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Para a revista Portugalglobal é impera-
tivo espelhar conceitos, eventos e boas 
práticas que facilitem a percepção, por 
parte dos seus leitores, daquilo que 
mais importa na actividade económi-
ca das empresas. O enfoque vai na-
turalmente para aquilo que temos de 
exemplar em matéria de investimento, 
inovação e competitividade, bem como 
de mercados e exportações, cujo co-
nhecimento e dinâmica são essenciais 
no actual contexto de recuperação e 
sustentabilidade do tecido económico.  

Nesta óptica de procura da excelência, 
o Congresso das Exportações, que se 
realizou recentemente em Santa Maria 
da Feira, com uma presença maciça de 
empresas e com painéis de inequívocos 
casos de sucesso na actividade exporta-
dora, é paradigmático do investimento 
que o Governo, e a AICEP, estão a rea-
lizar para fortalecerem uma estratégia 
empresarial consentânea com a eco-
nomia global e com a nova dinâmica 
(palavra também aqui a significar força) 
das exportações portuguesas. 

E porque de dinâmicas positivas se tra-
ta, destacamos não apenas o que de 
melhor se produziu durante o Congres-
so mas também aquilo que o consolida 
temporalmente: as conclusões finais – 
por parte dos painéis e da Agência -, a 
identificação das acções a desenvolver 
pelos sectores transversais e sectoriais, 
o compromisso da AICEP que ficará 
materializado num Livro Branco (des-
tinado ao acompanhamento e moni-
torização dos sectores que se fizeram 
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As opiniões expressas nos artigos publicados são da res-

ponsabilidade dos seus autores e não necessariamente 

da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.  

A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal 

não implica qualquer compromisso por parte desta 

com os produtos/serviços visados.

representar) e a aposta na realização 
de um congresso anual de balanço da 
actividade exportadora.

Em entrevista à nossa revista, o Minis-
tro da Economia sublinha, entre outras 
questões de clara relevância, como seja 
o compromisso com o crescimento e o 
desenvolvimento da economia portu-
guesa numa óptica de estabilidade e 
segurança das famílias e empresas por-
tuguesas, que as exportações perma-
necem como a componente que mais 
tem contribuído para o crescimento 
global da economia portuguesa. Na  
realidade, estas, em 2010, apresen-
taram um crescimento homólogo de 
15,7 por cento, com as vendas intraco-
munitárias a crescerem 15,0 por cento 
e as extracomunitárias 18,0 por cento, 
uma dinâmica de crescimento que pas-
sa pelo Internacionalizar para Crescer, 
programa operacionalizado pela AICEP. 

Quanto ao Mercado, a escolha recaiu 
no Brasil, a mais robusta economia da 
América Latina e que ocupa a sétima 
posição entre as maiores economias 
mundiais. Com um crescimento de 7,8 
por cento, em 2010, e detentor de 
atractivas oportunidades de negócio, 
esta grande economia é, por isso, um 
dos nossos mercados de aposta, tanto 
em exportação como em investimento, 
estando a AICEP a desenvolver uma for-
te campanha de imagem este ano, que 
tem por finalidade dar a conhecer Por-

tugal no Brasil e o Brasil em Portugal.   
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CONGRESSO DAS EXPORTAÇÕES

EXPORTAR MAIS NA 
ECONOMIA GLOBAL
O Congresso das Exportações Portuguesas, organizado pela AICEP, teve como 
finalidade debater e contextualizar estrategicamente a actividade exportadora numa 
economia global, bem como traduzir de forma efectiva o desejo do Governo em 
exprimir, junto do sector privado, a sua atitude pró-activa no apoio às exportações 
nacionais. A óptica do evento foi fazer das exportações um desígnio nacional uma vez 
que, no contexto da economia portuguesa, a actividade exportadora está a assumir-se 
como o principal motor de desenvolvimento. Nesta medida, o objectivo será, segundo 
Basílio Horta, presidente da AICEP, atingir no médio prazo um peso das exportações 
no PIB de 40 por cento, em linha com a média europeia. 
A iniciativa, que decorreu no dia 8 de Fevereiro, teve como palco o Europarque, em Santa 
Maria da Feira, e juntou cerca de 1.400 empresas, instituições, associações e confederações, 
assim como representantes da banca, que responderam ao apelo da formulação de 
políticas públicas direccionadas para um aumento expressivo das exportações portuguesas. 
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“No congresso fizeram-
se ouvir gestores de 
empresas exportadoras, 
que demonstraram que 
uma parte do país está a 
crescer e a recuperar em 
bom ritmo, mesmo em 
mercados exigentes e noutros 
frequentemente instáveis.”

No discurso de abertura, o presiden-
te da AICEP definiu as metas a atingir 
pelo Congresso das Exportações, pelo 
seu previsível efeito potenciador so-
bre o tecido económico, empresarial e 
social, que se traduza em mais cresci-
mento económico, redução da dívida 
externa e criação de emprego. 

Com este objectivo, cujo foco é o au-
mento estratégico das exportações na-
cionais, Basílio Horta destacou a neces-
sidade dos vários actores da economia 
portuguesa concertarem esforços no 
desígnio nacional que “é a redução 
do saldo negativo da nossa balança de 
comercial pelo aumento considerável 
das nossas exportações em simultâneo 
com a substituição de importações por 
produção nacional”. 

Sublinhou, no entanto, o presidente 
da AICEP, que este esforço deverá ser 
realizado sob o lema “crescer em con-
junto”, o que significa que a dinâmica 
de relacionamento entre grandes em-
presas e PME “deverá processar-se de 
forma a que as primeiras levem con-
sigo as segundas para as actividades 
que desenvolvem e para os mercados 
em que actuam, numa parceria virtu-
osa para um crescimento económico e 
social equilibrado”.

Neste sentido, o Congresso das Expor-
tações quis também partilhar as expe-
riências das empresas que têm tido su-
cesso internacional, o que foi consegui-
do através de painéis sectoriais e trans-
versais, que abrangeram mercados, 
empreendedorismo, nova economia, 
financiamento, seguros de crédito, in-
centivos públicos e logística, entre ou-
tros, numa lógica final de registo e par-
tilha de conclusões, e conversão destas 
em planos de acção partilhados entre o 
Estado e a iniciativa privada. A grande 
aposta: reforçar a competitividade da 
economia portuguesa, “com melhoria 
dos factores estruturais que promovam 
o nosso potencial económico”.

Na sessão de abertura o ministro da 
Economia, da Inovação e do desenvol-
vimento, Vieira da Silva, sublinhou que 
o desafio exportador “é por ventura um 
dos mais complexos que a economia 
portuguesa tem pela frente”, referin-

do contudo que Portugal foi, dentro da 
União Europeia, um dos países que teve 
uma maior taxa de crescimento nas ex-
portações, uma recuperação ambiciosa 
que o ministro disse estar “inscrita na di-
nâmica recente do sector exportador”. 

transversais e na reflexão colectiva que 
ali foi produzida. Seja como for, só a de-
terminação das empresas poderá conti-
nuar a marcar a diferença e permitir o 
crescimento das exportações, tanto mais 
que as instituições de crédito, como a 
CGD e o BPI, assumiram que também 
elas colocam nas exportações, não sem 
uma avaliação rigorosa do risco, a sua 
prioridade de concessão de créditos. 

Neste congresso, fizeram-se ouvir prin-
cipalmente gestores de empresas ex-
portadoras, que demonstraram que 
uma parte do país está a crescer e a 
recuperar em bom ritmo, mesmo em 
mercados exigentes e noutros frequen-
temente instáveis. O efeito demonstra-
dor destas empresas, com o relato do 
seu percurso, soluções, factores de su-
cesso, inovação, mão-de-obra qualifica-
da, e também de projectos que não cor-
reram tão bem, serviu certamente para 
motivar, noutras empresas, a ambição 
de se expandirem para novos merca-
dos, com novo ímpeto empreendedor. 

Falou-se também, em Santa Maria da 
Feira, de novas soluções, bons casos 
de associação de empresas – grandes 
empresas a facilitar o acesso ao merca-
do das pequenas –, numa lógica de as 
grandes serem “porta-aviões” que pre-
param e lançam as suas fornecedoras 
nos mercado de exportação, e também 
de sinergias nos transportes e logística 
entre empresas, bem como de melho-
rias no funcionamento das infra-estru-
turas portuárias e aeroportuárias para a 
facilitação das exportações. E debateu-
se o financiamento da actividade expor-
tadora, que representará, ao que tudo 
indica, uma fatia muito significativa da 
economia portuguesa em 2011 e 2012, 
um assinalável crescimento em que a 
banca e o capital de risco estão desde 
já a apostar. As empresas que represen-
taram os mais diversos sectores, como a 
Cisco, a Efacec, a Hovione, a Sogrape, 
a Sovena, a Portucel, o Grupo Amorim, 
a Lanidor, a Autoeuropa, a Kyaia, a Em-
braer ou a Novabase mostraram que 
em Portugal há inovação e qualidade 
de produto, evidenciando que temos 
empresas que produzem e exportam 
bem e em bom ritmo, continuando a 
crescer de forma sustentada. 

Já o Primeiro-ministro, José Sócrates, 
enfatizou, na sua intervenção, a impor-
tância do crescimento das exportações 
nacionais, defendendo que o comércio 
internacional “deve ser uma prioridade 
indiscutível na economia portuguesa 
para 2011”, acrescentando que “o país 
precisa de saber, antes de mais, que é 
possível concertar esforços, construir 
iniciativas e dinâmicas que reforcem as 
exportações”. As exportações são, nes-
te contexto de recuperação económica 
e de equilíbrio orçamental, claramente 
axiais. Para o Primeiro-ministro, a apos-
ta nas exportações é a palavra-chave 
da política económica para este ano.      

As boas notícias também chegaram: as 
exportações portuguesas têm vindo a 
recuperar significativamente desde o 
início de 2010, tendo-se verificado um 
aumento, no ano passado, de cerca de 
16 por cento das exportações de bens 
face a igual período de 2009. Tanto as 
vendas intracomunitárias como extra-
comunitárias de bens estão a crescer, 
aumentando cerca de 15 por cento e 
de 18 por cento respectivamente. 

Neste contexto de recuperação das ex-
portações, o Governo português conse-
guiu, com este Congresso, pelo menos 
dois objectivos: mobilizar a economia 
produtiva e potenciar uma maior coo-
peração estratégica entre grandes em-
presas e PME, propósitos que estiveram 
sempre presentes nos painéis sectoriais e 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS E 
MOBILIDADE ELÉCTRICA
O sector das renováveis e da mobilidade 
eléctrica contou com algumas das suas 
principais empresas. A mudança de pa-
radigma energético foi defendida por 
todos os oradores, que realçaram a im-
portâncias das redes, pelo que não bas-
ta produzir verde e a baixo custo. A mo-
bilidade eléctrica ocupou parte significa-
tiva do debate, representando o futuro 
do transporte. Foi também defendida a 
paridade entre energia eólica e o ciclo 
combinado, e sublinhada a problemá-
tica das emissões de CO2. Painel: EDP, 
Martifer, Efacec e Salvador Caetano.

PAINÉIS E EMPRESAS 

INDÚSTRIA FLORESTAL 
Foi afirmado que o país pode flores-
tar quase o dobro do que tem e que 
a indústria florestal pode dar um con-
tributo significativo às exportações por-
tuguesas, mas para isso precisa de prá-
ticas inovadoras e de melhor gestão e 
incentivos fiscais à exportação e ao in-
vestimento. Foi realçado que a floresta 
portuguesa representa três por cento 
do Produto Interno Bruto (PIB) e cerca 
de 200 mil postos de trabalho directos. 
As exportações de cortiça, pasta de pa-
pel e papel deverão crescer este ano. 
Painel: AIFF, Corticeira Amorim, Portu-
cel/Soporcel, Móveis Viriato, Forestis.

CONSTRUÇÃO  
E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO
Este sector, que é composto em cer-
ca de 98 por cento por PME, assumiu 
claramente o desafio das exportações, 
tanto mais que as empresas se confron-
tam actualmente com a retracção do 
mercado interno. Foram dadas suges-
tões para potenciar a competitividade 
do sector: repensar o actual modelo de 
concessão de incentivos e a tributação 
dos rendimentos gerados no exterior, 
criar de linhas de crédito para a interna-
cionalização, e uma nova equação para 

O Congresso das Exportações contou com vários painéis de discussão, em que se destacaram 
experiências, ideias e propostas por parte dos sectores empresarial e financeiro.
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os custos de transporte e os preços da 
energia. Painel: Soares da Costa, Már-
mores Galrão, Revigrés, Cimpor e CIN.

NOVOS MERCADOS, 
ECONOMIAS EMERGENTES 
E CPLP
A crise da Europa e dos mercados tradi-
cionais, que afectam conjunturalmente 
as exportações portuguesas, levam as 
empresas a olhar para mercados alter-
nativos em que a concorrência é me-
nor, e que constituem uma aposta da 
AICEP: para os BRIC (Brasil, Rússia, Ín-
dia e China), mas também para outros, 
como o México, Colômbia, Indonésia, 
Singapura ou Hong-Kong e ainda para 
os PALOP, mercados com perspectivas 
de forte crescimento. Painel: AICEP 
(Basílio Horta), BES, AEP, AIP e CIP.  

NOVA ECONOMIA  
E SERVIÇOS
Portugal conta hoje com importantes 
empresas líderes que geram valor acres-
centado e que exportam a maioria dos 
produtos e serviços que produzem. São 
empresas essencialmente exportadoras 
que se afirmam como casos de inovação, 
de conhecimento e de sucesso interna-
cional, no quadro da economia global. 
Cerca de 12 por cento das empresas ex-
portadoras portuguesas são responsáveis 
por 80 por cento do volume das expor-
tações do país. Painel: Cisco, Novabase, 
Hovione, Apifarma e Efacec.

EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO NUMA 
ECONOMIA GLOBALIZADA
Ficou claro neste painel que os projectos 
inovadores e claramente marcados pelo 
empreendedorismo (que nos últimos 
anos tem conhecido um forte desenvol-
vimento em Portugal, graças ao apoio 
estatal), e que são geradores de empre-
go qualificado, terão que estar voltados 
para a exportação e para a criação de 
produtos e de valor acrescentado. Painel: 
Cotec, IAPMEI, FNABA-Business Angels, 
Multiwave Photonics e Bes Ventures.

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL  
E AERONÁUTICA
O ramo automóvel absorve cerca de 70 
por cento da indústria de moldes, ten-

do sido sublinhado que este sector de-
verá diversificar mercados e apostar em 
novos segmentos, como a aeronáutica, 
ambiente e saúde, mantendo-se a expec-
tativa de que grandes empresas, como a 
Autoeuropa e a Embraer, que já estão 
a convidar empresas, incorporem mais 
tecnologia nacional. Painel: Iberomoldes, 
Autoeuropa, Embraer, Cefamol e AICEP. 

AGRO-ALIMENTAR
Apoio à internacionalização foi o 
mote deste painel por parte das PME 

do sector, em que as grandes empre-
sas são a excepção e não a regra. Foi 
igualmente apontada a necessidade 
de criação de um pólo de competitivi-
dade para o sector primário, de modo 
a que Portugal adquira uma imagem 
de especialista na indústria e produtos 
agrícolas, que potencie a interacção 
entre agricultura e indústria, e deste 
modo favoreça as exportações. Painel: 
Sogrape, Portugal Fresh, Sovena e Por-
tugal Foods.



DESTAQUE

// Fevereiro-Março 11 // Portugalglobal10

TÊXTEIS, VESTUÁRIO  
E CALÇADO
Se é certo que este sector tem revela-
do uma particular resistência às crises, 
também não deixou de ser assinalada 
no painel a dificuldade de obter maior 
competitividade destes sectores. Entre 
os factores de dificuldade encontram-
se o custo cada vez mais elevado das 
matérias-primas e da factura energéti-
ca, bem como a dificuldade em obter 
recursos financeiros necessários à im-

Exportações de bens crescem 16 por cento 

De acordo com dados do INE – Ins-
tituto Nacional de Estatística, no pe-
ríodo Janeiro/Dezembro de 2010 as 
exportações portuguesas de bens as-
cenderam a 36.769 milhões de euros 
(MEur), o que corresponde a um cres-
cimento nominal em valor de 15,8 
por cento, relativamente ao período 
homólogo de 2009. 

Quanto à taxa de cobertura das en-
tradas pelas saídas, esta situou-se nos 
64,8 por cento, o que representa um 
aumento de 3,0 pontos percentuais 
(p.p.) face a igual período do ano 
anterior (61,8 por cento). O défice 
comercial agravou-se 2,1 por cento, 
com as importações a aumentarem 
10,5 por cento. 
 
As exportações intra e extracomuni-
tárias apresentaram variações homó-
logas positivas no período em análi-
se, respectivamente de 15 por cento 

e 18 por cento, com a União Europeia 
a representar 75 por cento das nossas 
exportações totais (75,4 por cento em 
Janeiro/Dezembro de 2009), e a contri-
buir com 11,3 p.p. para o crescimento 
global de 15,8 por cento.

Por grupos de produtos, as Máquinas e 
Aparelhos constituíram a principal expor-
tação com uma quota de 14,9 por cen-
to das vendas totais de bens ao exterior, 
seguindo-se os Veículos e Outro Material 
de Transporte (12,4 por cento), Metais 
Comuns (8,0), Plásticos e Borracha (6,9), 
Combustíveis Minerais (6,8), Vestuário 
(6,0), Pastas Celulósicas e Papel (5,7), 
Minerais e Minérios (5,5), Agrícolas (5,4), 
Alimentares (5,2) e Químicos (5,0).

De destacar os aumentos das expor-
tações de Combustíveis Minerais (896 
MEur; 56,5 por cento), Veículos e Outro 
Material de Transporte (829 MEur; 22,3 
por cento), Pastas Celulósicas e Papel 

(609 MEur; 41,0 por cento), Plásticos e 
Borracha (518 MEur, 25,6 por cento), 
Metais Comuns (434 MEur; 17,4 por 
cento), Máquinas e Aparelhos (344 
MEur; 6,7 por cento) e Químicos (287 
MEur; 18,5 por cento).

Por mercados clientes, Espanha foi 
o principal destino das nossas ex-
portações de bens com uma quota 
de 26,6 por cento (27,2, em 2009), 
seguindo-se a Alemanha (13,0), Fran-
ça (11,8), Reino Unido (5,5), Angola 
(5,2), Holanda (3,8), Itália (3,8) e EUA 
(3,6). Com um aumento em valor de 
1.134 MEur e 13,1 por cento face 
a Janeiro/Dezembro de 2009, a Es-
panha representa o contributo com 
mais peso para o crescimento global 
das nossas exportações, seguindo-se 
a Alemanha (672 MEur; 16,4 por cen-
to), França (392 MEur; 9,9), EUA (321 
MEur; 31,7), Bélgica (274 MEur; 35,2) 
e Holanda (254 MEur; 22,1).

plementação da competitividade nos 

mercados externos. Painel: ATP, Leni-

dor, Mundo Têxtil, Kyaia, AEP.

FINANCIAMENTO, 
SEGUROS DE CRÉDITO E 
INCENTIVOS PÚBLICOS
Numa altura de escassez de financia-

mento, a prioridade do sistema finan-

ceiro é garantir apoio às exportações, 

foi o que ressaltou deste painel, salien-

tando-se a importância do papel da ga-

rantia mútua e dos diversos mecanis-

mos de apoio ao investimento disponí-

veis para as empresas. Painel: Faria de 

Oliveira, presidente da Caixa Geral de 

Depósitos, Fernando Ulrich, presidente 

do BPI, Miguel Gomes da Costa, presi-

dente da COSEC, e Nelson de Souza, 

gestor do COMPETE.

LOGÍSTICA  
E INFRA-ESTRUTURAS
Para que Portugal seja competitivo nas 

exportações, ficou claro que deve repen-

sar a sua estratégia de transporte e de 

logística, tanto mais que o sector consi-

dera-se como parte naturalmente envol-

vida no esforço exportador. Para além do 

reforço da logística e das infra-estruturas, 

foi apontada a necessidade de apostar 

no transporte marítimo, tendo lembra-

do os intervenientes que 90 por cento 

das importações nacionais chegam ac-

tualmente por via marítima. Painel: Luís 

Simões, Aplog, Porto de Sines, Porto do 

Douro e Leixões e Mota Engil. 
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BASÍLIO HORTA
CONCLUSÕES APONTAM 
PARA QUESTÕES CHAVE

1. A URGÊNCIA DE UM 
PACTO LABORAL PARA A 
COMPETITIVIDADE
Em primeiro lugar, sublinho o valor úni-
co e seguro de um pacto laboral para o 
nosso crescimento e internacionalização.

Não se trata aqui de uma afirmação 
retórica esvaziada de significado, mas, 
bem ao contrário, a convicção de que a 
eficácia das reformas no plano laboral é 
largamente tributária da sua aceitação 
pelos diferentes interlocutores sociais.

Ao mesmo tempo que transmite à so-
ciedade uma clara mensagem de con-
fiança na capacidade para enfrentar os 
difíceis desafios associados ao cresci-
mento, a concertação laboral traz tam-
bém consigo a marca da solidariedade 
social e da responsabilidade partilhada.

E estes são ingredientes indispensáveis 
para reforçar a credibilidade junto de 
investidores nacionais e internacio-
nais, potenciando, assim, a atracti-
vidade do nosso país na captação e 
retenção de investimento.

2. A EFICÁCIA DOS 
INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS E DOS 
APOIOS PÚBLICOS
Também a concentração, numa úni-
ca entidade, dos recursos financeiros 
públicos disponíveis para a internacio-
nalização, com a faculdade de gestão 
de todos os instrumentos necessários 
ao robustecimento financeiro das em-
presas no seu processo de conquista e 
penetração nos mercados externos é 
sentida como necessária. 

A manutenção e aperfeiçoamento dos 
apoios públicos à internacionalização, 
simplificando os processos, aumen-
tando as garantias e lutando na Eu-
ropa para manter o “de minimis” nos 
500.000 euros, sob pena de tais apoios 
serem dramaticamente reduzidos no 
corrente ano.

3. A MELHORIA DA 
COMPETITIVIDADE FISCAL
Igualmente relevante é a discriminação 
positiva, no quadro fiscal, das despesas 

Na sequência do trabalho desenvolvido nos diferentes 
painéis e na síntese final feita pelos respectivos 
relatores, Basílio Horta, presidente da AICEP, destacou 
um conjunto de conclusões, apresentadas no final dos 
trabalhos do congresso, sob a forma de questões chave 
no quadro da internacionalização. 

A importância destas conclusões reside no facto 
de estarem centradas em questões decisivas para 
assegurar o sucesso exportador, estratégia axial do 
Governo português e da AICEP
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incorridas no processo de internaciona-
lização. Para este efeito seria importan-
te consagrar um regime não contratual 
de dedução à colecta, e de natureza 
transversal, à semelhança do que já 
hoje acontece em matéria de inovação.

Neste contexto, também a intensidade 
do valor acrescentado nacional nas ex-
portações portuguesas mereceria trata-
mento fiscal diferenciado. 

É também reputado como relevante 
que o regime de IVA aplicado às empre-
sas exportadoras continue a evoluir no 
sentido de evitar que o desfasamento 
entre os pagamentos e recebimentos 
deste imposto aumentem as necessida-
des de fundo de maneio das empresas.

4. O PAPEL DA LOGÍSTICA
Não poderemos negligenciar o papel 
da logística, em particular do trans-
porte, na competitividade das expor-
tações nacionais. 

A distância face aos mercados consu-
midores do centro Europa, e a frequên-
cia das ligações marítimas a muitos dos 
mercados de diversificação das expor-
tações de bens, entre outros aspectos, 
criam um lastro, que afecta a estrutura 
de custos daqueles que produzindo em 
Portugal servem os mercados externos. 

Para debelar, pelo menos em parte, 
esta desvantagem, é necessário cons-
truir parcerias para a consolidação de 
fluxos de exportação, que produzam, 
do lado da procura dos serviços de 
transporte, oportunidades de penetra-
ção da intermodalidade, sobretudo a 
de natureza rodo-ferroviária. 

Por outro lado, os gestores de infra-
estruturas – em particular dos portos e 
da ferrovia – devem atender à necessi-
dade de garantir competitividade num 
quadro global.

Um benchmarking contínuo de custos de 
operação nas infra-estruturas portugue-
sas é um instrumento fundamental para 
assegurar que o contexto da operação 
logística não contribui negativamente 
para a competitividade das exportações 
nacionais, tanto mais que o programa 
europeu da Janela Única Logística (J.U.L.) 
não estará maduro antes de 2013.

5. A COORDENAÇÃO 
DE ESFORÇOS
Reforço da abordagem pluridisciplinar, 
de modo a que o país garanta uma re-
serva estratégica alimentar susceptível 
de o proteger das alterações de custo 
das matérias-primas, mediante a subs-
tituição de importações.

Também o papel da diplomacia pode e 
deve ser reforçado, estando a AICEP a 
desenvolver, numa base regular, e com 
comprovada satisfação dos envolvidos, 
iniciativas de aproximação dos diplo-
matas ao tecido empresarial português.

Outra conclusão importante prende-se 
com a celebração de um pacto, con-
gregando grandes e pequenas e mé-
dias empresas, na esteira, aliás, do já 
previsto no programa Internacionalizar 
para Crescer, lançado pela Agência em 
finais de 2010, que poderíamos desig-
nar como “crescer em conjunto”.

Trata-se de aproveitar a presença ex-
terna das grandes empresas como 
elemento facilitador da internaciona-
lização das PME e da sua entrada em 
novos mercados. 

O aprofundamento da ligação entre o 
mundo académico e as empresas, que 
já hoje se verifica, é indispensável para 
garantir a inovação essencial ao aumen-
to da quota do nosso comércio externo.

O maior envolvimento das associações 
empresariais, através da celebração de 
protocolos de colaboração que ampliem 
a divulgação do programa INOV-Export 
junto das empresas suas potenciais be-
neficiárias, como forma de contribuir 
para melhorar a realização dos objec-
tivos de capacitação empresarial das 
PME, na área de recursos humanos, me-
diante a qualificação de jovens licencia-
dos na área da internacionalização. 

A divulgação num único local (tipo por-
tal) de informação relativa a todas as 
acções de promoção planeadas para os 
mercados externos, que assegure maior 
complementaridade e eficiência ao es-
forço autónomo dos seus promotores.

6. A QUESTÃO DA JUSTIÇA 
Por fim, em ordem que não em impor-
tância, foi sublinhado o papel decisivo 
do sistema de justiça na internaciona-
lização da economia portuguesa, em 
especial no que toca à atracção e re-
tenção do investimento nacional e es-
trangeiro no nosso país.

Estas são as principais conclusões de 
natureza transversal, não devendo nós 
esquecer as especificidades próprias 
de cada sector, tomando como ponto 
de partida as sugestões emanadas dos 
painéis sectoriais, que constarão de do-
cumentos autónomos. 
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Quem sabe, sabe e as empresas que vão mais longe é que sabem. 
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∫ Líder de Mercado no Trade Finance com uma quota de mercado 
    de 27% tendo sido eleito, pelo 5º ano consecutivo, como Best 
    Trade Finance Bank em Portugal, pela Revista Global Finance 

∫ Programa consolidado de Missões Empresariais desde 2006

∫ Único Banco com estrutura comercial especializada no apoio 
    à internacionalização das empresas (Unidade Internacional 
    Premium)

inovação

∫ 200 M€ de activos em fundos de venture capital, que investem 
    em empresas inovadoras

∫ 2 M€ de prémios concedidos no âmbito do Concurso Nacional 
    de Inovação BES 

∫ Único Banco com estrutura comercial de especialistas 
    dedicados ao apoio de empresas inovadoras

O BES é o banco líder no apoio às PME, centrando a sua 
intervenção no apoio ao Investimento, à Internacionalização 
e à Inovação das empresas nacionais. Para mais informações 
contacte o Banco Espírito Santo através do seu gestor 
ou consulte o site www.bes.pt/empresas
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ENTREVISTA

// Fevereiro-Março 11 // Portugalglobal14

A diversificação dos mercados de destino das exportações nacionais, sem descurar 
os mercados europeus tradicionais, é a estratégia defendida pelo ministro da 
Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Vieira da Silva, que afirma, em 
entrevista, que o Governo vai garantir os instrumentos que facilitem os processos 
de internacionalização e a abordagem aos mercados externos. Na calha estão mais 
250 milhões de euros do Fundo para a Internacionalização e Exportação, destinado a 
apoiar as PME portuguesas nos mercados internacionais.  
Numa altura em que países do Norte de África e do Médio Oriente levantam alguma 
preocupação, Vieira da Silva diz que as empresas devem apostar em mercados com 
níveis de crescimento económico significativos como Angola, Índia, China e vários 
países da América Latina. 

José Vieira da Silva 
Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento

GOVERNO REFORÇA APOSTA  
NA INTERNACIONALIZAÇÃO
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“As exportações permanecem como a 
componente que mais tem contribuído para o 
crescimento global da economia portuguesa. 
O nosso objectivo é prosseguir na facilitação 
de processos e criação de um ambiente de 
negócios que favoreça a continuação, ou 
ainda a melhoria, deste desempenho.”

As exportações portuguesas cresceram cerca de 16 
por cento em 2010, uma recuperação positiva que 
superou as previsões dos organismos internacionais 
e nacionais. Que leitura faz desta performance das 
exportações?
Em 2010 as exportações portuguesas apresentaram um cres-
cimento homólogo de 15,7 por cento, com as vendas intra-
comunitárias a crescerem 15,0 por cento e as extracomunitá-
rias 18,0 por cento. É um desempenho que merece reconhe-
cimento, tanto mais que ocorre num período de crescimento 
económico moderado. Por outro lado, esta recuperação foi 
acompanhada pelo desaparecimento de importantes seg-
mentos exportadores na sequência da crise. As empresas 
portuguesas provam assim serem capazes de enfrentar con-

que poderão ter melhor desempenho, tendo em 
conta, designadamente, a incorporação tecnológica 
dos bens exportados?
Os mercados comunitários, nossos parceiros tradicionais, não 
podem ser descurados, Mas trata-se, sem dúvida, de merca-
dos com níveis de crescimento moderados, onde a captação 
de maior quota de mercado é difícil de conseguir. No entan-
to, mantemos a convicção que, em particular em segmentos 
exigentes do ponto de vista da inovação, a capacidade de 
reforçar a nossa presença nos mercados da UE continua a ser 
um teste fundamental para o progresso da nossa competitivi-
dade. Por outro lado, a nossa estratégia deve continuar a ser 
a de diversificação para mercados extra-comunitários, desig-
nadamente aqueles com níveis de crescimento significativos, 
como por exemplo, Angola, China, Índia, ou variadíssimos 
países na América Latina. Os mercados dos países do Norte 
de África e Médio Oriente, neste momento, devem ser obser-
vados com precaução. Mas acrescento que não há mercados 
certos ou errados. Em última instância são as empresas, em 
cada sector de actividade, quem determina e orienta o Esta-
do na sua acção facilitadora.

Com que apoios poderão as empresas nacionais 
contar para o aumento das suas exportações e 
processos de internacionalização?
A nossa estratégia está bem evidenciada no Internaciona-
lizar para Crescer, programa operacionalizado pela AICEP 
no decurso do próximo biénio. Em suma, propomo-nos 
alargar a nossa base exportadora, diversificar os mercados 

junturas económicas difíceis. Sem novas estratégias empresa-
riais, qualificação do produto e abordagens a novos merca-
dos estes resultados não teriam sido conseguidos.

Quais as perspectivas e os objectivos do Governo para 
o ano em curso neste domínio? Que contributo po-
derão as exportações dar para o desenvolvimento da 
economia nacional?
De acordo com as últimas Contas Nacionais, até Setembro 
de 2010 o PIB e as exportações observaram taxas de cresci-
mento reais de 1,5 por cento e 9,0 por cento. Nesse perío-
do, as exportações representaram 31,3 por cento do PIB, 
contra 29,1 por cento em igual período no ano anterior. 
Assim sendo, as exportações permanecem como a compo-
nente que mais tem contribuído para o crescimento global 
da economia portuguesa. O nosso objectivo é prosseguir 
na facilitação de processos e criação de um ambiente de 
negócios que favoreça a continuação, ou ainda a melhoria, 
deste desempenho. Se às empresas cabe o risco, a inicia-
tiva e a estratégia empresarial, ao Estado cabe a garantia 
dos instrumentos jurídicos – económicos, financeiros e co-
merciais – que facilitem, designadamente, os processos de 
internacionalização e abordagem aos mercados externos. 
Cabe-nos igualmente impulsionar a inovação, bem como 
garantir que a capacidade de mudança estrutural da nossa 
economia se concretiza, dessa forma dando novo fôlego à 
nossa competitividade.

Quais os mercados onde, na sua opinião, Portugal 
poderá manter e aumentar a sua quota enquanto 
fornecedor de produtos e serviços? E quais os sectores 
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de destino, qualificar a nossa oferta e garantir a captação 
de mais investimento directo estrangeiro, com elevada in-
corporação tecnológica.

Na qualificação de recursos humanos continuamos a con-
tar, através da AICEP, com a dinamização do programa 
InovContacto, mas também com o Projecto Novos Expor-
tadores, dirigido para o alargamento da base exportado-
ra nacional e focalizado na obtenção de sinergias entre 
os diferentes actores nacionais em contacto com o co-
mércio internacional.

A vertente financeira é igualmente crucial, pelo que se man-
têm os apoios QREN, designamente, no incentivo que pres-
tam à internacionalização. Mas merecem igualmente desta-
que a continuação da acção através das linhas PME Investe 
(que apoiaram já mais de 53.000 empresas num montante 
global de crédito de 7,3 mil milhões), dos seguros de cré-
dito (com a prorrogação da Linha OCDE II e da Facilidade 
de Crédito para Fora da OCDE até ao final de 2011) e dos 

to de concursos para a atribuição conjunta dos títulos de 
utilização do domínio público hídrico e da capacidade de 
injecção na rede. Em relação à energia eólica, depois da atri-
buição de 2 GW de potência através da realização de con-
cursos, Portugal tem já 3.900 MW de capacidade instalada 
e manter-se-á a instalação de novos parques relativos aos 
concursos. A aposta no desenvolvimento da energia eólica 
permitiu a instalação de  importantes “clusters” industriais 
com criação de 7.000 empregos e com um contributo im-
portante para as exportações.

Para além da hídrica e da eólica, o Governo definiu como 
prioritário o desenvolvimento da energia solar para a pro-
dução de electricidade. Dado que as tecnologias associadas 
ao solar se encontram ainda numa fase menos madura, o 
Governo optou pelo desenvolvimento de capacidade des-
centralizada, com maiores impactos ao nível da criação de 
emprego e de redução das perdas nas redes de  transporte 
e distribuição.

O programa da micro e da minigeração permitirá a instalação 
de 750 MW até 2020, sendo que se baseia em tarifas de 
referência decrescentes e em critérios de adjudicação compe-
titivos com base em desconto à tarifa. Desta forma será pos-
sível um desenvolvimento gradual da capacidade instalada 
captando todos os ganhos da evolução tecnológica.

Em relação a outras tecnologias, o Governo criou condições 
para o arranque das centrais de biomassa e assinou o contra-

“A instabilidade que se vive no Médio 
Oriente e no Magrebe deve ser vista com 
preocupação, desde logo pelo respeito  
e pela adversidade que algumas populações 
estão a viver.”

Fundos de Apoio às Empresas aos nível do Apoio à Con-
centração e Consolidação de Empresas  (175 milhões) e do 
Fundo Imobiliário de Apoio (com um capital de 100 milhões 
de euros). Também o Fundo para a Internacionalização e 
Exportação (250 milhões de euros), que visa apoiar opera-
ções de desenvolvimento das pequenas e médias empresas 
portuguesas em mercados internacionais, se encontra em 
fase final de regulamentação específica.

As energias renováveis têm sido uma forte aposta do 
Governo. Quer falar-nos um pouco deste sector e dos 
desenvolvimentos em curso?
Portugal definiu uma estratégia para a energia até 2020 
em que um dos eixos principais é o desenvolvimento das 
energias renováveis. O desenvolvimento previsto passa pela 
instalação de nova capacidade em várias tecnologias com o 
foco principal naquelas que estão mais maduras, designa-
damente a hídrica e a eólica.

Em relação à energia hídrica, Portugal tem em desenvolvi-
mento um plano que elevará o aproveitamento do poten-
cial hidroeléctrico para níveis europeus e quase duplicará a 
potência instalada até 2020. Neste momento, entre novas 
barragens e reforços de potência decorrem obras em oito 
empreendimentos.

Nas mini-hídricas foram criadas as condições para o desen-
volvimento de 250 MW adicionais, através do lançamen-

to de concessão da zona-piloto para a exploração da energia 
das ondas que cria as condições para a instalação e desen-
volvimento em Portugal de uma tecnologia promissora.
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Que análise faz da situação que se vive actualmente 
nos países do Médio Oriente e do Magrebe e que 
implicações poderão estes acontecimentos ter na 
economia e nas exportações portuguesas?
A instabilidade que se vive no Médio Oriente e no Magrebe 
deve ser vista com preocupação, desde logo pelo respeito 
e pela adversidade que algumas populações estão a viver. 
Se pensarmos apenas no impacto quantitativo que nos 
pode afectar directamente, o efeito será mais ou menos 
importante consoante a extensão de um hipotético efeito 
dominó. Os mercados neste momento mais críticos – Egip-

“A nossa estratégia deve continuar a ser 
a de diversificação para mercados extra-
comunitários, designadamente aqueles com 
níveis de crescimento significativos.”

acontecimentos nesta região. Quais as consequências 
que daí poderão advir para a economia portuguesa?
A inflação, atingindo a Europa, afectará necessariamente 
Portugal, seja pela subida dos preços, seja pela subida ins-
trumental dos juros. Num contexto de austeridade e conso-
lidação de finanças públicas, em que as famílias e empresas 
portuguesas sentem já de forma significativa os efeitos da 
conjuntura, este impacto será especialmente negativo. Terá 
que ser encontrado um difícil equilíbrio entre as simulta-
neamente necessárias correcções financeiras, impulso ao 
crescimento, e protecção social.

A subida do preço do petróleo poderá ter significados ainda 
mais abrangentes, já que vivemos ainda numa sociedade 
industrial, que não sabe ser independente do crude. 

O que espera para Portugal e para a economia 
portuguesa em 2011? Qual a sua visão?
É sobretudo uma visão de responsabilidade e compromisso. 
Responsabilidade na execução de uma política que favoreça 
a melhoria do financiamento externo da nossa economia, 
com o reequilíbrio das finanças públicas, e a redução dos 
níveis de endividamento externo. Mas também de compro-
misso com a progressiva mudança estrutural do nosso te-
cido produtivo, de inovação, de internacionalização. Com-
promisso com a promoção de melhores condições para ge-
rar um novo impulso para o crescimento e desenvolvimento 
da economia portuguesa, com a estabilidade e segurança 
para as famílias e empresas portuguesas. 

to, Líbia e Tunísia – representam (apenas) 263,6 milhões de 
euros para Portugal. Consoante diferentes cenários consi-
derados, poderemos contudo estar a perspectivar quebras 
muito mais significativas, obrigando-nos a persistir na diver-
sificação para outras áreas do globo. Trata-se contudo de 
cenários teóricos e hipotéticos, que esperamos, por todos 
os motivos, não venha a ocorrer. 

Preocupante também é a escalada dos preços do 
petróleo e das matérias-primas motivada pelos 
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NOTÍCIAS

O ministro do Comércio Externo da 
Turquia, Zafer Çaglayan, acompanha-
do de uma delegação empresarial, 
esteve em Lisboa para uma visita des-
tinada a potenciar as relações econó-
micas com Portugal.
No âmbito desta visita, teve lugar na AI-
CEP um seminário empresarial, no qual 
estiveram presentes altos representan-
tes de organismos turcos responsáveis 
pela promoção da economia, bem 
como empresários de ambos os países. 

ou colaboram nas acções do Instituto 
para a Promoção e Desenvolvimento 
da América Latina (IPDAL). “Este pré-
mio é um estímulo para o trabalho da 
AICEP. Num momento em que Portugal 
trava uma batalha difícil, a batalha do 
desenvolvimento, a internacionalização 
é o caminho a seguir e a América Lati-
na é um mercado de eleição”, afirmou 
o presidente da AICEP, destacando o 
Brasil como um país fértil em trocas 
comerciais, e a Colômbia, como um 
mercado onde os portugueses devem 
apostar para crescer. 
O IPDAL foi criado em 2005 para for-
talecer as relações entre Portugal e a 
América Latina na área económica, 
académica e cultural.

Seminário Empresarial da Turquia

Basílio Horta recebe prémio

Em foco estiveram as potencialidades 
de incremento do relacionamento eco-
nómico bilateral. 
A delegação empresarial turca integrou 
empresas dos sectores do calçado, mo-
biliário, maquinaria e cosméticos.
A Turquia, 16ª economia mundial, é 
considerado um dos mercados de ex-
pansão das exportações portuguesas e 
de diversificação dos destinos das ven-
das portuguesas ao exterior no âmbi-
to do programa Internacionalizar para 

Crescer que a AICEP está a desenvolver.

A balança comercial entre Portugal e a 

Turquia apresenta tradicionalmente um 

saldo desfavorável ao nosso país, mas, 

em 2010, as exportações portugue-

sas para aquele mercado atingiram os 

267,6 milhões de euros, aumentando 

32,2 por cento face ao ano anterior. 

As importações ascenderam a 321,4 

milhões de euros no mesmo período, 

aumentando 13,3 por cento.

Basílio Horta, presidente da AICEP, rece-
beu o prémio IPDAL – Vista Alegre, um 
galardão que distingue personalidades 

ou instituições que desempenham um 
papel de destaque na aproximação 
entre Portugal e a América Latina e/
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O presidente da AICEP, Basílio Horta, vai 
estar em Nova Iorque no dia 8 de Março 
para o lançamento da campanha “Por-
tugal, Innovate with us”, que a Agên-
cia vai realizar nos Estados Unidos em 
2011. No âmbito desta campanha serão 
realizadas acções de divulgação da eco-
nomia e das competências das empre-

Na sequência de contactos anteriores 
entre representantes dos governos de 
Portugal e do Principado de Andorra, 
teve lugar um seminário subordinado 
ao tema “A mudança do modelo eco-
nómico de Andorra e as suas perspec-
tivas futuras”, no dia 11 de Fevereiro, 
nas instalações da AICEP, em Lisboa. 
Após as boas-vindas de Basílio Horta, 
presidente da AICEP, tiveram lugar as 
intervenções de Fernando Serrasquei-
ro, Secretário de Estado do Comércio, 
Serviços e Defesa do Consumidor, e de 
Jaume Bartumeu, Chefe do Governo 
de Andorra, que traçou uma panorâmi-
ca das mudanças em curso no modelo 
económico do Principado, realçando 
os factores de atractividade deste mer-
cado para as empresas portuguesas. 

Campanha “Portugal, Innovate with us” nos EUA

Portugal e Andorra estreitam relações

Encontro Portugal-Ucrânia

Seguiu-se a assinatura de protocolos 
entre a AICEP e instituições representa-

sas nacionais, promovendo o contacto e 
relacionamento com instituições e em-
presas norte-americanas.
Em Abril, de 11 a 15, decorrerá uma 
missão empresarial ao Society of Auto-
motive Engineers (SAE) World Congress 
2011, em Detroit, destinada a empresas 
portuguesas do sector automóvel. 

No mês seguinte, de 19 a 25 de Maio, a 
AICEP organiza uma missão empresarial, 
com roadshow, ao Wind Power. Esta ac-
ção engloba dois eventos: um seminário 
com bolsa de contactos em Washington, 
no dia 20 de Maio, e uma visita à WIN-
DPOWER Conference and Exhibition, em 
Anaheim, na Califórnia, de 22 a 25.   

tivas do comércio, indústria e serviços 
de Andorra.

Realizou-se, no dia 2 de Março, na 
AICEP, em Lisboa, um encontro entre 
empresas ucranianas e portuguesas, 
com o objectivo de consolidar as re-
lações bilaterais, tendo sido assina-
do um protocolo entre a Agência e 
a ICC/Ucrânia. O evento contou com 
a presença do embaixador deste país 
em Lisboa e com representantes da 
Câmara de Comércio Internacional 
da Ucrânia e da Câmara de Comércio 
Luso-Ucraniana. Basílio Horta, pre-
sidente da AICEP, acolheu a missão 
ucraniana e realçou a importância 
das parcerias e sinergias que ambos 
os países podem estabelecer em dife-
rentes áreas, tanto tradicionais como 
tecnológicas.
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Em 1994, a empresa investe em moder-
nas tecnologias de apoio à produção, 
ao mesmo tempo que decide apostar 
na criação de uma marca própria – a 
FLY London. Em 1995 inicia o seu pro-

cesso de internacionalização, estabe-
lecendo parcerias de distribuição em 
diversos mercados: espanhol, francês, 
alemão e escandinavo. Hoje, a Kyaia 
é líder de um grupo de empresas que 

se destacam pela qualidade e compe-
titividade, quaisquer que sejam os seus 
mercados de actuação. Em Dezembro 
de 2010 inaugurou uma nova unidade 
industrial em Paredes de Coura. 

GRUPO KYAIA
ARROJO E INOVAÇÃO
O Grupo Kyaia foi criado em 1984 e é actualmente constituído por treze empresas, nas 
áreas industrial, distribuição, retalho, imobiliário e turismo de habitação. Emprega mais 
de 600 trabalhadores e factura, no seu todo, mais de 55 milhões de euros.
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tidade única e irreverente para uma nova 
linha de roupa. Contrariando a tendência 
de queda do mercado, o início de 2010 
ficou marcado pelo lançamento da linha 
de roupa FLY London, com uma grande 
variedade de modelos, cores e materiais, 
que chegou às lojas este Inverno. Para a 
Primavera 2011, a FLY também ampliou 
a sua linha de acessórios de moda (bol-
sas, cintos, pulseiras, bijutaria) e lançou 
uma linha de óculos de sol. 

Com vendas a crescerem 28 por cento 
em 2010, que se traduzem em cerca de 
30 milhões de euros, a FLY tem na ori-
ginalidade a sua principal característica, 
do design das solas às combinações de 
cores e materiais, um toque de arrojo e 
bom gosto que se reflecte igualmente 
na comunicação com os seus públicos, 
desde o material promocional que co-
loca nos pontos de venda (a loja de Lis-
boa proporciona uma experiência visual 
única pelo uso da tecnologia RFID) até à 
publicidade nas revistas, passando pelos 
dossiers de imprensa. A marca é distri-
buída em cerca de 50 países e conta já 
com mais de 2.000 pontos de venda.

Com o intuito de se consolidar enquanto 
empresa de referência no sector portu-
guês de calçado, a Kyaia adquiriu o gru-
po Foreva, compra que teve com objec-
tivo dominar o negócio na vertente de 
produção, distribuição e venda a retalho. 
Esta rede tem duas vertentes distintas, a 
Sapatália que fornece um produto gama 
média baixa e a Foreva que por seu tur-
no fornece o sector médio alto. 

Faz parte da estratégia da empresa a 
procura constante de novos mercados, 
que representem desafios importantes 
e potencialmente rentáveis, contribuin-
do desta forma para o desenvolvimen-
to e crescimento do grupo, permitindo 
igualmente mantê-lo um passo à frente 
dos seus concorrentes. 

A FLY London, actualmente a marca por-

tuguesa de calçado com maior projecção 

internacional, começou como uma linha 

de calçado inovador e de design arroja-

do, confortável e de grande qualidade, 

transportando agora também a sua iden-

KYAIA,  
Fortunato O. Frederico,  
& Cª Lda

Rua 24, de Junho, 453, Penselo -Apt. 151 
480-128 Guimarães
Tel.: +351 253 559 140 
Fax: +351 253 556 815

kyaia@mail.telepac.pt 

www.kyaia.com 
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MERCATUS À CONQUISTA DA AMÉRICA 
LATINA E MAGREBE

Uma parceria estratégica no Brasil tem permitido à Mercatus expandir o seu negócio 
em terras de Vera Cruz. A empresa especializada na produção de refrigeração 
comercial para o canal HORECA exporta actualmente 95 por cento da sua produção.

20,4 M€ 3,7 M€ 1,3 M€ 200 95% 30

VENDAS EBITDA
RESULTADO

LÍQUIDO
COLABORADORES EXPORTAÇÃO

PAÍSES
NA CARTEIRA 
DE CLIENTES

Câmaras frigoríficas, bancadas e ar-
mários refrigerados em aço inoxidável 
destacam-se na linha de produção da 
Mercatus, a empresa portuguesa deti-
da a 100 por cento pela MNF Capital 
que, em 2009, anteviu o potencial de 
crescimento que o Brasil iria constituir 
na próxima década e ali decidiu in-
vestir com o estabelecimento de uma 
parceria local. Comprou 60 por cento 
da Klimaquip e adicionou uma nova fá-
brica às duas de que já era detentora 
em Portugal. É precisamente a partir 
destas três fábricas e ainda de um cen-
tro logístico em Itália, que a Mercatus 

conseguiu afirmar-se como empresa 
essencialmente exportadora para mais 
de 30 países onde a França, a Alema-
nha e a Itália se destacam, com apenas 
5 por cento da produção a permanecer 
no mercado nacional. 

A marca tem vindo igualmente a con-
quistar o seu espaço no Médio Oriente, 
Ásia e Austrália, planeando a empresa 

apostar em novos mercados externos, 
como a região do Magrebe e da Euro-
pa de Leste. O projecto de expansão 
na América Latina assenta no Brasil. 
“A base industrial brasileira permitirá 
servir todos os seus mercados vizinhos 
como a Argentina, Chile e Uruguai”, 
confirma Luís de Freitas, presidente da 
empresa, sublinhando que “o governo 
do Brasil fomenta de forma clara, com 



EMPRESAS

// Fevereiro-Março 11 // Portugalglobal24

a introdução de benefícios fiscais, as 
empresas exportadoras”.

Como alicerce fundamental a todos es-
tes projectos está uma aposta clara na 
excelência, na qualidade e na inovação 
tecnológica. Foram certezas como esta 
que levaram a Mercatus a avançar com 
o processo de certificação ambiental, 
que reconhece o empenho da empre-
sa na promoção da sustentabilidade, 
e a desenvolver o conceito inovador 
“High Efficency Gene” (HEG). É este o 
conceito que permite à Mercatus asse-
gurar uma produção energeticamente 
eficiente, o que se concretiza numa 
vasta gama de produtos com baixo 

O Brasil continuará a ser uma das 
fortes apostas da Mercatus em 2011?
Naturalmente que o Brasil continuará a 
ser uma aposta forte, pois o novo in-
vestimento da Mercatus nesse país fi-
cou concluído em Junho de 2010, com 
a conclusão de uma nova fábrica equi-
pada com a mais recente tecnologia 
europeia do sector. A nossa estratégia 
de crescimento no sector de produção 
de equipamentos de refrigeração ali-
mentar, para mercados fora da Europa, 
assenta no desenvolvimento de uma 
base industrial em países de elevado 
crescimento como é o caso do Brasil.

“QUEREMOS CRESCER 40 POR CENTO 
NO MERCADO BRASILEIRO EM 2011”

Chegar aos 30 milhões de 
euros em vendas, crescer 
15 por cento na Europa e 
40 por cento no Brasil são 
as metas traçadas por Luís 
de Freitas, presidente do 
Conselho de Administração 
da Mercatus, para 2011. A 
empresa está à procura de 
novos parceiros de negócio 
e já identificou novos 
mercados potenciais na 
Europa e no Magrebe.

consumo energético, menores níveis 
de ruído e elevada incorporação de 
materiais reciclados. 

Uma década de crescimento
Com um volume de negócios conso-
lidado de 20,4 milhões de euros em 
2009, a Mercatus tem mantido um 
ritmo de crescimento anual assinalável, 
com a margem histórica da EBITDA a 
situar-se nos 20 por cento desde 2001. 
A entrada no mercado brasileiro reflec-
tiu-se nas contas da Mercatus no ano 
passado, uma vez que a nova fábrica 
esteve em início de laboração e a sua 
produtividade foi naturalmente insu-

ficiente para diluir os custos fixos de 
toda a operação. Em paralelo, o volu-
me de negócios da empresa não ficou 
indiferente ao contexto económico que 
envolveu a actividade, sobretudo na 
Europa. Ainda assim, a margem opera-
cional de EBITDA consolidada chegou 
aos 3,7 milhões de euros, o que cor-
responde a 18 por cento do volume de 
negócios da empresa. 

O crescimento económico da empresa 
tem sido acompanhado por uma evolu-
ção no número de colaboradores. Actu-
almente, a Mercatus conta com mais de 
200 colaboradores, dos quais 140 têm 
a sua base de trabalho em Portugal. 
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MERCATUS S.A.
Alagôa – Z.I. Norte 
4754-909 Águeda
Tel.: +351 234 630 850

geral@mercatus.pt 

www.mercatus.pt 

Que (des)vantagens tem registado 
a Mercatus por ser uma empresa 
de origem portuguesa à conquista 
de mercados internacionais? 
A elevada incerteza económica no nos-
so país é um factor de instabilidade e 
aumenta o risco da nossa actividade 
empresarial. Uma estratégia de interna-
cionalização exige uma grande eficácia 
na alocação de recursos financeiros e 
humanos e deve assentar num qua-
dro fiscal e laboral estável, que é o que 
Portugal não tem oferecido aos seus 
empreendedores. Tenhamos em conta 
que, a não modificarmos as premissas 
actuais, assistiremos à deslocalização 
dos grupos portugueses mais eficientes. 

Que papel tem a inovação 
tecnológica no desenvolvimento de 
soluções mais eficientes para este 
sector de actividade? 
A inovação tecnológica tem que estar 
sempre presente numa empresa euro-
peia como a Mercatus, pois o mercado 
exige constantemente novas soluções. 
Posso dar-lhe como exemplo a comer-
cialização, no início de 2010, de uma 
nova gama de equipamentos com uma 
elevada eficiência energética e que tem 
sido muito bem recebida pelo mercado. 

Quais são as suas expectativas 
para a evolução do mercado este 
ano? Que objectivos (económicos, 
financeiros e outros) estabeleceram 
para a Mercatus em 2011? 
A nossa expectativa face a 2010 é de um 
crescimento de 15 por cento no merca-
do europeu e de 40 por cento no mer-
cado brasileiro. Neste último mercado, 
pretendemos manter a mesma taxa de 
crescimento que registámos em 2010, 
ainda com a fábrica antiga em operação 
durante a primeira metade do ano. O 
nosso objectivo para 2011 é ultrapassar 
os 30 milhões de euros de vendas con-
solidadas e procurar novas parcerias de 
negócio; a margem de EBITDA sobre as 
vendas deverá manter-se nos níveis his-
tóricos, que são muito satisfatórios. 

O crescimento do grupo assenta em 
três pilares fundamentais – rigor na 
gestão, irreverência na atitude e robus-
tez financeira – e ainda numa solidez e 
dinamismo que são por si só diferencia-
dores. Estes têm sido os princípios fun-
damentais que levaram ao consistente 

GRUPO VANGEST
ESTRATÉGIA EXPORTADORA

O grupo VANGEST foi fundado em 1986 por Carlos 
Oliveira. Desde então, tem vindo a consolidar uma 
posição de excelência no panorama empresarial europeu. 
O seu volume de negócios, em 2010, foi na ordem dos 17 
milhões de euros e as perspectivas de crescimento, para 
2011, situam-se nos 20 milhões de euros.

crescimento de um grupo que hoje 
agrega 12 empresas, cujas actividades 
gravitam em torno de três grandes áre-
as de negócio – Design e Engenharia, 
Soluções Industriais e Tecnologias de 
Informação –, pretendendo crescer 
na área médica e internacionalizar as 

mailto:geral@mercatus.pt
http://www.mercatus.pt
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suas soluções ambientais. A carteira de 
clientes inclui empresas e marcas de re-
ferência no sector automóvel, eléctrico 
e aeronáutico.

Vangest
P.O. Box 199 | Estrada de Leiria 210
2431-967 Marinha Grande
Tel.: +351 244 575 700
Fax: + 351 244 575 711

vangest@vangest.ppt 

www.vangest.com

gerando valor para a própria marca, 
para os stakeholders, para os clientes 
e para o meio envolvente, observando 
sempre os mais elevados níveis de pro-
tecção ambiental:

As várias empresas da VANGEST reú-
nem e partilham um portfolio de clien-
tes importantes, tanto a nível nacional 
como internacional, como é o caso do 
grupo Jerónimo Martins, da Polisport, 
da SONAE SR, da Swatch, da Embra-

“A oferta diferenciadora da 
VANGEST é, de forma geral, 
reconhecida pelos principais 
‘players’ a nível europeu. 
Queremos diversificar a nossa 
oferta, pelo que estamos  
a sondar novas áreas  
de negócio.” “A capacidade instalada, a 

nível técnicos e humanos, 
leva a que sejamos 
reconhecidos e a que o 
mercado se aproxime de 
nós, o que sustenta a nossa 
estratégia consistente e 
crescente de exportação.” 

É objectivo primeiro do grupo con-
solidar a posição de líder nacional no 
fornecimento de soluções inovado-
ras, mantendo uma cultura de rigor, 
e colocar a marca na posição de uma 
das mais dinâmicas a nível europeu 
na oferta de serviços integrados para 
o desenvolvimento de produto. Por 
outro lado, aposta no desenvolvimen-
to de competências baseadas em co-
nhecimento, experiência e tecnologia, 

produção rápida) são os mais recentes 
investimentos do grupo.  

Os principais mercados são actualmen-
te o Benelux, Espanha e Escandinávia. 
São mercados com quem o grupo tra-
balha desde a sua fundação, já que 
aquando da criação da primeira empre-
sa, a Moliporex (1986), a vocação era já 
a exportação. A sua estratégia exporta-
dora passa pelo crescimento nos mer-
cados emergentes, como a Rússia, o 
Irão e o Brasil, não deixando de conferir 
uma especial atenção aos EUA, no se-
guimento do que possa ser a evolução 
da relação entre euro e dólar. Em 2011, 
o grupo pretende manter os níveis de 
exportação na ordem de entre 80 e 90 
por cento do volume de negócios. 

er, da Osato e da Cadbury. A MPTOOL 
(produção de moldes) e a DT2 – The 
Rapid Manufacturing Center (centro de 

mailto:vangest@vangest.ppt
http://www.vangest.com/


www.bancopopular.pt

A expansão nos mercados externos é uma possibilidade para inúmeras 
empresas, que estão preparadas e têm as condições necessárias para    
expandir as suas fronteiras e os seus limites.
Amplie os seus mercados e aumente as suas exportações, com o nosso 
apoio. Somos parte de um grupo Bancário de grande dimensão, com capa-
cidade financeira e reconhecido prestígio internacional.
Estamos preparados e queremos apoiar o Negócio Internacional, dispomos 
de mais de 2300 agências bancárias na península ibérica, assim como de 
um conjunto de parcerias bancárias, para facilitar os seus negócios.

Quer internacionalizar 
o seu negócio?
Use a energia certa.

http://www.bancopopular.pt/portugal/empresas/
http://www.bancopopular.pt/portugal/empresas/
http://www.bancopopular.pt/portugal/empresas/
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O Brasil é hoje a primeira economia da América Latina e ocupa o 7º lugar no 
‘ranking’ das maiores economias mundiais. Fruto do progresso alcançado com as 
reformas económicas, de condições favoráveis a nível internacional, pese embora a 
crise financeira internacional, e do desenvolvimento de políticas sociais, a economia 
brasileira cresceu 7,8 por cento em 2010.
Portugal tem no Brasil um mercado de aposta e mantém um lugar de relevo 
enquanto investidor naquele país. Urge, porém, reforçar a presença portuguesa neste 
mercado de 198 milhões de habitantes, quer através do aumento da exportação de 
bens e serviços nacionais, quer do investimento.
A campanha de imagem que a AICEP vai desenvolver este ano no Brasil tem 
precisamente estes objectivos, bem como dar a conhecer Portugal como um país que 
inova, que exporta e que investe.
Um texto de Bernardo Ivo Cruz, director do Centro de Negócios da AICEP na 
América do Sul.

BRASIL
MERCADO DE APOSTA
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“Para mudar a percepção 
que existe no Brasil sobre 
Portugal, a AICEP e mais de 
100 empresas portuguesas que 
se distinguem pela qualidade 
e pela inovação dos seus 
produtos, serviços e processos, 
irão mostrar em São Paulo e 
Belo Horizonte a realidade da 
economia portuguesa.”

Quando olhamos para a história e para 
as relações culturais que unem Portugal 
e o Brasil, sabemos que poucos serão os 
países no mundo que partilham tantos 
e tão importantes laços e cujos povos 
se sintam tão próximos. Há, de facto, 
pontes que atravessam o Atlântico.

Como todas as relações, esta tem que 
ser alimentada mas, por razões varia-
das, tanto Portugal como o Brasil fo-
ram-se afastando economicamente e a 
imagem que existe do nosso país no 
Brasil desconhece o quanto Portugal se 
modernizou nos últimos anos. Bastará 
pensar que as nossas principais expor-
tações para o Brasil continuam a ser 
produtos tradicionais, nomeadamente 
azeite, bacalhau e vinho. No entanto, a 
estrutura das exportações portuguesas 
alterou-se substancialmente nos últi-
mos anos e o facto é que, hoje em dia, 
65 por cento dos bens e serviços que 
Portugal exporta têm incorporação 
tecnológica média ou alta.

Como é natural, temos muito e jus-
tificado orgulho na qualidade e na 
inovação dos produtos tradicionais 
portugueses que são vendidos no Bra-
sil. Mas impõe-se dar a conhecer aos 
empresários e aos consumidores bra-
sileiros que Portugal mudou. E igual 
orgulho temos nas empresas portu-
guesas que já investem no Brasil e que 
demostram, diariamente, a qualidade 
dos nossos produtos, bens, serviços e 
processos.

No entanto, sem uma actualização da 
nossa imagem no Brasil, estaremos a 
perder um potencial de mais de 190 
milhões de consumidores num país 
que cresceu 7,8 por cento em 2010 
e que tem previstos investimentos em 
infra-estruturas de mais de um bilião 
de dólares nos próximos 4 anos, mes-
mo considerando o esforço do Go-
verno Federal em diminuir a taxa de 
crescimento para níveis mais próximos 
do real potêncial brasileiro, o que re-
presenta uma excelente oportunidade 
para as nossas empresas. 

Para mudar a percepção que existe no 
Brasil sobre Portugal, a AICEP e mais 
de 100 empresas portuguesas que se 
distinguem pela qualidade e pela ino-

vação dos seus produtos, serviços e 
processos, irão mostrar em São Paulo e 
Belo Horizonte a realidade da economia 
portuguesa: uma economia que apos-
ta na investigação, que estabelece no-
vas fronteiras de conhecimento e que 
aplica soluções inovadoras a problemas 
novos e não tão novos. Em suma, uma 
economia moderna, baseada na inteli-
gência, no trabalho e na qualidade.

dos dois países estabeleçam contactos 
e criem parcerias para actuarem em 
conjunto no Brasil, em Portugal e em 
mercados terceiros. 

Estas semanas de promoção no Brasil 
consistem numa mostra de apresenta-
ção e divulgação das empresas portu-
guesas e dos seus produtos ou áreas de 
actuação. Esta acção irá mostrar a capa-
cidade de inovação, de investigação, de 
modernidade e a qualidade dos bens e 
serviços das empresas portuguesas em 
vários sectores, desde os mais tradicio-
nais até aos mais tecnológicos, reflec-
tindo a diversidade e a capacidade das 
nossas empresas e, consequentemente, 
da economia nacional.

Paralelamente, irão decorrer um con-
junto de encontros, palestras, seminá-
rios, colóquios e demonstrações secto-
riais onde as empresas portuguesas e 
as empresas brasileiras poderão ficar 
a conhecer melhor as respectivas re-
alidades e experiências, potenciando 
dessa forma uma melhor compreensão 
dos mercados e lançando as primeiras 
pedras numa relação que se quer mais 
forte e mais proveitosa.

Para atingir estes objectivos ambicio-
sos, a AICEP está a trabalhar com as 
mais importantes associações empre-

Esta importante acção que a AICEP irá 
realizar em 2011, permitirá às empre-
sas portuguesas contactarem com as 
suas congéneres brasileiras e, ao mes-
mo tempo, dá oportunidade aos em-
presários brasileiros para conhecerem 
a realidade nacional. E, tão ou mais 
importante, permitirá que as empresas 
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presarial dos dois países terão oportu-
nidade de identificar constrangimen-
tos ao desenvolvimento das relações 
económicas e comerciais entre Portu-
gal e o Brasil e procurar as necessárias 
soluções.

Como é natural, num país de dimensão 
continental como o Brasil, coexistem vá-
rias realidades distintas que as empresas 
portuguesas devem reconhecer e consi-
derar. O contacto com as suas congé-
neres brasileiras e com as organizações 
sectoriais e multisectoriais de represen-
tação do empresariado brasileiro permi-
tirá às empresas portuguesas conhecer 
melhor, saber mais e optar.  

Estas acções pretendem igualmente 
abrir o caminho para a redescoberta do 
nosso país por parte dos investidores 
brasileiros. A história recente do inves-
timento directo brasileiro em Portugal 
tem bons exemplos, de que se destaca 
o da Embraer e o da Camargo Corrêa. 
Sabemos que Portugal tem muito para 
oferecer aos investidores brasileiros: a 
língua comum, um sistema adminis-
trativo semelhante, uma mão-de-obra 
capaz e qualificada, o acesso a uma 
vastíssimo mercado e, resultado das 
nossas relações históricas e políticas, 
um conjunto de acordos bilaterais que 
protegem os investimentos brasileiros 
em Portugal e os investimentos portu-
gueses no Brasil e que são específicos 
dos dois países.

A AICEP propõe-se criar as condições 
para que as empresas e os empresários 
portugueses e brasileiros se encontrem 
e redescubram. Mas as nossas activi-
dades são apenas um meio, pois sa-
bemos que quem gera riqueza e cria 
emprego são as empresas. 

Centro de Negócios 
da AICEP na América 
do Sul
Agência para o Investimento 
e Comércio Externo

Edif. do Consulado Geral de Portugal
Rua Canadá. 324 - Jardim Europa
01436-000 São Paulo SP 
Tel.: +55 11 3084 1830 / 1832
Fax: +55 11 3061 0595

aicep.s.paulo@portugalglobal.pt 

onde as principais confederações 

empresariais, os institutos públicos e 

ministérios de apoio à actividade em-

“Sem uma actualização da 
nossa imagem no Brasil, 
estaremos a perder um 
potencial de mais de 190 
milhões de consumidores num 
país que cresceu 7,8 por cento 
em 2010 e que tem previstos 
investimentos em infra-
estruturas de mais de  
um bilião de dólares nos 
próximos 4 anos.”

sariais brasileiras, tanto a nível estadu-
al como nacional. Entidades como as 
Câmaras de Comércio Portuguesas no 
Brasil, as Federações das Indústrias e 
as Confederações do Comércio dos Es-
tados, as Confederações Nacionais da 
Indústria e do Comércio, Prefeituras, 
Governos Estaduais e o Governo Fede-
ral brasileiro são parceiros privilegiados 
para a concretização desta acção. Para 
além das organizações empresariais 
multisectoriais, a AICEP conta ainda 
com o apoio de associações empresa-
riais dos sectores portugueses que es-
tarão representados no Brasil.

As actividades da AICEP no Brasil em 
2011 encerrarão em Brasília com uma 
Cimeira Empresarial Luso-Brasileira, 

mailto:aicep.s.paulo@portugalglobal.pt
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As relações comerciais entre Portugal 
e o Brasil têm registado algumas flu-
tuações, mas é de assinalar a melhoria 
da posição do mercado brasileiro en-
quanto cliente do nosso país: da 16ª 
posição em 2005 passou para a 10ª 
no ano passado. Enquanto fornece-
dor, nas exportações nacionais, o Brasil 
ocupa o 10º lugar.

As exportações portuguesas para o 
mercado brasileiro registaram um cres-
cimento significativo em 2010, de mais 

BRASIL
RELAÇÕES ECONÓMICAS COM PORTUGAL
O Brasil é um mercado importante para o comércio externo português, sendo de realçar 
as exportações de serviços e o investimento directo portugueses para este país, apesar 
do saldo da balança comercial de bens ser tradicionalmente desfavorável a Portugal.

49,7 por cento, e ascenderam a cerca 
de 441 milhões de euros. Quanto às 
importações portuguesas daquele país, 
o seu crescimento foi 17,9 por cento 
face a 2009, e ultrapassaram os mil mi-
lhões de euros em valor, de acordo com 
dados do INE.

Os valores relativos às trocas comerciais 
entre Portugal e o Brasil, referentes ao 
período 2006-2010, mostram uma taxa 
média de crescimento anual das expor-
tações da ordem dos 16,8 por cento, e 

apontam para uma diminuição de me-
nos 1,6 por cento nas importações. 

Em 2009 contaram-se 1.089 empresas 
portuguesas a exportar para o Brasil, 
aumentando face às 1.032 registadas 
em 2005. Pelo contrário, as empresas 
importadoras do Brasil passaram de 
3.503 em 2005 para 1.533 em 2009.

A estrutura das exportações portuguesas 
para o Brasil, por grupos de produtos, 
não sofreu alterações significativas no 

BALANÇA COMERCIAL - COMÉRCIO DE BENS

2006 2007 2008 2009 2010 Var %a 06/10 Var %b 09/10

Exportações 254.642 258.186 319.807 294.500 440.817 16,8 49,7

Importações 1.232.969 1.381.192 1.363.316 887.528 1.046.727 -1,6 17,9

Saldo -978.327 -1.123.006 -1.043.509 -593.028 -605.910 -- --

Coef. Cobertura (%) 20,7% 18,7% 23,5% 33,2% 42,1% -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística     Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2006-2010     (b) Taxa de variação homóloga
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BALANÇA COMERCIAL - COMÉRCIO DE SERVIÇOS

2006 2007 2008 2009 2010 Var %a 06/10 Var %b 09/10

Exportações 459.703 560.761 604.470 580.942 855.049 18,3 47,2

Importações 342.847 357.085 331.261 289.827 374.819 3,4 29,3

Saldo 116.856 203.676 273.209 291.115 480.230 -- --

Coef. Cobertura (%) 134,1% 157,0% 182,5% 200,4% 228,1% -- --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2006-2010;      (b) Taxa de variação homóloga

período 2006-2010. Os produtos agrí-
colas representaram 43,5 por cento do 
total exportado para o mercado brasilei-
ro, seguindo-se o grupo das máquinas e 
aparelhos (17,5 por cento do total) e os 
minerais e minérios (8,1 por cento). De 
destacar que, face a 2009, estes grupos 
de produtos aumentaram, pela mesma 
ordem, 49,8 por cento, 80,8 por cento e 
28,8 por cento em 2010.

De referir igualmente que o azeite e 
suas fracções foi o produto agrícola 
português mais exportado para o Brasil, 
aumentando 34,5 por cento em 2010 
relativamente ao ano anterior. Outros 
acréscimos a reter: cimentos hidráuli-
cos (incl. os “clinkers”) com mais 596,3 
por cento no período em referência; 
os peixes congelados (excepto filetes 
e carne de peixe) com mais 139,7 por 
cento; e os filetes e outra carne de pei-
xe frescos, refrigerados ou congelados, 
com mais 217,7 por cento.

Se atendermos ao grau de intensida-
de tecnológica das nossas exportações 
para o Brasil, em 2009 houve uma con-
centração em dois graus diferentes: 
20,1 por cento em média-alta e 62,4 
por cento em baixa; na alta houve 7,7 
por cento e na média-baixa 9,8 por 
cento, não se registando grandes dife-
renças quando comparado com 2005.

Quanto às importações, os combustíveis 
minerais, com 42,4 por cento do total, 
os produtos agrícolas (29 por cento) e 
os produtos alimentares (5,7 por cento) 
surgem à cabeça na listagem das nossas 
compras ao Brasil por grupos de pro-
dutos. Detalhando, verifica-se que, no 
ano passado, importamos do mercado 
brasileiro óleos brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos no valor de 442,2 
milhões de euros, aumentando 46,3 por 
cento face a 2009.

Por grau de intensidade tecnológica 
dos produtos importados, em 2009, os 
graus baixa, média-baixa e média-alta 
registaram 40,0 por cento, 30,2 por cen-
to e 27,2 por cento, respectivamente.

Serviços
Já no que respeita aos Serviços, a 
balança comercial entre Portugal e o 
Brasil apresenta um saldo favorável 
ao nosso país. No período relativo a 
2006-2010, podemos constatar que 
as exportações de serviços para o 
Brasil registaram um crescimento mé-
dio de 18,3 por cento, enquanto as 
importações tiveram um crescimento 
médio de 3,4 por cento. 

viagens e turismo, representando, no 
seu conjunto, mais de 90 por cento do 
total em 2010. Pelo lado das importa-
ções, verifica-se que as viagens e turis-
mo apresentam valores superiores aos 
restantes serviços (48,7 por cento do 
total importado), o que revela que exis-
te um forte fluxo turístico de Portugal 
para o Brasil, seguindo-se os transpor-
tes com 27,5 por cento.

Investimento
O Brasil continua a ser um importan-
te destino do investimento directo de 
Portugal no exterior (IDPE). De acordo 
com os dados publicados pelo Banco 
de Portugal, o Brasil, depois de ter sido 
o primeiro mercado de destino do in-
vestimento português em finais da dé-
cada de 90 e início de 2000, apresen-
tou períodos com ligeiras oscilações. 
Em 2010, o Brasil foi o 4º mercado 
receptor de IDPE, tendo os fluxos de in-
vestimento bruto ascendido a cerca de 
653,4 milhões de euros, aumentando 
26,1 por cento face a 2009. No perío-
do de 2006 a 2010, a variação foi de 
mais 14,8 por cento.

Quanto ao investimento do Brasil em 
Portugal, verificou-se um forte aumen-
to dos fluxos em 2010, para 1,94 mil 
milhões de euros, ou seja, mais 492 
por cento face a 2009. No entanto, 
em 2006, os fluxos de IDE brasileiro em 
Portugal não ultrapassaram os 92,25 
milhões de euros. Refira-se que em 
2010, o Brasil foi o 7º investidor estran-
geiro em Portugal.

Por sector de actividade, o comércio 
por grosso e a retalho e as actividades 
financeiras e de seguros, com respec-
tivamente 36,5 por cento e 32,9 por 
cento do total, foram os que maiores 
fluxos de IDPE recolheram no merca-
do brasileiro. 

Sublinhe-se que, em valor, as expor-
tações portuguesas de serviços para 
o mercado brasileiro ultrapassaram os 
855 milhões de euros em 2010, cres-
cendo 47,2 por cento face ao ano 
anterior, enquanto as importações se 
cifraram em cerca de 375 milhões de 
euros (mais 29,3 por cento).

Os serviços exportados dizem respei-
to, essencialmente, a transportes e a 
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EM PORTUGAL 

EMBAIXADA DO BRASIL  
EM PORTUGAL 
Estrada das Laranjeiras. 144
1649-021 Lisboa 
Tel.: +351 217 248 510
Fax: +351 217 267 623
geral@embaixadadobrasil.pt
www.embaixadadobrasil.pt

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LUSO-BRASILEIRA
Taguspark – Núcleo Central. 374
2740-122 Oeiras 
Tel.: (+351) 213 477 475
Fax: (+351) 213 424 388
geral@ccilb.net
www.ccilb.net

NO BRASIL 

EMBAIXADA DE PORTUGAL  
EM BRASÍLIA
Avenida das Nações. Quadra 801. Lote 2
CEP 70 402-900 Brasília DF

Tel.: +55 61 3032 9600
Fax: +55 61 3032 9642
embaixadadeportugal@
embaixadadeportugal.org.br
www.embaixadadeportugal.org.br
www.embaixada-portugal-brasil.blogspot.com

AGÊNCIA BASILEIRA  
DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÃO  
E INVESTIMENTOS – APEX
Setor Bancário Norte – SBN Quadra 2  
- Lote 11
Ed. Apex-Brasil
70040-020 Brasília – DF 
Tel.: +55 61 3426 0202
Fax.: +55 61 3426 0263
www.apexbrasil.com.br/

CÂMARA DE COMÉRCIO  
EXTERIOR – CAMEX
Esplanada dos Ministérios. Bloco J – 7º 
andar sala 700
CEP 70053-900 Brasília DF 
Tel.: +55 61 2109 7050/7090
Fax: +55 61 2109 7049
camex@desenvolvimento.gov.br
www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/camex/
camex/competencia.php

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Tel.: +55 61 3412 2000/ 3000
http://www.fazenda.gov.br/

SECRETARIA DE COMÉRCIO  
EXTERIOR (SECEX)
Tel.: +55 61 2027 7000
secex@desenvolvimento.gov.br
www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/
index.php?area=5

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO  
E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE
Tel.: +55 11 0800 570 08 00
www.sebrae.com.br 

BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN
Tel.: +55 61 3414 1414
Fax: (+ 55 61) 3414-2553
www.bcb.gov.br

CÂMARA PORTUGUESA DE COMÉRCIO 
NO BRASIL (SÃO PAULO)
Tel.: +55 11 3340-3333
Fax.: +55 11 3340-3333
www.camaraportuguesa.com.br
www.brasilportugal.org.br/sp

BRASIL EM FICHA

Área: 8.514.877 km2 (5º país em extensão 
territorial)

População: 198,7 milhões (estimativa 2010) 

Densidade populacional: 23,3 habitantes 
por km2

Designação oficial: República Federativa 
do Brasil

Chefe do Estado: Dilma Rousseff, para o 
período de 2011-2014.

Data da actual constituição: Outubro de 
1988. Algumas alterações foram introduzi-
das posteriormente

Principais partidos políticos: 

Governo: Partido dos Trabalhadores (PT) 
(acima de 200.000 filiados) 
Oposição: Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB); Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB); Democratas 
(DEM); Partido Progressista (PP); Partido So-
cialista Brasileiro (PSB); Partido Democrático 
Trabalhista (PDT); Partido da República (PR); 
Partido Comunista do Brasil (PC do B); Par-
tido Socialismo e Liberdade (PSOL); Partido 
Verde (PV); Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Capital: Brasília – 2,5 milhões de habitantes 
(IBGE - 2007) 

Outras cidades importantes: São Paulo 
(11,0 milhões), Rio de Janeiro (6,1 milhões), 
Salvador (2,9 milhões), Belo Horizonte (2,4 
milhões), Fortaleza (2,4 milhões), Curitiba 
(1,8 milhões), Manaus (1,7 milhões), Recife 
(1,5 milhões), Porto Alegre (1,4 milhões).

Religião: É garantida pela Constituição a 
livre prática de todas as religiões, maiorita-
riamente a Católica Romana (73,6%)

Língua: Português

Unidade monetária: Real do Brasil (BRL)  
1 EUR = 2,3548 BRL (Oanda – valor médio 
Jan-Nov 2010)

Risco País:

Risco geral – BB (AAA = risco menor; D = 
risco maior)

Risco político – BBB

Ranking em negócios: Índice 6,68 (10 = 
máximo) 

Ranking geral – 39 (entre 82 países)
(EIU – Outubro 2010)

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = 
risco maior) (COSEC – Julho 2010 - http://
cgf.cosec.pt)

Grau da abertura e dimensão relativa 
do mercado:

Exp. + Imp. / PIB = 22,62% (2009)

Imp. / PIB = 11,35% (2009)

Imp.  / Imp. Mundial = 1,43% (2009)

Fontes:  
The Economist Intelligence Unit (EIU) ; 
CEPAL; OCDE; World Trade Organization 
(WTO); Banco Central do Brasil; Ministério 
do Turismo do Brasil; BBC Brasil; Embratur; 
UNCTAD; Banco de Portugal; COSEC;  
INE – Inst. Nacional de Estatística

Brasília

Brasil

ENDEREÇOS ÚTEIS
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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.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile  
C  Aberta sem restrições.

M/L   Clientes públicos: aberta sem 
condições restritivas. Clientes pri-
vados: em princípio, aberta sem 
condições restritivas. Eventual 
exigência de garantia bancária 
numa base 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).
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Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais
Na apólice individual está em causa a cobertura de uma única 
transação para um determinado mercado, enquanto a apólice 
global cobre todas as transações em todos os países para onde o 
empresário exporta os seus produtos ou serviços.

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

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a 
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que 
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais. 
Encontram-se também fora de cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque 
e S. Tomé e Príncipe. 

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos, S. A.
Direcção Internacional

Avenida da República, 58
1069-057 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

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

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

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

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Clientes soberanos: aberta sem 
condições restritivas. Clientes 
públicos e privados: aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária.

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   Clientes públicos: eventual 

exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L  Clientes públicos: eventual 
exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual exi-
gência de garantia bancária.

Para todas as operações, o prazo 
constitutivo de sinistro é definido caso 
a caso.

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
Hungria
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Japão
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
São Marino
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
Vaticano

Arábia Saudita
Brunei
Chile
China •
Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia
Oman
Polónia •
Qatar
Trind. e Tobago

África do Sul •
Argélia
Bahamas
Barbados
Barein
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

EAUa

Ilhas Marshall
Índia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Namíbia
Palau
Panamá
Peru
Rússia
Tailândia
Tunísia •

Aruba
Bulgária
Colômbia 
Egipto 
El Salvador
Estónia 
Fidji
Filipinas
Indonésia
Lituânia
Roménia
Turquia
Uruguai 

Antilhas Holand.
Azerbeijão
Cazaquistão
Croácia
Dominicana, Rep.
Gabão
Guatemala
Jordânia
Lesoto
Letónia
Líbia
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname

Albânia
Angola
Ant. e Barbuda
Arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
Djibouti
Dominica
Gana
Geórgia
Honduras
Irão
Jamaica
Kiribati
Madagáscar
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
Nauru
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia 
Síria
Sri Lanka
Suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Afeganistão
Argentina
Bielorussia
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
Iemen
Iraque •
Kosovo
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 
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               • 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 2009 2010 Var. 10/09

IDE bruto 27.677 32.820 32.634 35.287 32.018 35.099 9,6%

IDE desinvestimento 24.517 24.125 30.396 32.103 30.070 34.002 13,1%

IDE líquido 3.160 8.695 2.238 3.185 1.948 1.097 -43,7%

IDE Intra UE 25.477 28.333 29.672 31.690 29.430 30.380 3,2%

IDE Extra UE 2.200 4.488 2.961 3.597 2.588 4.719 88,3%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 92,1% 86,3% 90,9% 89,8% 91,9% 86,6% –

IDE Extra UE 7,9% 13,7% 9,1% 10,2% 8,1% 13,4% –

% Total IDE bruto

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR

IDPE bruto - Destinos 2010 % Total Var. 10/09 IDPE bruto - Sector 2010 % Total Var. 10/09

Luxemburgo 22,0% 481,4% Activ. Financeiras e de Seguros 59,3% -28,8%

Espanha 16,1% -26,2% Activ. de Consultoria e Técnicas 12,0% -27,0%

Holanda 14,4% -65,5% Comércio 8,6% 30,6%

Brasil 11,3% 26,1% Construção 6,6% -52,9%

Angola 3,9% -67,3% Ind. Transformadora 5,7% -42,6%

>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE) E EXPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO 
e EXPORTAÇÕES

IDE bruto - Origens 2010 % Total Var. 10/09 IDE bruto - Sector 2010 % Total Var. 10/09

Alemanha 18,3% 53,5% Comércio 39,3% 5,0%

França 16,7% 4,4% Ind. Transformadora 24,4% 19,7%

Reino Unido 13,8% -26,6% Activ. Financeiras e de Seguros 18,2% 29,7%

Espanha 13,6% 15,3% Activ. de Informação e Comunicação 5,6% 2,2%

Holanda 10,3% -36,1% Activ. de Consultoria e Técnicas 3,1% 37,0%

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 10/09

Stock IDE 53.691 67.169 78.333 71.833 79.626 82.504 3,6%

Stock IDPE 35.573 40.990 45.944 45.273 47.530 48.087 1,2%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

INVESTIMENTO DIRECTO  
DE PORTUGAL NO EXTERIOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 10/09

IDPE bruto 9.781 9.828 14.835 11.376 7.770 5.774 -25,7%

IDPE desinvestimento 8.083 4.137 10.822 9.505 7.182 12.273 70,9%

IDPE líquido 1.697 5.691 4.013 1.872 588 -6.500 -1.205,9%

IDPE Intra UE 6.613 6.312 10.203 8.380 5.500 3.932 -28,5%

IDPE Extra UE 3.168 3.516 4.632 2.996 2.270 1.842 -18,9%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 67,6% 64,2% 68,8% 73,7% 70,8% 68,1% –

IDPE Extra UE 32,4% 35,8% 31,2% 26,3% 29,2% 31,9% –

% Total IDPE bruto

n.d. – não disponível
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EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 10/09

Exportações bens 31.137 35.640 38.309 38.950 31.768 36.769 15,7%

Exportações bens UE27 24.996 27.852 29.541 29.007 23.964 27.562 15,0%

Exportações bens Extra UE27 6.141 7.789 8.769 9.943 7.804 9.206 18,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE27 80,3% 78,1% 77,1% 74,5% 75,4% 75,0% –

Exportações bens Extra UE27 19,7% 21,9% 22,9% 25,5% 24,6% 25,0% –

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2010 % Total Var. 10/09 Exp. Bens - Var. Valor (10/09) Meur Cont. p. p.

Espanha 26,6% 13,1% Espanha 1.134 3,6

Alemanha 13,0% 16,4% Alemanha 672 2,1

França 11,8% 9,9% França 392 1,2

Reino Unido 5,5% 10,7% EUA 321 1,0

Angola 5,2% -14,8% Bélgica 274 0,9

Holanda 3,8% 22,1% Holanda 254 0,8

Itália 3,8% 15,9% Angola -331 -1,0

Exp. Bens - Produtos 2010 % Total Var. 10/09 Exp. Bens - Var. Valor (10/09) Meur Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos 14,9% 6,7% Combustíveis Minerais 896 2,8

Veículos, Out. Mat. Transporte 12,4% 22,3% Veículos, Out. Mat. Transporte 829 2,6

Metais Comuns 8,0% 17,4% Pastas Celulósicas, Papel 609 1,9

Plásticos, Borracha 6,9% 25,6% Plásticos, Borracha 518 1,6

Combustíveis Minerais 6,8% 56,5% Metais Comuns 434 1,4

 COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 10/09

Exportações totais de serviços 12.227 14.658 16.961 17.865 16.318 17.575 7,7%

Exportações serviços UE27 9.569 11.332 12.939 13.324 11.997 12.692 5,8%

Exportações serviços extra UE27 2.658 3.326 4.022 4.541 4.321 4.883 13,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE27 78,3% 77,3% 76,3% 74,6% 73,5% 72,2% –

Exportações serviços extra UE27 21,7% 22,7% 23,7% 25,4% 26,5% 27,8% –

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

 

PREVISÕES 2010 : 2011 (tvh real %) 2009 2010
Jan./Set. FMI CE OCDE MFAP BdP

INE INE Out. 10 Nov. 10 Nov. 10 Out. 10 Jan. 11

PIB -2,5 1,5 1,1 : 0,0 1,3 : -1,0 1,5 : -0,2 1,3 : 0,2 1,3 : -1,3

Exportações Bens e Serviços -11,7 9,0 – 9,1 : 5,6 8,4 : 6,3 8,6 : 7,3 9,0 : 5,9

Exp. Bens- Extra UE 10 % Total Var. 10/09 Exp. Bens - Var. Valor (10/09) Meur Cont. p. p.

Angola 20,8% -14,8% EUA 321 4,1

EUA 14,5% 31,7% México 202 2,6

Brasil 4,8% 49,7% Brasil 146 1,9

México 4,4% 99,2% Gibraltar 121 1,5

Suiça 3,6% 15,4% Angola -331 -4,2

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

A Tendence, feira internacional dedica-
da aos sectores Living e Giving realiza-
se em Frankfurt, na Alemanha, de 26 
a 30 de Agosto de 2011. A Feira inclui 
novamente a mostra especial Talents 
para jovens designers internacionais, 
através do qual estes jovens em início 
de carreira têm a possibilidade de apre-
sentar gratuitamente o seu trabalho a 
um vasto público profissional.  
Os trabalhos podem ser apresentados 
a concurso em duas categorias: Loft e 
Carat. No Loft  são aceites projectos de 
acessórios pessoais, utensílios domésti-
cos, pequenas peças de mobiliário, de 
iluminação e têxteis. Os trabalhos de 
joalharia concorrem na categoria Carat.
Aos jovens designers que tenham sido 
seleccionados para integrar o Talents, a 
Messe Frankfurt oferece gratuitamente 
o stand, o registo no catálogo oficial da 
Feira, material para promoção, produ-
ção de brochura e poster, e divulgação 
junto da imprensa.
As candidaturas podem ser apresen-
tadas até 31 de Março, devem incluir 
um pequeno c.v. em inglês e devem ser 
enviadas, por e-mail ou fax, para os se-
guintes endereços:

Organização: Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH
Contactos: Ulla Diekmann
Fax : +49 697 575 – 6518
talents@messefrankfurt.com
http://ambiente.messefrankfurt.com 

TALENTS 2011

EXPODENTIS  
EM LISBOA 
3ª EDIÇÃO DO SALÃO 
INTERNACIONAL DE 
EQUIPAMENTO, PRODUTOS  
E SERVIÇOS DENTÁRIOS

Quatro anos volvidos sobre a estreia e 
dois anos após a última edição, o cer-
tame que a EXPONOR-Feira Internacio-
nal do Porto dedica aos profissionais 
da saúde oral e medicina dentária – o 
EXPODENTIS – está de regresso e, desta 
vez, terá lugar em Lisboa, no edifício da 
antiga Cordoaria Nacional, de 20 a 22 
de Maio.
Segundo fonte da organização, o cer-
tame surgirá fiel ao desígnio que mo-
tivou a sua criação, em 2007, ou seja, 
consolidar-se como “a” plataforma de 
negócios para as empresas e os profis-
sionais do sector, fruto de um trabalho 
que transforma três dias de evento na 
montra dos melhores produtos, serviços 
e soluções disponíveis para o mercado. 
Nas duas primeiras edições, o Salão In-
ternacional de Equipamento, Produtos 
e Serviços Dentários recebeu um global 
de 17.845 visitas de profissionais do 
sector, perfazendo uma média de 8.923 
entradas por certame. A exposição de 
há dois anos, recorde-se, registou um 
acréscimo de 28,1 por cento de visitas 
relativamente ao ano de estreia. Ao ní-
vel da massa expositiva, a estatística do 
evento revela que foi montra das novi-
dades de 129 empresas por edição.

Organização: EXPONOR –  
Feira Internacional do Porto
Co-organização: ANCECSI – 
Associação Nacional dos Comerciantes 
de Equipamentos Científicos, Saúde  
e Imagem
Data: 20 a 22 de Maio de 2011
Local: Edifício da antiga Cordoaria 
Nacional, em Lisboa
www.exponor.pt 

EXPONOR INHOUSE
5.ª EDIÇÃO DO SALÃO  
DA CASA AO JARDIM

O EXPONOR INHOUSE – Salão da Casa 
ao Jardim: Mobiliário, Decoração, Ilu-
minação e Piscinas, está de regresso à 
Feira Internacional do Porto para a sua 
5.ª edição, de 12 a 20 de Março. Em 
simultâneo, decorre o IMOBITUR – Sa-
lão Imobiliário do Porto (dinamizado 
pela PROMEVI – Promociones y Even-
tos Inmobiliarios), durante quatro dias, 
completando assim com o mercado 
residencial a oferta expositiva do acon-
tecimento.
Durante nove dias, as empresas e as lo-
jas do sector tem à disposição um espa-
ço privilegiado para a apresentação e 
venda das suas colecções junto do con-
sumidor final. Ou seja, 15 dias depois 
da EXPORT HOME, feira de mobiliário, 
iluminação e artigos de casa que a EX-
PONOR direcciona para os profissionais 
(com uma forte componente de expor-
tação), o público tem acesso às tendên-
cias e novidades de vários segmentos 
do mundo da decoração residencial.

mailto:talents@messefrankfurt.com
http://ambiente.messefrankfurt.com/
http://www.exponor.pt
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CICLO DE 
ENCONTROS 
PORTUGAL 
INOVADOR, O 
MERCADO IBÉRICO

Em 2011, a AICEP, em parceria com a 
CGD, vai dar continuidade aos Encontros 
Empresariais “Portugal Inovador, o Mer-
cado Ibérico”, visando estreitar relações 
entre empresas dos dois países em secto-
res de aposta para ambos os mercados. 
Estão previstos para Março e Maio, res-
pectivamente, os Encontros “Biotecnolo-
gia aplicada à Saúde” e “A Importância 
da Engenharia na Construção e Obras 
Públicas”, a realizar em Madrid.
www.portugalglobal.pt 

FIA
FEIRA INTERNACIONAL  
DE ARGEL 

Data: 1 a 6 de Junho de 2011
Local:  Argel - Argélia  
A AICEP organiza a participação 
portuguesa na FIA - Feira Internacional 
de Argel, multisectorial, que se realiza 
de 1 a 6 de Junho de 2011.  

Mais informações em: 
http://www.portugalglobal.pt/PT/
Internacionalizar/Eventos/Paginas/
FIAFeiraInternacionaldeArgel.aspx 

Segundo fonte da organização, em 
cartaz estará a melhor selecção de arti-
gos e equipamentos para a decoração 
interior e exterior: mobiliário e estofos; 
têxteis-lar e tecidos; iluminação; cozi-
nha; piscinas e respectivo equipamen-
to, máquinas e acessórios; jardim (mo-
biliário, plantas/viveiros, equipamentos, 
máquinas e complementos); e serviços 
(decoração, design/arquitectura de in-
teriores e projectos de recuperação).
O EXPONOR INHOUSE recebeu 178.841 
visitas nos últimos quatro anos (uma mé-
dia de 44.710 entradas por edição) e foi 
palco das novidades de 553 expositores 
(138 por edição). 

Organização: EXPONOR  
Data: 12 a 20 de Março de 2011 
Local: EXPONOR – Feira Internacional 
do Porto (Matosinhos)
www.exponor.pt 

http://www.portugalglobal.pt
http://www.exponor.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
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Madrid

Mérida

BRASIL / São Paulo

BÉLGICA / Bruxelas

ÁUSTRIA / Viena

ARGENTINA / Buenos Aires

ARGÉLIA / Argel

ANGOLA / Luanda

ALEMANHA / Berlim

CABO VERDE / Praia

CANADÁ / Toronto

CHILE / Santiago do Chile

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA 
/ Xangai

Caracas
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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

INDONÉSIA / Jacarta

IRLANDA / Dublin

ITÁLIA / Milão

JAPÃO / Tóquio

MACAU / Macau 

MARROCOS / Rabat

MÉXICO / Cidade do México

MOÇAMBIQUE / Maputo

NORUEGA / Oslo

POLÓNIA / Varsóvia

REINO UNIDO / Londres

REPÚBLICA CHECA / Praga

ROMÉNIA / Bucareste

RÚSSIA / Moscovo

SINGAPURA / Singapura

SUÉCIA / Estocolmo

SUÍÇA / Zurique

TUNÍSIA / Tunes

TURQUIA / Ancara

Luanda

Benguela

Maputo

Joanesburgo

Tunes

Oslo Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

Ancara

Dubai

Pequim

Nova Deli
Xangai

Seul
Tóquio

Macau

Singapura

Jacarta

43

ESPANHA / Mérida

ESPANHA / Vigo

Atenas

GRÉCIA/ Atenas

VENEZUELA / Caracas

Tripoli

LÍBIA / Tripoli

Istambul

TURQUIA / Istambul

Kuala Lumpur

MALÁSIA/ Kuala Lumpur



Cálculo para Economia e Gestão é um 

livro que combina rigor e intuição, 

teoria e aplicações, e que dá ênfase 

especial aos tópicos de Cálculo com 

maior utilização em Economia e Ges-

tão. A optimização estática ocupa um 

lugar central no livro. A matéria de 

optimização é antecedida por vários 

capítulos que cobrem limites, conti-

nuidade, diferenciabilidade e vários 

resultados de funções diferenciáveis 

que são muito utilizados em Economia 

e Gestão. O livro tem ainda um capí-

tulo sobre integração e três capítulos 

que introduzem instrumentos úteis 

em modelos dinâmicos. 

Cesaltina Pires licenciou-se em Econo-

mia na Universidade Nova de Lisboa, 

fez o MBA no INSEAD e doutorou-se 

BOOKMARKS

Os líderes aplicam demasiadas vezes 

métodos erróneos para obter resulta-

dos empresariais a partir de redes.

Conduzir o Desempenho através das 

Redes Sociais mostra aos executivos e 

gestores como obter um considerável 

desempenho e impacto em inovação, 

através de um melhor aproveitamento 

desses activos, tradicionalmente invisí-

veis. Neste livro inovador descreve-se, 

detalhadamente, a forma como esses 

líderes estão a utilizar as redes, procu-

rando aumentar as receitas, diminuir os 

custos e acelerar a inovação.

Ao longo do livro, os autores ofere-

cem princípios claros e ferramentas 

práticas para conduzir as colaborações 

que apresentam o maior impacto no 

desempenho. Utilizando as técnicas 

de análise de rede descritas neste li-

vro, os líderes serão capazes de abor-

dar questões como: a informação flui 

uniformemente através da estrutura 

CÁLCULO PARA ECONOMIA E GESTÃO

formal e, por conseguinte, permite a 

uma empresa fomentar o nível e es-

pecialização dos produtos ou serviços 

oferecidos? É a inovação estimulada 

em pontos-chave por redes eficazes 

que reúnem funções, ofertas ou capa-

cidades técnicas?

Conduzir o Desempenho através das 

Redes Sociais está repleto de exemplos 

de empresas bem sucedidas, tais como 

a Procter & Gamble, Microsoft, a Uni-

ted Technologies, a Novartis e a Mars, 

que têm utilizado a análise da rede 

para produzir percepções pró-activas e 

impacto de negócio mensuráveis.

Autor: Cesaltina Pires

Editor: Esolar Editora

Ano: 2011

Autores: Rob Cross 

e Robert J. Thomas

Editor: Vida Económica

Ano: 2010

CONDUZIR O DESEMPENHO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

em Economia no MIT. Leccionou na 

Universidade Nova de Lisboa e na Uni-

versidade de Harvard. Actualmente é 

professora no Departamento de Ges-

tão da Universidade de Évora, onde é 

a Directora do Curso de Doutoramento 

em Gestão e Coordenadora Científi-

ca da unidade de investigação Centro 

de Estudos e Formação Avançada em 

Gestão e Economia (CEFAGE-UE). Já 

leccionou um leque muito diversificado 

de unidades curriculares de Economia, 

Gestão e Matemática.
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