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Um dos vectores fundamentais da 
economia de mercado, nomeada-
mente do Mercado Interno Euro-
peu, assim como da inovação e da 
competitividade das empresas por-
tuguesas, com especial relevância 
para a sua performance no contexto 
da internacionalização, passa por 
uma regulada e estimulante concor-
rência empresarial. É neste sentido 
que aponta a entrevista de Manuel 
Sebastião, presidente da Autoridade 
da Concorrência, a instituição que 
tem poderes de supervisão, regula-
mentação e sancionatórios, assegu-
rando deste modo a aplicação das 
regras da concorrência em Portugal. 

Contudo, o sucesso destas práticas 
depende da promoção e do enraiza-
mento de uma cultura da concorrên-
cia no tecido empresarial português, 
fundamentada não apenas na de-
monstração das suas virtudes legis-
lativas mas também nas vantagens 
competitivas decorrentes da sua 
adopção pelas empresas, incontor-
nável numa economia de mercado: 
estímulo da excelência e da eficácia, 
da inovação e da evolução tecnoló-
gica, bem como do aumento e di-
versidade da oferta junto dos con-
sumidores, com previsível aumento 
da capacidade de recuperação eco-
nómica e de (re)posicionamento nos 
mercados no cenário pós-crise. 

A Turquia é o mercado em foco nes-
ta edição, não só pela sua posição 
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O primado  
da concorrência

geopolítica e de charneira entre o 
Ocidente e o Oriente, mas também 
pela crescente liberalização do seu 
mercado e implementação de re-
formas económicas com o apoio da 
União Europeia e na perspectiva de 
um processo de futura adesão. Mer-
cado pouco expressivo por agora, 
mas com significativo potencial para 
Portugal, que já conta ali com con-
correntes mas também com a pre-
sença de empresas como a Cimpor, 
a Mota Ceramics e a Sparks, a con-
solidação das relações bilaterais e da 
cooperação entre empresas turcas e 
portuguesas, abrirá certamente para 
estas a porta para novos mercados, 
como sejam as repúblicas ex-sovié-
ticas da Ásia Central e os negócios 
com o Iraque – parceiro tradicional 
da Turquia – num previsível cenário 
de estabilidade. 

A inovação e o conhecimento são 
igualmente tópicos aqui abordados 
em artigo de opinião, pois consti-
tuem pilares sobre os quais assenta a 
sustentabilidade e concorrencialida-
de das empresas e dos países numa 
economia de mercado, especialmen-
te em tempo de crise. Na secção con-
sagrada às empresas, a Innovnano 
(Grupo CUF), a Nutricafés e a CPU 
Retail Architects são exemplos disso 
na óptica do crescimento interno e 
externo sustentado. 
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A actual crise global pode potenciar o proteccionismo e as práticas anticoncorrenciais, 
gerando um risco real para o sucesso dos esforços de harmonização fiscal, económica 
e social da União Europeia. É nesta medida que se torna fundamental compreender o 
papel e os limites da concorrência entre empresas e países, assim como a incontornável 
actuação de organismos públicos de regulação, como a Autoridade da Concorrência. 

CONCORRÊNCIA EMPRESARIAL 
GARANTE INOVAÇÃO, QUALIDADE  
E PREÇOS COMPETITIVOS
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“A concorrência é o esforço para conquistar aquilo que, ao mesmo 
tempo, outro também se esforça para conquistar” (Samuel Johnson)

A concorrência é transversal a todas as 
culturas e civilizações. Desde tempos 
imemoriais que homens e comunida-
des concorrem para fazer mais e me-
lhor, seja na guerra, na caça, no des-
porto, na afirmação e disputa de uma 
mercadoria ou, como acontece actual-
mente, na conquista de mercados ou 
no sucesso em matéria de carreiras 
profissionais. A concorrência assumiu 
vários comportamentos ao longo da 
história, estando actualmente toda a 
economia moderna construída em tor-
no da concorrência e dos seus meca-
nismos (auto)reguladores. O conceito 
de concorrência pressupõe a existência 
de um grande número de produtores 
que actuem livremente no mercado de 
um mesmo bem ou serviço, de modo a 
que tanto a oferta como a procura se 
dêem em condições de razoável equi-
dade, sem influência ilegítima, nomea-
damente sobre o preço do produto. 

Adam Smith, que é um dos pais do 
pensamento económico moderno e 
um adepto da livre concorrência, con-
clui que a concorrência não conduziria 
ao caos, ao contrário do que alguns 
pensavam, mas a uma ordem social 
espontânea, organizada e produtiva. 
Seja como for, nos últimos dois séculos 
os economistas tentaram compreen-
der de que forma as várias formas de 
concorrência actuam sobre a sociedade 
e de que modo a influenciam e condi-
cionam. Uma coisa é certa: os efeitos 
da concorrência são omnipresentes 
na vida económica moderna e no seu 
dinamismo. É a concorrência que de-
termina realidades como os preços e o 
consumo, os salários, a dimensão das 
empresas, as formas da organização, a 
inovação, os métodos de produção, as 
novas tecnologias, a qualidade do pro-
duto e a distribuição. 

A concorrência é, pois, um estado di-
nâmico do mercado, que estimula as 
empresas a investir e a inovar com a 
finalidade de maximizarem os seus 
ganhos e de optimizarem a utilização 

dos recursos de que dispõem. Em Por-
tugal, a actual Lei da Concorrência (Lei 
nº 18/2003) tem como objectivo o fun-
cionamento eficiente dos mercados, 
a repartição eficaz dos recursos e os 
interesses dos consumidores, na pers-
pectiva de garantir uma concorrência 
equilibrada face à consolidação de uma 
economia de mercado saudável.

to um sistema de concorrência como 
de cooperação, para que deste modo 
sejam alcançados os seus fins, sendo a 
concorrência produtiva uma importan-
te geradora de riqueza. Nesta medida, 
quando se processa dentro do respeito 
pelas regras jurídicas e pelos direitos 
do consumidor, a concorrência é posi-
tiva, promovendo a qualidade do pro-
duto e chegando mesmo a influenciar 
a baixa dos preços.

Pelas razões assinaladas, a política de 
defesa da concorrência é axial na eco-
nomia de mercado, nomeadamente do 
Mercado Interno Europeu, que assenta 
precisamente na concorrência entre em-
presas de todos os Estados-membros, 
o que permite o alargamento do leque 
de opções em termos de preferências 
de consumo. Neste sentido, a políti-
ca comunitária relativa à concorrência 
– que constitui o motor do sistema eco-
nómico comunitário desde 1958 – tem 
por objectivo favorecer e dinamizar a 
eficácia económica, criando crescentes 
oportunidades para a inovação e para 
o progresso tecnológico, ao mesmo 
tempo que evita e restringe eventuais 
práticas anticoncorrenciais, que trans-
gridem as regras do jogo do mercado 
e que deste modo acabam por afectar 
a transparência e a fluidez das trocas 
entre agentes económicos. 

“A política de defesa da 
concorrência é axial na 
economia de mercado, 
nomeadamente do Mercado 
Interno Europeu, que assenta 
precisamente na concorrência 
entre empresas de todos 
os Estados-membros, o que 
permite o alargamento do 
leque de opções em termos 
de preferências de consumo.”

Na realidade, na vida económica mo-
derna e na economia de mercado, o 
processo concorrencial estabelece e 
fixa os preços de todos os recursos 
produtivos desde o preço da matéria-
prima e das tecnologias até aos salários 
e ao acesso ao consumo. Contudo, a 
moderna economia de mercado é tan-
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Entre as várias categorias de concorrên-
cia, a “concorrência perfeita” – o ideal 
da economia dos nossos dias – verifi-
ca-se sempre que nenhum produtor 
pode influenciar o preço de equilíbrio 
do mercado, afectando negativamen-
te os respectivos níveis de oferta. Isso 
também significa que uma empresa não 
poderá aumentar os seus preços acima 
dos preços de mercado, pois nesse caso 
ela estaria a restringir as suas vendas, já 
que os consumidores preferem comprar 
mais barato aos seus concorrentes. As-
sim, define-se uma empresa em concor-
rência perfeita como aquela que pode 
vender todos os seus produtos ao preço 
estabelecido no mercado, maximizando 
os seus lucros marginais, grosso modo, 
nos custos totais de produção e dentro 
das regras do jogo da concorrência leal.

Contudo, este estado ideal da econo-
mia de mercado nem sempre se verifi-
ca, podendo-se então falar de “concor-
rência imperfeita”, que é o que acon-
tece se uma empresa puder influenciar 
significativamente o preço de mercado 
dos bens que produz, tornando-se um 
“concorrente imperfeito”. No entanto, 
também os concorrentes imperfeitos 
concorrem entre si utilizando uma alar-
gada variedade de comportamentos, 
que vão do desenvolvimento (da qua-
lidade dos produtos) até à publicidade 

(que tenta deslocar a curva da procu-
ra), passando pelo dumping. 

O caso extremo da imperfeição da con-
corrência imperfeita dá-se na situação 
de “monopólio”, quando um único 
produtor/vendedor tem controlo total 
sobre um produto ou serviço. Muito 

presa produza um bem ou um serviço 
em situação monopolística (monopólio 
natural). A diferença entre concorrência 
monopolística e concorrência perfeita é 
que na concorrência perfeita os produ-
tos concorrentes são iguais, enquanto na 
concorrência monopolística os produtos 
são claramente diferenciados. Porém, 
mesmo a actividade monopolista nunca 
se encontra completamente a salvo de 
ser atacado por concorrentes. 

Quando, num contexto económico, 
existem poucas empresas que podem 
influenciar em conjunto ou individu-
almente o preço de mercado numa 
certa actividade, o termo “oligopólio” 
é o indicado. Há situações de “oligo-
pólio em conluio”, quando o preço e 
a quantidade produzida se aproximam 
do monopólio. Contudo, na economia 
de mercado, o conluio é ilegal. 

As chamadas políticas antitrust foram o 
primeiro meio empregue pelos poderes 
públicos para limitar os possíveis abusos 
por parte das grandes empresas. Estas 
medidas visam proibir as práticas que 
levantam obstáculos ao funcionamento 
de uma sã concorrência e quebrar as es-
truturas monopolísticas (excessiva quota 
de mercado, práticas anticoncorrenciais 
e de conluio para a fixação de preços) 
ou evitando fusões que possam reduzir 
a concorrência. Estas e outras medidas 
tendem a evitar eventuais repercussões 
negativas no funcionamento dos merca-
dos e na afectação dos recursos. 

É nesta medida que o Estado tem um 
papel regulador dos mercados, asse-
gurando a sua concorrencialidade, na 
óptica de uma competição justa e leal 
entre as empresas que neles participam, 
assegurando, por outro lado, uma polí-
tica de apoio à modernização empresa-
rial, como sejam, entre outras medidas, 
o apoio e estímulo à capacidade de ino-
vação tecnológica e organizacional das 
empresas, promoção e apoio à qualifi-
cação dos gestores e quadros técnicos, 
financiamento da investigação funda-
mental, estabelecimento de parcerias 
de cooperação entre o Estado e o sector 
produtivo – empresas, universidades, 
politécnicos e outros centros de saber 
que disponham de conhecimento em-
presarialmente aplicável. 

“Define-se uma empresa em 
concorrência perfeita como 
aquela que pode vender 
todos os seus produtos 
ao preço estabelecido no 
mercado, maximizando os 
seus lucros marginais, grosso 
modo, nos custos totais de 
produção e dentro das regras 
do jogo da concorrência leal.”

embora os casos de único produtor da 
sua indústria sejam cada vez mais raros, 
verifica-se no entanto que as economias 
de escala ou a protecção governamen-
tal de uma actividade podem criar um 
destes casos, seja por imposição do le-
gislador (monopólio legal) ou por adap-
tação às características do mercado, o 
que conduz a que seja economicamente 
mais eficiente que apenas uma só em-
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A Autoridade da Concorrência, como regulador independente e com 
competências transversais a todos os sectores da economia, tem como 
missão principal zelar pelo cumprimento da legislação de defesa 
da concorrência, assim como fomentar a adopção de práticas que a 
promovam e contribuir para a disseminação de uma cultura e de uma 
política que assegure a aplicação das regras de concorrência em Portugal. 

Manuel Sebastião,
Presidente da Autoridade da Concorrência 

ConCorrênCia: 
AS REgRAS Do jogo



ENTREVISTA

Portugalglobal // Dezembro 09 // 11

“A Autoridade da Concorrência contribui 
para a produtividade das empresas através 
da defesa e promoção da concorrência, o 
que incentiva as empresas a adoptarem 
comportamentos concorrenciais e dinâmicos 
que reforçam a sua eficácia.”

Qual é a missão da Autoridade da Concorrência (AdC)?
A AdC é, nos termos dos seus estatutos, a instituição a quem 
compete assegurar a aplicação das regras e da política de 
concorrência em Portugal, tendo em vista o funcionamento 
eficiente dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e o 
interesse dos consumidores. Actua com base nos poderes 
de supervisão, sancionatórios e de regulamentação que a 
Lei lhe confere, nomeadamente em termos de controlo das 
operações de concentração e de investigação de práticas 
proibidas de concorrência ou abusos de posição dominante 
ou dependência económica. Por isso, a divisa da Autoridade 
da Concorrência é “servir a concorrência”.

Em termos práticos, como é que a AdC promove a 
concorrência na economia portuguesa, contribuindo 
assim para a produtividade das nossas empresas?
A Autoridade da Concorrência contribui para a produtivida-
de das empresas através da defesa e promoção da concor-
rência, o que incentiva as empresas a adoptarem comporta-
mentos concorrenciais e dinâmicos que reforçam a sua efi-
cácia. Dados empíricos revelam que a concorrência aumenta 
de modo significativo a produtividade das empresas.

A intervenção da AdC é essencialmente exercida quer 
através da investigação e sanção de práticas anticoncor-

gostaria ainda de referir uma outra actividade da AdC, que 
consiste na análise e acompanhamento de mercados. Per-
mite identificar factores de rigidez na estrutura competitiva 
dos mercados e desta forma esclarecer melhor como é pos-
sível intervir nestes mercados para corrigir eventuais distor-
ções ou reduzir barreiras à entrada de novos concorrentes. 

renciais, proibidas tanto no âmbito da nossa Lei da Con-
corrência como no âmbito do Direito Comunitário Euro-
peu, quer através do controlo de operações de aquisição e 
fusão de empresas. 

No que diz respeito ao combate às práticas anticoncorren-
ciais, a Autoridade da Concorrência elegeu como prioridade 
a luta contra os cartéis e outros tipos de concertações ilícitas 
entre empresas. Para além de serem uma das práticas mais 
lesivas da concorrência, contribuem para distorcer a afecta-
ção de recursos e diminuir a produtividade. 

Também o controlo de concentrações tem um papel impor-
tante em prevenir que, através de fusões ou aquisições, a 
estrutura de determinados mercados evolua para níveis de 
concentração elevados e, por essa via, determinadas em-
presas reforcem significativamente o seu poder de mercado, 
cujo abuso pode conduzir a aumentos de preços sem justifi-
cação económica, redução da variedade e da qualidade dos 
produtos oferecidos, diminuição do investimento/inovação, 
retracção da oferta, entre outros comportamentos negati-
vos para o consumidor.   

Assim, com a gestão dos instrumentos de política de con-
corrência ao seu dispor, contribui para criar as condições de 
concorrência necessárias ao estímulo da inovação, da evo-
lução tecnológica ao serviço das empresas e do aumento e 
diversidade da oferta. 

Mas dado que a AdC actua numa economia de mercado, em 
que os preços resultam do jogo da oferta e da procura, não é 
uma autoridade de preços; é sim uma autoridade que assegura 
que as condições em que se desenrola esse jogo da oferta e da 
procura são concorrenciais. Certo é que mesmo numa econo-
mia de mercado há sempre alguns preços que são regulados. 
Mas neste caso, a regulação de preços compete aos regulado-
res sectoriais, não à Autoridade da Concorrência.

Qual deve ser o papel do regulador da Concorrência 
perante a actual crise?
É importante que os consumidores já prejudicados pelo con-
texto económico vivido numa época de crise não sejam dupla-
mente penalizados por práticas restritivas de concorrência ou 
pela criação ou reforço de posições dominantes. Daí que a po-
sição da Autoridade da Concorrência seja a de não transigir no 
essencial e flexibilizar nas questões acessórias, em alinhamento 
com aquela que tem sido, também, a posição da Comissão 
Europeia. Um papel activo de uma autoridade de concorrência 
em tempo de crise é essencial para que a estrutura concorren-
cial do mercado não fique prejudicada, o que lesaria por si só a 
recuperação económica futura. 

Acha que uma melhor produtividade e 
competitividade das empresas portuguesas, a nível 
nacional, pode melhorar a sua performance a nível 
internacional, onde a pressão da concorrência é 
cada vez mais global, contribuindo assim para a 
internacionalização da nossa economia? 
Sem dúvida. Como já tive a oportunidade de referir, as em-
presas que não operam em ambientes concorrenciais são 
facilmente capturadas pela armadilha da ineficiência e não 
sobrevivem em ambientes competitivos. Em contrapartida, 
as empresas que actuam num mercado concorrencial pro-

“No que diz respeito ao combate às 
práticas anticoncorrenciais, a Autoridade da 
Concorrência elegeu como prioridade a luta 
contra os cartéis e outros tipos de concertações 
ilícitas entre empresas. Para além de serem 
uma das práticas mais lesivas da concorrência, 
contribuem para distorcer a afectação de 
recursos e diminuir a produtividade.”
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curam sempre inovar para competir melhor, donde a impor-
tância de mercados abertos e contestáveis. 

A concorrência a nível nacional reforça ainda a capacidade 
concorrencial das empresas nacionais no estrangeiro, pois 
pressiona as empresas a inovarem e a reorganizarem a es-
trutura de custos e obterem ganhos de produtividade, tor-
nando-as assim mais competitivas a nível internacional. 

De que modo a concorrência é um factor 
determinante para o crescimento económico do país 
e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos?
A política da concorrência permite contribuir para um melhor 
funcionamento das economias de mercado, estimula a concor-
rência entre empresas, fomenta a inovação e o bem-estar do 
consumidor, e promove o crescimento da riqueza nacional. 

Mais concorrência significa preços mais competitivos, 
maior diversidade e qualidade de produtos e serviços para 

importante. A liberalização dos mercados da energia em Por-
tugal ocorre em paralelo com a integração de mercados. A 
integração de mercados geográficos, presente no processo de 
construção do mercado interno da energia, significa alargar a 
escala a que se processa a concorrência. É, porém, um pro-
cesso longo e demorado. os esforços de integração ocorrem 
tanto no plano físico das infra-estruturas – e já houve progres-
sos importantes nesta matéria nos últimos cinco anos – como 
no plano legal das directivas – já vamos no terceiro pacote de 
directivas comunitárias – e acordos bilaterais internacionais. 

o MIBEL, na electricidade, e o MIBgÁS, no gás, podem dar 
contributos importantes para um aumento da concorrência, 
com efeitos positivos nos consumidores e na eventual re-
dução de assimetrias nos custos que as empresas nacionais 
enfrentam face às suas concorrentes externas. Hoje, quem 
concorre em Portugal, concorre igualmente em Espanha e 
esse é um benefício que decorre da liberalização ter sido as-
sumida em paralelo com a integração de mercados. Poder-
se-á, porém, afirmar, que o processo ainda não se encontra 
consolidado em definitivo. Para tanto, será necessário pros-
seguir com o que foi acordado pelos dois países em matéria 
de harmonização regulatória. 
 
Poderá vir a ser possível conseguir preços mais 
baixos para os consumidores e empresas e que 
se possa escolher livremente o fornecedor da 
electricidade e do gás?
Será importante diferenciar o conceito de preços competitivos 
daquele outro de preços baixos. os elementos que caracteri-
zam os mercados da energia apontam para a volatilidade de 
preços das fontes primárias de energia de origem fóssil – que, 
no caso nacional, são na sua totalidade importadas. Em 2008 
registaram-se máximos históricos de preços. Não é obrigatório 
que venham a crescer novamente com a mesma intensidade 
e rapidez, mas é uma possibilidade que não se deve excluir. 
Por outro lado, sobre o sector energético incidem importantes 
preocupações de natureza ambiental. o comércio de licenças 
de emissões de Co2 introduz pressões no sentido do aumen-
to dos preços da energia (e os custos da sua utilização). A 
incorporação crescente de fontes de energia renovável, pagas 
a preços mais elevados, introduzem igualmente pressões de 
aumento dos custos da energia para os consumidores. Por 
isso, é importante que nas políticas prosseguidas no sector 
energético sejam acauteladas as questões de custo-eficiência 
nas medidas adoptadas. 

Finalmente, convirá notar que a liberalização surge a par de 
outras políticas (e factores de origem externa) que influen-
ciam a factura paga pelos consumidores, pelo que nem 
sempre será fácil diferenciar qual o contributo particular 
da liberalização para os preços com que os consumidores e 
empresas são confrontados. No entanto, é possível afirmar 
que a concorrência exige, para além da liberdade de esco-
lha, a possibilidade de haver escolha. Por isso é essencial 
que a concorrência se afirme decisivamente no sector ener-
gético nacional. 

os consumidores, mais inovação e desenvolvimento do te-
cido produtivo nacional. 

Não é por acaso que na mais recente avaliação à economia 
nacional, divulgada em 2 de Dezembro de 2009, o Fundo 
Monetário Internacional acentuou a necessidade de um re-
forço da Lei da Concorrência como meio de promoção da 
competitividade e do crescimento da economia portuguesa.

As regras de concorrência modernas apareceram pela pri-
meira vez nos Estados Unidos da América, há mais de um 
século, e foram implementadas no contexto da União Eu-
ropeia há pouco mais de cinquenta anos, pelo Tratado de 
Roma. Presentemente, a nível mundial foram já adoptadas 
em mais de 100 economias. Para dar um exemplo que ilustre 
esta afirmação, fazem parte da Rede Internacional da Con-
corrência, um fórum internacional que reúne autoridades de 
concorrência de todo o mundo, 107 autoridades, provenien-
tes de 96 jurisdições a nível mundial. A pluralidade geográ-
fica e o contexto político das jurisdições representadas de-
monstram bem o consenso quanto à importância das regras 
de concorrência para a política económica de um país. 

Muitas empresas queixam-se dos elevados custos da 
energia em Portugal nomeadamente relativamente 
a Espanha o que torna os nossos produtos 
manufacturados menos competitivos nos mercados 
externos. Como vê o processo de liberalização dos 
mercados da electricidade e do gás em Portugal?
os preços da energia devem ser o mais competitivos possí-
veis e, a esse respeito, a concorrência pode dar um contributo 

“Como já tive a oportunidade de referir, as 
empresas que não operam em ambientes 
concorrenciais são facilmente capturadas pela 
armadilha da ineficiência e não sobrevivem em 
ambientes competitivos.”



ENTREVISTA

Portugalglobal // Dezembro 09 // 13

Como é que a AdC pode contribuir para tornar Portugal 
um destino atractivo para o investimento estrangeiro?
A existência de um level playing field é essencial para garan-
tir uma estabilidade de negócios que permita atrair o investi-
mento estrangeiro para Portugal. A criação de um ambiente 
propício ao investimento implica necessariamente, por um 
lado, uma política de concorrência que tenha em considera-
ção uma perspectiva de longo termo relativamente a investi-
mentos de grande escala e por outro, uma instituição forte, 
capaz de tomar decisões sólidas e em tempo útil.

empresas, que mais rapidamente poderão implementar as 
operações de fusão ou aquisição, e permite orientar recursos 
para a apreciação de operações de concentração que efecti-
vamente poderão suscitar preocupações concorrenciais.

Nas práticas restritivas de concorrência, devido a um grande 
backlog de casos e à complexidade de alguns deles, não 
obstante os progressos já realizados, ainda estamos longe 
de atingir o objectivo de ter em carteira apenas casos que 
não levem mais de 2 ou 3 anos a investigar e decidir. Espe-
ramos atingir este objectivo no ano de 2010.

A recuperação económica a nível mundial começa a 
dar os primeiros sinais positivos. No entanto, alguns 
analistas referem que a recuperação do comércio 
mundial será determinante para o crescimento 
económico mundial. Qual é a sua posição sobre o 
crescente aparecimento de medidas proteccionistas 
que podem colocar em causa esta recuperação? 
Esta crise ensinou-nos várias coisas. Uma delas foi a im-
portância da política de concorrência enquanto parte 
da solução para o problema. Não podemos esquecer as 
consequências do abandono da aplicação das regras de 
concorrência em períodos de crise económica. Estudos 
económicos comprovam que a suspensão da aplicação 
das regras de concorrência nos Estados Unidos durante a 
grande recessão dos anos 30, com a adopção do “Natio-
nal Industry Recovery Act” de 1933, assim como no japão 
durante a grave crise económica dos anos 90 do século 
passado, atrasaram a recuperação económica, tendo leva-
do à redução do consumo e do investimento. 

De facto, uma política de apoio a empresas em dificulda-
des que proteja ineficiências de gestão e dirija recursos 
para investimentos de baixo rendimento não contribui 
para a solução da crise económica. 

A Comissão Europeia tem tido uma intervenção importante 
e eficaz neste âmbito, através do mecanismo do controlo 

Daí que uma das preocupações da Autoridade da Concorrên-
cia, desde que o actual Conselho tomou posse, seja precisa-
mente a de encurtar os prazos de decisão e prioritizar a actua-
ção da Autoridade, quer em termos de controlo de concentra-
ções, quer em termos de práticas restritivas de concorrência. 

Por exemplo, a nível do controlo de concentrações, o esfor-
ço na celeridade na apreciação de operações notificadas, 
tem sido desenvolvido com sucesso, tendo conseguido, em 
2008, uma redução de 13,5 por cento do prazo médio de 
apreciação face às operações notificadas em 2007. Esta 
tendência de redução manteve-se em 2009. 

A celeridade no processo de análise do controlo das con-
centrações é importante porque minimiza os custos para as 

“A concorrência a nível nacional reforça ainda 
a capacidade concorrencial das empresas 
nacionais no estrangeiro, pois pressiona as 
empresas a inovarem e a reorganizarem 
a estrutura de custos e obterem ganhos 
de produtividade, tornando-as assim mais 
competitivas a nível internacional.“ 
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dos auxílios de Estado. Refira-se a rápida intervenção na 
aprovação de planos de auxílios ao sector bancário, que per-
mitiu assegurar a estabilidade do sistema financeiro, sem no 
entanto perder a perspectiva temporária destas medidas, 
intervindo agora a Comissão ao nível da reestruturação das 
instituições financeiras. A este propósito, é importante sa-
lientar que a Autoridade da Concorrência não tem compe-
tências próprias em matéria de auxílios de Estado.

Por outro lado, há que ter em mente que uma crise pode 
levar, a longo prazo, a um aumento da produtividade. Ao 
contrário do que acontece num período de crescimento 
económico, em que empresas ineficientes conseguem 
sobreviver e até crescer, em tempos de crise, as empre-
sas ineficientes tendem a sair do mercado. Este processo 
de selecção, que a teoria económica desde Schumpeter 
apelida de creative destruction, origina a prazo uma base 
produtiva mais forte, estimulando subsequentemente o 
crescimento da produtividade. 

A Autoridade da Concorrência vai organizar nos 
próximos dias 14 e 15 de Janeiro em Lisboa a sua 
III Conferência sobre o Direito e a Economia da 
Concorrência. Pode falar-nos sobre os objectivos 
da conferência, os temas que vão ser discutidos e 
também do público-alvo e dos sectores empresariais 
que pretende atrair?
Um dos vectores da actuação da Autoridade da Concor-
rência consiste numa forte presença internacional. Esta 
presença é guiada por dois objectivos principais: defender 

os pontos de vista e as posições da AdC nos fora interna-
cionais em que participa, nomeadamente quando estão 
em causa questões relacionadas com o mercado nacional 
e contribuir para a evolução das ideias e das políticas de 
concorrência, nomeadamente a nível europeu. 

Durante os dois dias da conferência, as discussões vão 
centrar-se em torno dos seguintes tópicos, que passo a 

descrever. o primeiro dia incidirá sobre mercados de dois 
lados, com principal enfoque para os meios de pagamen-
to, e os desafios que representam este tipo de mercados 
para o direito e a economia da concorrência. Terá lugar, 
igualmente, uma reflexão sobre mercados energéticos: 
como reconciliar a promoção da concorrência, a seguran-
ça de abastecimento e a protecção ambiental e haverá 
uma mesa redonda que fará uma reflexão sobre o balanço 
possível entre política económica e a promoção da defesa 
da concorrência em tempo de crise. 

“A criação de um ambiente propício ao 
investimento implica necessariamente, por um 
lado, uma política de concorrência que tenha 
em consideração uma perspectiva de longo 
termo relativamente a investimentos de grande 
escala e por outro, uma instituição forte, capaz 
de tomar decisões sólidas e em tempo útil.“
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Perfil 

Manuel Sebastião, presidente do Conselho da Autoridade 
da Concorrência, tomou posse a 25 de Março de 2008. Li-
cenciou-se em Economia pela Universidade Técnica de Lis-
boa em 1973. Concluiu o Doutoramento do 3º Ciclo em 
Planeamento Económico pela Universidade de Paris I, em 
1978, e o Doutoramento em Economia pela Universidade 
de Columbia, Nova Iorque, em 1986. Nasceu em Luanda, 
Angola, em 1949. Exerceu funções docentes em diversas 
fases da sua vida profissional, tendo sido professor do ISC-
TE, na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade 
Nova de Lisboa.

Foi Administrador do Banco de Portugal desde Fevereiro 
de 2000 e representante do Banco de Portugal no Comité 
Económico e Financeiro da União Europeia desde Setembro 
de 2000. Antes da sua nomeação para a Administração do 
Banco de Portugal, ocupava o cargo de Vogal do Conselho 
Directivo do Instituto de Seguros de Portugal (1999-2000). 
Foi Administrador do Banco de Fomento e Exterior (1992-
1996) e do Banco Borges & Irmão (1995-96), Chefe de ga-
binete do Ministro da Indústria (1979) e Adjunto do Minis-
tro da Indústria (1975). Foi ainda consultor do Banco de 
Portugal responsável pelo Planeamento (1996-1999), eco-
nomista do Fundo Monetário Internacional (1988-1992), do 
Banco de Portugal (1986-1988) e da Eurogestão – grupo 
CUF (1973-1975). 

o segundo dia da conferência será dedicado ao regime do 
abuso de posição dominante na Europa e condutas unila-
terais nos Estados Unidos da América, estando também 
em discussão o tópico propriedade intelectual e concor-
rência, em particular, no caso das indústrias de software 
e farmacêutica. 

Finalmente, será feita uma análise às consequências previ-
síveis dos recentes debates em torno do abuso de posição 
dominante na UE e às condutas unilaterais nos EUA a nível 
da acção das Autoridades da Concorrência, em ambos os 
lados do Atlântico. 

Haverá também a intervenção de um convidado de honra, o 
Chairman da “Competition Commission” do Reino Unido, 
Peter Freeman, que versará sobre os desafios do processo 
decisório de uma autoridade de concorrência. 

os oradores e moderadores convidados têm um elevado 
prestígio e reconhecimento internacionais. Em conjunto 
com os temas escolhidos, contribuirão certamente para que 
a III Conferência de Lisboa se assuma como uma das me-
lhores conferências de concorrência da Europa, capaz de 
atrair participantes nacionais e estrangeiros de alto nível 
profissional e académico, com uma forte representação do 
mundo político e empresarial, de reguladores, das instân-
cias judiciais, de profissionais forenses, da universidade e da 
comunicação social. 

Para finalizar: como é que gostaria que os nossos 
empresários vissem a Autoridade da Concorrência? 
Como é que eles podem beneficiar da vossa 
actividade? 
gostaria que os nossos empresários vissem e avaliassem 
a Autoridade da Concorrência pelos serviços que presta e 
pelo desempenho que revela no cumprimento da sua mis-
são. Essa missão consiste na defesa e promoção da con-
corrência em Portugal. Desta forma, defende e promove 
os interesses dos consumidores e o bom funcionamento 
dos mercados, ou seja, a competitividade das empresas, o 
investimento e a inovação.

Por isso, a AdC é uma instituição que actua com indepen-
dência, isenção e integridade; que decide com rigor e trans-
parência; que coopera exemplarmente com outras entida-
des, nomeadamente reguladores sectoriais e organizações 
internacionais; e que se relaciona de forma profissional com 
todas as partes interessadas. 

Autoridade da Concorrência
Av. de Berna, 19
1050-037 Lisboa
Telefone: +351 217 902 000 / Fax: +351 217 902 099

adc@autoridadedaconcorrencia.pt 

www.autoridadedaconcorrencia.pt 

mailto:adc@autoridadedaconcorrencia.pt
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt
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V Encontro EmprEsarial ibEro-amEricano

O V Encontro Empresarial Ibero-Ame-
ricano foi presidido, na cerimónia de 
inauguração, pelo Primeiro-ministro José 
Sócrates e pelo Presidente da República, 
Cavaco Silva, no acto de encerramento. 
Marcaram também presença, na abertu-
ra, o Ministro de Estado e das Finanças, 
Teixeira dos Santos, o Presidente da AIP, 
Rocha de Matos, e Enrique Iglesias, Se-
cretário-geral Ibero-Americano.

Três aspectos chave ficaram bem eviden-
ciados no decorrer do Encontro. Em pri-
meiro lugar, o papel incontornável que 
a inovação e o conhecimento desem-
penham no aumento da capacidade de 
crescimento, na melhoria da igualdade 
de oportunidades e na aceleração para 
se sair da crise, tanto em Portugal, como 
na generalidade dos países latino-ameri-
canos; em segundo, a importância de se 
dispor de uma estratégia de inovação a 

O V Encontro Empresarial Ibero-Americano, que decorreu no dia 29 de Novembro, no 
Centro de Congressos de Lisboa, teve como grandes temas a inovação e o conhecimento. 
Foi realizado à margem da Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, 
que abriu ao fim desse dia, com a agenda estrategicamente focada naqueles temas. Duas 
iniciativas de grande alcance e complementares com o objectivo de descobrir caminhos 
conjuntos para a necessária modernização económica e social.

longo prazo, acompanhada por um qua-
dro institucional estável, para que as polí-
ticas implementadas de apoio à inovação 
e ao conhecimento tenham sucesso; e 
em terceiro, a necessidade de alianças 
entre as empresas e o sector público, para 
que as apostas tanto na inovação como 
no conhecimento, se traduzam em maior 
bem-estar e prosperidade para todos.

A intervenção de José Sócrates teve o en-
foque inicial na globalização. Ao falar da-
quelas que entende serem as apostas es-
tratégicas para o futuro do país, cujo prio-
ridade imediata é a saída da crise, deixou 
claro que “este Encontro e esta Cimeira, 
para além de darem expressão a uma cul-
tura e a uma história comuns, provam que 
a aposta na inovação e no conhecimento 
é transversal aos países e aos povos que 
querem progredir, para que seja possível 
um futuro melhor para todos”.

O primeiro-ministro falou de um mun-
do em mudança, “onde não se pode 
ficar parado e onde o sucesso e o insu-
cesso se jogam com base no maior ou 
menor grau de conhecimento”. 

Referindo-se, em concreto, à crise que 
assola os mercados afirmou: “a recu-
peração económica impõe-se com mais 
conhecimento e mais educação. Por 
isso, a nossa agenda de médio prazo 
tem de incluir políticas para o sector 
público que respondam de imediato a 
estas apostas e onde um esforço mis-
to do Estado e das empresas cumpra o 
papel regenerador que deve ter”.

José Sócrates não perdeu também a 
oportunidade de realçar a importância 
do Plano Tecnológico e a sua capacida-
de de fazer mudanças em pouco tempo. 
Recordou, a título de exemplo, a balança 
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tecnológica positiva – “algo impensável 
em 2004” –, a liderança portuguesa no 
ranking de governo electrónico, o inves-
timento sempre a crescer em ciência, a 
facilitação na criação de empresas e a 
aprendizagem do inglês nas escolas.

O Encontro foi percorrido por um senti-
mento comum. Todos os representantes 
das várias instituições presentes (PNUD, 
OCDE, bancos, Nações Unidas e grandes 
empresas), mostraram um consenso ge-
neralizado acerca do papel da inovação 
como principal motor de desenvolvi-
mento, capaz de gerar e sustentar ciclos 
prolongados de crescimento.

Foi Enrique Iglesias, Secretário-geral ibero-
americano que, na sua intervenção, sinte-
tizou este espírito. Para ele, a inovação e o 
conhecimento têm uma dupla dimensão: 
“a nível micro, são essenciais para reduzir 
custos e aumentar a produtividade não só 
das empresas mas também das cadeias de 
valor, e a nível macro, permitem ganhar 
produtividade sustentável e chegar a taxas 
de crescimento satisfatórias”. Nas suas 
palavras, “a inovação e o conhecimento 
permitem melhorar de forma sustentável 
a distribuição dos ganhos, ampliar o mer-
cado e aumentar os salários”.

Perspectivas Económicas  
e Financeiras I
oradores: 
alicia barcena  
(Secretária-Geral, CEPAL)
rebeca Grynspan  
(Directora Regional para a América Latina e 
as Caraíbas, PNUD)
angel Gurria  
(Secretário-Geral, OCDE)

moderador:
Gerardo Ferrán 
(Presidente da CEOE, Espanha)

Perspectivas Económica  
e Financeiras II
oradores:
Francisco luzón 
(Administrador, Director-Geral para a Amé-
rica Latina, Grupo Santander)
pedro malan 
(Presidente do Conselho Assessor, Unibanco)
pedro Fernandes Homem 
(Administrador Executivo  
do Banco Espírito Santo)

moderador: 
luís alberto moreno  
(Presidente, Banco Inter-Americano  
de Desenvolvimento)

Eficiência e Inovação  
no Sector da Energia
oradores:
antónio brufau 
(Presidente, Repsol)
antónio mexia 
(Presidente, EDP)
alejandro bulgheroni  
(Chairman, Pan American Energy)

moderador: 
Gilberto marin 
(Presidente do Grupo Mabesa)

A Inovação na Sociedade  
da Informação
oradores:
José maria alvarez-pallete 
(Presidente Executivo, Telefónica  
Latino-América)
Emílio azcárraga 
(Presidente, Televisa)
maria Garaña
(Presidenta, Microsoft España)
Zeinal bava 
(CEO, Portugal Telecom)

moderador: 
roberto teixeira da costa 
(Membro do Conselho de Administração, 
Sul América)

programa do Encontro

Teve lugar nas instalações do ISCTE-IUL, 
entre 23 e 26 de Novembro, mais um 
programa de formação INOV Contacto, 
que contou com a presença do Ministro 
da Economia, da Inovação e do Desen-
volvimento, Vieira da Silva, na cerimónia 

de abertura. O programa, destinado 
a jovens licenciados com vocação para 
carreiras fora de Portugal, é promovido 
pela AICEP e oferece estágios internacio-
nais, com a duração de seis meses, em 
empresas e organizações multinacionais 
que actuam em mercados de interesse 
estratégico para o nosso país.

Também estiveram presentes o Secretá-
rio de Estado da Indústria e do Desen-
volvimento, Fernando Medina, e o pre-
sidente da AICEP, Basílio Horta, além 
do reitor do ISCTE, Luís Reto.

A acção contemplou quatro dias de for-
mação pluridisciplinar e abrangeu áre-
as tão distintas como a globalização, 
networking, caracterização de culturas 
nacionais, adaptação aos países de des-
tino, comunicação regional e marketing 
em contexto internacional, parcerias in-

ternacionais, oportunidades de negócio 
na China, Índia, Brasil e Europa Central, 
grandes empresas e PME. Dos trabalhos 
constaram ainda conferências, trabalhos 
de equipa e a participação de ex-estagiá-
rios que deixaram o testemunho das suas 
experiências nos mais diversos mercados.

Na sessão solene de encerramento, que 
culminou com a informação dos desti-
nos para cada um dos jovens licenciados 
que chegaram a finalistas desta edição 
do programa, marcaram presença o Se-
cretário de Estado da Energia e da Ino-
vação, Carlos Zorrinho, o presidente da 
AICEP, Basílio Horta e o reitor do ISCTE, 
Luís Reto. O orador convidado da sessão 
final foi o Professor Adriano Moreira. 

Call Center: 808 214 214
gestor.conteudos@networkcontacto.com
aicep@portugalglobal.pt

proGrama dE Formação inoV contacto
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Com o objectivo de promover o rela-
cionamento económico entre Portugal 
e a Extremadura espanhola realizou-
se, recentemente, em Mérida, o I Foro 
Luso-Extremenho, numa organização 
que contou com o apoio da AICEP e da 
Caixa Geral de Depósitos. No encon-
tro, que contou com a participação de 
cerca de 200 empresários de ambos os 
lados, discutiram-se as oportunidades 
de negócio no mercado ibérico.

Além do presidente da AICEP, Basílio 
Horta, a iniciativa contou com a pre-
sença do presidente da Junta da Ex-
tremadura, Guillermo Fernández Vara, 
que destacou a necessidade de serem 
respeitadas “as regras do jogo” no re-
lacionamento entre os dois países e da 
não criação de obstáculos ao desenvol-
vimento de potenciais negócios com os 
congéneres portugueses, ainda mais 
necessários no actual cenário de crise. 

Guillermo Fernández Vara recordou que 
na reforma do Estatuto de Autonomia 
de Extremadura é dedicado um capítu-
lo inteiro às relações com Portugal, vi-
sando estabelecer “uma estratégia de 
futuro e de trabalho comum” entre as 
duas partes, e que teve expressão na 
visita que realizou a Lisboa em finais de 
2008, onde se reuniu com as mais altas 
autoridades portuguesas.

Destacou ainda a “localização estra-
tégica” da Extremadura em relação a 
Portugal e vice-versa, lembrando que 
o comboio de alta velocidade irá apro-
ximar ainda mais as duas regiões, fi-
cando a Extremadura no centro de um 
triângulo que integra Madrid, Lisboa 
e Sevilha. “O importante”, disse, “é 
entender que a soma de um mais um 
não é igual a dois, mas a três”, porque 
sempre que a Extremadura e Portugal 
“deram a mão”, conseguiu-se um re-
sultado “excepcional desta soma”. 

Por sua vez, o presidente da AICEP des-
tacou a importância do mercado que 
Portugal e Espanha compartilham - o 
mercado ibérico, um “produto natu-

i Foro luso-ExtrEmEnHo 

ral” que surge da relação de ambos os 
países. Basilio Horta afirmou que Espa-
nha é um mercado prioritário para a 
economia portuguesa, sublinhando o 
papel das regiões fronteiriças da Extre-
madura, Galiza, Andaluzia e Castela e 
Leão neste relacionamento. 

Referindo que há 350 empresas por-
tuguesas em Espanha, o presidente da 
Agência disse que o país vizinho continua 
a ser o principal parceiro comercial de Por-
tugal, estando a assistir-se a um aumento 
da presença de empresas nacionais nas 
regiões transfronteiriças. Lembrando que 
Portugal é o primeiro cliente das exporta-
ções da Extremadura, Basilio Horta subli-
nhou que a região extremenha apresenta 
“óptimas condições” para o investimento 
português, quer pela sua posição geográ-

fica, quer pelas infra-estruturas disponí-
veis, quer ainda pelas afinidades próprias 
da proximidade. Referindo a necessidade 
da haver um “equílibrio de interesses” 
entre as duas regiões, disse ainda esperar 
que o Foro permita alcançar uma “maior 
cooperação” entre Portugal e a Comuni-
dade Extremenha.

Refira-se que este foi o primeiro de um 
ciclo de encontros empresariais subordi-
nados ao tema “Portugal Inovador – o 
Mercado Ibérico”, numa organização 
conjunta da AICEP e da CGD, que visa 
estreitar as relações entre os dois países. 
Para 2010, estão previstos novos encon-
tros em Madrid, Andaluzia, Castela e 
Leão e Vigo, dedicados aos sectores do 
turismo e ambiente, aeronáutica, tecno-
logias de informação e construção.
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Innovnano no futuRo  
DA inDúStRiA quíMicA

Antes de mais, deve-se afirmar sem 
reservas, que a innovnano já está no 
futuro da indústria química. importa 
saber, também, o que é a nanotecno-
logia, dizendo, desde logo, que é uma 
actividade transversal que pode estar 
presente em várias indústrias. compre-
ende a produção, caracterização e apli-
cação de nanomaterais com o objectivo 
de poder introduzir propriedades novas 
em produtos já existentes ou de desen-
volver novos produtos. 

A Innovnano pertence ao grupo CUF e é o resultado do know-how acumulado ao 
longo de décadas de actividade em diferentes sectores da indústria química e também 
a prova de que a inovação merece um olhar cada vez mais atento deste ícone da 
nossa indústria. A empresa prepara-se para estar na linha da frente da revolução da 
nanotecnologia, que está para chegar num futuro muito próximo.

uma das marcas distintivas da empresa 
é o seu posicionamento na nanotec-
nologia, igualmente caracterizado por 
uma abordagem transversal, tal como 
a actividade a que se dedica. André de 
Albuquerque, administrador da innov-
nano, refere que “por um lado, posicio-
namo-nos como um produtor de nano 
e micro partículas, em que a versatili-
dade do processo de fabrico permite 
fazer a síntese de um leque variado de 
materiais por oposição a outros pro-

cessos que apenas permitem sintetizar 
determinados materiais” e que, por 
outro, “também desenvolvemos e par-
ticipamos em projectos integradores 
cujo propósito reside na obtenção de 
materiais com propriedades específicas 
destinadas a determinadas aplicações 
em concreto”.

importa também dizer que a activi-
dade da innovnano é baseada num 
processo único e muito inovador, que 
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tem na sua génese as competências 
existentes na cuf, em várias áreas de 
actuação da indústria química. André 
de Albuquerque diz que “desde 2003 
que o grupo vinha a apostar no desen-
volvimento de um processo de síntese 
de micro e nano partículas com poten-
cial de aplicação num conjunto variado 
de indústrias como as energias renová-
veis, a aeronáutica e a aeroespacial, a 
automóvel, a construção, a medicina e 
a biomédica, cujo conceito já foi pre-
miado com a atribuição de diversas pa-
tentes internacionais”.

Recentemente, a innovnano estabe-
leceu uma parceria estratégica com a 
faculdade de ciências e tecnologia 
da universidade de coimbra (fctuc), 
para o desenvolvimento de uma tecno-
logia capaz de produzir energia eléctri-
ca limpa e sustentável, em alternativa 
ao silício, matéria-prima utilizada no 
fabrico de painéis solares. Para André 
de Albuquerque, “esta proximidade 
às instituições científicas enquadra-se 
na estratégia da Innovnano e é o re-
conhecimento de que existem cientis-
tas a trabalhar ao mais alto nível nas 
universidades e nas empresas portu-
guesas, sendo o nosso papel nesta par-
ceria, produzir as partículas de dióxido 
de titânio para o desenvolvimento de 
células solares inovadoras”. Mesmo 
no estrangeiro, a empresa privilegia a 
investigação em rede, apostando nas 
parcerias com universidades e outras 
instituições científicas.

outra aposta da innovnano foi a coloca-
ção da direcção comercial em Bruxelas, 
de onde são desenvolvidas e geridas as 
relações com os principais clientes inter-
nacionais (também em estreita colabora-
ção com a investigação e o desenvolvi-
mento, contribuindo com muitos inputs 
de mercado, valiosos para a concepção 
de novos produtos). toda a actividade 
produtiva está sedeada em Portugal, de 
onde os produtos são exportados, não 
se justificando por agora, diz André de 
Albuquerque, “a existência de infra-es-
truturas fabris noutros países”.

quanto ao tipo de clientes, o adminis-
trador clarifica que “a utilização de na-
nomateriais como forma de maximizar 
ou obter novas propriedades em pro-

ção quando se referem à nanotecnolo-
gia. fazem mesmo a comparação com 
outras revoluções, como as que resul-
taram da invenção do computador, do 
caminho-de-ferro ou do automóvel. De 
acordo com as projecções desses ana-
listas, em 2015, os produtos que serão 
utilizados da nanotecnologia deverão 
representar três triliões de dólares e 
cerca de 200 milhões de pessoas pode-
rão estar envolvidas.

A empresa conta actualmente com 
doze quadros com formação em quí-
mica, tendo cinco deles um grau aca-
démico superior à licenciatura.

Para além dos produtos habitualmente 
disponíveis, como a zircónia cúbica, a 
zircónia tetragonal e o óxido de zinco, 
a innovnano tem em curso projectos 
que visam o desenvolvimento de pro-
dutos para aplicações distintas na área 
da energia, da electrónica invisível, dos 
revestimentos, dos moldes, da aero-
náutica e da defesa. 

Innovnano
Materiais Avançados, SA
Av. 24 de Julho, 24
1200-480 Lisboa
tel.: +351 213 916 000

info@innovnano.pt 

www.innovnano.pt 

“a actividade da Innovnano é 
baseada num processo único 
e muito inovador, que tem na 
sua génese as competências 
existentes na CUF...”

ele, “a nanotecnologia não é algo que 
se cinja a uma indústria em particular 
mas a uma realidade transversal”, fez 
questão de reforçar.

Em muitos círculos académicos e cientí-
ficos, muitos analistas falam de revolu-

dutos existentes, ou criando novos pro-
dutos, é algo que assume um carácter 
de grande transversalidade”. Segundo 

mailto:info@innovnano.pt
http://www.innovnano.pt
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A nutricafés produz e comercializa os 
cafés das marcas nicola, chave d`ouro 
e inducci e registou, em 2008, um volu-
me de vendas de 36 milhões de euros, 
o que representou um crescimento de 
seis por cento face ao ano anterior, ten-
do a EBitDA (lucro operacional) cresci-
do 30 por cento no mesmo período.

A empresa tirou partido não só dos 
elevados ganhos de eficiência obtidos 
com o aprofundamento do processo de 
reestruturação interna, que incluiu mui-
tos cortes nos custos, mas também dos 
benefícios directos da fácil integração 
da Sopratutto café 2, uma empresa ad-
quirida em finais de 2007 e que detinha 
uma interessante carteira de cerca de 

A Nutricafés foi caso único no sector dos cafés em Portugal, com uma quota de 
mercado a crescer a dois dígitos no último ano. Na internacionalização, a estratégia 
assenta na entrada em novos mercados com estruturas próprias.

1.150 clientes no canal Horeca (sector 
da hotelaria e restauração), distribuídos 
por Lisboa, Porto, Braga e Algarve.

confirma que fomos a única empresa 
do sector a registar um crescimento 
de quota de mercado de dois dígitos 
no canal Horeca em 2008 e os indica-
dores referentes a este ano permitem 
projectar um aumento das vendas em 
cerca de sete por cento e um cresci-
mento da EBITDA de 10 por cento”. 
Ainda segundo o mesmo responsável, 
tem sido possível à nutricafés explorar 
a transferência operada no consumo 
de café do Horeca tradicional para o 
Horeca organizado e para o mercado 
doméstico, isto devido “à dinâmica 
imprimida por uma força de vendas 
cada vez mais ágil e competitiva em 
termos comerciais, capaz de aprovei-
tar o esforço da equipa de prospecção 

nutrIcafés cREScE  
EM MERcADo EStAgnADo

“Um recente estudo de mer-
cado da Nielsen confirma 
que fomos a única empresa 
do sector a registar um cres-
cimento de quota de merca-
do de dois dígitos no canal 
Horeca em 2008,(...)”

João Dotti, administrador executivo 
da nutricafés, sublinha que “um re-
cente estudo de mercado da Nielsen 
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Nutricafés
Rua das fontainhas, 70
Venda nova - 2700-391 Amadora
tel. +351 214 968 500

nutricafes@nutricafes.pt 

www.nutricafes.pt 

de mercado entretanto criada e con-
trariar a tendência de estagnação”.

neste momento, com o terceiro lugar 
no ranking dos torrefactores e dis-
tribuidores de cafés consolidado no 
mercado interno – com mais de 10 
por cento de quota – a aposta passa 
pela internacionalização, procurando 
acrescentar três a quatro países por 
ano aos 18 onde já marca presença, 
através de distribuidores.

outro objectivo nos mercados exter-
nos é entrar em novos mercados com 
estruturas próprias, replicando assim a 
experiência já concretizada no país vizi-
nho, onde a nutricafés Espanha abriu a 
sua sede em Sevilha e possui uma equi-
pa de vendedores locais.

“Conseguimos modernizar a organiza-
ção da empresa. Hoje vendemos mais 

com menos pessoas e estamos a ga-
nhar grandes negócios aos principais 
concorrentes, o que era impensável há 

“Outro objectivo nos 
mercados externos é 
entrar em novos mercados 
com estruturas próprias, 
replicando assim a 
experiência já concretizada 
no país vizinho (...)”

De salientar que, devido ao forte poten-
cial de crescimento da sua rentabilidade 
num mercado estável, a nutricafés perfi-
la-se como uma oportunidade de inves-
timento atractiva, não sendo de excluir 
que os seus actuais accionistas, dois fun-
dos de private equaty geridos pela Explo-
rer investments e pela espanhola McH, 
venham em breve a sondar o mercado 
para uma possível venda.

Dos 18 mercados para onde exporta, o 
francês, o espanhol, o suíço e o luxem-
burguês ocupam o top das vendas. 

alguns anos”, conclui João Dotti, sa-
lientando que a nutricafés pode ainda 
crescer muito na área da produção (a 
fábrica tem capacidade para três tur-
nos e está a trabalhar apenas com um 
turno e meio) e consolidar o progressi-
vo aumento de vendas.

mailto:nutricafes@nutricafes.pt
http://www.nutricafes.pt
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nem só Siza Vieira ou Souto Moura, só 
para citar alguns dos nomes de arqui-
tectos portugueses mais mediáticos, 
prestigiam a arquitectura nacional além 
fronteiras. A cPu Retail Architects, 
que integra o grupo cPu consultores, 
também fornece serviços de projecto 

cPu no ‘toP’  
dos centros comercIaIs
A empresa portuguesa de arquitectura CPU Retail Architects rivaliza na área dos 
projectos de centros comerciais com os principais gabinetes internacionais da 
especialidade e é no universo restrito das empresas europeias que se dedicam a esta 
actividade uma das que apresenta maior curriculum. 

de arquitectura de reconhecida criati-
vidade conceptual, profissionalismo e 
qualidade técnica, em muitos merca-
dos. A sua vasta experiência, na cena 
internacional, na concepção de centros 
comerciais, retail parks e outras áreas 
comerciais, desde a elaboração do con-

ceito arquitectónico até ao projecto de 
execução, dão-lhe um dos lugares ci-
meiros entre as congéneres europeias.

A cPu consultores é um grupo de em-
presas de consultoria internacional e 
multidisciplinar, no âmbito da arquitectu-

A CPU Consultores é um 
grupo de empresas de 
consultoria internacional e 
multidisciplinar, no âmbito  
da arquitectura, 
planeamento urbano e 
avaliação patrimonial e 
industrial.
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ra, planeamento urbano e avaliação pa-
trimonial e industrial, em que é líder de 
mercado. foi fundada em Lisboa, há 26 
anos, pelo arquitecto-urbanista Adriano 
callé Lucas e evoluiu de uma empresa 
singular para o grupo de empresas es-
pecializadas que é na actualidade. Hoje, 
a equipa inclui urbanistas, arquitectos, 
especialistas em projectos de áreas co-
merciais, engenheiros civis e mecânicos, 
economistas, peritos avaliadores e char-
tered surveyors, que se distribuem pelas 
sete empresas do universo cPu: cPu 
consultores de Avaliação, cPu tourism 
consulting, cPu Energia e Ambiente, 
cPu urbanistas e Arquitectos, cPu Re-
tail Architects (a ponta de lança da inter-
nacionalização), cPu consultores África 
(desenvolve as actividades do grupo em 
Angola) e cPu intervalor (desenvolve as 
actividades do grupo em Moçambique).

na internacionalização, onde um dos 
maiores destaques é a disputa, palmo 
a palmo, de projectos de centros co-

A cPu estende ainda as suas activida-
des aos mercados da Alemanha, Bél-
gica, Bulgária, china, Líbia, Marrocos, 
Polónia, Roménia e turquia e espera, 
em 2010, expandir-se para outros mer-
cados. Realce também para a criação 
da fortress-cPu, fruto de uma parceria 
com uma empresa indiana de projec-
tistas e consultores na área da enge-
nharia e estudos financeiros, tendo em 
vista o vasto mercado da índia. Através 
da joint-venture cPu-VK, a cPu asso-
ciou-se também ao VK group, um dos 
grandes especialistas europeus em pro-
jectos na área da saúde, com vista ao 
desenvolvimento de projectos de uni-
dades clínicas e hospitalares em vários 
mercados, designadamente nos países 
de língua portuguesa.

uma equipa de business development, 
que estabelece o contacto com os clien-
tes e promove acções de prospecção de 
novos mercados, é outro dos aspectos 
salientes da permanente atenção que é 
prestada à internacionalização. A cPu 
aposta ainda na participação regular 
nos principais certames internacionais 
ligados à sua actividade – Mapic, Mi-
pim ou Expo Real.

no ano de 2008, a empresa concluiu o 
projecto do Mar Shopping, para o gru-
po iKEA, que é finalista do “internatio-
nal council of Shopping centres” como 
melhor centro comercial (na categoria de 
grandes centros comerciais), e cujo resul-
tado será conhecido em Abril de 2010.

A cPu tem um quadro técnico de 100 
colaboradores, distribuídos pelos escritó-
rios de Lisboa, Porto, Luanda e Maputo.

Merecem destaque na lista de clientes da 
cPu Retail Architects alguns dos princi-
pais promotores internacionais de pro-
jectos comerciais, tais como: Acteeum 
group, corio, iKEA, LybiaMall, Maya 
Holdings, Multi Development, Redevco, 
turkMall, Wilhelm & co., entre outros. 

CPU Consultores, SA
Av. 24 de Julho, 50
1200-868 Lisboa
tel. +351 213 939 000

cpu@cpu.pt 

www.cpu.pt 

“A CPU estende ainda as suas 
actividades aos mercados da 
Alemanha, Bélgica, Bulgária, 
China, Líbia, Marrocos, 
Polónia, Roménia e Turquia e 
espera, em 2010, expandir-se 
para outros mercados.”

merciais, com outros grandes especia-
listas internacionais desta área, emerge 
também, pela sua importância, a acti-
vidade de avaliações patrimoniais em 
Angola e Moçambique e também de 
serviços de urbanismo e arquitectura. 

mailto:cpu@cpu.pt
http://www.cpu.pt




TURQUIA
Um mercado, dois continentes
A importância geopolítica da Turquia, transcontinental e receptora 
de uma série de culturas e civilizações, torna-a uma peça chave no 
mecanismo da diplomacia internacional e o principal elo de ligação entre 
o ocidente e o oriente. O simbolismo da antiga Rota da Seda mantém-
se intacto e o processo de crescente liberalização do mercado turco 
lembra aos empresários de todo o mundo que a sua importância vital não 
desapareceu com a passagem dos séculos. Um texto de João Mota Pinto, 
responsável pela representação da AICEP em Istambul.
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o posicionamento geográfico estra-
tégico da turquia tem exercido uma 
grande influência sobre a sua política 
externa, que tem sido multidimensio-
nal. o sector da energia concede ao 
país uma posição privilegiada e de po-
der no que diz respeito à distribuição 
de gás e petróleo entre os produtores 
do médio oriente e do mar cáspio e 
os consumidores europeus. Para apro-
veitar esta situação, a turquia está a 
desenvolver uma grande quantidade 
de oleodutos e gasodutos que per-
mitirão transportar o petróleo e o gás 
através do seu território e que a torna-
rão num dos principais fornecedores 
de gás da europa. 

as linhas mestras da política económica 
turca têm sido marcadas pelo processo 
de adesão à Ue e pelos vários acordos 
Stand-By assinados com o Fmi. este 
processo tem-se caracterizado por uma 
maior disciplina fiscal e maior transpa-

rência no que diz respeito à despesa 
pública e ao crescimento da colecta de 
impostos, aumentando a base fiscal e 
perseguindo a fraude. no âmbito do 
processo de liberalização do mercado, 
a turquia tem vindo a efectuar diversas 
reformas económicas, com o apoio da 
União europeia, tais como a privatiza-

membro fundador das nações Unidas, 
membro da nato desde 1952, membro 
do G20 e membro associado da União 
europeia, sendo um país predominan-
temente muçulmano, com uma popu-
lação de 70 milhões – 24,5 por cento 
dos quais activa –, a turquia apresenta 
ao mundo um mercado de grande di-
mensão, em crescimento, jovem e com 
77 por cento de população urbana.  

de acordo com o Banco mundial, em 
2008, a turquia foi a 17ª maior econo-
mia mundial com um PiB de cerca de 
528 mil milhões de euros (três vezes 
maior que o PiB português) e a 8ª maior 
região da europa e Ásia central.

a estrutura da economia turca é se-
melhante à de um país industrializado, 
com um peso fundamental do sector 
dos serviços (59,8 por cento do PiB), 
uma importante base industrial (24 por 
cento do PiB) e uma participação de-

“As linhas mestras da política 
económica turca têm sido 
marcadas pelo processo de 
adesão à UE e pelos vários 
acordos Stand-By assinados 
com o FMI.”

ção de antigos monopólios estatais, 
abertura do mercado a empresas es-
trangeiras e melhoria na legislação so-
bre investimento estrangeiro.
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crescente da agricultura no PiB (8,9 por 
cento), se bem que o sector agrícola 
continue a ter especial relevância, prin-
cipalmente em termos de emprego. É 
ainda de referir o sector da construção 
que representa 6,5 por cento do PiB.

a indústria turca está concentrada em 
quatro grandes regiões – istambul-mar-
mara, costa do egeu e izmir, Bacia de 
adana e ancara – e é em parte contro-
lada por grandes grupos económicos 
turcos (holdings), como são os casos 
dos grupos sabanci e Koç.

as variáveis macroeconómicas são um 
reflexo das características da econo-
mia turca como mercado emergente, 
mostrando grande instabilidade. tal 
como sucedido com a maior parte das 
economias a nível mundial, os efeitos 
da crise financeira global penalizaram 
fortemente o desempenho da econo-
mia turca em 2008 e 2009. apesar do 
forte crescimento registado durante 
o primeiro trimestre, o PiB da turquia 
fechou 2008 com um modesto cresci-
mento de 1,1 por cento, prevendo-se 
em 2009, de acordo com o Economist 
Intelligence Unit, uma contracção do 
PiB da ordem dos 5,4 por cento. a 
acompanhar este cenário é expectável 

que em 2009 a produção industrial 
diminua 11 por cento, que as taxas 
de juro se mantenham por volta dos 
21 por cento e que as exportações e 
importações turcas de bens e serviços 
diminuam 9,5 por cento e 21,4 por 
cento, respectivamente. o consumo 
privado deverá também contrair-se em 
5 por cento, a taxa de inflação deverá 
manter-se controlada nos 5,5 por cen-
to, assim como a taxa de desemprego 
nos 14,8 por cento. 

das exportações e importações turcas 
de bens e serviços na ordem dos 2,8 
por cento e 9 por cento respectivamen-
te. o consumo privado deverá aumen-
tar 2,5 por cento, as taxas de juro de-
verão manter-se inalteradas, a taxa de 
inflação deverá aumentar ligeiramente 
para os 6,2 por cento e a taxa de de-
semprego deverá manter-se nos 14,8 
por cento.

a importância do comércio externo para 
a turquia tem vindo a aumentar. o grau 
de desenvolvimento económico do país 
obriga a uma contínua importação de 
bens de equipamento e tecnologia que 
é compensada, em parte, pelo aumen-
to da exportação de bens mais intensi-
vos em mão-de-obra de sectores mais 
tradicionais como a siderurgia, os têx-
teis, a agro-indústria e outros bens de 
consumo. nos últimos anos as exporta-
ções turcas têm sido impulsionadas pela 
forte desvalorização da lira turca verifi-
cada em 2001. mais recentemente, a 
conjuntura de forte crescimento econó-
mico e uma maior estabilidade da mo-
eda turca levou a que tanto as impor-
tações (136,4 mil milhões de euros em 
2008) como as exportações (89,5 mil 
milhões de euros em 2008) crescessem  
exponencialmente.

“2010 deverá ser já um 
ano de recuperação para a 
economia turca, que deverá 
apresentar um crescimento 
do PIB de 2,7 por cento.”

no entanto, de acordo também com 
as previsões do Economist Intelligence 
Unit, 2010 deverá ser já um ano de re-
cuperação para a economia turca, que 
deverá apresentar um crescimento do 
PiB de 2,7 por cento. a acompanhar 
este crescimento, em 2010 deverá ve-
rificar-se um aumento na taxa de pro-
dução industrial da ordem dos 3,7 por 
cento, o que se reflectirá num aumento 
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segundo os dados do instituto de es-
tatísticas da turquia, 54 por cento das 
importações turcas são provenientes de 
países da ocde, 40,35 por cento da 
Ue-27, 20,14 por cento de países eu-
ropeus não pertencentes à União euro-
peia e 7,4 por cento do médio e Próxi-
mo oriente. os países da região do mar 
negro representam 20,5 por cento das 
importações turcas. Por países, a rús-
sia é o principal fornecedor da turquia, 
com uma quota de 13,8 por cento, se-
guida da alemanha (10,6 por cento), 
da china (7 por cento), da itália (6,2 por 
cento) e dos eUa (4,8 por cento).

os principais produtos de importação 
turca são o petróleo e seus derivados 
que representaram, em 2008, cerca de 
20 por cento do total, seguido de ma-
quinaria, reactores, motores e máquinas 
eléctricas, que representaram 13,3 por 
cento e 7,8 por cento respectivamente, 
e veículos automóveis com 7,3 por cento 
do total. É ainda de destacar o forte cres-
cimento da importação de ferro e de aço 
e a importância dos plásticos, químicos 
orgânicos e produtos farmacêuticos. 

relativamente às exportações turcas, 
61,3 por cento destinam-se aos países 
da ocde, 56,3 por cento à Ue-27, 10,1 

total, e a maquinaria, reactores, moto-
res, máquinas eléctricas que represen-
taram 8,2 e 6,9 por cento respectiva-
mente. É ainda de realçar as exporta-
ções de vestuário (12,5 por cento do 
total) e os frutos (2,5 por cento). 

em relação ao comércio com Portugal, e 
segundo as estatísticas do World Trade 
Atlas, em 2008, a turquia foi o 26º for-
necedor do nosso país e o 28º cliente. 
É todavia necessário ter em conta que 
a quota de mercado de Portugal como 
fornecedor da turquia foi somente de 
0,23 por cento, factor que evidencia a 
baixa penetração dos produtos portu-
gueses neste país.

o investimento português na turquia 
traduz-se na presença de sete empre-
sas: cimpor (cimentos), BcP millen-
nium (banca), tim We (conteúdos di-
gitais para telemóveis), mota ceramics 
(material construção), emparque (ges-
tão parques estacionamento), oat (re-
talho, têxteis-lar e cerâmica decorativa) 
e sparks (componentes eléctricos). no 
entanto, tem vindo a verificar-se no úl-
timo ano um aumento do interesse de 
várias empresas portuguesas por este 
mercado levando a que existam várias 
empresas portuguesas interessadas 
ou já a investir no mercado. de acor-
do com o Banco de Portugal, na últi-
ma década, as empresas portuguesas  
realizaram investimentos na turquia 
na ordem dos 412 milhões de euros, 
não se tendo, porém, registado ne-
nhum investimento significativo das 
empresas turcas em Portugal.

em termos de oportunidades de expor-
tação de produtos portugueses, e após 
análise e cruzamento entre a procura 

turca e a oferta portuguesa, identifica-
mos sete grupos de produtos que, na 
nossa opinião, têm grande potencial 
para as exportações portuguesas: a 
maquinaria, reactores, motores, as má-
quinas eléctricas, os veículos automó-
veis, os plásticos, os produtos farma-
cêuticos, os instrumentos de precisão 
óptica e medição e o papel e celulose.

Para além das oportunidades de ex-
portação acima identificadas, outras 
oportunidades de negócio que con-
sideramos de grande potencial para 
empresas portuguesas na turquia são 
o sector da construção, energético, tu-
rismo, têxtil, automóvel, tecnologias de 
informação e os bens de luxo.
 
Por último, mas não menos importante, 
é de mencionar que a cooperação en-
tre empresas de ambos os países pode 
facilitar a penetração das empresas por-
tuguesas nos mercados das repúblicas 
ex-soviéticas situadas na Ásia central e 
no norte do irão e no afeganistão, prin-
cipalmente em projectos de infra-estru-
turas e engenharia civil. as empresas de 
construção turcas têm muita experiên-
cia e estão muito bem inseridas nestes 
países. adicionalmente, as regiões do 
sudeste da turquia oferecem possibi-
lidades de negócio com o iraque, país 
que quando estiver estabilizado voltará 
a ser um dos principais parceiros comer-
ciais da turquia. 

por cento a países europeus não per-

tencentes à Ue e 14 por cento a países 

do médio e Próximo oriente. Por países 

há que destacar a alemanha que ab-

sorve 11,2 por cento das exportações 

turcas, seguida do reino Unido (8 por 

cento) e da itália (7 por cento). a nível 

das exportações da turquia destacam-

se os veículos automóveis, que repre-

sentaram, em 2008, 14,8 por cento do 

mailto:joao.pinto@portugalglobal.pt
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o ano de 2005 marca o auge nas relações 
económicas entre Portugal e turquia. nes-
se ano, o mercado turco foi o 15º cliente 
e o 20º fornecedor do nosso país.

em relação à evolução da balança 
comercial bilateral, no período 2004-
2008, as exportações nacionais para o 
mercado turco cresceram a uma taxa 
média anual de 7 por cento, contra 2,6 
por cento das importações. nota-se, no 

RelAcIonAmenTo económIco 
PoRTUgAl – TURQUIA
Um quadro de trocas comerciais pouco diversificado e ainda com muito pouca 
expressão face ao potencial existente é o que resulta da análise da balança comercial 
entre os dois países. Dois mercados, onde um grande desconhecimento recíproco 
ainda marca as relações económicas.

decorrer desse período, uma evolução 
ascendente até 2006, tanto das expor-
tações como das importações, tendên-
cia que se inverteu a partir de 2007.

em 2008, as exportações portugue-
sas para este mercado cifraram-se em 
219,9 milhões de euros (menos 2,2 por 
cento face a 2007), tendo as importa-
ções alcançado os 366,5 milhões de 
euros (menos 17,6 por cento).

esta evolução contribuiu para uma re-
dução do défice comercial de 33,4 por 
cento no ano passado, situando-se em 
146,6 milhões de euros. a taxa de co-
bertura das importações pelas exporta-
ções foi de 60 por cento, ou seja, a se-
gunda melhor do período em análise.

a evolução verificada no período Janei-
ro a setembro de 2009, face ao perío-
do homólogo de 2008, evidencia um 

evolUção da Balança comercial Bilateral

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

2009 
Jan/Set

Var.b

exportações 173.748 230.711 232.428 224.671 219.928 7,0% 183.306 145.667 -20,5%

importações 352.448 358.984 476.689 444.725 366.501 2,6% 290.068 199.298 -31,3%

saldo -178.700 -128.272 -244.261 -220.055 -146.573 – -106.762 -53.631 –

coef. cobertura (%) 49,3% 64,3% 48,8% 50,5% 60,0% – 63,2% 73,1% –

Fonte: Ine – Instituto nacional de estatística
notas: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2004-2008        (b) Taxa de crescimento homóloga
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decréscimo de 20,5 por cento das nos-
sas vendas para o mercado turco, assim 
como das compras ao mesmo (menos 
31,3 por cento).

exportações
Historicamente, o relacionamento eco-
nómico entre Portugal e a turquia tem 
sido tímido e muito aquém do poten-
cial de ambos os países. 

segundo o ine, a análise das expor-
tações para a turquia de produtos in-
dustriais transformados, por grau de 
intensidade tecnológica, evidencia o 
peso dos produtos de média-alta tec-
nologia (com 59,4 por cento do total 
das vendas em 2008) e os produtos de 
alta tecnologia (5,1 por cento). estes 
dois tipos de produtos foram os que 
mais cresceram, em especial no perí-
odo 2005-2007. seguem-se os produ-
tos de baixa tecnologia (24,4 por cen-
to) e de média-baixa tecnologia (11,1 
por cento).

em 2008, a estrutura das exportações 
portuguesas para a turquia encontra-
va-se fortemente concentrada em seis 
famílias de produtos – plásticos e bor-
racha, produtos químicos, máquinas e 

aparelhos, têxteis, veículos e material 
de transporte e combustíveis minerais 
–, que juntos representaram 62 por 
cento do total das vendas realizadas 
para o mercado.

Plásticos e borracha – constituiu a 
principal exportação de Portugal para 
a turquia, representando 16,1 por 
cento das vendas. a sua importância 
no âmbito das exportações globais 
cresceu, quer em peso relativo (de 
12,6 por cento em 2007 para 16,1 
por cento em 2008), quer em termos 
absolutos (24,7 por cento).

Produtos químicos – segundo grupo 
de produtos mais exportado, registou 
um decréscimo significativo face ao 
ano anterior, em termos relativos (de 
19,8 por cento para 13,1 por cento) e 
absolutos (menos 35,3 por cento).

máquinas e aparelhos mecânicos 
e eléctricos – terceiro grupo mais ex-
portado para o mercado com 13,1 por 
cento. no âmbito deste grupo, destaca-
ram-se os moldes, que embora tenham 
representado apenas 2,2 por cento das 
vendas para o mercado, aumentaram 
173,6 por cento em 2008.

matérias têxteis – Pesou cerca de 
nove por cento no valor global das ven-
das para o mercado.

Veículos e outro material de trans-
porte – este grupo chegou a ocupar a 
primeira posição nas exportações por-
tuguesas para a turquia em 2004, com 
uma quota de cerca de 20 por cento. 
em 2008, viu reduzir o seu peso rela-
tivo no conjunto das exportações, pas-
sando de 7 para 5 por cento.

combustíveis minerais – deteve uma 
quota de 4,7 por cento do valor global 
das exportações em 2008.

importações
o grau de concentração das impor-
tações portuguesas provenientes da 
turquia é superior ao das exportações. 
em 2008, os quatro principais grupos 
de produtos importados do mercado, a 
seguir referidos, concentraram quase 82 
por cento do total das nossas compras.

Veículos e outro material de trans-
porte – Principal grupo de produtos im-
portados da turquia. reforçou, de manei-
ra significativa, a sua posição em termos 
relativos e absolutos, subindo de 2007 
para 2008 de 18 para 29 por cento.

metais comuns – segundo grupo mais 
importado (22,4 por cento, contra qua-
se 40 por cento em 2007, devido ao 
decréscimo nas importações de barras 
e perfis de ferro).

matérias têxteis – com uma quota 
de 18 por cento do total importado, 
evidenciou um aumento em termos 
relativos, embora tenha decrescido em 
termos absolutos.

máquinas a aparelhos mecânicos e 
eléctricos – representou uma quota 
de 12 por cento das importações em 
2008, contra 13 por cento em 2007.

segundo o ine, a estrutura das impor-
tações portuguesas de produtos indus-
triais transformados turcos, por inten-
sidade tecnológica, caracterizou-se da 
seguinte forma: produtos de média-
baixa e baixa tecnologia representaram 
49,4 por cento do total, de média-alta 
tecnologia 48,3 por cento e de alta tec-
nologia 2,2 por cento. 

Pontos fortes Pontos fracos

•  Sistema financeiro sólido;

•  Confiança dos investidores (nacionais 

e estrangeiros) no mercado turco;

•  Crescimento económico “pré crise” 

e projecções de elevado crescimento 

económico “pós-crise”;

• Dimensão do mercado;

• Média etária da população (29 anos).

• Elevado défice da conta corrente;

• Excesso de burocracia; 

•  Língua – dificuldade de comunicação;

• Resistência à mudança;

•  Falta de planeamento a longo 

prazo.

oportunidades ameaças

•  Medidas a implementar no processo 

de adesão à UE;

•  Elevado número de investimentos 

estruturantes (energia, construção e 

obras públicas);

• População jovem e dinâmica;

•  Aumento gradual e sustentado do 

poder de compra da população;

•  Aumento na qualidade da mão-de-

obra fruto do aumento no nível de 

escolaridade da população.

•  Menor confiança na UE e no 

processo de adesão da turquia, 

que poderá levar a uma viragem 

política para leste e consequente 

instabilidade social e política;

•  Forte concorrência asiática, dos 

países da região do mar negro e 

dos Balcãs;

•  Elevada carga fiscal na importação 

de produtos.

tUrQUia - anÁlise sWot do mercado
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a minha vida na turquia começa a par-
tir do meu casamento com um cidadão 
turco há cerca de 20 anos. nessa altu-
ra, a turquia era um país muito fecha-
do. a importação de qualquer produto 
era praticamente inexistente – pelo que 
era quase impossível encontrar marcas 
estrangeiras na turquia, mesmo as 
marcas globais, e produtos de consu-
mo diário, como por exemplo os cafés 
da nescafé. 

os produtos estrangeiros não se encon-
travam à venda no retalho e podiam ser 
consumidos unicamente nos hotéis de 
5 estrelas, a um preço exorbitante. nes-
sa altura, não tinham ainda aparecido 
aqui as fraldas descartáveis, pelo que 
podem imaginar o que eu passava para 
trazer montanhas de fraldas de Portu-
gal para as minhas filhas, quando estas 
eram bebés. o vestuário era todo de fa-
brico nacional, de boa qualidade, mas 
muito “démodé”. Pior era o vestuário 
de criança, sem variedade e qualidade. 
Por isso eu primava em trazer sempre os 

UmA TeSTemUnhA dA mUdAnçA
Celeste Mota foi, a partir da embaixada portuguesa em Ancara, a primeira e única 
representante da AICEP na Turquia durante doze anos. Um texto da sua autoria 
onde nos deixa o seu testemunho privilegiado da transformação na sociedade e na 
economia turcas.

vestidos das minhas filhas de Portugal, 
que faziam um sucesso tremendo. não 
existia design, tanto nos têxteis como 
nas cerâmicas ou nos brinquedos. o 
mobiliário era também de fabrico na-
cional e de tendência árabe. o parque 
automóvel era composto quase unica-
mente pelos “Tofas”, com poucos mo-
delos. as viagens para Portugal eram 
longas e complicadas, pois não havia 
voos directos para lisboa e geralmente 
necessitavam de pernoita em Zurique, 
o que, com três filhas de tenra idade, 

do meu marido falarem inglês, quase 
ninguém na rua dominava esse idioma. 
não havia também qualquer canal de 
tv que não fosse em turco. Foram dias 
difíceis e cheios de atribulações: uma 
vez pedi à minha empregada domés-
tica para limpar a casa de banho e ela 
entendeu que a mandei tomar banho, 
o que fez de seguida!

Felizmente todas estas dificuldades não 
me fizeram esmorecer (contra os pres-
ságios das minhas amigas portuguesas, 
quando me casei e vim para a turquia) 
e fui assistindo à transformação gradu-
al do país, que se foi progressivamente 
abrindo ao exterior. 

actualmente a turquia é um país mo-
derno, muito dinâmico e as diferenças 
com o resto da europa são cada vez 
menores. existe todo o tipo de marcas, 
desde a Zara à chanel, nos mais varia-
dos, modernos e luxuosos centros co-
merciais. na actualidade, muitos desig-
ners turcos fazem com que haja muitas 
marcas nacionais internacionalizadas. 
Pode-se até encontrar todo o tipo de 
mobiliário ou de bens alimentares (com 
excepção do luso bacalhau, que conti-
nuo a trazer de Portugal); enfim, tudo 
o que se possa pensar e precisar. o par-
que automóvel foi totalmente moder-
nizado. existe desde istambul um voo 
directo para Portugal (com a tHY), que 
me facilita muito as idas ao país natal. 
Já falo o turco fluentemente apesar de 
agora os filmes na televisão poderem 
ser vistos na língua original e haver 
muitos canais estrangeiros. afirmo-o 
sem reticências: estou totalmente inte-
grada na sociedade turca. 

todos os problemas podem ser supera-
dos se estivermos abertos ao mundo e 
contarmos com o apoio da família. 

Actualmente a Turquia é 
um país moderno, muito 
dinâmico e as diferenças com 
o resto da Europa são cada 
vez menores.

não era nada fácil! a comunicação foi 
para mim o problema mais difícil de 
superar. apesar de todos os amigos 
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Quando decidimos iniciar a internacio-
nalização da empresa, vários mercados 
foram analisados, tendo o mercado 
turco sido seleccionado como o primei-
ro, atendendo às seguintes razões:
•  Grande potencial de negócio conside-

rando o parque automóvel existente 
e o ritmo de crescimento do mesmo 
(país com 70 milhões de habitantes 
– 55 por cento dos quais abaixo dos 
30 anos – onde o crescimento econó-
mico, antes da recente crise mundial, 
ascendia a 7 por cento ao ano);

•  Grande concentração populacional 
em cidades como istambul, ancara 
ou Izmir;

emPARQUe InVeSTe nA TURQUIA
O estacionamento sem qualidade e gerido de forma pouco profissional nas grandes 
cidades turcas, foi a grande oportunidade aproveitada pela Emparque, num mercado de 
grande potencial naquela área de negócio. Detida maioritariamente pelo grupo A. Silva 
& Silva, a Emparque foi criada em 1994 e é actualmente constituída por sete empresas. 
Inicialmente vocacionada para a concepção, construção e exploração de parques de 
estacionamento subterrâneos em Portugal, a Emparque iniciou a sua internacionalização 
em 2007, precisamente com a aquisição da maioria do capital de uma empresa turca 
desta área de negócio. Um texto de Vítor Mendes, delegado da empresa na Turquia.

•  Défice claro na oferta e qualidade 
do estacionamento em geral (ausên-
cia de operadores profissionais com 
know-how, capacidade de inovação 
ou utilização de ferramentas de ges-
tão adaptadas ao negócio);

•  Certeza de que, sendo o estacionamen-
to um elemento fulcral na politica de 
urbanismo de qualquer cidade, assume 
preponderância nas cidades turcas em 
geral e em istambul em particular.

o facto de termos encontrado um 
parceiro local, com referências inter-
nacionais, que se prontificou a parti-
cipar na criação de uma empresa de 

estacionamento, baseada nos valores 
perseguidos pela emparque, ajudou a 
identificar uma empresa local que se 
dedicava à exploração deficitária de 
alguns pequenos parques e venda de 
equipamentos de gestão, cuja aquisi-
ção, permitiu estabelecer uma unida-
de de negócios já em funcionamento.

dos cerca de 900 lugares inicialmente 
geridos, a “Park Yonetimi”, participa-
da da emparque na turquia, gere hoje 
mais de 4.700 lugares, com destaque 
para os parques de estacionamen-
to do shopping cevahir (o maior da 
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TURQUIA em FIchA

Ancara

Turquia

turquia e um dos maiores da europa) 
e de tunaman, na famosa zona de 
nisantasi, no centro de istambul, fe-
chando o ano de 2009 com um volu-
me de negócios de aproximadamente 
4,25 milhões de euros. É nossa inten-
ção, nos próximos dois anos, duplicar 
as cifras actuais.

o desenvolvimento do negócio foi faci-
litado pela constituição de uma equipa 
local liderada pela emparque, sendo 
que o crescimento se fez por aquisição 
de um parque na zona asiática (Usku-
dar) e, nos restantes casos, por contra-
tos de arrendamento com terceiros.

a reacção do mercado foi óptima, tan-
to do ponto de vista dos utilizadores dos 
parques, como dos proprietários de infra-
estruturas existentes que reconhecem 
haver agora um operador capaz de opti-
mizar o funcionamento das mesmas.

estrategicamente a emparque focar-
se-á nas maiores cidades, não negan-
do a hipótese de considerar outras 
localizações que se revelem promisso-
ras. o futuro passará não tanto pela 
aquisição de mais unidades de negó-
cio, mas sim pela consolidação das 
existentes e pela criação de novas uni-
dades de raiz em operações de con-
cepção, construção e exploração de 
novos parques em zonas necessitadas 
das cidades. estas operações tornar-
se-ão tanto mais exequíveis quanto as 
taxas de juro continuem a descer (ac-
tualmente são fortemente limitadoras 
dos grandes investimentos a longo 
prazo), os prazos dos financiamentos 
aumentem e os mecanismos legais se 
tornem mais flexíveis. a burocracia 
é, ainda, uma limitação dolorosa em 
muitas situações, num país que apre-
senta um mercado em crescimento e, 
em muitas áreas, oportunidades de 
negócio assinaláveis. 

Emparque
rua Joaquim antónio de aguiar, nº 19
1070-149 lisboa
tel.: +351 213 847 300

vmendes@emparque.pt 

emparque@emparque.pt 

Área: 783.562 km2

População: 70,6 milhões de habitantes 
(2007)

densidade populacional: 90 hab./Km2

designação oficial: república da turquia

chefe do estado: abdullah Gul (eleito em 
agosto de 2007)

Primeiro-ministro: recep tayyip erdogan 
(desde 14 de março de 2003, reeleito em 
Julho de 2007)

data da actual constituição: novembro 
de 1982

Principais partidos políticos: 
islamita-liberal: Partido da Justiça e do 
Desenvolvimento (AKP); Islamita: Partido 
da Prosperidade (Saadet); Centro-direita: 
Partido da Mar Pátria; Centro-esquerda: 
Partido Popular Republicano (CHP); Partido 
social-democrata Populista (sHP).

capital: ancara (4,1 milhões de habitantes) 
– censo de 2007, istambul (11,2 milhões), 
izmir (3,2 milhões), Bursa (2 milhões).

Religião: o islão é a religião de 99 por 
cento da população.

língua: a língua principal é o turco, falado 
por 90 por cento da população. sete por 
cento fala curdo.

Unidade monetária: lira turca (trY). 
Um euro=1.9064 trY (média 2008). Um 
euro=2.1711 trY (média setembro 2009).

Risco país  
 
risco político: BB  
(AAA=risco menor; D=risco maior);  
risco de estrutura económica: B  
(AAA=risco menor; D=risco maior);  
risco país: B  
(AAA=risco menor; D=risco maior);  
risco sector bancário: BB  
(AAA=risco menor; D=risco maior).

Ranking em negócios: Índice 6,17 
(10=máximo)

Ranking geral: 53 (entre 82 países)  
(eiU-novembro 2009)

Risco de crédito: 4  
(1=risco menor; 7=risco maior)  
(cosec-outubro 2009)

grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado:  
exp. + imp. (Bens)/PiB=45,8 por cento 
(2008) 
imp. (Bens)/PiB=26,5 por cento (2008) 
imp./imp. mundial=1,2 por cento (20º 
importador mundial em 2008).

Fontes:  The Economist Intelligence Unit 
OMC, Banco de Portugal, COSEC 

mailto:VMendes@emparque.pt
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Para alÉm dos neGócios

SIngAPURA
singapura é uma ilha cidade-estado 
situada no sudeste asiático com uma 
área de 699 quilómetros quadrados e 
uma população de cerca de 4,8 milhões 
de habitantes. É chamada a cidade 
Leão, da origem “Singa” que significa 
Leão e “Pura” que significa cidade.
esta cidade-estado tem-se tornado 
um pólo de atracção mundial a vários 
níveis, seja económico, financeiro, de 
investigação científica, de porto comer-
cial e até de atracção turística. 
singapura é um país multi-religioso devi-
do às diversas origens da sua população 
e grupos étnicos. o grupo predominan-
te é o chinês (76 por cento), seguido do 
malaio (14 por cento) e por fim o india-
no (8 por cento). os restantes 2 por cen-
to integram as diversas comunidades de 
árabes, judeus, tailandeses, japoneses, 
europeus e euro-asiáticos.
esta multiculturalidade faz com que 
singapura se tenha convertido num 
importante destino turístico receben-
do, anualmente, cerca de 7 a 8 milhões 
de pessoas (2007). 
os principais highlights da cidade in-
cluem o luxuoso e famoso raffles Hotel 

(origem em sir thomas stamford raffles, 
fundador de singapura em 1819 onde 
chegou como agente da British east in-
dia company), a st. Joseph church (an-
tiga missão Portuguesa), a st. andrews 
cathedral, o antigo edifício dos correios 
(hoje convertido no mais emblemático 
hotel da cidade – o Fullerton Hotel), o 
edifício do Parlamento de singapura e 
o supremo tribunal de Justiça (numa 
arquitectura ultra moderna de norman 
Foster), todos situados no civic district 
(parte antiga/bairro colonial).
se estiver mais interessado num tour 
cultural (ou se apanhar um dia chuvo-
so em época de monção) sugerimos o 
passeio dos museus, que inclui o asian 
civilizations museum, o national mu-
seum of singapore, o singapore art 
museum e o Peranakam museum.
se gosta da vida ao ar livre, encontrou 
a cidade ideal. o governo de singapu-
ra denomina esta cidade como cidade 
jardim. assim poderá desfrutar do verde 
em todas as partes daquela, sem excep-
ção, onde se inclui os Botanical Gardens, 
o Jardim Zoológico (considerado por al-
guns como o melhor do mundo), o east 

coast Park, a sentosa island ou algumas 
reservas naturais por toda a ilha.
Não podemos esquecer o “Shopping 
Paradise” que esta cidade é. Passear, 
comprar ou simplesmente contemplar 
o ambiente em orchard road (inúme-
ras lojas de marcas de luxo), em chi-
natown (produtos originalmente chine-
ses), em little india (produtos indianos) 
ou em arab street (produtos malaios e 
árabes) é sempre uma boa opção.
À noite não fique no hotel (mesmo que 
seja de luxo asiático) e refresque-se 
com a bebida nacional – a singapore 
sling (mistura de gin, cherry brandy, 
cointreau, dom Bénédictine, sumo de 
ananás, granadina e angostura) num 
dos bares ou restaurantes de clarke 
Quay ou Boat Quay (zona de diversão 
nocturna). Uma mera curiosidade, em 
clarke Quay encontra a única rua no 
mundo com ar condicionado!
escolhas não faltam para passar uns 
bons dias em singapura antes de em-
barcar para uma das ilhas paradisíacas 
dos países vizinhos (malásia, indonésia, 
tailândia, Filipinas, entre outras).

REDE AICEP PORTUgAl glOBAl

centro de negócios de singapura
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Significativamente, o ano de 2009 
também marca o 200º aniversário do 
nascimento de Darwin e assinala os 
150 anos da publicação da sua obra – 
A Origem das Espécies, onde assenta a 
teoria da evolução. Para Darwin quem 

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO
>Por José Meira da Cunha, assessor da aiCeP

“inovação e Conhecimento” foi tema central da XiX Cimeira de Chefes de estado 
e de Governo ibero-americanos realizada no estoril; 2009 foi instituído como ano 
europeu da Criatividade e inovação; o Tratado de Lisboa coloca no centro da sua 
política de investigação a criação de um espaço europeu da investigação no qual os 
investigadores, os conhecimentos científicos e as tecnologias circulem livremente, ao 
mesmo tempo que simplifica e uniformiza procedimentos de protecção de patentes e 
direitos de autor em toda a união. a inovação tem sido sublinhada nos últimos anos, 
dentro e fora do espaço europeu e em múltiplas iniciativas e circunstâncias, como 
ideia chave e abrangente para responder aos problemas fundamentais com que a 
humanidade se debate à escala global.

sobrevive não é o mais forte, nem o 
mais inteligente, mas sim o mais adap-
tável. E adaptação exige inovação. Por 
isso a inovação é uma das exigências 
mais antigas que tem sido feita ao ho-
mem e às sociedades humanas. Nesta 

medida é muito difícil dissociar a res-
posta à necessidade de inovar da ideia 
de sucesso. 

Também pode parecer aceitável a ideia 
de que quem está satisfeito não inven-
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ta, não inova. Mas quando tudo à vol-
ta evolui e perante os desafios da sus-
tentabilidade da nossa existência num 
mundo em mudança acelerada, não só 
em termos da nova geografia da com-
petitividade global, como das novas 
condições vitais e demográficas e face 
às consequências do uso de recursos 
naturais e dos seus impactos no Plane-
ta, a ideia apoiada numa plácida inér-
cia de paralisia perante os renovados 
desafios que temos de enfrentar não 
é aceitável. “Aqui, neste país, Alice, é 
preciso correr o máximo possível, para 
permanecermos no mesmo sítio”, avi-
sa a Rainha Vermelha em Alice no País 
do Espelho, de Lewis Carroll (1832-
1898), conceito adoptado pela ciência 
para ilustrar a teoria evolutiva segundo 
a qual, “para um sistema evolutivo, 
é preciso haver um desenvolvimento 
contínuo para manter a aptidão rela-
tivamente aos sistemas com o qual es-
tão a co-evoluir”. 

No entanto, esta noção de inovação 
como elemento indispensável do pro-
cesso evolutivo não tem que ser con-
fundida com comportamentos patoló-
gicos de neofilia que se traduzem na 
busca obsessiva de coisas novas. Da 
mesma maneira que a neofobia – com 
a sua repulsa pela novidade e pela mu-
dança – pode conduzir à estagnação 
e à exclusão com todas as suas con-
sequências psicológicas, sociais e civi-
lizacionais, assim a obsessão pelo gad-
get, pelo novíssimo e o culto do des-
cartável não são compagináveis com o 
conceito de inovação que actualmente 
tem vindo a ser objecto de reflexão ao 
mais alto nível nos grandes centros de 
responsabilidade políticos, científicos 
e filosóficos. Sem moralismo de qual-
quer tipo cremos que o bom senso re-
comenda a aplicação do aforismo de 
que “no meio está a virtude”.

Inovar torna-se essencial para a sus-
tentabilidade das empresas e dos paí-
ses, especialmente em tempo de crise 
severa, procurando explorar vantagens 
competitivas, mormente em fases do 
processo histórico e civilizacional em 
que as mudanças permanentes que 
compõem a própria natureza do mun-

do implicam “alterações”, no sentido 
que podemos encontrar no étimo da 
palavra – alter –, que significa “outro” 
em latim. 

Com novas tecnologias, novos con-
ceitos de negócios, novas formas de 
gestão, outra mobilidade e outras for-
mas de comunicar, novas geometrias 
de cooperação e formas de parcerias, 
novos conhecimentos que emergem 
dos campos de investigação científica 
novos e tradicionais, a inovação apre-
senta-se como o melhor caminho para 
o crescimento sustentável. 

Neste sentido, também a União Euro-
peia lançou em 2007, para vigorar até 
2013, o “Programa Quadro de Compe-
titividade e Inovação” (a que as nossas 
empresas, especialmente PME, devem 

“inovar torna-se essencial 
para a sustentabilidade 
das empresas e dos países, 
especialmente em tempo 
de crise severa, procurando 
explorar vantagens 
competitivas, mormente em 
fases do processo histórico 
e civilizacional em que as 
mudanças permanentes 
que compõem a própria 
natureza do mundo implicam 
‘alterações’, no sentido que 
podemos encontrar no étimo 
da palavra – alter –, que 
significa ‘outro’ em latim.”

em todos os sectores, incluindo o dos 
transportes”. (http://www.umic.pt/in-
dex.php? option=com_content&task=
view&id=2770&Itemid=50)

Nos limites morfológicos estabelecidos 
para este texto, importa salientar que, 
contrariando algumas opiniões que 
tendem por natureza para o negati-
vismo atávico ou intencional, Portugal 
tem dado passos muito significativos 
no campo da inovação.

Seguindo uma linha estratégica de 
desenvolvimento baseada no conhe-
cimento, na inovação tecnológica e 
na organização, Portugal acumulou 
capacidades importantes em sectores 
determinantes do ponto de vista civi-
lizacional como é o caso, entre outras, 
das áreas das novas tecnologias de in-
formação e comunicação, da biotecno-
logia, do automóvel, da aeronáutica, 
da defesa, e das energias renováveis. 
Ao mesmo tempo renovou os sectores 
ditos tradicionais – nomeadamente do 
calçado, do vestuário e do têxtil – para 
competir nos mercados internacionais 
onde reconquistaram notoriedade e 
prestígio pela qualidade, inovação, de-
sign e marketing.

Graças a estas opções aplicadas com 
determinação, Portugal granjeou a 
confiança de grandes investidores e 
está presente como parceiro nos mais 
ambiciosos projectos da humanida-
de, desde a conquista do espaço e da 
aeronáutica, passando pela investiga-
ção científica envolvendo-se em redes 
mundiais de conhecimento e de desen-
volvimento tecnológico.

Para atrair bom investimento, Portugal 
investiu e continua a investir na com-
petitividade, na agilização de processos 
e no reforço das suas vantagens com-
parativas apostando na racionalização 
e modernização de muitos sectores 
infraestruturais. Neste sentido, pode-
mos afirmar que o País apresenta já e 
propõe-se desenvolver uma plataforma 
logística atraente e competitiva para o 
vasto mercado europeu, em relação ao 
qual dispõe de livre acesso, apresentan-
do custos de localização inegavelmente 
competitivos. 

prestar a maior atenção), que visa 
“contribuir para a competitividade e o 
potencial de inovação da Comunidade 
enquanto sociedade de conhecimento 
avançada e tem como objectivos: pro-
mover a competitividade das empresas; 
em especial das PME; promover todas 
as formas de inovação, incluindo a eco-
inovação; acelerar o desenvolvimento 
sustentável de uma sociedade da infor-
mação competitiva, inovadora e inclu-
siva; promover a eficiência energética e 
as fontes de energia novas e renováveis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aptid%C3%A3o_relativa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aptid%C3%A3o_relativa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Co-evolu%C3%A7%C3%A3o
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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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No âmbito de apólices globais
Na apólice individual está em causa a cobertura de uma única 
transação para um determinado mercado, enquanto a apólice 
global cobre todas as transações em todos os países para onde o 
empresário exporta os seus produtos ou serviços.

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

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
encontram-se também fora de cobertura cuba, Guiné-Bissau, iraque 
e s. Tomé e príncipe. 
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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./Set.
2009

Jan./Set.
Var.  

09/08

IDE bruto 27.677 32.820 32.634 31.985 23.525 22.249 -5,4%

IDE desinvestimento 24.517 24.125 30.396 29.574 21.424 21.081 -1,6%

IDE líquido 3.160 8.695 2.238 2.411 2.101 1.168 -44,4%

IDE Intra UE 25.477 28.333 29.672 27.951 20.459 19.563 -4,4%

IDE Extra UE 2.200 4.488 2.961 4.034 3.066 2.685 -12,4%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 92,1% 86,3% 90,9% 87,4% 87,0% 87,9% –

IDE Extra UE 7,9% 13,7% 9,1% 12,6% 13,0% 12,1% –

% Total IDE bruto

iNVesTiMeNTo DirecTo coM o eXTerior

IDPE bruto - Destinos 2009 Jan./Set. % Total Var. 09/08 IDPE bruto - Sector 2009 Jan./Set. % Total Var. 09/08

Espanha 21,1% 1,3% Activ. Imobiliárias; Out. Serviços 72,0% -26,6%

PALOP 7,1% -11,6% Construção 7,0% 13,9%

Brasil 5,5% -67,3% Activ. Financeiras 6,8% -56,4%

EUA 2,4% 13,5% Comércio 5,1% -39,1%

França 1,9% -66,3% Ind. Transformadora 4,4% -31,2%

>priNcipais DaDos De iNVesTiMeNTo (iDe e iDpe) e eXporTações.

INVESTIMENTO 
e EXPORTAçõES

IDE bruto - Origens 2009 Jan. / Set. % Total Var. 09/08 IDE bruto - Sector 2009 Jan. / Set. % Total Var. 09/08

França 18,7% 37,3% Comércio 35,9% 13,4%

Reino Unido 17,3% 4,5% Ind. Transformadora 23,8% -31,6%

Espanha 14,8% 10,4% Activ. Imobiliárias; Out. Serviços 23,6% -4,5%

Alemanha 13,8% -36,0% Actividades Financeiras 6,8% 52,9%

Suiça 4,6% -34,1% Transportes; Comunicações 3,6% 9,8%

 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./Set.
2009 

Jan./Set.
Var. 

09/08

IDPE bruto 9.781 9.828 14.835 10.098 7.701 5.534 -28,1%

IDPE desinvestimento 8.083 4.137 10.822 8.660 6.106 4.397 -28,0%

IDPE líquido 1.697 5.691 4.013 1.437 1.595 1.137 -28,7%

IDPE Intra UE 6.613 6.312 10.203 6.752 5.083 3.307 -34,9%

IDPE Extra UE 3.168 3.516 4.632 3.346 2.619 2.228 -14,9%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 67,6% 64,2% 68,8% 66,9% 66,0% 59,7% –

IDPE Extra UE 32,4% 35,8% 31,2% 33,1% 34,0% 40,3% –

% Total IDPE bruto
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eXporTações De BeNs e serViços

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS 2006 2007 2008
2008 

Jan./Set.
2009 

Jan./Set.
Var. 09/08
Jan./Set.

Var. 09/08 
Jan./Out.E

Exportações bens 34.511 37.589 37.961 29.504 22.819 -22,7% -21,6%

Exportações bens UE27 26.722 28.820 28.006 22.006 17.075 -22,4% -21,1%

Exportações bens Extra UE27 7.789 8.769 9.955 7.499 5.745 -23,4% -22,9%

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./set. % Total Var. 09/08 Exp. Bens - Var. Valor (09/08) Meur Cont. p. p.

Espanha 26,4% -26,8% Angola 114 0,4

Alemanha 13,3% -19,8% Venezuela 65 0,2

França 12,4% -18,9% EUA -354 -1,2

Angola 7,3% 7,3% Singapura -571 -1,9

Reino Unido 5,6% -21,5% França -660 -2,2

Itália 3,8% -21,8% Alemanha -751 -2,5

Holanda 3,7% -11,9% Espanha -2.197 -7,4

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

Máquinas; Aparelhos 16,3% -33,7% Máquinas; Aparelhos -1.890 -6,4

Veículos, Out. Mat. Transporte 11,9% -26,0% Veículos, Out. Mat. Transporte -949 -3,2

Metais Comuns 7,9% -31,9% Metais Comuns -848 -2,9

Vestuário 6,8% -14,6% Combustíveis Minerais -725 -2,5

Plásticos, Borracha 6,2% -19,3% Minerais, Minérios -359 -1,2

 COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIçOS 2005 2006 2007 2008
2008 

Jan./Set.
2009 

Jan./Set.
Var.  

09/08

Exportações totais de serviços 12.255 14.635 16.980 17.928 13.589 12.176 -10,4%

Exportações serviços UE27 9.634 11.344 12.970 13.352 10.184 9.105 -10,6%

Exportações serviços extra UE27 2.621 3.291 4.010 4.576 3.405 3.071 -9,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE27 78,6% 77,5% 76,4% 74,5% 74,9% 74,8% –

Exportações serviços extra UE27 21,4% 22,5% 23,6% 25,5% 25,1% 25,2% –

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

 

PREVISõES 2009 : 2010 (tvh real %) 2008 2009 - 3º T FMI CE OCDE MFAP BdP

iNe iNe out. 09 Nov. 09 Nov. 09 Mai:Jan. 09 Nov:Jul. 09

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

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

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

Angola 29,0% 4,3% Angola 78 0,9

EUA 12,5% -30,8% Venezuela 63 0,7

Suiça 3,8% -3,8% Malásia -295 -3,5

Brasil 3,6% -13,2% EUA -360 -4,3

México 2,8% -12,6% Singapura -643 -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

AMbienTe 2010

aniversários, dia dos namorados ou convites para amigos…há muitas ocasiões para 
pequenas ofertas ou presentes durante o ano. Na ambiente, de 12 a 16 de Fevereiro, 
ideias criativas e ofertas originais vão estar em exposição no sector Giving. o Giving 
inclui todo o mundo das ofertas, desde artigos de humor até peças originais e 
artigos Premium únicos. serão cerca de 1.250 expositores a apresentarem a oferta 
certa para cada ocasião.

o sector Giving terá ainda mais espaço do que o habitual na ambiente 2010. 
como resultado do novo conceito da feira, este sector, juntamente com o living, 
dedicado a decoração de interiores e acessórios para o lar, serão mudados para o 
lado ocidental da feira. este acontecimento destaca ainda mais as sinergias entre o 
design e os temas de lifestyle.

Na sua globalidade, a ambiente oferece uma variedade única de produtos, com 
inúmeras mostras de tendências. Na área Next, por exemplo, estão jovens empresas 
ligadas ao design que já passaram a sua experiência empreendedora e desejam 
consolidar-se na indústria dos bens de consumo. É nesta área que se apresentarão 
quatro empresas portuguesas que se inscreveram há vários meses e de que a 
organização espera a confirmação final da sua presença.

Data: 12 a 16 de Fevereiro de 2010
local: Frankfurt (alemanha)
organização: Messe Frankfurt

nadine.poelzl@messefrankfurt.com

www.ambiente.messefrankfurt.com 

exponor forMA quAdros dA fiL

a exponor – Feira internacional do porto vai acolher nos primeiros meses de 
2010, à semelhança do que já aconteceu em Dezembro, quadros da Fil (Feira 
internacional de luanda) a quem ministrará formação na área da organização de 
feiras e negócios.

a iniciativa surge no seguimento do protocolo de cooperação entre a associação 
empresarial de portugal (aep) e a Fil, enquadrada no espírito de apoio e 
intercâmbio de experiências empresariais entre as duas entidades, que permitiu 
já a replicação na capital angolana de dois eventos de sucesso como a export 
Home (mobiliário e artigos de casa) e a eMaF/FiMap/sieel (máquinas-ferramenta 
e acessórios para a indústria).

compostas por colaboradores das áreas comercial, marketing, controlo de gestão e 
facturação, apoio ao cliente, informática e secretariado de direcção, as delegações 
angolanas receberão formação geral e funcional nos diversos departamentos da 
exponor, a que se seguirão duas semanas de integração em grupos de trabalho 
específico, de forma a que cada um dos elementos possa familiarizar-se com as 
melhores práticas e métodos de trabalho no sector.
para as eventuais informações adicionais contactar:

alberto.moreira@exponor.pt

www.exponor.pt 

mailto:nadine.poelzl@messefrankfurt.com
http://www.ambiente.messefrankfurt.com
mailto:alberto.moreira@exponor.pt
http://www.exponor.pt
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EXPORT HOME
Mobiliário, Iluminação e Artigos de Casa
Local: Porto (Exponor)
Data: 2 a 6 de Março de 2010
Organização: Exponor
exporthome@exponor.pt
www.exporthome.exponor.pt 

PAPERGIFT
Salão Internacional de Papelaria, 
Material Didáctico, Brinquedos, Brindes, 
Festas e Decoração
Local: Lisboa (Parque das Nações)
Data: 11 a 14 de Março de 2010
Organização: AIP Associação Industrial 
Portuguesa
mapaiva@aip.pt
www.aip.pt 

SALãO DO VINHO
Feira Internacional da Indústria do Vinho
Local: Parque de Exposições de Braga
Data: 11 a 14 de Março de 2010
Organização: Parque de Exposições de 
Braga
peb@peb.pt
www.peb.pt 

EXPONOR INHOUSE
Salão da Casa, Mobiliário de Jardim, 
Decoração, Iluminação e Piscinas
Local: Porto (Exponor)
Data: 20 a 28 de Março de 2010
Organização: Exponor
info@exponor.pt
www.exponor.pt 

AGRO
Feira Internacional de Agricultura, 
Pecuária e Alimentação
Local: Parque de Exposições de Braga
Data: 11 a 14 de Março de 2010
Organização: Parque de Exposições de 
Braga
feiras@peb.pt
www.peb.pt 

EXPONOR AUTO
Exposição Automóvel
Local: Porto (Exponor)
Data: 24 a 26 de Abril de 2010
Organização: Exponor
info@exponor.pt
www.exponor.pt 

SIMAC
Salão Internacional de Materiais, 
Máquinas e Equipamentos para a 
Construção
Local: Lisboa (Parque das Nações)
Data: 11 a 15 de Maio de 2010
Organização: AIP – Associação Industrial 
Portuguesa
mapaiva@aip.pt
www.aip.pt 

MediCA 2009

Um grande destaque para a empresa portuguesa Biodevices, que se apresentou 
no maior certame médico do mundo, no final do mês de Novembro. com o apoio 
da associação selectiva Moda e do ciTeVe, apresentou-se pela primeira vez neste 
evento com o seu produto VitalJacket. este produto inovador de monitorização 
cardíaca, em formato de t-shirt, chegou a merecer um destaque especial em 
periódicos líderes na alemanha, como o “Die Welt”, que é lido em mais de 
130 países. a presença da Biodevices com o VitalJacket acabou por ser um dos 
temas que mais atenção atraiu durante a MeDica 2009. esta feira, que reúne 
especialistas e profissionais médicos de todo o mundo, celebrou nesta edição os 
40 anos de existência. compareceram 138.000 profissionais, oriundos de cerca 
de 100 países e estiveram presentes 4.324 expositores de perto de 60 países. De 
destacar também que as 12 empresas portuguesas presentes (a.J. costa, albino 
Dias de andrade, alert life, Bastos Viegas, Biodevices, embalnor, esteriplas, Hélder 
Gonçalves, Nursing shoes, proHs, Tricela e Wick) mostraram-se, em geral, muito 
satisfeitas com os contactos e as encomendas feitas.

feirAs  
eM porTugAL

mailto:exporthome@exponor.pt
http://www.exporthome.exponor.pt
mailto:mapaiva@aip.pt
http://www.aip.pt
mailto:peb@peb.pt
http://www.peb.pt
mailto:info@exponor.pt
http://www.exponor.pt
mailto:feiras@peb.pt
http://www.peb.pt
mailto:info@exponor.pt
http://www.exponor.pt
mailto:mapaiva@aip.pt
http://www.aip.pt
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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

46

Madrid

Mérida

brAsiL / São Paulo

bÉLgiCA / Bruxelas

ÁusTriA / Viena

ArgenTinA / Buenos Aires

ArgÉLiA / Argel

AngoLA / Luanda

ALeMAnHA / Berlim

CAbo Verde / Praia

CAnAdÁ / Toronto

CHiLe / Santiago do Chile

CHinA, repÚbLiCA popuLAr dA 
/ Xangai

Caracas

http://www.portugalglobal.pt/PT/ARedeaicep/Paginas/ARedeAicepGlobal.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/ARedeaicep/Paginas/ARedeAicepGlobal.aspx
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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
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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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Método revolucionário de fazer uma 
exposição sobre os conceitos básicos 
da contabilidade e de exorcizar os re-
ceios de a compreender e de aprender 
os seus conceitos básicos. com este 
objectivo, os autores abordam os te-
mas considerados complicados da con-
tabilidade e das finanças empresariais, 
tornando-os fáceis de usar. apresenta a 
informação financeira de forma simples 
e compreensível, e até divertida, tor-
nando-a acessível a gestores, empresá-
rios, candidatos a empreendedores e a 
estudantes, fazendo com que o mundo 
da contabilidade deixe de ser intimida-
dor. o texto que se baseia numa histó-
ria divertida, expõe passo-a-passo, tem 
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eis um livro que trata de um tema de 
enorme actualidade e pertinência: o ca-
pital intelectual. Fruto de um trabalho 
de investigação no âmbito do douto-
ramento, ensina a identificar e a medir 
o capital intelectual, a integrar os seus 
diversos patamares e a compreender o 
papel incontornável dos indivíduos não 
apenas nas organizações empresariais 
e associativas, como também noutros 
contextos, como a governação. 
Hoje reconhecido como uma fonte de 
vantagem competitiva, o capital intelec-
tual revela-se cada vez mais como uma 
poderosa mais-valia e alavanca de conhe-
cimento quando as organizações imple-
mentam estrategicamente a sua compe-
titividade e desempenho organizacional 
sustentável no contexto da economia 
globalizada, em que os mercados, os pro-
dutos, a tecnologia e a própria sociedade 
se transformam a um ritmo acelerado.
com seis capítulos detalhados, esta obra 
permite ao leitor uma visão clara e siste-
matizada do que está em jogo quando se 
fala da importância do capital intelectual, 
do conhecimento e do desempenho or-
ganizacional. o primeiro sublinha a im-
portância da informação e do conheci-
mento (nomeadamente organizacional) 
como recurso económico e competitivo 

o Jogo dA ConTAbiLidAde

insubstituível, sendo o segundo consa-
grado extensamente aos processos de 
Gestão do conhecimento; o terceiro, fala 
do capital intelectual e do desempenho 
organizacional, definindo-lhe o conceito 
e a operacionalidade; o quarto, aplica-se 
ao estudo empírico no sector bancário 
português; o quinto, foca-se no medir e 
gerir o capital intelectual e no processo o 
transformar em valor; por fim, o sexto, 
aborda os desafios e os compromissos 
que representa a transformação de uma 
economia baseada em recursos para uma 
economia baseada no conhecimento.
a autora, que recebeu o prémio ed-
vinsson/saint-onge Best student paper 
atribuído ao trabalho de investigação 
que serve de inspiração a esta obra, 
é doutorada em Gestão pelo iseG e 
mestre em economia internacional, 
professora universitária e investigadora 
da FcT/UNl, professora coordenadora 
no isGB (instituto superior de Gestão 
Bancária) e formadora no iNa (instituto 
Nacional de administração).
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formato interactivo, usa as cores para 
recordar o aprendido e permite aplicar 
na prática o que se aprendeu. 
Darrell Mullis foi director de forma-
ção e desenvolvimento na educational 
Discoveries (criada por Judith orloff) e 
ensinou tecnologia de aprendizagem 
interactiva; Judith orloff, é psicóloga e 
especialista em psicologia interpessoal, 
tendo fundado o Burlington college 
(Vermont, Usa). 
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