
dentes, de uma iniciativa da aiP-cE (as-
sociação industrial Portuguesa – confe-
deração Empresarial), do BEs (Banco Es-
pírito santo) e da aicep Portugal Global.

Basílio Horta, presidente da aicEP, 
Rocha de Matos, Presidente da aiP e 
antónio souto, administrador do BEs, 
abriram os trabalhos numa sessão su-
bordinada ao tema “a Exportação no 
novo ciclo Económico”, que contou 
ainda com a participação do keynote 
speaker Félix Ribeiro.

o evento proporcionou, mais uma vez, 
às empresas portuguesas a possibili-
dade de, num só dia e num só local, 
conhecerem os instrumentos de apoio 

Portugal ExPortador 2009  
rEPEtE sucEssos antEriorEs
Três linhas de força fizeram da edição de 2009 do Portugal Exportador uma reedição dos 
sucessos anteriores. A capacidade mobilizadora, atestada pelo grande número de empresas 
aderentes, a utilidade da iniciativa, proporcionando num só dia e num só local o contacto 
com os principais agentes relacionados com a internacionalização, e o alcance estratégico 
porque se inseriu naquele que é o principal desígnio da economia portuguesa.

à internacionalização e novas soluções 
para o seu processo de internacionali-

zação, identificarem potenciais parcei-
ros e vantagens comparativas, estabe-

associações empresariais – conforme a área geográfica e o 
sector de cada empresa as associações empresariais pude-
ram ser contactadas para conhecer os apoios à internaciona-
lização e os planos de actividades para 2010.

Embaixadas acreditadas em Portugal – Marcaram presenças as 
embaixadas da África do sul, argélia, austrália, Brasil, chile, Di-
namarca, Espanha, Estónia, itália, Lituânia, Moçambique, Peru, 
Panamá, República checa, croácia, Eslováquia, Eslovénia, Hun-
gria, índia, indonésia, iraque, Moldávia, Paraguai, sérvia, Ro-
ménia, suécia, Uruguai tunísia, china, Egipto, Polónia, angola, 
argentina, Áustria, cabo Verde, canadá, cuba, Estados Unidos, 
irão, Marrocos, México, Reino Unido, Rússia e Ucrânia.

câmaras de comércio e indústria bilaterais – câmara de co-
mércio e indústria Árabe-Portuguesa, câmara de comércio e 

indústria Franco-Portuguesa, câmara de comércio e indústria 
Luso-Brasileira, câmara de comércio Luso Britânica em Portu-
gal, câmara de comércio e indústria Luso-chinesa, câmara de 
comércio e indústria Luso-Francesa, câmara de comércio e in-
dústria Luso-Luxemburguesa, câmara de comércio e indústria 
Luso sul africana, câmara de comércio e indústria de Portugal-
angola, câmara de comércio Polónia-Portugal, câmara de co-
mércio Portugal cabo Verde, câmara de comércio e indústria 
da suíça em Portugal, conselho das câmaras Portuguesas de 
comércio no Brasil e Portugal Iran Business Council.

clube PME internacional – apostando em serviços continua-
dos de apoio à internacionalização das PME, pretendeu-se fo-
mentar a partilha de informação e experiências entre empre-
sários, para que, em conjunto, estes possam ter uma presença 
mais sólida no exterior e obter mais e melhores resultados.

networking area
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lecerem e reforçarem contactos pesso-
ais, ajudando a garantir desta forma 
uma melhor performance empresarial 
para enfrentar o grande desafio da 
globalização.

Na sua intervenção, Basílio Horta sa-
lientou o modelo de base comercial 
que está implementado na aicEP, 
“vocacionado para o atendimento 
personalizado das empresas”, e que 
tem como grande objectivo “a identi-
ficação e satisfação das necessidades 
específicas das empresas”, o Progra-
ma de capacitação de PME onde em 
acções como os “aBc Mercados” e 
“como Vender em” já participaram, 
este ano, “mais de 3.200 empresas”. 
Falou ainda da necessidade de aumen-
tar a dimensão média das nossas em-
presas e a base exportadora nacional, 
de fazer prevalecer nos negócios in-
ternacionais o nosso principal recurso 
económico – a língua portuguesa (“por 
cada mil pessoas que falam português 
em Portugal, existem 21.000 pessoas 
que falam português no estrangeiro”) 
– da grande importância da inovação 
na melhoria da nossa competitividade 
reflectida no saldo positivo, em cerca 
de 50 milhões de euros, da nossa ba-
lança tecnológica, da aposta da agên-
cia numa Área do conhecimento para 
reforçar a ligação das empresas às Uni-
versidades, do papel dos instrumentos 
de apoio à internacionalização (QREN) 
e da cobertura cada vez mais criteriosa 
que a rede externa da aicEP faz dos 
principais mercados mundiais, estando 
ao serviço da internacionalização das 
empresas nacionais.

Destaque para o contributo da aicEP, 
que disponibilizou, através de espe-
cialistas de mercado, informação privi-
legiada sobre as economias da África 
do sul, angola, Brasil, china, Emira-
dos Árabes Unidos, Estados Unidos da 
américa, irão, Líbia, Marrocos, Vene-
zuela, União Europeia e Rússia.

Participaram ainda várias associações 
empresariais regionais e sectoriais. as 
Embaixadas acreditadas em Portugal 
e as câmaras de comércio e indústria 
bilaterais também marcaram presença 
e proporcionaram documentação e in-
formação sobre os respectivos países.

a aicEP organizou em Novembro um 
encontro intitulado “o mercado das 
obras Públicas em Espanha – oportuni-
dades e desafios”, em Lisboa. Esta ac-
ção, que teve por objectivo dinamizar e 
reposicionar o relacionamento bilateral 
entre os dois países naquele sector de 
actividade, apresentando as oportuni-
dades de negócio em Espanha e identi-
ficando as dificuldades e os obstáculos 
sentidos pelos empresários portugue-
ses no mercado vizinho, visou também 
a optimização da assistência prestada 
pela Embaixada de Portugal e pelas re-
presentações da aicEP.

Basílio Horta, presidente da agência, 
abriu a reunião e o Embaixador de Por-
tugal em Madrid, Álvaro Mendonça e 
Moura, subordinando a sua interven-
ção ao lema “não nos resignaremos”, 
exortou as empresas presentes a luta-

o mercado das obras públicas em Espanha 
– oportunidades e desafios

rem contra as dificuldades que o mer-
cado espanhol de obras públicas ofere-
ce “a todos os agentes estrangeiros e 
não só aos nossos empresários”.

o Embaixador referiu ainda a contra-
dição existente entre a cada vez maior 
proximidade e complementaridade eco-
nómica entre os dois países e a situação 
no sector das obras públicas, onde “há 
muita coisa para fazer contra a imper-
meabilidade das empresas espanholas”, 
acrescentando que a Embaixada tudo 
fará para alterar este estado de coisas.

Basílio Horta garantiu ainda que o Gover-
no português está disponível para pro-
mover um encontro entre empresários 
dos dois países para debater as grandes 
questões do relacionamento bilateral, 
“quase como uma acareação entre os 
homens das obras públicas”, referiu.
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É por causa de exemplos como o da Ceramed que a balança tecnológica portuguesa 
apresenta, neste momento, um saldo favorável. A empresa move-se num ambiente 
da mais sofisticada e complexa investigação, fortemente ligada às universidades e à 
alta qualificação dos seus quadros e com um objectivo sempre presente: comercializar 
cada vez mais produtos no mercado global.

Hidroxiapatite (HAp). Poucos sabem, se-
guramente, o significado deste autêntico 
palavrão que serve para fazer implantes 
para revestimentos médicos e que é a 
matéria-prima da actividade da Cera-
med. É o equivalente à parte mineral do 
osso, permitindo o seu crescimento in-
terno entre as irregularidades superficiais 
do implante e a porosidade aberta. E é 
também uma grande inovação porque 

Ceramed AfiRMA-SE CoM 
bioMAtERiAiS iNovAdoRES

permite um compromisso entre a resis-
tência mecânica a exigir ao implante e a 
tolerância biológica da HAp.

A Ceramed iniciou a actividade em 
2005, como resultado de um projecto 
de investigação apoiado pela Agên-
cia de inovação que se chamou, muito 
apropriadamente, “desenvolvimento de 
Revestimentos para implantes Médicos”. 

Através dele, adquiriu competências téc-
nicas e científicas, avaliou o mercado e 
a sua evolução e conseguiu determinar 
com exactidão a oportunidade para a 
criação de uma empresa nesta área.

É esta a pequena história do apareci-
mento da Ceramed que, desde 2006, 
conta também com o apoio da ASK 
– Advisory Services Kapital, através do 
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do quitosano ou de novos produtos (um 
dos objectivos estratégicos da Ceramed 
é colocar no mercado cinco novos pro-
dutos por ano), passará, segundo fonte 
da empresa, por “parcerias a estabele-
cer com empresas que os promovam e 
distribuam no estrangeiro, em países 
desenvolvidos e emergentes”, onde 
a empresa já deu os primeiros passos, 
em 2009, com vendas em Espanha, Su-
íça, República Checa, turquia, Hungria, 
frança, Alemanha e brasil, que ronda-
ram 600.000 euros.

No próximo ano, a Ceramed espera ul-
trapassar os dois milhões de euros de 
volume de negócios. Embora reconhe-
cendo que a colocação de cinco novos 
produtos no mercado, por ano, é uma 
meta ambiciosa – “a fasquia está alta, 
mas apostamos na inovação para en-
curtar as diferenças que existem entre 
nós e os nossos concorrentes, as gran-
des multinacionais” –, a fonte da em-
presa acredita na relação estreita que 
mantém com a Universidade Nova de 
Lisboa, a Universidade da beira interior, 
a Universidade Católica, a Universidade 
do Minho, o instituto Superior técnico, 
a Universidade de Aveiro e o Mit para 
que “a quantidade de produtos ino-

vadores colocados no mercado com a 
destreza adequada faça de nós uma re-
ferência na área de negócio dos bioma-
teriais e dispositivos médicos”.

outro dos contributos decisivos para 
a inovação e a internacionalização é o 
projecto QREN de Si/idt para a fabrica-
ção de biomateriais à base de quitosa-
no, que contempla a regeneração de 
tecidos e que teve um valor de incentivo 
não reembolsável de 509.662 euros.

o número actual de colaboradores da 
Ceramed e da Altakitin cifra-se em 13, 
todos eles altamente qualificados: dou-
torados, doutorandos, mestres e licen-
ciados na área da engenharia biomé-
dica, química e de materiais. o grande 
objectivo no curto e médio é a comer-
cialização global do maior número pos-
sível de produtos e serviços. 

fundo iSQ Capital, que visa apoiar e di-
namizar empresas em fases de start-up 
ou early stage, com forte componente 
tecnológica e inovadora. Por isso, foi a 
primeira empresa europeia certificada 
pela norma iSo 13485 “Medical devi-
ces – Quality Management Systems, Re-
quirements for Regulatory Purposes”.

Não satisfeita com a hidroxiapatite, a 
Ceramed dedica-se agora ao quitosano. 
outra palavra desconhecida da maioria e 
que marca uma nova fase da investiga-
ção e fabrico de biomateriais e também 
a aposta da empresa na diversificação de 
produtos. o quitosano – um biopolímero 
considerado por muitos cientistas o bio-
material do século XXi – e que é baseado 
na quitina extraída da exosqueletos de 
crustáceos marinhos, é investigado e de-
senvolvido pela Altakitin, uma empresa 
criada pela Ceramed para este fim e que 
é filiada no Mit Portugal.

A comercialização, tanto dos serviços 
de revestimento de implantes médicos, 

mailto:ceramed@ceramed.pt
http://www.ceramed.pt
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o pioneirismo e a aposta na internacio-
nalização são dois dos atributos chave 
na vida da EdiSoft. Na missão a que 
se propôs – “desenvolver soluções nas 
áreas de engenharia de sistemas e de 
software, bem como consultoria em 
tecnologias de informação num merca-
do sem fronteiras” –, os seus produtos 
correm mundo e já chegam a mercados 
tão diversos como a Coreia do Sul, Pa-
quistão, bangladesh, oman, Emirados 
Árabes Unidos, turquia, Grécia, Espa-
nha, Alemanha, Estados Unidos ou 
Marrocos, entre outros.

Em 1988, logo no ano do nascimento, 
começou a conceber, a desenvolver e 

iNovAção E PARCERiAS  
GLobALizAM edISOFT

a implementar, numa atitude pioneira 
em Portugal, sistemas com uma gran-
de variedade de aplicações: combate 
naval, controlo de tráfego aéreo, na-
vegação por satélite, informação logís-
tica, tratamento de dados na área da 
meteorologia, segurança colectiva para 
a União Europeia, centrados em rede, 
plataformas móveis para o cidadão e 
observação e monitorização dos ocea-
nos por satélite.

Na actualidade, os seus sistemas espa-
ciais são líderes nacionais, situação que 
também se verifica em áreas como o co-
mando e controlo de armas e sensores de 
navios militares, integração de informa-

ção em plataformas navais, informação 
logística militar e segurança colectiva.

A notoriedade e o reconhecimento que 
alcançou como empresa de engenharia 
de software – “por oferecer aplicações 
robustas e fiáveis no mercado civil e por 
garantir sistemas C4I tecnologicamente 
avançados para as forças armadas de 
todo o mundo” – levaram-na a ultra-
passar, em 2008, os seis mil milhões de 
euros de volume de negócios, cerca de 
dois terços dos quais oriundos do mer-
cado externo.

Na internacionalização, assumida como 
vocação prioritária desde a sua génese, 

Inovar na organização, nas operações, nas tecnologias, nas parcerias e nos mercados 
tem sido o fio condutor da actuação global da EDISOFT. Uma empresa pioneira em 
Portugal na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de engenharia 
de software que sustenta nas parcerias e nas relações privilegiadas com grandes 
organizações internacionais o sucesso do seu modelo de negócio.
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a estratégia centra-se em parcerias in-
ternacionais (Amper, indra, Alcatel-Lu-
cent, EAdS, france telecom, tHALES, 
Kongsberg, Astrium, GECi internatio-
nal, Nexter, SAGEM, Altran, Rolls-Roy-
ce, Elsag datamat, telespazio, General 
dynamics, Lockeed Martin, entre mui-
tas outras), em fornecer serviços de 
excelência para grandes organizações 
internacionais (como o Sistema Euro-

Para o futuro, a EDISOFT definiu sete objectivos estratégicos que têm como 
objectivo principal reforçar a liderança nacional da empresa em sistemas 
de defesa e do espaço e aumentar-lhe o protagonismo internacional em 
determinados nichos do mercado de plataformas navais.

1 – o primeiro objectivo estratégico corresponde à definição de eixos de de-
senvolvimento de negócio onde são privilegiadas as plataformas navais, as 

plataformas aéreas, as infra-estruturas de informação de apoio ao ciclo de vida de 
plataformas e sistemas, os sistemas estratégicos de segurança colectiva, os sistemas 
e aplicações de localização, os sistemas de monitorização oceânica, as plataformas 
terrestres, os sistemas centrados em rede e a interoperabilidade.

peu de Comunicações de Emergência), 
incluindo o EUMEtSAt, a ESA, a NAto, 
a Agência Europeia de defesa), em ser 
membro pró-activo em instituições in-
ternacionais de renome como o oRE-
GiN, a EARSC, a Galileo Services Asso-
ciation ou a European organisation for 
Security (EoS) e em nunca descurar um 
intenso esforço de networking, basea-
do na visão do negócio e nos valores da 

EdiSoft que, ao longo de mais de 20 
anos, têm norteado a sua evolução e a 
sua crescente afirmação internacional.

Um dos vectores fundamentais na afir-
mação global da empresa – como não 
podia deixar de ser face ao sector de 
actividade – é a inovação. Ela nasce do 
desenvolvimento de actividades de i&d 
que têm em comum a preocupação de 
salvaguardar os direitos de proprieda-
de intelectual da empresa e o seu va-
lor comercial, quer por via do registo 
de marcas e patentes (a actual legis-
lação ainda não contempla a proprie-
dade intelectual do desenvolvimento 
de programas de software) quer pelo 
desenvolvimento de novos produtos 
e serviços. A aposta em i&d tem em 
vista, na actual conjuntura, o aumento 
desse registo de marcas e patentes (a 
EdiSoft detém dois registos) e o esta-
belecimento de royalties pela utilização 
ou venda dos seus produtos. Estão 
neste caso alguns consórcios nacionais 
(SiGM, SiRAS) e alguns internacionais 
(EGNoS, Galileo, SCoRE, vERt e oA-
SiS) em que participa, na área dos pro-
jectos integrados para a Comunidade 
Europeia, para a Agência Espacial Euro-
peia e para a empresa comum Galileo 
Joint Undertaking.

de uma maneira geral, nos últimos 20 
anos, a EdiSoft soube beneficiar da 
sua estratégia de inovação e criar um 
portfolio muito variado de soluções 
de que beneficiaram as indústrias da 
defesa e segurança, do ambiente, da 
logística, dos sistemas espaciais e das 
plataformas móveis. 

No universo dos 110 colaboradores da 
empresa, mais de 70 por cento são li-
cenciados, nove fizeram mestrado e 
dois são doutorados. 

2 – Reforço do investimento em iniciativas de inovação e i&d no núcleo do cam-
pus da Universidade de Évora e aposta em parcerias com outras universidades, 

com destaque para a faculdade Nova de Lisboa e a Universidade dos Açores.

3 – Aposta na obtenção do reconhecimento da EdiSoft em CMMi Nível 3 (mode-
lo de capacidade de maturidade).

4 – A quarta directriz estratégica aposta na evolução da cadeia de valor adja-
cente à actividade da EdiSoft, através da integração de processos, platafor-

mas e aplicações e na concepção de novos produtos.

5 – o quinto eixo estratégico interliga-se com o quarto: reforço das parcerias 
com empresas globais.

6 – Reforço da actividade comercial com a participação de todos os colabo-
radores.

7 – Enfoque permanente na sustentabilidade financeira da EdiSoft, fundamen-
tal para que os restantes objectivos sejam alcançados.

mailto:hugo.damasio@edisoft.pt
http://www.edisoft.pt
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MadreMax, um nome que parece reme-
ter-nos para tudo menos para o sector da 
construção, é uma tecnologia inovadora 
pronta para se destacar da concorrência 
e para revolucionar o mercado. Nasceu 
da inspiração e da longa experiência no 
sector de Sérgio Matos, administrador da 
Constálica, que a produz há três anos, em 

COnSTálICa iNovA EM SECtoR 
tRAdiCioNAL

Sérgio Matos deu forma a uma ideia, a Constálica, executou-a e o sector industrial 
das estruturas metálicas ganhou uma grande inovação: a MadreMax. Como diz 
o seu mentor, “uma solução mais leve, mais económica e mais fácil de montar e 
transportar”, com a qual pretende transformar a sua empresa num dos principais 
players no mercado mundial dos enformados a frio.

vouzela, e está pronta para competir nos 
mercados mais exigentes.

vale a pena recuar no tempo e recordar 
a estranheza de Sérgio Matos quando os 
materiais que chegavam às obras, por ve-
zes, não correspondiam às especificações 
requeridas. Apostou, então, nos conheci-

mentos adquiridos e na capacidade ino-
vadora para produzir um sistema de ma-
dres metálicas com inúmeras vantagens 
como a flexibilidade de soluções, o ali-
geiramento da estrutura, a economia de 
material (a poupança em ferro é notável) 
e de mão-de-obra e a maior facilidade de 
montagem. A MadreMax é o conjunto de 



EMPRESAS

Portugalglobal // Novembro 09 // 23

Constálica
Elementos de Construção Metálicos, Lda.
zona industrial, Lote 25, Monte Cavalo
3670-272 vouzela
tel.: +351 232 779 193

comercial@constalica.pt 

www.constalica.pt 

pilares metálicos, de chapa galvanizada, 
onde podem assentar as estruturas para 
pavilhões industriais, estruturas para pai-
néis fotovoltaicos, parques de estaciona-
mento solares ou até mesmo para casas 
de habitação. Com o MadreMax podem 
vencer-se grandes vãos e são permitidas 
maiores distâncias entre madres reduzin-
do assim o número das mesmas.

depois da invenção, Sérgio Matos re-
correu ao departamento de Engenha-
ria Civil da Universidade de Aveiro, re-
quisito necessário para que o mercado 
pudesse conhecer sem restrições as 
mais-valias técnicas da nova solução, 
com resultados esclarecedores: ao fim 
de dois anos de estudo todos os testes 
foram passados com distinção. Neste 
momento, o sistema MadreMax está 
também homologado a nível mundial 
pelo CtiCM (Centre Technique Indus-

triel de la Construction Métallique),  
o que favorece a entrada em mercados 
claramente mais exigentes e competiti-
vos, nomeadamente o francês, onde a 
Constálica assinou, recentemente, con-
tratos de fornecimento para importantes 
empresas de construção metálica.

A Constálica, onde 30 por cento da fac-
turação já se deve à exportação, vai apos-
tar tudo na internacionalização como 
vector estratégico para o futuro. A em-
presa desdobra-se em presenças assíduas 
nos grandes certames mundiais do sector 
– na Alemanha, frança, itália, Espanha, 
Emirados Árabes Unidos, dubai, Marro-
cos – porque, segundo fonte da empresa, 
“este é um tipo de produto que necessi-
tamos de mostrar nos lugares adequados, 
onde se juntam os grandes profissionais 
do sector, o que tem originado muitas vi-
sitas de negócios à nossa fábrica”.

Em 2008, a empresa viu ser-lhe reco-
nhecido o Sistema de Gestão da Quali-
dade implementado, através da obten-
ção da certificação segundo a norma 
NP EN iSo 9001/2000, atribuído pela 
APCER. também no ano transacto, a 
Constálica adquire o estatuto de PME 
Líder, galardão emitido pelo iAPMEi, 
entretanto já renovado pelos bons re-
sultados obtidos, preparando-se agora 
para concluir o processo de certifica-
ção da inovação de acordo com a Nor-
ma NP 4457. 

mailto:comercial@constalica.pt
http://www.constalica.pt


O relacionamento económico de Portugal com as Comunidades 
transfronteiriças da Andaluzia, de Castela e Leão, da Extremadura e da 
Galiza representa hoje mais de 40 por cento das exportações portuguesas 
para Espanha e mais de 30 por cento das importações espanholas 
para o nosso país. Neste dossier, destacamos as potencialidades que as 
Comunidades Autónomas de Castela e Leão e da Andaluzia encerram para 
o incremento das relações comerciais e de investimento com Portugal.

REGIÕES TRANSFRONTEIRIÇAS
PORTUGAL-ESPANHA 

COOPERAÇÃO ECONÓMICA 
COM POTENCIAL
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É uma das quatro Comunidades Autó-
nomas de Espanha que fazem fronteira 
com Portugal e os governos de ambos 
os lados têm privilegiado uma boa co-
laboração institucional para promover 
o relacionamento económico bilateral. 
As trocas comerciais de Portugal com 
as Comunidades transfronteiriças da 
Andaluzia, de Castela e Leão, da Ex-
tremadura e da Galiza representam 
mais de 40 por cento das importações 
espanholas com origem em Portugal e 
mais de 30 por cento das exportações 
espanholas para o nosso país. Igual-
mente, cerca de 30 por cento do total 
das empresas espanholas com capitais 
portugueses em Espanha estão locali-
zadas nestas Comunidades. 

A Espanha é um mercado prioritário 
para a internacionalização da economia 
portuguesa, dando-se especial ênfase 
ao relacionamento com a Comunidade 
de Castela e Leão e com as outras re-
giões fronteiriças de Portugal – Galiza, 
Extremadura e Andaluzia.
 
Sendo certo que ainda há muito cami-
nho por percorrer, torna-se necessário 
reforçar a cooperação entre Portugal e 
Castela e Leão, já que se está perante 
uma região transfronteiriça dotada de 
um enorme potencial no que diz respeito 
ao comércio e ao investimento bilaterais. 

Foi com este objectivo que o governo 
de Castela e Leão organizou, recente-
mente, um conjunto de acções a de-
senvolver em Portugal visando aumen-
tar a projecção desta comunidade au-
tónoma no mercado português, tanto 
a nível empresarial como turístico ou 
institucional. Entre as acções realizadas 
destaca-se a visita institucional que o 

presidente da Junta de Castela e Leão, 
Juan Vicente Herrera, acompanhado 
por uma delegação de 200 empresá-

sentido de reforçar a cooperação em 
matéria do desenvolvimento económi-
co, dinamização e internacionalização 
das empresas que operam em ambos 
os mercados. Este protocolo insere-se 
numa estratégia que visa abordar o 
mercado espanhol através das regiões 
transfronteiriças, tendo como meta 
fortalecer o tecido económico.

Trata-se, fundamentalmente, de procurar 
criar e manter uma sólida cooperação 
entre as partes, em matéria de desenvol-
vimento económico, dinamização e inter-
nacionalização das empresas que operem 
nos seus respectivos âmbitos de actua-
ção, contribuindo assim para o desenvol-
vimento integral de ambos os territórios.

No decorrer destas jornadas, o presidente 
da Junta de Castela e Leão, Juan Vicen-
te Herrera, defendeu um tecido empre-
sarial e industrial moderno, baseado no 

CASTELA E LEãO
>POr PEdrO AirEs AbrEu, dirECtOr COOrdENAdOr dO CENtrO dE NEGóCiOs dA AiCEP Em EsPANhA

O reforço da cooperação entre Portugal e a Comunidade Autónoma de Castela e 
Leão é fundamental para o incremento das relações económicas entre ambos os 
lados. região transfronteiriça de enorme potencial, Castela e Leão tem já um peso 
significativo nas nossas trocas comerciais com o país vizinho.

“sendo certo que ainda há 
muito caminho por percorrer, 
torna-se necessário reforçar 
a cooperação entre Portugal 
e Castela e Leão, já que se 
está perante uma região 
transfronteiriça dotada de 
um enorme potencial no que 
diz respeito ao comércio e ao 
investimento bilaterais.”

rios desta região, efectuou a Portugal.
Na ocasião foi assinado um protoco-
lo de cooperação entre o governo de 
Castela e Leão e a AICEP Portugal no 
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sector agro-pecuário, e considerou secto-
res de actividade tais como o industrial, 
o energético, o mineiro, o automóvel e 
o aeronáutico como um autêntico desa-
fio. Foi também referido o turismo rural, 
que já tem um peso importante no PIB  
da Comunidade. 

No que concerne às relações da Comu-
nidade de Castela e Leão com Portugal, 
destaca-se a importância das infra-es-
truturas de ligação entre o Norte de 
Portugal e Castela e Leão e dos portos 
de Leixões e Aveiro para o sector logís-
tico da Comunidade. 

Economia regional
A Comunidade de Castela e Leão ocu-
pa uma área ligeiramente superior à de 
Portugal (94.224 quilómetros quadra-
dos contra 92.090), sendo a 6ª Comu-
nidade mais povoada de Espanha com 
2,56 milhões de habitantes (5,5 por 
cento do total da população).

A Comunidade de Castela e Leão tem 
a sua capital na cidade de Valladolid e 

é constituída por nove províncias: Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Se-
govia, Soria, Valladolid e Zamora.

Em termos de Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita, esta Comunidade atin-
ge 23.361 euros, em termos relativos, 
alcançando 97 por cento da média na-
cional espanhola (Espanha = 100).

A forte concentração industrial, supe-
rior à média espanhola, tanto geográfi-
ca como sectorialmente, é determinan-
te para os fluxos comerciais da região 
de Castela e Leão. A balança comercial 
desta Comunidade depende fortemen-
te do sector automóvel, bem como do 
mercado europeu, com especial desta-
que para a França, que é um dos prin-
cipais investidores na região.

As províncias de Burgos, León, Palencia 
e Valladolid concentram a maior parte 
das actividades industriais, nomeada-
mente no sector automóvel e na in-
dústria agro-alimentar, destacando-se 
igualmente as indústrias da carne, de 
vinhos e licores de e confeitaria.

Existem também três parques tecnoló-
gicos promovidos pela Junta de Cas-
tela e Leão, propondo-se o governo 
regional a diversificar e modernizar a 
economia, apostando noutros sectores 
industriais, nomeadamente, os sec-
tores aeronáutico, telecomunicações, 
químico-farmacêutico, biotecnologia e 
da sociedade da informação.

No contexto nacional, o contributo 
desta Comunidade Autónoma para as 
exportações espanholas é de 5 por cen-
to do total. No caso das importações, 
essa participação é de 3 por cento do 
total importado por Espanha.

A economia de Castela e Leão tem sido 
alvo de um importante processo de dina-
mização nos últimos anos, com o tecido 
empresarial a registar um crescimento 
sólido e regular, permitindo perspectivar 
positivamente o futuro da região. De 
acordo com os últimos dados económi-
cos divulgados pelo governo regional, a 
evolução da economia regional continua 
em recessão moderada. Esta Comuni-
dade registou, no segundo trimestre de 
2009, indicadores menos desfavoráveis 
que a média espanhola.

BALANÇA COMERCIAL CASTELA E LEÃO - PORTuGAL

Comunidades Autónomas
2008 (Jan/Julho) 2009 (Jan/Julho) % Total 2009 Variação  (%)

Exp. Cheg. Exp. Cheg. Exp. Cheg. Exp. Cheg.

Castela e Leão 590 364 502 316 6% 8% -14,9% -13,1%

Fonte: Comercio.es; Unid.: Milhões de euros

“A forte concentração 
industrial, superior à média 
espanhola, tanto geográfica 
como sectorialmente, é 
determinante para os fluxos 
comerciais da região de 
Castela e Leão.”

Relações com Portugal
Os fluxos comerciais entre a comunidade 
de Castela e Leão e Portugal têm vindo 
a aumentar nos últimos anos. De acordo 
com os dados do ICEX (Instituto do Co-
mércio Externo espanhol), em 2008, as 
exportações de Castela e Leão para Portu-
gal atingiram 984 milhões de euros, con-
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tra importações do nosso país no valor de 
659 milhões de euros, obtendo uma taxa 
de cobertura de 149 por cento.

Globalmente, em 2008, Portugal ocu-
pava a segunda posição como cliente 
de Castela e Leão, com uma quota 
de mercado de 10,2 por cento, e o 5º 
lugar enquanto fornecedor, com uma 
quota de 7,4 por cento do total. 

Ao nível do relacionamento comercial 
entre Portugal e as Comunidades Au-
tónomas espanholas, no mesmo ano, 
Castela e Leão foi o 5º cliente (quota de 
7,1 por cento) e o 7º fornecedor (quota 
de 5,9 por cento) de Portugal.

Afectadas pela crise económica inter-
nacional, as vendas de Castela e Leão 
a Portugal atingiram os 502 milhões 
de euros de Janeiro a Julho deste ano, 
o que traduz uma quebra de 14,9 por 
cento face ao mesmo período de 2008. 
Por seu lado, as exportações portugue-
sas para Castela e Leão caíram 13,1 por 
cento no período em análise, cifrando-
se em 316 milhões de euros.

No entanto, em termos de tendência 
estes valores correspondem a cerca de 
metade do que se verifica para as impor-
tações espanholas totais com origem em 
Portugal, as quais registam um decrésci-
mo de 28,1 por cento nos primeiros sete 
meses do ano, segundo o ICEX.

Entre os principais produtos exportados 
por Portugal para Castela e Leão, em 
2008, destacam-se: equipamento, com-
ponentes e acessórios de automóvel, 
publicações periódicas, produtos semi-
manufacturados de alumínio, mobiliário 
para o lar, produtos siderúrgicos, maté-
rias-primas e semi-manufacturados de 
plástico, conservas vegetais, preparados e 
conservas de carne, madeiras e frutos ole-
aginosos, que no conjunto representaram 
57 por cento do total das vendas portu-
guesas a esta Comunidade espanhola.

Os principais produtos vendidos por 
Castela e Leão a Portugal, no ano 
passado, foram: automóveis, equipa-
mento, componentes e acessórios de 
automóvel, carnes frescas, produtos si-
derúrgicos, produtos de higiene pesso-
al, cereais, alimentos preparados para 
animais domésticos, pasta de papel e 
papel, bolachas, hortaliças e legumes 

frescos, o que representa 55 por cento 
do total das exportações desta Comu-
nidade para o nosso país.

No que se refere à presença portugue-
sa nesta Comunidade, dados do INE es-
panhol referem que 11,5 por cento dos 
portugueses registados em Espanha se 
encontram em Castela e Leão.

A nível empresarial e de acordo com os 
dados disponíveis no Centro de Negócios 
em Madrid, a Comunidade de Castela e 
Leão conta com 15 empresas espanholas 
com capitais portugueses, merecendo 
destaque a presença da Sonae Indústria 
– um dos maiores produtores mundiais 
de painéis derivados de madeira, com 
quatro empresas na região (Aserraderos 
de Cuellar, S.A., Ramafosa, Tableros Tra-
dema, S.L., Tafibra) – e da BA Vidro.

Oportunidades para  
as empresas portuguesas
Existe um forte relacionamento entre 
Portugal e Castela Leão em sectores 
tradicionais, nomeadamente o auto-
móvel e as máquinas e equipamentos, 
que devemos estreitar. A produção do 
veículo eléctrico da Renault em Valla-
dolid pode abrir novas potencialidades. 
Mas também devemos apostar em no-
vos sectores, como o aeronáutico, as 
novas tecnologias ou a logística. 

A crise económica que atravessa Es-
panha abre janelas de oportunidades 
para as empresas portuguesas. Neste 
momento, existem condições favorá-
veis para iniciar processos de aquisição 
de empresas espanholas, ou unidades 
de negócio, a um preço competitivo. 
As oportunidades de negócios podem 
surgir, sobretudo, ao nível das médias 
e médias/grandes empresas, em quase 
todos os sectores de actividade.

É evidente que em sectores mais afec-
tados directamente pela presente crise 
económica, como por exemplo o imo-
biliário/construção, materiais de cons-
trução, bens de consumo, agricultura 
e automóvel,  poderão existir melhores 
oportunidades. No entanto, a forte re-
tracção do consumo, pelas suas conse-
quências, também abre possibilidades 
de negócio nas actividades relacionadas 
directamente com a venda a retalho. 

Centro de Negócios 
da AiCEP em Espanha
Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D 
28046 Madrid
ESPAÑA
Tel.:  +34 91 761 72 00  

(Comércio e Investimento) 
+34 91 761 72 30 (Turismo)

aicep.madrid@portugalglobal.pt 

mailto:aicep.madrid@portugalglobal.pt
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A cooperação entre Portugal e Cas-
tela e Leão é profícua em iniciativas, 
sobretudo desde a adesão simultânea 
de Portugal e da Espanha à então Co-
munidade Europeia. Importa sublinhar 
que o interesse de Castela e Leão pelo 
relacionamento com Portugal está con-
sagrado no Estatuto de Autonomia 
da Comunidade, que refere expressa-
mente a cooperação com as regiões 
portuguesas com as quais a une uma 
“estreita ligação geográfica, histórica, 
cultural, económica e ambiental”.

No quadro da cooperação entre ad-
ministrações, a Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do 
Norte e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
de Portugal constituíram Comunidades 
de Trabalho com Castela, desenvolven-
do esse trabalho através dos Gabinetes 
de Iniciativas Transfronteiriças.

Diversos projectos estão em curso des-
de a segurança rodoviária, o combate 
a riscos naturais e tecnológicos, a coo-
peração para acções de protecção civil 
integrada, equipamentos, prevenção 
de incêndios ou acções de protecção 
do meio ambiental. De destacar o 
projecto MIT - Mobilidade, Inovação 
e Território, que pretende dinamizar o 
eixo internacional Irun – Portugal, arti-
culando os portos de Aveiro e Figueira 
da Foz com as infra-estruturas rodo e 
ferroviárias que os ligam a Espanha e 
ao resto da Europa e que atravessam 
as duas regiões, atraindo novas activi-
dades económicas, potenciando novas 
polarizações industriais, dinamizando 
as cidades, criando serviços com maior 
valor acrescentado, promovendo o tu-
rismo, incentivando a inovação e o de-
senvolvimento tecnológico.

CASTELA E LEÃO
COOPERAÇãO PROFíCUA  
COM PORTUGAL
>POr ÁLvArO dE mENdONçA E mOurA, EmbAixAdOr dE POrtuGAL Em EsPANhA 

Na cooperação com o Norte de Portu-
gal, o cluster Turismo merece um par-
ticular destaque. Diria que é essencial, 
sobretudo na região do Douro, recurso 
partilhado por ambas a regiões. O pro-
jecto “Terras de Fronteira e Vale do Dou-
ro” procura promover a conservação e 
difusão conjunta do património históri-
co, cultural e natural das duas regiões e 
valorizar este espaço integrado no Patri-
mónio Comum da Humanidade.

As regiões de Trás-os-Montes e da Beira 
Alta partilham a linha de fronteira com 
esta Comunidade Autónoma espanho-
la, região com um território superior 
ao território português que se estende 
até próximo da fronteira com França. 

Para Portugal é um eixo fundamental 
de passagem das nossas mercadorias 
por via terrestre destinadas ao centro 
da Europa. E Portugal, para Castela é 
também uma porta de acesso ao Atlân-
tico e uma via de saída natural das suas 
mercadorias destinadas ao transporte 
marítimo, através dos portos de Lei-
xões, Aveiro e Figueira da Foz. Não por 
acaso Castela tem um destacado papel 
nas redes logísticas e inclui o nosso 
país nesses planos: um dos exemplos é 
a rede CyLog, que estrutura dois dos 
seus corredores até Leixões e até ao 
porto de Aveiro.

As infra-estruturas rodoviárias entre 
Portugal e Castela são hoje muito 
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Área: 94.225 km2 (Portugal 92.090 km2)

População: 2,56 milhões, 5,5% total 
nacional (2008) (Portugal: 10,6 milhões)

Distribuição do PIB: 5,3% do PIB 
espanhol (2008)

PIB per capita: 23.361 euros, 97,3% da 
média nacional de Espanha, 10ª posição 
ranking (2008), (Portugal 15.639 euros) 

CASTELA E LEãO EM FICHA

madrid

Castela e 
Leão

Espanha

A BA Vidro adquiriu uma posição de controlo na Vilesa - Vidriera de León (Castela e 
Leão) em 1999. Recentemente, anunciou um investimento de 20 milhões de euros 
na melhoria da estrutura produtiva localizada em León. Este investimento está des-
tinado à reconstrução de um dos fornos da fábrica, prevendo-se também a remo-
delação do segundo forno no próximo ano, o que irá representar um investimento 
adicional de 10 milhões de euros.

De referir que esta empresa, o segundo maior fornecedor ibérico de embalagens 
de vidro, possui em Espanha outras duas fábricas, uma situada em Villafranca de 
los Barros (Badajoz, Comunidade Autónoma da Extremadura) e outra em Xinzo de 
Limia (Orense, Galiza).

BA Vidro

Competitividade: 8ª posição no ranking 
(Espanha)

Relações Económicas com Portugal

Comércio Externo (2008)

Exportação para Portugal:  
984 milhões de euros

Importação de Portugal:  
659 milhões de euros

Cobertura: 149% 

Castela e Leão é a 5ª Comunidade cliente 
de Portugal, (7,1% do total das vendas 
portuguesas a Espanha) e a 7ª Comunidade 
fornecedora (5,9% do total).

Portugal é o 2º cliente de Castela e Leão 
(quota de 10,2%) e o 5º fornecedor (quota 
de 7,4%).

Na Comunidade, há 15 empresas 
espanholas com capitais portugueses, cerca 
de 4,4% do total (Fevereiro, 2009).

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

boas, com a recente abertura da Pon-
te de Quintanilha, a ligação da A25 
portuguesa à A62 espanhola quase 
concluída e a recente adjudicação 
da auto-estrada Transmontana. Diria 
que falta um elemento importante 
que muito contribuirá para uma in-
terpenetração mais completa das li-
gações rodoviárias nestas regiões: a 
ligação por auto-estrada entre Zamora 
e Quintanilha entroncando na futura 
auto-estrada Transmontana. No trans-
porte ferroviário as ligações são ainda 
susceptíveis de melhoria, tendo ambos 
os países em estudo a possível ligação 
entre Aveiro e Salamanca por alta ve-
locidade ferroviária. As infra-estrutu-
ras de transporte, que são essenciais 
em ambos os lados da fronteira para 
permitir a fluidez das deslocações de 
pessoas e mercadorias e para a gera-
ção de negócios, estão assim numa 
fase de rápida melhoria.

A proximidade geográfica é um factor 
importante e parece estar a ser me-
lhor aproveitado por Castela, já que 
Portugal é o segundo destino das suas 
exportações, com uma quota de 10,2 
por cento, ao passo que Portugal ocu-
pa apenas o 5º lugar nas importações 
de Castela. Será certamente possível 
que as empresas portuguesas sejam 
mais competitivas nesta Comunidade, 
que tem a França (38,5 por cento das 
importações) e a Alemanha (11,7 por 
cento) como principais fornecedores.

Faz todo o sentido que Portugal suba 
neste ranking. A proximidade das re-
giões norte e centro portuguesas e o 
extenso tecido empresarial que aqui se 
encontra tem em si o potencial para 
aumentar as nossas exportações para 
Castela. As condições de infra-estrutu-
ras estão criadas, a cooperação entre 
administrações é total, exige-se dos 
nossos empresários uma visão estraté-
gica para investir no mercado ibérico.

No apoio a essa visão, a AICEP dispõe 
de um conhecimento aprofundado do 
mercado e das suas potencialidades, das 
empresas portuguesas já instaladas em 
Castela e será, certamente, um aliado 
indispensável para todos os empresários 
que pretendam iniciar ou potenciar o 
seu investimento nesta Comunidade. 





Localizada no sudoeste do continente 
europeu, a Comunidade Autónoma de 
Castela e Leão está situada na sub meseta 
setentrional da Península Ibérica e ocupa 
uma área de 94.224 quilómetros quadra-
dos, sendo não só a região mais extensa 
de Espanha, como também uma das mais 
amplas de todo o continente europeu.

A sua situação geográfica é privilegia-
da: limítrofe com outras nove regiões 
espanholas, é igualmente considerada 
a passagem fronteiriça para o norte de 
Portugal, convertendo-se assim numa 
área estratégica para o comércio entre 
o sul da Europa e o resto do continente 
e garantindo a proximidade do empre-
sário a outras regiões e mercados.

Castela e Leão é Europa: concorre, em 
igualdade de condições, com as regi-
ões mais prósperas da união Europeia, 
alcançando um regime de convergên-
cia de 97 por cento sobre o rendimento 
comunitário.

Castela e Leão é progresso: um desen-
volvimento que se traduz na criação de 
localizações industriais e parques tecno-
lógicos, apostando na investigação e ino-

CASTELA E LEÃO 
UMA COMUNIDADE ABERTA
>POr CArLOs mArtíN tObALiNA, dirECtOr GErAL dA iNdústriA dA JuNtA dE CAstELA E LEãO

vação; espaços preparados para receber 
projectos de investimento vindos do exte-
rior, demonstrando que estamos perante 
uma comunidade aberta ao mundo.

que esta região esteja presente nos 
principais mercados internacionais.
 
Aliada a este moderno tecido industrial, 
a Comunidade de Castela e Leão conta 
com uma extensa rede de infra-estrutu-
ras, fazendo desta região um importante 
ponto nevrálgico de comunicações.

A dimensão geográfica coloca esta Co-
munidade numa magnífica posição es-
tratégica; próxima de Madrid, torna-se 
assim numa região chave para o desen-
volvimento dos intercâmbios na zona 
sul ocidental do mercado europeu.

Do ponto de vista económico, Castela 
e Leão tem vindo a registar uma evolu-
ção francamente positiva. Em relação 
ao PIB, e de acordo com a evolução 
dos últimos anos, evidencia-se um 
crescimento superior ao da média es-
panhola e europeia.

Paralelamente, e acompanhando o seu 
crescimento económico, verifica-se um 
desenvolvimento sem precedentes no 
que diz respeito às suas infra-estruturas. 
uma moderna rede de auto-estradas liga 
Castela e Leão às principais capitais euro-

“Castela e Leão é Europa: 
concorre, em igualdade de 
condições, com as regiões 
mais prósperas da união 
Europeia, alcançando um 
regime de convergência 
de 97 por cento sobre o 
rendimento comunitário.”

Castela e Leão é qualidade: uma re-
gião que se destaca pela produção 
agro-alimentar, baseada em matérias-
primas de uma qualidade excepcio-
nal. Igualmente, os seus vinhos fazem 
concorrência aos melhores néctares do 
mundo, gozando os seus alimentos de 
reputação internacional. 

Por outro lado, sectores tais como o do 
automóvel, químico, metalúrgico, mo-
biliário e maquinaria contribuem para 
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peias e espanholas. Por outro lado, esta 
Comunidade é um dos principias eixos 
do tráfego ferroviário espanhol, eixo este 
ampliado pelo aparecimento das linhas 
de alta velocidade, que unem Madrid e 
Segóvia em 20 minutos e Valladolid em 
menos de uma hora, desdobrando-se 
posteriormente em dois eixos que ligam 
todo o noroeste à capital espanhola.

A energia é outro factor a considerar. 
Castela e Leão é o segundo maior en-
clave energético nacional, tanto pelo 
seu volume de produção, como pela 
diversidade dos seus recursos. Esse 
volume de produção traduz-se numa 
redução de custos, permitindo igual-
mente um fácil acesso às fontes de 
abastecimento. Convém destacar o 
compromisso da região para com o de-
senvolvimento e aplicação das energias 
renováveis e a consequente criação de 
novas unidades de energia alternativa, 
tais como a solar e a eólica.
 
Os custos de mão-de-obra em Castela e 
Leão são considerados bastante compe-
titivos, se comparados com os de outras 
regiões espanholas. De referir igualmente 
os índices mínimos de abstenção laboral 
e a existência de paz social permanente, 
resultado da concertação proporcionada 
pelo governo regional. 

A Comunidade de Castela e Leão conta 
com mais de 320 parques empresariais. 
Como complemento à oferta existente 
neste domínio, a Junta de Castela e Leão 
desenvolveu um Plano de Localização In-

dustrial que amplia a disponibilização de 
espaço para empresas nas zonas em que 
a procura de solo é mais intensa. 

A crescente procura de espaços tecno-
lógicos adequados para empresas de 
sectores de alto valor acrescentado é 
coberta através de uma sociedade de 
capitais públicos, denominada Parques 
Tecnológicos de Castela e Leão.

Com os seus três parques tecnológicos 
(Valladolid, León e Burgos) em diferen-
tes graus de desenvolvimento, a Junta 
de Castela e Leão pretende criar as in-
fra-estruturas necessárias para apoiar a 
criação de emprego qualificado na re-
gião em sectores estratégicos.

Esta Comunidade conta umas excelen-
tes infra-estruturas de suporte à inova-
ção. A rede de centros tecnológicos de 
Castela e Leão dispõe de mais de 700 in-
vestigadores que procuram dar soluções 
tecnológicas a empresas de sectores tão 
estratégicos como o automóvel, aero-
náutico, agro-alimentar, da biotecnolo-
gia ou da sociedade da informação.
 
A posição predominante da indústria 
em Castela e Leão pertence ao sector 
automóvel, o qual representa, actu-
almente, mais de um terço do Valor 
Acrescentado Bruto regional. A posi-
ção privilegiada desta Comunidade a 
nível da energia supõe também uma 
alta percentagem sobre o total do VAB 
(mais de 20 por cento). 

Haveria igualmente que destacar o ele-
vado peso do sector agro-alimentar na 
região, assim como aquele que diz res-
peito a sectores tais como o das teleco-
municações, o químico-farmacêutico e 
os sectores de alto valor acrescentado, 
como a biotecnologia e a aeronáuti-
ca. Todos estes completam a estrutura 
mais significativa do tecido industrial 
da Comunidade de Castela e Leão.

Concluindo, há que referir que todos es-
tes sectores são o reflexo da aposta de 
iniciativas empresariais, as quais, desde 
o âmbito nacional e internacional, têm 
confiado nesta Comunidade como desti-
no dos seus projectos de investimento. 

www.jcyl.es

“Os parques tecnológicos 
de Castela e Leão não são 
apenas destino da localização 
de empresas tecnológicas, 
mas são também centros de 
inovação, assim como um 
pilar fundamental no que diz 
respeito ao desenvolvimento 
de id&i em Castela e Leão.” 

Os parques Tecnológicos de Castela e 
Leão não são apenas destino da loca-
lização de empresas tecnológicas, mas 
são também centros de inovação, assim 
como um pilar fundamental no que diz 
respeito ao desenvolvimento de ID&I 
em Castela e Leão. 

OPINIÃO - MERCADOS

// Novembro 09 // Portugalglobal32

http://www.jcyl.es/


MERCADOS

Portugalglobal // Novembro 09 // 33

A Comunidade Autónoma da Andalu-
zia tem um importante peso demográfi-
co e territorial no conjunto de Espanha: 
é a Comunidade com maior população 
(cerca de 7,5 milhões de habitantes) e é 
a segunda maior em extensão (87.597 
quilómetros quadrados). 

Estes parâmetros tornam-na também ex-
cepcional no contexto europeu: a Anda-
luzia supera 14 dos países membros da 
união Europeia em termos de extensão e 

A situação geoestratégica, a diversidade e a singularidade do seu território, aliadas ao 
potencial dos seus recursos humanos e às infra-estruturas e equipamentos económicos 
e tecnológicos ao serviço da inovação, fazem da Andaluzia um lugar atractivo para 
investir. Na região, há já cerca de duas dezenas de empresas de capitais portugueses, 
entre as quais a Cimpor, a delta Cafés ou a Ferpinta. No relacionamento comercial, 
Portugal é o 4º cliente da Andaluzia e o 10º fornecedor.

11 dos países em termos de população. 
A superfície da Andaluzia é semelhante à 
de países como a Áustria, Portugal, Re-
pública Checa ou Hungria, sendo a sua 
população muito aproximada à de países 
como a Áustria e a Suécia. 

A Andaluzia conta com um governo 
próprio, uma Câmara Legislativa e um 
Tribunal Superior de Justiça. Territorial-
mente, está organizada em oito provín-
cias (Almeria, Cádis, Córdova, Grana-

da, Jaén, Huelva, Málaga e Sevilha) e 
770 municípios. 

A estabilidade social e o quadro legal e 
fiscal, conjugados com outros factores 
complementares que facilitam, sustêm e 
animam a actividade económica fazem 
da Andaluzia um local idóneo para o de-
senvolvimento empresarial. O seu capital 
humano, a diversidade de ambientes geo-
gráficos com terrenos disponíveis para a 
instalação de empresas de qualquer sec-

ANDALUZIA
> POr PEdrO AirEs dE AbrEu, dirECtOr COOrdENAdOr dO CENtrO dE NEGóCiOs  

dA AiCEP Em EsPANhA
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tor, o sistema de incentivos, a qualidade 
de vida e o dinamismo económico são as-
pectos a ter em conta como valores que a 
Andaluzia adiciona durante o processo de 
tomada de decisões sobre os planos de 
investimento de empresas não locais. 

A Andaluzia tem a classificação de Região 
Objectivo 1 dentro da união Europeia, o 
que lhe permite dispor de um quadro 
próprio de incentivos ao investimento, 
para além dos incentivos que se aplicam 
a todo o território espanhol, sendo am-
bos compatíveis e complementares.

A Comunidade andaluza, diferentemen-
te de outras regiões de Espanha, dispõe, 
em quase todas as suas províncias, de 
terrenos industriais a preços competiti-
vos. Adicionalmente, encontra-se dispo-
nível um importante conjunto de ajudas 
suplementares que incentivam a criação 
de emprego e a formação específica ne-
cessárias para responder à procura. A ní-
vel de recursos humanos, a existência de 
mão-de-obra qualificada é uma constan-
te na Andaluzia, região que se destaca 

pela importância da juventude na estru-

tura da população.

tes no sentido de se dotar das infra-es-
truturas, de equipamentos de inovação 
e tecnologia que lhe permitam aumen-
tar a competitividade da sua economia 
e favorecer a convergência ao nível das 
principais regiões europeias. 

Esta Comunidade conta com uma boa 
rede de infra-estruturas de comunica-
ções que a articula não só interiormen-
te, mas também a interliga com o resto 
da Espanha, a Europa e o mundo. 

Relevo para os seis aeroportos civis, 
três deles de importância internacio-
nal: o de Málaga, que serve mais de 
12 milhões de passageiros por ano, o 
de Sevilha, que possibilita o trânsito 
de mais de quatro milhões de passa-
geiros por ano, e o de Almería. Perto 
destes, estão os aeroportos de Jerez 
de la Frontera, Granada e Córdova. 
Com 851 quilómetros de costa, a An-
daluzia possui o maior porto marítimo 
no que se refere a terminal de conten-
tores de Espanha e do Mediterrâneo, 
o de Algeciras.

“A Andaluzia tem a 
classificação de região 
Objectivo 1 dentro da 
união Europeia, o que lhe 
permite dispor de um quadro 
próprio de incentivos ao 
investimento.”

A sua rede de universidades públicas e 
privadas, de escolas de negócios e mais 
de 300 centros de formação técnica 
não universitária, conjuntamente com 
um índice de população activa impor-
tante, constituem o suporte de um 
mercado laboral completo e diversifica-
do, no qual as empresas podem satis-
fazer as suas necessidades de recursos 
humanos a custos competitivos.

Nos últimos anos, a Comunidade Autó-
noma andaluza faz esforços importan-
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Destaque, igualmente, para as vanta-
gens competitivas face às demais re-
giões para a instalação e o desenvolvi-
mento de novos negócios, como sejam 
a sua localização estratégica, o clima de 
negócios positivo, os recursos humanos 
qualificados e a disponibilidade de ter-
reno industrial, bem como um sistema 
regional de incentivos eficiente.

Dispersa por toda a geografia andaluza 
encontra-se uma rede de parques tecno-
lógicos, parques industriais, pólos quí-
micos e centros logísticos com terreno 
disponível, que facilitam a instalação de 
qualquer tipo de actividade produtiva ou 
de serviços a custos competitivos.

Relações económicas  
com Portugal
Nos primeiros sete meses de 2009, as 
exportações da Andaluzia para Portu-
gal atingiram 769 milhões de euros e 
as importações 346 milhões de euros.

Em 2008, Portugal ocupou o 4º lugar 
como cliente e o 10º lugar como for-

necedor da Andaluzia, com quotas de 
mercado de 8,8 por cento e 3,3 por 
cento, respectivamente.

Por seu lado, os maiores fornecedores de 
Portugal em Espanha foram as Comu-
nidades da Catalunha (24,2 por cento), 
Madrid (16,5 por cento), Galiza (14,7 por 
cento) e Andaluzia (9 por cento). Assim, 
ao nível das trocas comerciais de Portugal 
com as Comunidades Autónomas espa-
nholas, no ano 2008, a Andaluzia foi o 
4º cliente e o 4º fornecedor de Portugal.

Para a Andaluzia, Portugal exportou, 
em 2008, um conjunto diversificado de 
produtos como cobre e derivados, quí-
mica orgânica, produtos siderúrgicos, 
gorduras e azeites vegetais, cimento, 
gesso e cal, matérias-primas e semi-
manufacturados de plástico e madei-
ras, em valor equivalente a 50 por cen-
to do total exportado.

Por seu lado, no mesmo ano, os princi-
pais produtos vendidos pela Andaluzia 
ao nosso país foram o azeite, os pro-
dutos semi-manufacturados de cobre 
e seus derivados, combustíveis e lubrifi-
cantes, hortaliças e legumes frescos, car-
nes frescas, sementes e matérias-primas 
e semi-manufacturados de plástico.

BALANÇA COMERCIAL ANDALuZIA - PORTuGAL

Comunidades Autónomas
2008 (Jan/Julho) 2009 (Jan/Julho) % Total 2009 Variação  (%)

Exp. Cheg. Exp. Cheg. Exp. Cheg. Exp. Cheg.

Andaluzia 844 571 769 346 9% 9% -8,9% -39,3%

Fonte: Comercio.es;   Unid.: Milhões de euros

“Esta Comunidade conta 
com uma boa rede de infra-
estruturas de comunicações 
que a articula não só 
interiormente, mas também 
a interliga com o resto 
da Espanha, a Europa e o 
mundo.”

Ao nível das trocas comerciais de Por-
tugal com as Comunidades Autóno-
mas espanholas, em 2008, os princi-
pais clientes foram a Galiza (22,9 por 
cento do total), Madrid (16,6 por cen-
to), Catalunha (16 por cento) e a An-
daluzia (9,8 por cento). Estas quatro 
Comunidades representam 65,3 por 
cento das vendas totais de Portugal a 
Espanha, ou seja, cerca de 6 mil mi-
lhões de euros.
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A nível do investimento, actualmente, 
há 19 empresas espanholas de capitais 
portugueses na Andaluzia. Entre estas 
contam-se os investimentos da Cimpor 
na região – refira-se que a empresa por-
tuguesa é a segunda maior cimenteira 
da Península Ibérica, graças também à 
sua expansão em Espanha –, da Sovena 
e da Delta Cafés no ramo alimentar e 
da Ferpinta no sector metalomecânico.

Refira-se ainda que o ambiente de tra-
balho e as condições de vida na Comu-
nidade andaluza foram alvo de notícia 
em publicações como a FDI Magazine, 
que seleccionou a Andaluzia como a 
primeira região onde investir em Es-
panha e a terceira região europeia em 
qualidade de vida e qualificação de re-
cursos humanos no seu ranking 2000-
2005. Estas condições foram valoriza-
das positivamente por empresas de pa-
íses da união Europeia, Estados unidos 
e Japão, que instalaram as suas sedes 
ou centros produtivos na Andaluzia. 

A estrutura económica actual da An-
daluzia baseia-se na convivência de 
sectores, tanto tradicionais como emer-
gentes, com grande potencial de cresci-
mento, sendo a estes últimos que o go-
verno regional da Comunidade dedica 
actualmente os seus melhores esforços 
no sentido da sua promoção e desen-
volvimento. Pela sua especial relevância, 
cabe citar os seguintes sectores:
 
Agro-indústria: a Andaluzia é uma 
referência mundial nas tecnologias de 
agricultura intensiva e sob plástico e de 
processamento posterior da produção, 
com especial relevância na engenharia 
genética de sementes e plantas, tecno-
logias do ciclo integral da água para 
utilização agrícola, cultivos hidropóni-
cos, equipamento de estufas, plásticos 
agrícolas, etc.

Biotecnologia: com origens muito en-
raizadas na actividade agrícola e gana-
deira, o sector da biotecnologia encon-
tra-se actualmente diversificado para 
outros campos, com especial destaque 
para as ciências da saúde, sendo de re-
alçar que é a região espanhola pionei-
ra na investigação com células-mãe. A 
actividade das empresas do sector está 
concentrada na produção agrícola (60 
por cento), nas ciências da saúde e ge-
nética (30 por cento) e melhoramento 
de processos (10 por cento).

Aeronáutica: a Andaluzia é a única re-
gião espanhola onde o fabrico de com-
ponentes e a montagem de aviões tem 
sido uma constante histórica, de que 
é exemplo a sua participação em pro-
gramas como o do AIRBuS A380, ou o 
futuro A350, assim como o novo avião 
de transporte militar A400M. 

Energias renováveis: a Andaluzia, pelas 
suas especiais características orográficas e 
climáticas e com o impulso da sua capaci-
dade de inovação no sector das energias 
renováveis, especialmente a fotovoltaica, 
a eólica, a solar térmica e a biomassa, é 
uma referência a nível mundial tanto na 
utilização destes tipos de energia como 
na tecnologia de equipamentos e instala-
ções para a sua produção.

Tecnologias de informação e comu-
nicação (TIC): a instalação de um im-
portante número de empresas nacio-
nais e internacionais com centros de 
I&D em TIC dedicadas ao desenvolvi-
mento de software ou hardware, dese-
nham o panorama do dinamismo que 
este sector tem na Andaluzia. 

É ainda de sublinhar o impulso que é 
dado por outros sectores, tais como as 
indústrias de actividades ambientais e os 
serviços, em especial os relacionados com 
o turismo ou a indústria química, também 
com um grande potencial na região. 

Sectores com potencialidades

Centro de Negócios 
da AiCEP em Espanha
Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D 
28046 Madrid
ESPAÑA
Tel.:  +34 91 761 72 00  

(Comércio e Investimento) 
+34 91 761 72 30 (Turismo)

aicep.madrid@portugalglobal.pt 

mailto:aicep.madrid@portugalglobal.pt
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A crise económica que atravessamos vai 
permitindo depurar algumas ilusões no 
desenvolvimento da actividade econó-
mica, nomeadamente as que resultam 
da vontade de internacionalização das 
empresas de pequena e média dimen-
são, muito influenciadas pelas fortes ta-
xas de crescimento que se verificam em 
mercados longínquos, como a China.

Se é certo que neste século as empresas 
devem pensar globalmente, devem fazê-
lo também não esquecendo os merca-
dos de proximidade, onde custos de im-
plantação, de transporte e, factor essen-
cial, proximidade cultural podem tornar 
atractivos esses mercados mais próximos 
da sede original das empresas.

Espanha é, naturalmente, para as empre-
sas nacionais um mercado apetecível e 

ANDALuZIA
POTENCIAL POR ExPLORAR
>POr ÁLvArO dE mENdONçA E mOurA, EmbAixAdOr dE POrtuGAL Em EsPANhA 

que não pode ser menosprezado. As nos-
sas empresas já o perceberam há muito 
tempo, daí que este seja desde há anos o 
primeiro destino das nossas exportações.

Muito marcado pelo desenvolvimento 
das autonomias, o mercado espanhol 
contém ainda um enorme potencial de 
crescimento para as nossas empresas. A 
Andaluzia, comparativamente com ou-
tras comunidades autónomas, é ainda 
um mercado largamente por descobrir. 
Com uma dimensão semelhante à do 
território português e uma extensa linha 
de fronteira com Portugal, uma popula-
ção superior a 8 milhões de pessoas e 
um PIB per capita superior ao português, 
nada justifica que se mantenha ainda no 
4º lugar de destino das exportações na-
cionais, representando apenas cerca de 
10 por cento das vendas em Espanha.

O paradigma da fronteira, com a ade-
são dos dois países à união Europeia, 
inverteu-se: a fronteira é e deve ser vis-
ta como um espaço de permeabilidade 
entre os mercados. Esta via de acesso 
deverá estimular os nossos empresários 
a estudar com atenção a Andaluzia, 
um mercado que lhes proporcionaria 
uma dimensão semelhante à que dis-
põem no mercado português.

Num encontro que promovi com em-
presários andaluzes em Sevilha, foi 
patente que em muitos sectores o 
empresariado andaluz já descobriu o 
mercado português. Por exemplo, na 
produção de azeite, os empresários 
andaluzes têm investido massivamente 
na aquisição de terrenos e no plantio 
de oliveiras no Alentejo. E recordo uma 
intervenção de um empresário que, 



MERCADOS

Portugalglobal // Novembro 09 // 39

Área: 87.597 km2 (Portugal 92.090 km2)

População: 8,20 milhões, 17,8% total 
nacional (2008) (Portugal: 10,6 milhões)

Distribuição do PIB: 13,7% do PIB 
espanhol

PIB per capita: 18.507 euros, 77,0% da 
média nacional espanhola (Portugal 15.639 
euros)

Competitividade: 17ª posição no ranking 
de Espanha

Relações Económicas com Portugal

Comércio Externo (2008)

Exportação para Portugal: 
1.487 milhões de euros

Importação de Portugal: 
903 milhões de euros

Cobertura: 
165% 

A Andaluzia é a 4ª Comunidade cliente de 
Portugal, (9,8% do total das vendas a Espanha) 
e também a 4ª Comunidade fornecedora 
(9,0% do total).

Portugal é o 4º cliente da Andaluzia (quota de 
8,8%) e o 10º fornecedor (quota de 3,3%).

Investimento:

IDPE Investimento português bruto: 
0 milhões de euros, 0,0% do total.

IDE Investimento Directo bruto:  
58 milhões de euros, 5% do total, 4ª posição

Na Andaluzia, há 19 empresas espanholas 
com capitais portugueses, cerca de 5,6% 
do total (Março, 2009)

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

ANDALUZIA 
EM FICHA

madrid

Andaluzia

Espanha

recem ser referidos: o ANDALBAGuA, 
território e navegabilidade do Guadia-
na, que consiste numa estratégia de or-
denação transfronteiriça em torno do 
rio Guadiana, bem como em permitir 
a sua plena navegabilidade enquanto 
eixo de desenvolvimento de toda a re-
gião; o GuADITER, que promove o de-
senvolvimento turístico estruturado das 
regiões de fronteira; e o PIDETRANS, 
Plano Integral para o Desenvolvimen-
to Empresarial Transfronteiriço, que 
pretende fomentar o desenvolvimento 
e a criação de emprego de qualidade, 

além de referir a crescente facilidade 
de relacionamento com a administra-
ção portuguesa, através das medidas 
de redução da burocracia promovidas 
pelo Estado, considerava que um fac-
tor fundamental era a proximidade cul-
tural e a capacidade de diálogo entre 
duas realidades sociais e económicas 
muito próximas e que não se encontra-
va num projecto de internacionalização 
em nenhum outro país. De facto, a 
proximidade da língua e um modo de 
fazer negócio semelhante tornam am-
bos os mercados, andaluz e português, 
estimulantes para a internacionalização 
das empresas dos dois países.

criar infra-estruturas de apoio ao em-
preendedor, desenvolver mecanismos 
de cooperação transfronteiriços ao ní-
vel da cooperação público-privada e a 
cooperação empresarial, incentivar a 
modernização do conjunto produtivo 
e favorecer o crescimento das econo-
mias locais numa rede cooperativa e 
centrada no aumento da riqueza e do 
emprego. O reforço das relações em 
vários planos, desde a coordenação 
das infra-estruturas rodoviárias e ferro-
viárias, passando pela cultura, pela co-
operação ambiental ou pela gestão dos 
recursos hídricos, abre o caminho para 
um estímulo à actividade económica. 

A AICEP dispõe de recursos humanos 
com conhecimento de décadas do 
mercado espanhol e das suas autono-
mias, com uma atenção especial para o 
potencial da Andaluzia e deve ser vista 
como um excelente aliado na vontade 
dos empresários portugueses em des-
cobrir o mercado andaluz. 

O relacionamento entre Portugal e a 
Junta da Andaluzia é hoje excelente. 
Por exemplo, recentemente concre-
tizou-se um projecto de vários anos, 
com a entrega a Portugal de um lince 
ibérico criado na Andaluzia, que ante-
cederá a cedência de mais exemplares. 
Actualmente o Gabinete de Iniciativas 
Transfronteiriças Alentejo/Algarve e An-
daluzia promove três projectos que me-



Contrariamente ao que muitos afir-
mam, tenho defendido que Portugal e 
Espanha são realidades diametralmen-
te diferentes. São diferentes na língua, 
no funcionamento, na mentalidade, 
na organização, na visão do mundo. E 
essa diferença é boa para ambos: é que 
não é geradora de incompatibilidades; 
antes pelo contrário, realça a comple-
mentaridade entre as duas realidades. 
Complementaridade geográfica, mas 
também complementaridade na visão 
do mundo: os espanhóis entendem a 
América Latina como uma realidade 
que não existiria sem a Espanha; e a 
Espanha como uma realidade que não 
existiria sem a América Latina. Os por-
tugueses pensam o mesmo, mas da 
África. Em comum têm a visão da Euro-
pa. Daí que me pareça que as relações 
entre Portugal e Espanha só ganham 
sentido quando levam a uma projecção 
conjunta das duas economias, ou das 
duas culturas a uma escala internacio-
nal, sobretudo multi-continental.

Vem-me isto à memória pelo anuncia-
do encerramento do Consulado Geral 
de Portugal em Sevilha e pela perda de 
um edifício que, além de ter uma utili-
zação gratuita por Portugal, é um dos 
melhores símbolos nacionais no estran-
geiro. E poderia ser uma plataforma 
de promoção de Portugal numa região 
fronteiriça e que atravessa um momen-
to de renovação económica.

A Andaluzia é hoje uma economia pujan-
te. Tem três sectores tradicionais, com di-
mensão e projecção mundial: o turismo, 
a agricultura e pecuária – com predomi-
nância do azeite, das frutas e do porco 
de pata negra – e os vinhos. E apostou 
recentemente na alta tecnologia como 
vector de transformação e moderniza-
ção da sua vida social e económica. Foi 
uma região fortemente beneficiada com 
os fundos comunitários, nomeadamente 
com os Fundos de Coesão. E tais fundos 
foram aplicados de forma exemplar, ten-

ANDALUZIA, A VIZINHA DE BAIxO
>POr JOsé ANtóNiO siLvA E sOusA, viCE-PrEsidENtE dA FuNdAçãO LusO-EsPANhOLA

do proporcionado até ao ano 2000 um 
aumento do rendimento médio per ca-
pita em cerca de 5 pontos percentuais 
(Cfr.: Simon Sosvilla-Rivero, El Impacto 
de los Fondos Europeos en la Economia 
Andaluza: 1989-2013, FEDEA, Madrid, 
2008, www.fedea.es)

rismo cultural em Sevilha, Córdova, Ron-
da e Granada; o turismo de Inverno em 
Granada / Serra Nevada, o enoturismo 
nas zonas de Cádis, sobretudo no Porto 
de Santa Maria e Jerez de la Frontera, e 
o agro-turismo disseminado por toda a 
Comunidade Autónoma.  

Relativamente à agricultura salientam-se 
o azeite, que tem particular importância 
na região de Córdova, hoje líder mundial 
de produção e engarrafamento; e as fru-
tas com especial peso na região de Alme-
ría. No que respeita à actividade vinícola 
tem a sua base na zona de Cádis, sobre-
tudo no Porto de Santa Maria e Jerez de la 
Frontera, onde famílias antigas dominam 
um negócio secular. Curiosamente, e tal 
como na região portuguesa do Douro, 
as principais empresas pertencem ainda 
a famílias de origem não espanhola: Os-
borne e Domecq de Inglaterra; Gonzalez 
Byass de França. Na pecuária destaca-se 
a produção de porco de pata negra na 
região de Jabugo (Huelva) e a sua trans-
formação e cura para produção de pre-
suntos e enchidos, sector onde também 
assumem a liderança mundial. 

“(...) as relações entre 
Portugal e Espanha só 
ganham sentido quando 
levam a uma projecção 
conjunta das duas 
economias, ou das duas 
culturas a uma escala 
internacional, sobretudo 
multi-continental.”

No sector do Turismo, a Andaluzia pro-
cura apresentar uma variedade e com-
plementaridade de produtos: o sol e mar, 
muito associado ao golfe e à náutica nas 
zonas de Málaga / Marbella e hoje tam-
bém de Cádis, Almería e de Huelva; o tu-

OPINIÃO - MERCADOS

// Novembro 09 // Portugalglobal40

http://www.fedea.es


As comunicações entre a Andaluzia e 
Portugal fazem-se por estrada e auto-
estrada Algarve-Huelva-Sevilha sendo 
possível a conexão a partir desta cidade, 
em estrela, por todo o território anda-
luz. Sevilha, Córdova e Málaga estão 
integradas na rede espanhola de alta 

“A Andaluzia é hoje uma 
economia pujante. tem 
três sectores tradicionais, 
com dimensão e projecção 
mundial: o turismo, a 
agricultura e pecuária - com 
predominância do azeite, 
das frutas e do porco de pata 
negra - e os vinhos.”

velocidade ferroviária, tardando o per-
curso entre a primeira daquelas cidades 
e Madrid cerca de duas horas e meia. A 
conexão ferroviária entre Sevilha e Huel-
va, em comboio normal, teve outrora 
um prolongamento até Ayamonte, o 
qual, actualmente, não está activo.

A nova estrutura económica, focaliza-
da nas novas tecnologias e no I&D tem 
como pilares os parques tecnológicos 
de Sevilha – Cartuja’93 – e de Málaga, 
e o Parque Aeronáutico AEROPOLIS de 
Sevilha, resultante da conjugação de 
esforços de 144 empresas de torneiros 
daquela região que se associaram for-
mando um dos pólos de construção do 
Consórcio EADS (vulgo Airbus).

A Comunidade portuguesa na Andalu-
zia está dispersa por todo o território 
daquela região autónoma, assumindo 
particular relevância os grupos de Se-
vilha e de Málaga. O grupo de portu-
gueses em Sevilha é muito activo, reu-
nindo-se sob a égide do Foro Portugal-
Andalucia, que promove eventos regu-
lares, e do Centro Cultural Lusófono 
de Sevilha, que tem sido um motor de 
promoção da língua e da cultura portu-
guesa em todo o território andaluz. O 
grupo de Málaga está muito concen-
trado na indústria hoteleira, sendo que 
muitas das grandes unidades locais são 
hoje geridas por quadros portugueses.

No que diz respeito às relações políticas 
e de economia sectorial entre a Andalu-
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zia e Portugal cabe dizer que estão mui-
to assentes no diálogo transfronteiriço 
com as regiões do Algarve e do Alen-
tejo. Esse diálogo tem revelado alguns 
desequilíbrios dada a força política da 
Andaluzia como Comunidade Autóno-
ma de Espanha e a sua dimensão terri-
torial e económica. Para além da pujan-
ça das suas empresas, dos seus grupos 
económicos, e da sua estrutura bancária 
própria (Cajas de Ahorros e Cajas Rura-
les). No entanto, a Junta da Andaluzia 
está empenhada em projectar as suas 
empresas e a sua imagem cultural por 
todo o território de Portugal.

Como poderá Portugal gerir a vizi-
nhança com esta realidade? Creio que 
Portugal tem a ganhar com a força da 
economia andaluza e pode tirar partido 
da proximidade geográfica. 

Ao nível do turismo, por exemplo, so-
bressaem grandes sinergias da junção 

“Ao nível do turismo, 
por exemplo, sobressaem 
grandes sinergias da junção 
do potencial cultural de 
sevilha ao potencial de lazer 
do Algarve.”

do potencial cultural de Sevilha ao po-
tencial de lazer do Algarve. Parece, as-
sim, útil para o sector turístico de ambos 
os países o desenvolvimento de pacotes 
complementares bilaterais conjugan-
do estes dois tipos de ofertas. A estes 
pacotes turísticos poderá começar a es-
tudar-se a junção do potencial turístico 

hoteleira para ser considerado um com-
plemento ao “sol e mar” algarvio e ao 
turismo cultural da Andaluzia.

Creio ser, também, de particular in-
teresse, em termos de transportes, o 
estudo da viabilidade de recriar a linha 
ferroviária entre Sevilha e Ayamonte, 
juntando-a, depois, à linha do Algarve, 
sobretudo ligando-a a Faro/Vilamoura.
A agricultura e pecuária de Portugal e 
da Andaluzia têm já mercados bem in-
tegrados, pelo que haverá apenas que 
gerir essa integração em termos de pro-
jecção internacional conjunta. As prin-
cipais propriedades agrícolas produtoras 
de azeite do Alentejo são pertença de 
investidores andaluzes e a maior empre-
sa engarrafadora e exportadora de azei-
tes da Andaluzia (Sovena) é pertença 
de um grupo português (Nutrinveste). 
No âmbito da produção de porco de 
pata negra e de presuntos e enchidos 
está definida uma região produtora que 
engloba uma parte de Portugal (zona 
de Barrancos) e uma parte de Espanha 
(zona de Jabugo/Huelva).

Já no que respeita à complementarida-
de económica na área dos parques tec-
nológicos parece haver alguma disfun-
ção entre os dois países. No entanto, 
uma correcta gestão dos interesses das 
universidades tecnológicas portugue-
sas no mercado da Andaluzia poderia 
trazer boas parcerias e vantagens para 
essas universidades. A este respeito 
parece lógica uma maior aproximação 
da Andaluzia com a região Centro de 
Portugal como forma de proporcionar 
um maior equilíbrio relacional.

Também com vantagens para as univer-
sidades e pólos tecnológicos e indus-
triais portugueses poderá ser a ligação 
ao parque aeronáutico Aeropolis, de 
Sevilha. Além de que, neste, se poderia 
potenciar a ligação aos aeroportos por-
tugueses de Faro e Beja como pistas de 
recuo nos voos experimentais.

Não faltam assim razões para uma 
maior aposta portuguesa na Andalu-
zia. E para a solidificação e unidade das 
comunidades de portugueses naquela 
região espanhola. 

 jass@fleweb.com

do lago do Alqueva. Ocorre que este 
lago não tem ainda (e pelos projectos 
já anunciados, não parece previsível que 
venha a ter em breve) disponibilidade 
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Até um passado recente, o conceito de 
segurança dizia respeito unicamente à 
segurança dos Estados face a ameaças 
externas representadas por outros Esta-
dos. E se ainda subsistem conflitos inte-
restaduais em várias partes do globo, a 
verdade é que, na actualidade, o con-
ceito se identifica mais com segurança 
das populações, tanto de países pobres 
como de países poderosos e economica-
mente desenvolvidos, do que com segu-
rança das fronteiras nacionais. Disso são 
exemplo os ataques terroristas, pratica-
dos bem no interior dos Estados, contra 
alvos norte-americanos (2001), estações 
de caminho de ferro de Madrid (2004) e 
o metropolitano de Londres (2005).

Com efeito, as principais ameaças à 
segurança humana são hoje represen-
tadas por catástrofes naturais (sismos, 
secas, tempestades, inundações, epi-
demias) ou outras onde está presente a 
influência do homem (alterações climá-
ticas, desastres nucleares, derrame de 
substâncias químicas ou tóxicas, confli-
tos militares, guerras civis, terrorismo, 
crises económicas, criminalidade nas 
suas diversas facetas, etc.).

As catástrofes naturais, muitas de-
las imprevisíveis e inevitáveis, surgem 
com alguma periodicidade e são, por 
vezes, mais mortíferas do que os con-
flitos armados. Recorde-se, a título de 
exemplo, a pneumónica, em 1918, que 
causou mais baixas do que a I Guerra 
Mundial, e os mais de 600 mil mortos 
e 2,4 biliões de indivíduos afectados 
pelas catástrofes naturais nos últimos 
dez anos. Também as alterações climá-
ticas provocadas pelo efeito de estufa 
são uma realidade que influenciará 
seguramente a qualidade de vida das 
gerações futuras se entretanto a co-
munidade dos Estados persistir na sua 
indiferença ecológica.

A UniversidAde, o bem-estAr 
económico e sociAl e A segUrAnçA
>Por Manuel de alMeida daMásio, adMinistrador da universidade lusófona

À mortandade provocada pelos conflitos 
militares interestaduais junta-se a violência 
das guerras civis, geralmente ainda mais 
mortíferas e sangrentas. Outro flagelo que 
assola as populações dos grandes centros 
urbanos é a criminalidade, sob a forma de 
assassínios, roubos, assaltos à mão arma-
da, carjacking ou homejacking desenvol-
vidos isoladamente ou por grupos orga-
nizados, e a acção dos grupos terroristas 
e das redes de tráfico de droga, de armas, 
de prostituição e de pedofilia.

Finalmente, em consequência da glo-
balização e da interdependência e de-

vido à multiplicidade e variedade de ac-
tores, às inúmeras formas de actuação 
e aos múltiplos e diferenciados impac-
tos, a segurança económica pode ser 
designada como segurança de rede, ou 
seja, o impacto de uma ameaça num 
qualquer ponto da rede tem repercus-
sões mais ou menos acentuadas em 
todos os seus componentes. Na verda-
de, as crises económicas afectam sem 
excepção as famílias e as empresas, 
sem discriminação de países. Assim, a 
segurança económica não se reduz à 
protecção do segredo comercial ou in-
dustrial face à concorrência, mas aten-
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“a segurança económica 
não se reduz à protecção 
do segredo comercial ou 
industrial face à concorrência, 
mas atende também a uma 
miríade de factores ligados 
à ecologia, à protecção dos 
recursos naturais, às migrações 
humanas, à competitividade e 
à concorrência internacional, 
à corrupção e à criminalidade 
organizada.” 

de também a uma miríade de factores 
ligados à ecologia, à protecção dos 
recursos naturais, às migrações huma-
nas, à competitividade e à concorrência 
internacional, à corrupção e à criminali-
dade organizada. Noutro plano, devido 
ao desenvolvimento das comunicações, 
na indústria do turismo, por exemplo, a 
simples publicitação da queda de uma 
falésia ou de um crime de característi-
cas particularmente graves tem poten-
ciais repercussões na atracção de turis-
tas no ano seguinte.

Ora, o tratamento de uma matéria tão 
vasta, com inúmeras e tão complexas in-
terdependências, só pode ser realizado, 
com algum grau de sucesso, com recur-
so a análises holísticas aos níveis estra-
tégico, operacional e táctico. Tal como 
não existe segurança total, também se 
nos afiguram difíceis análises globais 
que incorporem, em matéria de segu-
rança, todos os factores de influência; a 
incerteza é, pois, permanente. Este sim-
ples facto obriga-nos a desenvolver os 
conhecimentos e as competências que 
permitam lidar com os novos desafios 
colocados à segurança das sociedades. E 
é neste último âmbito que a Universida-
de é chamada a desempenhar um papel 
insubstituível. Dada a imprevisibilidade 
das catástrofes naturais ou provocadas 
pelo homem, torna-se necessário que o 
país disponha, para além das estruturas 
e dos equipamentos adequados, de re-
cursos humanos capazes de intervir em 
situações de urgência e emergência com 
o objectivo de salvar pessoas e bens e, 
assim, minorar o seu impacto.

Relativamente à criminalidade, na sua 
perspectiva mais lata, incumbe à Univer-
sidade estudar o fenómeno, assim como 
preparar quadros passíveis de compre-
ender a natureza e as causas do crime, 
a legislação, a eficácia das medidas po-
liciais e judiciárias e dos sistemas prisio-
nais. Com base nos conhecimentos ad-
quiridos, tais quadros deverão gizar solu-
ções e políticas concretas que permitam 
aos vários organismos da sociedade civil 
combater eficazmente a criminalidade.

As empresas, por sua vez, carecem 
de gestores de segurança que identi-
fiquem as vulnerabilidades relativas a 
instalações e equipamentos, à estrutu-

ra e organização, à espionagem, à situ-
ação económica, à quebra de imagem, 
à concorrência, à contrafacção, aos 
riscos industriais e ambientais, às ques-
tões laborais e regulamentares.

empresas, proceder a estudos que su-
portem cientificamente a definição das 
políticas de segurança. Foi com este 
objectivo que a Universidade Lusófo-
na organizou uma licenciatura e uma 
pós-graduação em Segurança e Higie-
ne no Trabalho e uma especialização 
em Segurança Alimentar. Foi dentro da 
mesma política que, este ano, criou o 
Instituto Superior de Estudos de Segu-
rança, que se dedica exclusivamente ao 
estudo do largo espectro das questões 
de segurança. Este último, associado 
a parceiros nacionais e internacionais, 
pretende contribuir para a introdução 
em Portugal de uma verdadeira cultu-
ra de segurança, isto é, que ultrapas-
se o patamar da simples produção de 
legislação e do seu cumprimento ou 
incumprimento, que não assente ex-
clusivamente no aparelho judiciário, 
que favoreça a prevenção, mais do que 
a repressão, do crime e que desperte as 
organizações empresariais para o en-
tendimento de que a segurança consti-
tui a sua linha de sobrevivência. 

Cabe também à Universidade, em co-
operação estreita com as instituições 
públicas e privadas, nomeadamente as 
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para além dos Negócios

Rabat, a Nova
antes uma capital administrativa ador-
mecida, que viveu anos na sombra da 
mítica e buliçosa casablanca, rabat 
– herdeira do protectorado francês que 
desejou fazer dela o farol da modernida-
de de marrocos, símbolo dos “homens 
novos que viram as costas ao passado” 
–, é hoje uma cidade laboratório do 
novo ciclo inaugurado por mohamed 
vi. rabat transformou-se e continua a 
transformar-se a um ritmo impressio-
nante, aumentando a sua população, os 
engarrafamentos e o seu interesse. 
sendo uma das cidades imperiais de 
marrocos, rabat é uma mistura úni-
ca da arquitectura árabe-mulçulmana 
(simbolizada pela medina) com a eu-
ropeia (visível nos bairros administrati-
vos e nos novos bairros de Hay ryad 
e agdal), com uma história diversa e 
cheia que vem desde o século Xii e cujo 
berço foi o promontório que guarda o 
estuário do rio Bouregreg. 
conhecidos antes pela sua cultura ca-
seira, introvertida, os r’batis (nome 
pelo qual são conhecidos os habitantes 
da cidade) passam, como aliás o resto 
das grandes cidades marroquinas, por 
uma alteração do seu estilo de vida, 
numa síntese, por vezes confusa para 
o observador estrangeiro, de moderni-
dade e tradição. assim multiplicam-se 
os eventos culturais e as actividades ao 
ar livre, conservando-se em simultâneo 
os hábitos ancestrais, como o canto do 
mouadin nos minaretes das mesquitas 
nos faz lembrar cinco vezes por dia. 

Tendo atraído os portugueses desde 
há muitos séculos, rabat tem sido, nos 
últimos anos, objecto de visita de ne-
gócios, raras vezes sendo escala para 
os turistas portugueses que visitam 
marrocos. pena, a rabat não faltam os 
motivos de interesse. 
para quem tiver um dia para gastar, ra-
bat oferece uma pluralidade de alter-
nativas. comecemos pela manhã por 
uma visita a chellah. ao lado do bairro 
administrativo, esta necrópole do sécu-
lo Xii vale a pena o desvio e, com um 
pouco de sorte, poderá voltar a passar 
ao fim da tarde para um recital ou um 
concerto (nos meses de verão, aprovei-
tando os festivais que enchem a cidade 
de musica e animação, como o Festival 
mawazine que atrai grandes vedetas 
da música internacional).
segue-se depois a obrigatória visita ao 
palácio real e suas imediações, uma gi-
gantesca estrutura amuralhada ocre, a 
mais representativa do período almo-
rávida (séc. Xii). embora esteja vedado 
o acesso ao interior, sempre se pode 
deleitar com as deslumbrantes facha-
das do complexo.
imperdível mesmo é uma passagem pelo 
kasbah das oudayas, construído também 
no séc. Xii e rodeado pelas muralhas que 
serviram para a defesa da cidade contra 
a rival salé, que foi um temível centro 
de piratas. Hoje é um lugar belíssimo, 
com as suas ruelas pintadas de branco 
e azul e portas coloridas que lhe dão um 
ar pitoresco. aproveitando uma ida ao 

jardim andaluz que está no centro das 
oudayas, impõe-se uma descida ao café 
maure para provar um delicioso chá de 
menta enquanto desfruta da vista des-
lumbrante do rio e de salé.
depois, para se imbuir do verdadeiro 
espírito da cultura local, uma passagem 
pela rue des consuls, em plena medi-
na, fará as delícias dos que gostam de 
compras, desde o artesanato tradicio-
nal marroquino até ao que a sua imagi-
nação o possa levar. 
para fechar a tarde, nada melhor que 
desfrutar da esplanada da mesquita Ya-
coub el-mansour, projectada para ser a 
maior do mundo. como vestígio desse 
sonho ainda subsiste a imponente Tour 
Hassan, num estilo inspirado na Kou-
toubia de marraqueche e na giralda 
de sevilha. Na mesma zona ergue-se o 
mausoléu mohamed v, local onde re-
pousam o pai da independência marro-
quina e os seus filhos moulay abdallah 
e o rei Hassan ii. 
Nenhum programa estaria completo sem 
uma escapadela gastronómica, num país 
que dispõe de uma rica tradição culiná-
ria, variada e saborosa. recomendamos o 
Zyriab (para uma refeição de luxo orien-
tal num local mágico e único). mas rabat 
tem ainda uma oferta plural de restau-
ração, que associa os sabores franceses, 
italianos e espanhóis aos tradicionais 
marroquinos, num equilíbrio perfeito de 
sabores mediterrânicos. a não perder!

Rede aiceP PoRtugal global

centro de Negócios do magrebe
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

aNálise de risco - país

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  clientes soberanos: aberta sem 
condições restritivas. outros clien-
tes públicos e privados: aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária. 

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).

M/L  aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. sector privado: caso a 
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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 
companhia de seguro 
de créditos, s. a.
direcção internacional

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

aNálise de risco - país

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

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 (preferência 
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.

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 exigência 
de carta de crédito irrevogável e/ou 
garantia de transferência. 

M/L  aberta caso a caso com exigência 
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 cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades 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.

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

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

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

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

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

arábia saudita
Barein
Brunei
chile
china •
eaUa

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

áfrica do sul •
argélia
Bahamas
Barbados
Botswana
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
Tailândia
Tunísia •

aruba •
Bulgária
colômbia 
egipto 
el salvador 
Fidji
Filipinas
Hungria •
letónia
roménia
rússia 
Turquia
Uruguai 

antilhas Holand. •
azerbeijão
cabo verde
cazaquistão
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./ago.
2009

Jan./ago.
Var.  

09/08

IDE bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 21,093 20.055 -4,9%

IDE desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 19.319 18.643 -3,5%

IDE líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 1.774 1.412 -20,4%

IDE Intra UE 25.477 28.333 29.672 27.951 18.258 17.615 -3,5%

IDE Extra UE 2.200 4.488 2.961 4.034 2.836 2.440 -13,9%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 86,6% 87,8% –

IDE Extra UE 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,4% 12,2% –

% total IDE bruto

iNvesTimeNTo direcTo com o eXTerior

IDPE bruto - Destinos 2009 Jan./ago. % total Var. 09/08 IDPE bruto - Sector 2009 Jan./ago. % total Var. 09/08

Espanha 23,8% 11,6% activ. Imobiliárias; Out. Serviços 69,8% -29,0%

PaLOP 7,9% 4,1% Construção 7,9% 37,4%

brasil 5,9% -69,4% activ. Financeiras 7,4% -58,8%

EUa 2,5% 9,4% Comércio 5,4% -23,0%

França 2,2% -64,3% Ind. transformadora 4,7% -33,1%

>priNcipais dados de iNvesTimeNTo (ide e idpe) e eXporTações.

INVEStIMENtO 
e EXPORtaçõES

IDE bruto - Origens 2009 Jan. / ago. % total Var. 09/08 IDE bruto - Sector 2009 Jan. / ago. % total Var. 09/08

França 19,1% 39,9% Comércio 35,5% 12,1%

Reino Unido 17,5% 7,3% Ind. transformadora 23,9% -30,9%

Espanha 13,7% 5,6% activ. Imobiliárias; Out. Serviços 23,6% -3,9%

alemanha 13,4% -36,5% actividades Financeiras 7,1% 56,2%

Suiça 4,5% -39,5% transportes; Comunicações 3,7% 21,9%

 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./ago.
2009 

Jan./ago.
Var. 

09/08

IDPE bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 6.525 4.640 -28,9%

IDPE desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 5.046 3.710 -26,5%

IDPE líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 1.479 930 -37,1%

IDPE Intra UE 6.613 6.312 10.203 6.752 4.173 3.019 -27,7%

IDPE Extra UE 3.168 3.516 4.632 3.346 2.352 1.621 -31,1%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 63,9% 65,1% –

IDPE Extra UE 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 36,1% 34,9% –

% total IDPE bruto
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eXporTações de BeNs e serviços

COMÉRCIO INtERNaCIONaL - bENS 2006 2007 2008
2008 

Jan./ago.
2009 

Jan./ago.
Var. 09/08
Jan./ago.

Var. 09/08 
Jan./Set.E

Exportações bens 34.511 37.589 37.961 26.237 20.005 -23,8% -22,8%

Exportações bens UE27 26.722 28.820 28.006 19.644 14.956 -23,9% -22,6%

Exportações bens Extra UE27 7.789 8.769 9.955 6.593 5.050 -23,4% -23,3%

Unidade: Milhões de euros        E - Estimativa

Exportações bens UE27 77,4% 76,7% 73,8% 74,9% 74,8% – –

Exportações bens Extra UE27 22,6% 23,3% 26,2% 25,1% 25,2% – –

Unidade: % do total

Exp. bens - Clientes 2009 Jan./ago. % total Var. 09/08 Exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Espanha 26,3% -28,3% angola 144 0,5

alemanha 13,3% -20,7% Venezuela 38 0,1

França 12,5% -19,8% Reino Unido -351 -1,3

angola 7,5% 10,7% Singapura -491 -1,9

Reino Unido 5,5% -24,1% França -615 -2,3

Itália 3,7% -24,5% alemanha -693 -2,6

Holanda 3,7% -14,5% Espanha -2.079 -7,9

Exp. bens - Produtos 2009 Jan./ago. % total Var. 09/08 Exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Máquinas; aparelhos 16,3% -33,9% Máquinas; aparelhos -1.670 -6,4

Veículos, Out. Mat. transporte 11,8% -26,8% Veículos, Out. Mat. transporte -865 -3,3

Metais Comuns 7,9% -33,4% Metais Comuns -798 -3,0

Vestuário 4,7% -44,9% Combustíveis Minerais -765 -2,9

Plásticos, borracha 6,2% -20,9% Plásticos, borracha -326 -1,2

 COMÉRCIO INtERNaCIONaL - SERVIçOS 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./ago.
2009 

Jan./ago.
Var.  

09/08

Exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 11.917 10.725 -10,0%

Exportações serviços UE27 9.634 11.344 12.970 13.352 8.939 7.985 -10,7%

Exportações serviços extra UE27 2.621 3.291 4.010 4.576 2.977 2.740 -8,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 75,0% 74,5% –

Exportações serviços extra UE27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 25,0% 25,5% –

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 Nov. 09 mai:Jan. 09 Nov:Jul. 09

PIb 0,0 -3,9 -3,0 : 0,4 -3,7 : -0,8 -2,8 : 0,8 -3,4 : 0,5 -2,7 : -0,6

Exportações bens e Serviços -0,4 -18,2 – -11,7 : -0,1 -14,7 : 1,7 -11,8 : 1,9 -13,1 : -0,9

Exp. bens- Extra UE 09 (Jan./Set) % total Var. 09/08 Exp. bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

angola 29,1% 7,3% angola 114 1,5

EUa 12,5% -33,0% Venezuela 65 0,9

Suiça 3,8% -4,2% Malásia -272 -3,6

brasil 3,2% -18,0% EUa -354 -4,7

argélia 2,9% 20,3% Singapura -571 -7,6

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

Feiras no 
esTrangeiro

aQUa-tHERM MOSCOW
Feira internacional de aquecimento, 
Ventilação, Refrigeração, equipamento 
Sanitário e tecnologia ambiental
local: Moscovo (Rússia)
data: 2 a 5 de Fevereiro de 2010
organização: Reed elsevier Rússia llc
www.aqua-therm-moscow.com

www.reedexpo.ru 

JUNWEX St. PEtERSbURG
Feira internacional de Joalharia  
e Relojoaria
local: São Petersburgo (Rússia)
data: 3 a 7 de Fevereiro de 2010
organização: Restec exhibition company
raspopina@restec.ru
www.restec.ru 

INtERGIFt
Feira internacional de brindes – Mesa, 
decoração, Promocional e artesanato
local: Madrid (espanha)
data: 4 a 8 de Fevereiro de 2010
organização: ifema
infoifema@infoifema.es
www.ifema.es 

SIMM
Semana internacional  
da Moda de Madrid
local: Madrid (espanha)
data: 4 a 6 de Fevereiro de 2010
organização: ifema
infoifema@infoifema.es
www.ifema.es 

HOGa NURENbERG
Feira de catering e Hotelaria
local: Nuremberga (alemanha)
data: 6 a 10 de Fevereiro de 2010
organização: Nurembergmesse
info@nurembergmesse.de
www.nuernbergmesse.de 

FOOD EXPO
Feira internacional de alimentação  
e catering
local: tripoli (líbia)
data: 7 a 10 de Fevereiro de 2010
organização: almutwaset expo
info@libyafoodexpo.ly
www.libyafoodexpo.ly 

SHOE
Feira internacional de calçado  
e Marroquinaria
local: Salzburgo (alemanha)
data: 7 e 8 de Fevereiro de 2010
organização: brandboxx Salzburgo
salzburg@brandboxx.eu
www.brandboxx.eu 

MEtaPRO
Salão internacional da Metalurgia
local: bruxelas (bélgica)
data: 9 a 12 de Fevereiro de 2010
organização: expo ad-Vice
fairs@expoadvice.com

www.expoadvice.com 

CIFF
Feira internacional de Moda  
e Marroquinaria
local: copenhaga (dinamarca)
data: 11 a 14 de Fevereiro de 2010
organização: bella center a7S
bc@bellacenter.dk

www.bellacenter.dk 

aMbIENtE
Feira internacional de decoração 
– utilidades domésticas,  
brindes e iluminação
local: Frankfurt (alemanha)
data: 12 a 16 de Fevereiro de 2010
organização: Messe Frankfurt
info@messefrankfurt.com

www.messefrankfurt.com 

SICUR
Feira internacional da Segurança
local: Madrid (espanha)
data: 2 a 5 de Março de 2010
organização: ifema
sicur@ifema.es

www.ifema.es 

INtERMaSZ
Feira internacional de Máquinas e 
equipamentos do têxtil e do calçado
local: Poznan (Polónia)
data: 4 a 6 de Março de 2010
organização: Poznan international Fair
info@mtp.pl

www.mtp.pl 

ISPO
Feira internacional de Vestuário 
desportivo e casual
local: Pequim (china)
data: 4 a 6 de Março de 2010
organização: MMg – Messe Munchen
reschke@ispo.com

www.ispochina.com 

PROtEXtILE DIGItaL
Salão internacional da indústria têxtil 
digital e Promocional
local: barcelona (espanha)
data: 4 a 6 de Março de 2010
organização: Fopren, S.l.

www.protextiledigital.com

www.fropen.es 
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http://www.messefrankfurt.com
mailto:sicur@ifema.es
http://www.ifema.es
mailto:info@mtp.pl
http://www.mtp.pl
mailto:reschke@ispo.com
http://www.ispochina.com
http://www.protextiledigital.com
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tHE CHILDREN`S CLUb
Feira de Vestuário infantil
local: Nova iorque (eua)
data: 7 a 9 de Março de 2010
organização: eNK Productions
enkshows@enkshows.com
www.enkshows.com 

tIRES & RUbbER
Feira internacional de Pneus e Produtos  
de borracha
local: Moscovo (Rússia)
data: 9 a 13 de Março de 2010
organização: Maxima exhibitions
maxima@maxima-expo.ru
www.interrubber.ru 

INPaCK
Salão internacional de embalagem
local: tunis (tunísia)
data: 10 a 13 de Março de 2010
organização: Sogefoires
info@sogefoires.com.tn
www.sogefoires.com.tn 

NatURaL StONE
exposição de Rochas ornamentais
local: londres (Reino unido)
data: 11 a 13 de Março de 2010
stoneshow@gmj.co.uk
www.stoneshow.co.uk 

EXPOVINa
exposição internacional de Vinhos
local: Zurique (Suíça)
data: 18 a 25 de Março de 2010
organização: expovina ag
expo@expovina.ch
www.expovina.ch 

aLIMENtaRIa
Feira internacional da alimentação  
e bebidas
local: barcelona (espanha)
data: 22 a 26 de Março de 2010
organização: alimentaria exhibitions
info@alimentaria.com
www.alimentaria.com 

MOSSHOES
exposição internacional de calçado
local: Moscovo (Rússia)
data: 22 a 25 de Março de 2010
organização: Mosshoes
22 a 25 de Março de 2010

NORDbYGG
Feira internacional da indústria  
de construção
local: estocolmo (Suécia)
data: 23 a 26 de Março de 2010
organização: Stockolmsmassan 
– Stockholm international Fairs
staff@stofair.se
www.stofair.se 

EUROGaStRO
Feira internacional de gastronomia  
e equipamentos de Hotelaria
local: Varsóvia (Polónia)
data: 24 a 26 de Março de 2010
organização: international Fairs Poland 
co. ltd.
info@mtpolska.com.pl

www.mtpolska.com.pl 

OWN HOME
Feira da construção
local: Helsinquia (Finlândia)
data: 25 a 28 de Março de 2010
organização: Helsinki Fair centre
info@finnexpo.fi

www.finnexpo.fi 

MOSbUILD
Feira internacional de equipamentos  
e Materiais para construção de edifícios
local: Moscovo (Rússia)
data: 6 a 9 de abril de 2010
organização: 

www.mosbuild.com 

www.ite-expo.ru 

WSWa – WINE SPIRItS
Feira internacional de Vinhos  
e bebidas esprituosas para inportadores  
e distribuidores
local: las Vegas (eua)
data: 6 a 8 de abril de 2010
organização: WSWa – Wine Spirits 
Wholesalers of america

www.wswa.org 

CaR + SOUND
Feira de Rádios para automóveis,  
alarmes e Sistemas de Navegação
local: colónia (alemanha)
data: 8 a 11 de abril de 2010
organização: Messe Sinsheim
info@messe-sinsheim.de

www.messe-sinsheim.de 

NatURaL PRODUCtS EUROPE
Feira de Produtos Naturais da europa
local: londres (Reino unido)
data: 11 e 12 de abril de 2010
organização: Full Moon events
info@naturalproducts.co.uk

www.naturalproducts.co.uk 

SaE
exposição internacional de tecnologia  
de engenharia automóvel
local: detroit (eua)
data: 12 a 15 de abril de 2010
organização: Sae – Society  
of automotive engineers
pkreh@sae.org

www.sae.org 

mailto:enkshows@enkshows.com
http://www.enkshows.com
mailto:maxima@maxima-expo.ru
http://www.interrubber.ru
mailto:info@sogefoires.com.tn
http://www.sogefoires.com.tn
mailto:stoneshow@gmj.co.uk
http://www.stoneshow.co.uk
mailto:expo@expovina.ch
http://www.expovina,ch
mailto:info@alimentaria.com
http://www.alimentaria.com
mailto:staff@stofair.se
http://www.stofair.se
mailto:info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl
mailto:info@finnexpo.fi
http://www.finnexpo.fi
http://www.mosbuild.com
http://www.ite-expo.ru
http://www.wswa.org
mailto:info@messe-sinsheim.de
http://www.messe-sinsheim.de
mailto:info@naturalproducts.co.uk
http://www.naturalproducts.co.uk
mailto:pkreh@sae.org
http://www.sae.org
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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

56

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
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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

MaLÁSIa/ Kuala Lumpur
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a propriedade industrial desempenha a 
função de garantir a lealdade da con-
corrência, pela atribuição de direitos 
privativos sobre os diversos processos 
técnicos de produção e desenvolvimen-
to da riqueza. 
dada a vertente prática que os auto-
res imprimem a esta publicação sobre 
marcas & patentes, o seu conteúdo é 
fundamental para quem diariamente 
lida com legislação e regulamentação 
relativas às marcas e patentes. Nesta 
medida, trata-se de um instrumento de 
trabalho actualizado sobre o direito da 
propriedade industrial, de fácil consulta 
e contendo os principais diplomas le-
gislativos nesta matéria, tanto a nível 
nacional como internacional.
como a marca e o desenho ou modelo 

autores:  José Luis arnaut, João Paulo 

Mioludo, Diogo Guia 

editor: texto

ano: 2009

BooKmarKs

o Balanced Scorecard (Bsc) é uma fer-
ramenta de gestão e implementação es-
tratégica, essencial à melhoria do desem-
penho das empresas e das organizações 
sem fins lucrativos, e embora sendo am-
plamente divulgado e utilizado com su-
cesso por empresas líder, multinacionais 
e entidades públicas de maior dimensão, 
o Bsc já é o instrumento estratégico de 
eleição das empresas e organizações de 
dimensão mais reduzida. 
esta é uma leitura obrigatória para os 
que desejam reforçar os seus conheci-
mentos sobre a mais actual metodolo-
gia de avaliação de desempenho e de 
implementação de estratégias, porque 
agrega uma apresentação teórica-prá-
tica completa do Bsc, apoiada na vasta 
experiência de gestão do autor.
este caracteriza e explica detalhada-
mente a metodologia Bsc, comparan-
do-a com o Tableau de Bord, os siste-
mas de Qualidade e outros modelos de 
gestão do capital intelectual. desvenda 
igualmente os passos que os gestores 
devem dar para serem bem sucedidos 
na implementação do Balanced Score-

MarCas e PaTenTes

card, exemplificando a flexibilidade do 
modelo, nomeadamente na gestão do 
desempenho ambiental e da respon-
sabilidade social. contém ainda uma 
análise inédita do Balanced Scorecard 
no contexto das pme.
Uma obra para docentes, investigado-
res, estudantes das áreas de gestão, 
economia e contabilidade e demais 
leitores interessados nestas temáticas, 
como empresários e gestores.
João russo, o autor, é licenciado em 
economia e mestre em contabilidade 
e Finanças pela Faculdade de economia 
da Universidade de coimbra, com es-
pecialização em “estratégia e Balanced 
scorecard”, tendo uma vasta experiên-
cia como director financeiro e adminis-
trativo e na gestão de empresas de mé-
dia e pequena dimensão, da indústria e 
serviços, em portugal e espanha.

autor:  João Russo

editor: LIDEL 

ano: 2009

BaLanCeD sCoreCarD
para pme e peQUeNas e médias iNsTiTUições

comunitários são hoje, a par dos res-
pectivos direitos nacionais, uma realida-
de incontornável, “numa Europa a 27 
faz cada vez mais sentido um regime 
unitário para os direitos privativos de 
propriedade industrial”, realça o pre-
fácio, pelo que a obra inclui os textos 
consolidados dos regimes jurídicos da 
marca e do desenho ou modelo comu-
nitários, assim como outra legislação 
internacional vária e essencial. 
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