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Desde o seu lançamento, em Abril de 
2008, portanto ao longo de 35 edições 
da revista “Portugalglobal”, foram retra-
tadas histórias de sucesso de mais de 90 
empresas portuguesas, cujo desempenho 
mereceu destaque nesta publicação pelo 
seu contributo para o crescimento da 
economia nacional. São empresas gran-
des, médias e pequenas que se evidencia-
ram pela qualidade do produto e inova-
ção, pela investigação e desenvolvimen-
to, bem como pela estratégia com que se 
afirmaram e venceram nos mercados. 

Foi pois a pensar num conjunto repre-
sentativo de casos de sucesso, nomea-
damente em matéria de exportação/
internacionalização, que esta edição es-
pecial da nossa revista optou por traçar 
um panorama abrangente de algumas 
empresas portuguesas de vários secto-
res de actividade e com comportamento 
expressivo nos mercados externos. Não 
tivemos, naturalmente, a pretensão de 
esgotar todas as histórias bem sucedidas. 
Voltaremos, seguramente, com outros 
exemplos igualmente ilustrativos da qua-
lidade do tecido empresarial português.

É de sublinhar a importância dos objec-
tivos conseguidos pelas empresas na ac-
tual conjuntura, nem sempre fácil, mas 
em que a internacionalização da econo-
mia portuguesa – numa óptica de au-
mento das exportações e de diminuição 
das importações – é tida como decisiva 
pelos vários quadrantes políticos e pelo 
sector público e privado no caminho crí-
tico do crescimento económico. 

É neste contexto que é olhada com ex-
pectativa, pelas empresas portuguesas, a 
gradual superação da crise económico-

financeira interna e externa, que tem di-
ficultado a aposta no estrangeiro, mes-
mo no caso daquelas cujos parceiros de 
negócios são os mercados emergentes, 
em que a economia apresenta índices de 
crescimento muito significativos.

Importa sublinhar que, para além dos 
grandes grupos portugueses interna-
cionalizados, com presença consolida-
da nos mercados, verifica-se que ape-
nas cerca de 10 por cento das PME na-
cionais exportam bens e serviços, que 
correspondem a 40 por cento do seu 
volume total de negócios. 

Assim, para que uma parte significativa 
das grandes, médias e pequenas em-
presas portuguesas esteja em condi-
ções de ganhar o desafio da internacio-
nalização, demonstrando capacidade 
para investir na qualidade e inovação, 
bem como para competir, vendendo, 
onde a concorrência é especialmente 
exigente, torna-se necessário que assu-
mam, como incontornáveis, os factores 
de competitividade mais críticos: qua-
lidade, inovação, marketing, design, 
marca, imagem e recursos humanos 
qualificados. A estes acresce ainda um 
conjunto de condições também rele-
vantes, como seja, a cooperação em-
presarial, o financiamento, a utilização 
de informação estratégica identifican-
do, por exemplo, as vantagens compe-
titivas face à concorrência (nichos/seg-
mentos bem identificados), de molde a 
conferir sustentabilidade ao processo 
de expansão nos mercados externos.

JOSÉ VITAL MORGADO
Administrador Executivo da AICEP

Empresas de sucesso  
e internacionalização
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RENOVA
VOCAÇÃO À ESCALA GLOBAL
Quase a completar 70 anos de existência, a Renova exporta os seus produtos 
descartáveis de papel para dezenas de mercados. Só na última década o volume de 
negócios da empresa cresceu mais de 60 por cento.

Vinte anos depois da primeira aborda-
gem ao mercado espanhol, o sucesso 
da internacionalização da Renova está 
aí e recomenda-se. O volume de negó-
cios da empresa atingiu, no último ano, 
cerca de 130 milhões de euros. Nos 

anos mais recentes, e de forma siste-
mática, cerca de 50 por cento das ven-
das foram realizadas fora de Portugal, 
sendo Espanha, França, Bélgica, Luxem-
burgo e Angola os mercados externos 
onde a Renova está mais presente.

No seu sector, em todos os segmen-
tos de produtos descartáveis de papel 
para consumo doméstico, a Renova 
continua a ser a marca líder no nosso 
país. No mercado ibérico, a empresa 
é a campeã no segmento dos guarda-
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napos, tendo assegurado uma posição 
de mercado nalguns aspectos superior 
aos concorrentes directos, multinacio-
nais de origem americana. Reforçou a 
sua quota ibérica em guardanapos em 
2011 para cerca de 13 por cento. Em 
França e na Bélgica, mercados muito 
maduros e conquistados numa etapa 
mais recente – entre 2002 e 2005 –, 
a Renova apostou num produto total-
mente inovador, o papel com micro-
gotículas suavizantes, o que lhe asse-
gurou uma posição de mercado que 
tem contado com a adesão das princi-
pais insígnias da distribuição francesa.

Na cena internacional, um dos factores 
decisivos para a implantação da Renova 
tem sido o papel higiénico preto e a li-
nha de produtos associada (designada 
Renova Black). A empresa faz do apro-
veitamento do grande sucesso e visibili-
dade desta autêntica estrela da compa-
nhia, o cartão de visita para dinamizar 
as exportações e obter maiores volumes 
de negócio com outros produtos ino-
vadores, nem sempre tão fáceis de co-
municar, como por exemplo a gama de 
produtos ecológicos Renovagreen. Com 
efeito, o Renova Black conseguiu obter 
mais de cinco centenas de registos de 
imprensa, alguns dos quais em meios de 
comunicação, à partida pouco talhados 

para publicitarem papel higiénico como 
sendo um item trendy (New York Times, 
Fox News ou Wallpaper, por exemplo). 
Mesmo mercados tão distantes como o 
Japão, a Austrália ou a Coreia do Sul têm 
proporcionado novas oportunidades de 
expansão internacional a reboque do 
grande sucesso do Renova Black.

Antes da internacionalização industrial 
– um passo cada vez mais provável no 
horizonte do desenvolvimento da em-
presa – a Renova consegue divulgar a 
sua marca pelo mundo, distribuindo os 
seus produtos em mais de 60 merca-
dos, na sua maioria países da OCDE, 
mas também em mercados emergen-
tes de grande importância estratégica 
como a Rússia, o Sudeste Europeu, An-
gola e Norte de África.

A especificidade e diferenciação da 
abordagem da empresa aos mercados 
internacionais constituiu motivo de 
interesse da INSEAD, que elaborou re-
centemente um “case study” sobre a 
Renova SA, já disponível.

A Renova está instalada em Torres Novas, 
com dois centros de produção e conta 
com cerca de 600 colaboradores fixos. 

Renova  
Fábrica de Papel  
do Almonda, SA

2354-001 Zibreira
Torres Novas
Tel.: +351 249 830 200

Well-being.world@renova.pt

www.renova.pt

“A inovação e a persistência 
têm sido os motores que 
permitem à Renova con-
tinuar a entrar em novos 
mercados, afirmam os res-
ponsáveis da empresa.”

Para os responsáveis da empresa, a 
inovação e a persistência têm sido os 
motores que permitem à Renova con-
tinuar a entrar em novos mercados. 
Papéis ‘locionados’, com características 
melhoradas de suavidade e absorção, 
soluções anti-bacterianas, papéis per-
fumados e coloridos, papéis testados 
dermatologicamente e o papel higiéni-
co preto são o vértice mais visível da 
aposta da empresa na inovação, que 
também se projecta no cuidado e actu-
alidade das embalagens e na comuni-
cação da marca.

mailto:Well-being.world@renova.pt
http://www.renova.pt
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GRUPO 
PORTUCEL 
SOPORCEL
UMA FORTE PRESENÇA  
EM PORTUGAL  
E NO MUNDO
Fruto de uma estratégia bem sucedida de inovação e 
desenvolvimento de marcas próprias, a par de uma forte 
política de investimentos, o grupo Portucel Soporcel é 
hoje um caso ímpar na criação de riqueza para Portugal. 
Exporta para mais de 100 países e teve, em 2010, 
um peso de 5,7 por cento no total das exportações 
nacionais de bens.

O grupo Portucel Soporcel é hoje uma 
das mais fortes presenças de Portugal no 
mundo. Como resultado de um recente 
ciclo de investimentos, que ascendeu a 
900 milhões de euros, o Grupo é líder 
europeu na produção de papéis finos 
de impressão e escrita não revestidos 
(UWF – Uncoated Woodfree Paper), e 
6º a nível mundial, ocupando Portugal a 
posição cimeira no ranking europeu dos 
países produtores deste tipo de papéis. 
É também o maior produtor europeu, e 
um dos maiores a nível mundial, de pas-
ta branqueada de eucalipto BEKP - Blea-
ched Eucalyptus Kraft Pulp.

A actividade desenvolvida pelo grupo 
Portucel Soporcel insere-se num sector 
estruturante para a economia nacional. 
Em 2010 as indústrias florestais portu-
guesas foram responsáveis por aproxi-
madamente 3,5 mil milhões de euros 
de exportações, representando 10,3 por 
cento do total das exportações nacionais 
de bens. Dentro da fileira florestal me-
rece particular relevo o sector da pasta 
e do papel, que é liderado pelo Grupo, 
destacando-se como o mais representa-
tivo na contribuição global da fileira para 
a balança comercial. O seu peso nas ex-
portações portuguesas de bens registou 
em 2010 um crescimento de 0,8 pontos 
percentuais passando a ser responsável 
por 5,7 por cento do total.

O grupo Portucel Soporcel representou 
perto de 60 por cento das vendas deste 
sector para o exterior e cerca de 80 por 
cento das exportações do sub-sector 
da fileira do eucalipto (pasta de celulo-
se e papéis finos de impressão e escrita 
não revestidos). De salientar que o vo-
lume de exportações do Grupo corres-
ponde maioritariamente a vendas de 
papel fino não revestido (cerca de 90 
por cento do total). 

De acordo com fonte da empresa, “o 
Grupo tem vindo a consolidar a sua po-
sição como um dos principais criadores 
de riqueza para o país gerando um ele-
vadíssimo – e ímpar – Valor Acrescen-
tado Nacional (VAN) pelo facto de os 
seus produtos serem obtidos maiorita-
riamente a partir de matérias-primas e 
recursos nacionais”. Assegurou, só por 
si, 3,1 por cento do total de bens expor-
tados pelo país, o que correspondeu, no 
ano transacto, a cerca 1.200 milhões de 
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euros de vendas ao exterior, um acrésci-
mo de 25 por cento face a 2009.

Com o desenvolvimento da actividade 
da nova fábrica de papel em Setúbal, 
cuja produção é exclusivamente destina-
da à exportação, o Grupo reforça a cria-
ção de VAN e, consequentemente, o im-
pacto positivo na diminuição do défice 
externo do país, reforça a mesma fonte. 

No sector portuário, é o maior exporta-
dor de carga contentorizada em Portu-
gal, e provavelmente a nível ibérico, ten-
do representado em 2010 cerca 9 por 
cento da carga convencional e contento-
rizada exportada pelos portos nacionais. 

As vendas do Grupo nos mercados ex-
ternos representaram 94 por cento das 
suas vendas de papel e de pasta e desti-
nam-se a mais de 100 países nos cinco 
continentes, sendo a Europa e os EUA 
os mercados geográficos de referência 

onde se regista uma maior procura dos 

produtos Premium da Portucel Soporcel. 

representou 8 por cento das exportações 
portuguesas para os EUA, 65 por cento 
para o Irão e 5 por cento para Marrocos 
(fonte INE – Março 2011).

No plano internacional a expressão do 
grupo Portucel Soporcel também é dig-
na de registo: representou 76 por cen-
to das exportações europeias de papéis 
finos não revestidos para a América 
do Norte, 50 por cento das mesmas 
para África, 36 por cento para o Médio 
Oriente, 34 por cento para a América 
Latina e 2 por cento para a Ásia (CEPI-
FINE – Março 2011).

A dimensão global do papel feito em 
Portugal é um reflexo da estratégia 
bem sucedida de inovação e desen-
volvimento de marcas próprias, frisa a 
fonte da empresa. No 1º trimestre de 
2011, o Grupo registou um crescimen-
to de mais de 10 por cento do volume 
de vendas correspondendo a mais de 

“O grupo Portucel Soporcel 
é responsável pela valoriza-
ção da floresta portuguesa 
contribuindo para a dina-
mização do sector florestal, 
a nível nacional e regional, 
e para a conservação da 
biodiversidade.”

No 1º trimestre de 2011, o Grupo re-
presentou globalmente cerca de 3 por 
cento das exportações nacionais de bens 
para a Europa, com destaque para 6 por 
cento das exportações para a Polónia, 
6 por cento para a Itália, 4 por cento 
para o Reino Unido e 3 por cento para 
a Alemanha. Fora da Europa, e a título 
ilustrativo, no mesmo período o Grupo 
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60 por cento o peso destas marcas no 
total vendido. De destacar o papel Na-
vigator, a marca portuguesa com maior 
expressão internacional, líder mundial 
no segmento Premium de papéis de es-
critório, que registou um aumento de 
14 por cento na Europa. 

Uma actividade  
sustentável 
O grupo Portucel Soporcel é responsá-
vel pela valorização da floresta portu-
guesa contribuindo para a dinamização 
do sector florestal, a nível nacional e 
regional, e para a conservação da bio-
diversidade. Gere de forma sustentável 
cerca de 120 mil hectares, estando o 
respectivo modelo de gestão certifica-
do pelos sistemas internacionais FSC® 
(Forest Stewardship Council) e PEFC™ 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes). Destaca-
se a sua actuação na defesa da flores-
ta contra incêndios, sendo a entidade 
privada que mais contribui para o es-
forço nacional de redução de risco de 
incêndio, com um investimento anual 
de cerca de 3 milhões de euros.

A conservação da biodiversidade assu-
me um papel de relevo na estratégia 

de desenvolvimento do Grupo sendo 
parte integrante do seu modelo de 
gestão florestal. São várias as parcerias 
para a conservação da biodiversida-
de que o Grupo tem estabelecido ao 
longo dos anos, como por exemplo, a 
protecção da águia de Bonelli em cola-
boração com o CEAI (Centro de Estu-
dos da Avifauna Ibérica) e o protocolo 
Business & Biodiversity celebrado com 
o Instituto de Conservação da Nature-
za e da Biodiversidade. 

A política energética do grupo Portucel 
Soporcel tem sido outro dos pilares da 
sua política de sustentabilidade com 
importantes reflexos na redução das 
emissões de dióxido de carbono para a 
atmosfera. De realçar que o carbono re-
tido anualmente nas florestas do Grupo 
corresponde a mais do dobro do carbo-
no fóssil emitido pelas suas instalações.

O Grupo é actualmente o maior produtor 
de “energia verde” a partir de biomassa 
florestal residual, produzindo mais de 
50 por cento da energia eléctrica prove-
niente desta fonte renovável no país. Em 
2010 a energia eléctrica total obtida pelo 
Grupo representou 3,4 por cento da pro-
dução global nacional, obtida em grande 
parte a partir de recursos renováveis. 

A actividade do grupo Portucel Soporcel 
assenta numa matéria-prima nacional 
renovável, o eucalipto, que tem origem 
em florestas geridas no mais estrito res-
peito pelo ambiente, e que representam 
um importante sumidouro de carbono, 
plantadas especificamente para a pro-
dução de bens transaccionáveis, como 
a pasta de celulose e o papel, e ainda 
de energia renovável, resume a mesma 
fonte. E acrescenta que se trata de uma 
actividade que “gera milhares de postos 
de trabalho directos e indirectos, promo-
vendo a transformação e valorização de 
recursos essencialmente nacionais em 
produtos com valor acrescentado para 
o país, que exporta para os mercados 
internacionais, contribuindo para a ge-
ração de riqueza, volume de emprego e 
redução do défice externo do país”. 

Grupo Portucel 
Soporcel
Complexo Industrial de Setúbal
Apartado 55
2901-861 Setúbal
Tel: +351 265 709 000

ana.nery@portucelsoporcel.com

www.portucelsoporcel.com

mailto:ana.nery@portucelsoporcel.com
http://www.portucelsoporcel.com


investimento
e criação de emprego

∫ 73% do crédito concedido pelo BES é a Empresas

∫ 3 em 4 PME Líder são Clientes do BES

∫ Quota de mercado de 19% nas Linhas de Crédito PME Investe

VAMOS PÔR OS
PONTOS NOS “is”

Quem sabe, sabe e as empresas que vão mais longe é que sabem. 

Empresas

internacionalização

∫ 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

http://www.bes.pt/?labelid=hcEmpresas
http://www.bes.pt/?labelid=hcEmpresas
http://www.bes.pt/?labelid=hcEmpresas
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ICEL
CORTAR COM SUCESSO
A ICEL é uma PME de raiz familiar, com uma liderança 
sólida no mercado nacional da cutelaria e crescente 
implantação nos grandes mercados mundiais. A 
qualidade, a inovação e a forte presença no exterior são 
os principais factores de sucesso.

A ICEL lidera o mercado nacional da 
cutelaria com 35 por cento de quota 
e vende cerca de 70 por cento da sua 
produção para os mercados externos. 
No ano de 2010, a exportação rondou 
os cinco milhões de euros em merca-
dos tão importantes como a Espanha, 
Holanda, Suécia, EUA, Grécia, Cana-
dá, México, Austrália, Emirados Ára-
bes Unidos, Líbia, Indonésia e Rússia. 
Deu certo a estratégia de expansão 
da empresa: olhar sempre para o bi-
nómio mercado/produto, de forma 
a poder oferecer o produto certo em 
cada mercado, indo ao encontro das 
necessidades dos clientes. Segundo 
fonte da empresa, uma vez alcançada 
a confiança do cliente, as propostas da 
ICEL são aceites porque toda a produ-
ção é orientada para aspectos tão fun-
damentais como a qualidade, o design 
e a ergonomia.

A gama de produtos é extensa e inclui 
facas, cutelos, espátulas e acessórios 
dirigidos aos segmentos doméstico 
e profissional. Desde a sua fundação, 
a empresa fez da qualidade final do 
produto a sua orientação principal, 
tendo obtido, em 1998, a certificação 
pela NP EN ISO 9002:1995, depois 

de formalizar o know-how existente 
na organização através do Sistema de 
Gestão da Qualidade. Todas as lâminas 
são fabricadas com aço inox da melhor 
qualidade e os materiais utilizados nos 
cabos obedecem a todas as normas de 
segurança alimentar. Porém, uma visão 
mais ampla da qualidade e a necessida-
de de a melhorar de forma sustentada, 
resultou na implementação do Sistema 
Integrado de Qualidade e Ambiente, 
certificado em 2003 pelas respectivas 
normas: NP EN ISSO 9001:2000 e NP 
EN ISO 14001:1999. Ficava assim salva-
guardado, no seio da empresa, o equi-
líbrio entre as condições de segurança 
no trabalho, a qualidade do produto e 
a interacção do homem e da tecnolo-
gia com o ambiente.

Foi o contacto com os mais diversos 
mercados que permitiu à ICEL criar na 
empresa uma filosofia própria de de-
sign. Depois de trabalhar com os mais 
conceituados designers portugueses, a 
empresa criou o seu próprio gabinete 
para a concepção e desenvolvimento 
de produtos. Ali, trabalha-se em estrei-
ta colaboração com a produção o que 
já permitiu à empresa ser distinguida 
com o prémio de design de produto 
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1998/99, pela criação da linha Abso-
lute Steel. Também anteriormente, em 
1994, a empresa tinha recebido uma 
menção honrosa do Instituto Portu-
guês de Design.

Aumentar cada vez mais o prestígio 
da marca ICEL, ganhando o desafio 
da competitividade à escala global é 
a grande meta do futuro. A empresa 
quer impor os seus produtos, não ape-
nas em mercados que procuram boa 
qualidade, mas também naqueles em 
que a componente design é valorizada. 
A ICEL está preparada para o choque 
da alteração dos padrões de consumo 
e para a necessidade da constante in-
vestigação ao nível dos materiais e da 

qualidade dos produtos, obrigatória 
face ao curto ciclo de vida dos produ-
tos. Outra grande aposta será a elimi-
nação gradual da mão-de-obra inten-
siva através da inovação tecnológica, 
acrescenta a mesma fonte. 

Principais etapas  
na vida da empresa

1945   Fundação da empresa (peque-
na oficina)

1950   Criação de logótipo e registo 
da marca

1960   Criação da sociedade com 
sede em Ribafria

1966   Mudança de instalações para 
a Benedita

1968   Alteração do logótipo para a 
imagem actual

1973   Efectuam-se as primeiras ex-
portações

1989   Implementação do primeiro 
sistema informático de Ges-
tão Integrada

1990   Ampliação e melhoria das ins-
talações de carácter social e 
administrativo

1993   1ª Atribuição do prémio PME 
Prestígio

1994   Menção Honrosa do Centro 
Português de Design

1995   Certificação do produto pela 
National Sanitary Foundation 
nos Estados Unidos

1997   Aumento do capital social 
de 60.000 para 312.000 es-
cudos e passagem a socie-
dade anónima

1998   Certificação do Sistema da 
Qualidade, segundo os requi-
sitos da norma ISO 9002, pela 
Associação Portuguesa de 
Certificação

1999   Prémio de Design de Produ-
to de Centro Português de 
Design

2000   Prémio PME Prestígio
2001  Prémio PME Prestígio
2003   Certificação do Sistema da 

Qualidade pela Norma ISO 
9001 e Ambiente pela ISO 
14001

2005   Implementação da Robótica 
no processo produtivo

2007   Adesão ao programa Compro 
o que é nosso

2008   Introdução de Protecção anti-
bacteriana – Microban – nos 
cabos de Proflex;

2010   IAPMEI distingue a ICEL como 
PME Líder 2010 pela quali-
dade do seu desempenho e 
perfil de risco, no âmbito do 
programa Fincresce.

ICEL
Indústria de Cutelarias  
da Estremadura, SA

Avenida da Igreja, Apartado 7
2476-901 Benedita
Tel.: +351 262 925 030
Fax: +351 262 925 031

info@icel.pt

www.icel.pt

mailto:info@icel.pt
http://www.icel.pt
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CGC GENETICS® 
PRESTIGIA CIÊNCIA 
PORTUGUESA

O CGC Genetics é o maior prestador nacional de Genética 
Médica, quer de rastreio e diagnóstico pré-natal quer 
de análises para cancro e outras, e o primeiro a ser 
reconhecido internacionalmente com licenças e certificações 
de qualidade. Além disso, é também o primeiro na área 
da genética médica a receber os prémios “Emerging 
Entrepreneur” da Ernst & Young e “Emerging Innovative 
Business Award” da Portuguese-American Chamber of 
Commerce of New Jersey, por se tratar de um “bom 
exemplo” de empreendedorismo português. 

A convicção de que seria possível encur-
tar os prazos de resposta para o diag-
nóstico pré-natal então praticados pelos 
laboratórios públicos, levou à expansão 
laboratorial do CGC Genetics, como 
complemento da consulta de genéti-
ca médica. Estava-se no ano de 1992 e 
com a criação da área de citogenética – a 
primeira a ser desenvolvida – estava fun-
dado o primeiro laboratório privado de 
genética médica no nosso país. 

Logo nessa altura, o CGC foi também 
o primeiro laboratório português a 
desenvolver um programa de rastreio 
pré-natal sendo, na actualidade, o 
maior prestador nacional em ambas as 
áreas com números reveladores e que 
chegam, anualmente, aos 6.000 diag-
nósticos pré-natais e cerca de 18.000 
rastreios pré-natais. Durante 2010 rea-
lizaram-se 56.000 análises genéticas.

Agora, depois de ao longo dos anos 
ter procurado sempre uma filosofia de 
complementaridade das diferentes áre-
as da genética médica, o CGC conta 
com um departamento clínico e cinco 
áreas laboratoriais: genómica clínica, 
citogenética, diagnóstico molecular, 
rastreio pré-natal e anatomia patoló-
gica. Conta também, afirma fonte da 
empresa, com uma “enorme disponi-
bilidade e capacidade científica” para 
realizar mais de 1.500 testes diferentes 
nas áreas de diagnóstico pré-natal, gas-
trenterologia, cancro, diagnóstico de 
doenças raras, diagnóstico de doenças 
comuns do adulto e pediatria, incluin-
do painéis de diagnóstico exclusivos, 
Painéis de Mutações por ARRAY CGC® 
(com patente submetida) e abordagens 
de diagnóstico inovadoras. 

Esta nova ferramenta para o diagnóstico 
genético é “sólida, consistente, rápida, 
com utilidade e validade clínicas e com 
excelentes índices custo-benefício”, ex-
plica a fonte, acrescentando que pode 
ainda ser utilizada quando não é possí-
vel elaborar uma sugestão de diagnós-
tico clínico bem definido, e por outros 
especialistas para além dos geneticistas 
médicos. Este facto tornou os ARRAY 
CGC® úteis como uma primeira aborda-
gem de diagnóstico. A aceitação desta 
tecnologia como uma primeira aborda-
gem de diagnóstico genético com real 
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aplicabilidade e valor clínico tem sido 
comprovado. Várias seguradoras portu-
guesas, espanholas e norte-americanas 
estão em fase de negociação para a 
implementação de alguns painéis. Nos 
EUA as negociações estão em fase 
avançada. A CCDRN atribuiu aos Pai-
néis de Mutações Arrays CGC® o seu 
prémio Norte Empreendedor em 2010.

Foi no desenvolvimento deste projecto 
exemplar na investigação e na inovação, 
que o CGC Genetics® se tornou um cen-
tro de referência tanto a nível nacional 
como internacional. Recentemente de-
senvolveu novas abordagens em várias 
áreas médicas, como o cancro e o risco 
de tromboembolismo, além de painéis 
de diagnóstico que permitem, de uma 
só vez, identificar as alterações mais fre-
quentes para um determinado quadro 
clínico. Uma das suas novas abordagens 
em diagnóstico pré-natal – o DPN plus+ 
que permite obter informação sobre as 
patologias mais prováveis a seguir à sín-
drome de Down e alargar a capacidade 
de resposta –, passou a garantir mais 
informações sobre o feto e permite uma 
gestão atempada das opções de diag-
nóstico. A grande vantagem desta ino-

dos são portadores de uma anomalia 
congénita maior e mais de 50 por cen-
to estão associados a factores gené-
ticos; com este processo, temos uma 
lista de doenças em que o diagnóstico 
é possível, com resultados em tempo 
útil. De uma maneira geral, podemos 
dizer que cada área médica que desen-
volvemos tem tido um desenvolvimen-
to de testes correspondente, de que 
são exemplos, o diagnóstico etiológico 
do atraso mental, os testes do cancro e 
testes de farmacogenética ”.

já cerca de 20 por cento do volume 
total de negócios do CGC. Segundo a 
mesma fonte, “continuamos focados 
em manter e aumentar o emprego 
em Portugal e privilegiamos sempre 
os laboratórios portugueses. Assim, 
podemos competir com os maiores 
laboratórios internacionais e receber 
amostras de doentes de hospitais fora 
do nosso território, uma vez que a 
nossa capacidade instalada permite-
nos responder às necessidades de uma 
população maior do que a portugue-
sa. A internacionalização da nossa ac-
tividade representa um acréscimo de 
esforço – é necessário ter relatórios 
em três ou mais idiomas, trabalhar 
sábados e domingos para responder 
aos países muçulmanos, bem como 
material e apoio correspondentes –, a 
aquisição de empresas em Espanha e 
a abertura do CGC nos EUA surgiram 
naturalmente e permitiram-nos a en-
trada directa nos dois mercados”.

Outro dos aspectos marcantes na vida 
do laboratório e com reflexo positivo 
na missão de desenvolver ferramentas 
de diagnóstico genético de forma rá-
pida, precisa e com boa relação preço/
qualidade, é o conjunto de licenças e 
certificações de qualidade obtido nas 
avaliações internacionais de qualidade: 
ISO (desde 2004), licença CLIA (desde 
2007), licença de laboratório clínico 
para o Estado da Califórnia, Certifica-
ção de Gestão da Investigação, Desen-
volvimento e Inovação (NP 4457), entre 
outros. O CGC é, aliás, o primeiro labo-
ratório português com estas licenças e 
certificações de qualidade.

A fonte da empresa acrescenta que o 
CGC vai continuar a empenhar-se na 
inovação e no desenvolvimento de no-
vos testes facilitadores de um diagnós-
tico rápido, que “constituem uma van-
tagem competitiva internacional”. 

Além de uma referência internacional 
no diagnóstico de doenças raras, o 
CGC tem vindo a desenvolver novos 
testes para doenças comuns, do adulto 
e da criança, mudando o foco do trata-
mento para a prevenção. Exemplo desta 
nova abordagem é o teste para rastreio 
de cancro do cólon em sangue periféri-
co e o recente lançamento de testes de 
farmacogenética. O estudo farmacoge-
nético permite tornar as terapêuticas 
mais eficazes e mais seguras, através da 
selecção do fármaco mais adequado e 
da dose terapêutica para cada invíduo. 
A selecção da dose e do fármaco mais 
apropriado permite reduzir os custos 
associados à saúde evitando interna-
mentos por efeitos secundários.

A aposta de investimento na interna-
cionalização do CGC Genetics®, moti-
vada pelo know-how adquirido e pela 
capacidade tecnológica instalada, é 
outra das vertentes fundamentais na 
vida do laboratório e que representa 

CGC Genetics
Rua Sá da Bandeira, 706 – 1º
4000-432 Porto
Tel.: +351 223 388 900

dcc@cgcgenetics.com

www.cgcgenetics.com

Prof. Purificação Tavares, CEO
“A aposta de investimento 
na internacionalização do 
CGC Genetics®, motivada 
pelo know-how adquirido e 
pela capacidade tecnológica 
instalada, é outra das 
vertentes fundamentais na 
vida do laboratório e que 
representa já cerca de 20 
por cento do volume total 
de negócios do CGC.”

vação é o melhor aproveitamento que 
poderá ser feito do líquido amniótico – 
através do qual se detecta a síndrome 
de Down – para estudar outras doen-
ças cujas frequências somadas têm uma 
incidência semelhante ou superior à da 
síndrome de Down. 

Explica a fonte do CGC que “esta nova 
abordagem baseia-se no pressuposto 
que 2 a 3 por cento dos recém-nasci-

mailto:dcc@cgcgenetics.com
http://www.cgcgenetics.com
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A máxima da Sovena – “olive oil for the 
world” – tem como objectivo transfor-
mar a empresa na referência mundial do 
comércio de azeite: estar presente onde 
se consome e contribuir para o aumento 
do consumo onde ainda não é relevante. 
Merece, por isso, um olhar atento a estra-
tégia da Sovena para vender azeite nos 
mais variados mercados. A Sovena, deti-
da a 100 por cento pelo Grupo Nutrinves-
te, renasceu há poucos anos, depois da 
reestruturação do grupo, e já foi o fruto 
da unificação da identidade e imagem 
de um negócio com génese há mais de 
cem anos e que foi iniciado pelo mítico 
industrial Alfredo da Silva. No século XXI, 
já é o azeite a marcar a aposta na inter-

SOVENA
NO TOPO DA PRODUÇÃO  
MUNDIAL DE AZEITE

Fica em Portugal, no Alentejo, e pertence ao Grupo Sovena o maior olival individual 
do mundo, de onde sai grande parte da matéria-prima – o azeite – para os seus 70 
mercados de exportação. Um grupo genuinamente português e que cobre toda a 
cadeia de valor do azeite, através de quatro áreas de negócio interrelacionadas.

nacionalização, a emergir de quatro áreas 
de negócio interrelacionadas e a trazer o 
grupo para os lugares cimeiros no exigen-
te mercado mundial daquele produto.

A empresa comercializa mais de 170 
mil toneladas de azeite por ano, de-
tém, entre outras, as marcas Oliveira 
da Serra em Portugal e a Andorinha 
no Brasil e é já o número dois a nível 
mundial neste sector. Em 2010, o gru-
po registou um volume de facturação 
de 810 milhões de euros (mais 43 mi-
lhões de euros do que no ano anterior), 
dos quais cerca de 80 por cento foram 
garantidos fora de Portugal onde, da 
lista de clientes, constam nomes do top 

mundial de retalho como o Wal-Mart, 
o Carrefour ou a Mercadona, segundo 
revelou fonte da empresa.

Apesar do negócio do azeite ser o 
enfoque estratégico do grupo, as ac-
tividades da Sovena abrangem outras 
áreas de actuação tirando, desta for-
ma, partido das sinergias que resultam 
da complementaridade das mesmas. 
Actualmente, as operações do Gru-
po Sovena estão dispersas em quatro 
áreas de negócio: trituração de semen-
tes oleaginosas e respectiva refinação; 
biodiesel; loteamento e embalamento 
de azeites, preparação e embalamento 
de azeitona de mesa, embalamento de 
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óleos vegetais bem como produção de 
sabões; e, desde 2007, exploração de 
olival. Com este último investimento, 
o Grupo Sovena assegura uma maior 
presença na cadeia de valor a montan-
te e mais fácil acesso à matéria-prima.

Presente fisicamente em sete países – 
Portugal, Espanha, EUA, Brasil, Tunísia 
e Marrocos – e com exportações para 
mais de 70 países, o Grupo dá em-
prego, em todo o mundo, a mais de 
1.200 colaboradores. A Sovena tem 
estruturas comerciais no Brasil e ope-
rações fabris e comerciais no mercado 
português, espanhol, norte-americano, 
marroquino e tunisino. 

As marcas
Oliveira da Serra é a marca que tem lide-
rado a inovação nos azeites em Portugal 
(desde 2000 foram lançados mais de 10 
novos azeites, uma gama de azeitonas, e 
a revolucionária tampa Pop-Up) e que se 
consagrou em 2009 como a marca líder 
no consumo dos lares portugueses, com 
uma quota de 20,3 por cento. A Sovena 
é também líder em Portugal com as mar-
cas Fula e Vêgê nos óleos vegetais, e com 
a Clarim e Migo nos sabões. 

A exportação tem registado crescimentos 
acima dos 30 por cento e Oliveira da Ser-
ra está presente em cada vez mais merca-
dos, refere a mesma fonte. Inicialmente 
orientada para o “mercado da saudade” 
e para os PALOP, a empresa apostou mais 
recentemente em mercados distantes 
como a Rússia, Índia e China.

O crescente reconhecimento que Oli-
veira da Serra tem tido em concursos 
internacionais é um importante cartão 
de visita. A marca já conquistou mais 

de 15 prémios em vários concursos de 
azeite e este reconhecimento levou 
a um aumento de 300 por cento nas 
vendas totais do azeite topo de gama 
que tem especial procura em mercados 
como a Alemanha e a Bélgica.

Em Espanha, mercado onde foram 
dados os primeiros passos fora de Por-
tugal, a Sovena é líder no mercado 
conjunto do azeite e dos óleos alimen-
tares, através de uma parceria com a 
cadeia de retalho Mercadona, a maior 
empresa retalhista no mercado vizinho 
e com perspectivas de crescimento as-
sinaláveis. Nos Estados Unidos, a Sove-
na é a maior importadora de azeite e é 
responsável por mais de 60 por cento 
das marcas de distribuição no merca-
do de retalho. No seu portfolio inclui 
azeites, azeites biológicos, óleos vege-
tais, óleos de alta performance, com-
postos, óleos e azeites aromatizados e 
uma linha completa de vinagres. Já em 
2010, lançou no mercado americano a 
marca Olivari, que tem obtido sucesso 
e que se destina a combater as marcas 
de azeite italiano. No mercado brasi-
leiro – de grande potencial e a crescer 
cerca de 14 por cento ao ano e ainda 
com muitos milhões de consumidores 
para conquistar – o destaque vai para a 
marca de azeite Andorinha, comprada 
em 2004 e relançada no mercado, pas-
sando, neste período, de quinta para 
segunda marca mais vendida no país.

O maior olival  
do mundo  
e a “jóia da coroa”
Actualmente o Grupo Sovena, através 
da sua participada Elaia, detém cerca 
de 10.000 hectares de olival, agregan-

do 57 herdades distribuídas por três 
pólos geográficos. Este projecto teve 
início em 2007 e faz parte da ambicio-
sa estratégia da empresa em, por um 
lado, recuperar o olival português que 
tem vindo a desaparecer nos últimos 
20 anos e, por outro, dar resposta a 
cerca de um terço da actual produção 
nacional de azeite. Um investimento 
que a empresa afirma ser uma clara 
aposta na agricultura portuguesa, pelo 
que representa em termos de requalifi-
cação e expansão da área de olival.

Ainda em 2010, a Sovena conseguiu fe-
char a cadeia de valor de azeite ao inau-
gurar o Lagar do Marmelo em Ferreira 
do Alentejo, um dos maiores projectos 
de investimento privado do sector agrí-
cola realizado em Portugal dos últimos 
20 anos. Com mais de 5 mil metros 
quadrados, o Lagar do Marmelo é a 
“jóia da coroa” do grupo Sovena. Dese-
nhado pelo arquitecto Ricardo Gordon 
tem como grande objectivo colocar as 
mais avançadas tecnologias ao serviço 
da qualidade do azeite. É uma constru-
ção arrojada, bem no centro do olival, 
para minimizar o tempo decorrido entre 
a colheita das azeitonas e a extracção 
do azeite. Tem capacidade para trans-
formar 40 toneladas de azeitona por 
hora, o equivalente a 950 toneladas por 
dia e a uma produção diária de cerca 
de 200.000 litros de azeite. Em caso de 
necessidade, no futuro, a capacidade de 
extracção de azeite pode ser aumentada 
em 475 toneladas de azeitona por dia.

Ainda segundo a fonte da empresa, em 
velocidade cruzeiro, a Sovena deverá 
produzir em Portugal, nos seus olivais, 20 
milhões de litros (note-se que, em 2005, 
a produção total portuguesa não chega-
va a 30 milhões litros), tendo o ano de 
2010 sido “um marco para este projecto 
que se afirma como o mais significativo 
contributo para a criação de uma nova 
geração do azeite em Portugal”. 

Grupo Sovena
Rua General Ferreira Martins, 6 – 8º
Miraflores
1495-137 Algés
Tel.: +351 214 129 300

info@sovena.pt

www.sovenagroup.com

mailto:info@sovena.pt
http://www.sovenagroup.com/


ESPECIAL EMPRESAS

// Agosto 11 // Portugalglobal18

PROMONTÓRIO 
ARQUITECTURA ESPECIALIZADA  
EM MÚLTIPLAS ÁREAS
Grandes promotores turísticos nacionais e estrangeiros escolhem o PROMONTÓRIO 
para parceiro em projectos de referência. Um atelier que desenvolveu uma 
expertise em múltiplas áreas e que cresce nos mercados internacionais através 
de parcerias estratégicas. 

O PROMONTÓRIO é um atelier de ar-
quitectura e urbanismo com cerca de 
22 anos de existência, que se distin-
guiu ao longo dos anos por uma prá-
tica arquitectónica autoral e com uma 
grande proximidade aos objectivos do 
cliente. Derivado de uma longa experi-
ência de colaborações internacionais, 
adaptou o seu modelo de actuação a 
essas mesmas práticas quer na relação 
com cliente, quer na concretização 
dos projectos.

Com um universo de 40 colaboradores, 
o PROMONTÓRIO tem uma larga imple-
mentação junto dos clientes nacionais, 
acompanhou a sua internacionalização 
e procura actualmente consolidar uma 
parte da sua operação fora de Portugal. 

A internacionalização da empresa co-
meçou há vários anos, inicialmente com 
uma estratégia exploratória de acompa-
nhamento dos seus clientes, passando 
mais tarde para uma autonomização 

desse objectivo e total concentração 
na procura de novos clientes em novos 
mercados, revela João Luís Ferreira, ar-
quitecto e sócio do PROMONTÓRIO. A 
crise que se instalou em 2007 obrigou, 
porém, à revisão desta estratégia e a 
uma nova definição de mercados alvo. 

Actualmente, o PROMONTÓRIO está 
a concentrar os seus esforços e inves-
timento em três destinos principais: 
Leste Europeu (Federação Russa e Ro-
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ménia); África (Angola, Argélia e Mo-
çambique); e Médio Oriente (Emirados 
Árabes Unidos, Qatar e Arábia Saudi-
ta). Paralelamente, mantém o investi-
mento em Espanha e no Brasil como 
mercados de proximidade que poderão 
vir a proporcionar desenvolvimentos, 
acrescenta João Luís Ferreira.

Nos últimos dois anos, e acompanhan-
do a vulnerabilidade do mercado por-
tuguês, o PROMONTORIO redimensio-
nou-se tendo em vista a manutenção da 
sua equipa base que lhe permite gerir, 
de acordo com as solicitações do mer-
cado, a sua própria dimensão sem pôr 
em risco a qualidade dos projectos, nem 
o know-how acumulado ao longo dos 
anos e a capacidade de resposta a cada 
proposta. Esta estratégia tem permitido 
suportar as quebras de encomendas 
e, contrapolarmente, tem facilitado a 
abordagem a novos desafios, concursos 
ou colaborações com risco consentido.

De acordo com João Luís Ferreira a 
quebra no volume de negócios motiva-
da pela actual conjuntura económica e 
menor procura no mercado interno foi 
parcialmente absorvida pelo redimen-
sionamento da estrutura da empresa e, 
já este ano, a actividade internacional 
do PROMONTÓRIO poderá representar 
45 por cento da facturação.
 
Sublinhe-se que a actividade do PRO-
MONTÓRIO não se cinge a áreas de es-
pecialização, sendo um atelier com vas-
ta experiência em diversas tipologias 
de projectos: habitação, retail, turismo, 
equipamentos culturais e lúdicos, mas-
ter plans, tendo ainda criado uma fren-
te em Interior Design com o PROMON-
TORIO INTERIORS, que permite fechar 
o círculo de intervenção, por, exemplo, 
num hotel. Sendo generalista, há áre-
as de especialidade como o retail, o 
turismo ou os master plans, onde o 
PROMONTÓRIO se tem notabilizado, 
nomeadamente, em obras como o Vi-
vaci Guarda, o Dolce Vita Tejo, o Tróia 
Design Hotel, o Tivoli Victória Hotel e a 
Praça de Entrecampos.

Mais recentemente, esta empresa de 
arquitectura desenvolveu o conceito 
de um Hotel Kempinsky em Damasco, 
um Master Plan Urbano e Turístico nas 

Falésias de Oran e um Master Plan da 
extensão para sul de Maputo.

Em termos de planos para o curto e 
médio prazos, o PROMONTÓRIO vai 
manter a pressão na racionalização dos 
meios funcionais, o investimento nos 
novos mercados alvo e a procura no 
mercado interno de novos projectos, 
nomeadamente, na antecipação de 
cenários que possam gerar novas opor-
tunidades de investimento. “O merca-
do imobiliário português não parou e 

é fundamental criar sinergias com os 
promotores para lançar, mesmo com 
dificuldades, novos projectos”, afirma 
ainda João Luís Ferreira. 

PROMONTÓRIO 
Rua Fábrica do Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa
Tel.: +351 218 620 970
Fax: +351 218 620 971

info@promontorio.net

www.promontorio.net

mailto:info@promontorio.net
http://www.promontorio.net
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A Efacec é hoje uma das empresas 
portuguesas com uma presença mais 
alargada no mundo, operando em sec-
tores vocacionados para o futuro, que 
vão da energia aos transportes e à en-
genharia, do ambiente aos serviços e às 
energias renováveis. 

A empresa posiciona-se actualmente 
como um dos grandes players mundiais 
nos seus sectores de actividade, con-
correndo com outras empresas interna-
cionais com dimensão e de vanguarda 
tecnológica. No mercado da exporta-
ção, que representa hoje cerca de 67 

EFACEC
NEGÓCIOS GLOBALIZADOS
É considerada uma empresa portuguesa de referência 
pelo seu modelo de crescimento no mercado interno 
e no exterior. Emprega mais de 4.500 colaboradores, 
está presente em mais de 65 países e o seu volume de 
negócios supera os mil milhões de euros. A estratégia de 
crescimento da Efacec passa pela globalização de negócios 
em mercados de maior potencial para a empresa.

por cento do seu volume de negócios, 
a Efacec assume-se cada vez mais como 
exportadora de tecnologias e de solu-
ções tecnologicamente sofisticadas, em-
pregando mais de 4.500 colaboradores.

A aceleração decisiva da dimensão in-
ternacional da Efacec ocorreu a partir 
de 2007, com várias reestruturações 
significativas. O desenho de um novo 
modelo organizacional permitiu res-
ponder aos desafios da internaciona-
lização da empresa, com a criação de 
dez unidades de negócio, responsáveis 
pelo desenvolvimento global da acti-

vidade respectiva: Transformadores; 
Aparelhagem; Servicing; Engenharia; 
Automação; Manutenção; Ambiente; 
Renováveis; Transportes; e Logística. 

Por outro lado, mantendo um inequí-
voco interesse no mercado nacional, 
a Efacec desenvolveu em simultâneo 
uma nova abordagem no mercado in-
ternacional, ao focar a sua actividade 
em sete unidades de mercado con-
sideradas prioritárias, onde pretende 
replicar as suas unidades de negócio: 
Estados Unidos da América; América 
Latina; Europa Central; Magrebe; Áfri-
ca Austral; Espanha e Índia. 

Nestes mercados, onde a Efacec tem 
vindo a crescer quer organicamente, 
quer por fusão, aquisição, constituição 
de joint-ventures ou mesmo constru-
ção de raiz, existem equipas autóno-
mas de gestão que, de forma matricial, 
articulam o desenvolvimento de todas 
as unidades de negócio da Efacec. 
 
Hoje o grupo está presente em mais de 
65 países e possui empresas e unida-
des industriais em vários deles, desde 
os EUA (Geórgia, Effingham), onde 
construíu, entre 2007 e 2009, uma fá-
brica de transformadores de potência 
(investimento de cerca de 180 milhões 
de dólares), uma das maiores concreti-
zações da Efacec até ao presente, mas 
também no Brasil, Argentina, Argélia, 
Índia, Moçambique, Angola, Europa 
Central ou Espanha, entre outros.

A Efacec deixou de ser uma empresa 
portuguesa a vender no mundo para se 
transformar numa das maiores multi-
nacionais portuguesas. Com esta visão 
estratégica de crescimento internacio-
nal, fundamentada num plano a cinco 
anos revisto anualmente, bem como 
num ciclo de gestão permanentemente 
monitorizado, a Efacec vai prosseguir 
os objectivos estratégicos de cresci-
mento a nível global. 

Grupo Efacec
Apartado 1018
4466-925 S. Mamede de Infesta
Tel.: +351 229 562 727
Fax: +351 229 518 933

www.efacec.pt

http://www.efacec.pt


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
http://www.bancopopular.pt
http://www.bancopopular.pt
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Com mais de meio século de experiên-
cia, a empresa investiga, desenvolve e 
produz substâncias activas farmacêuti-
cas (APIs), desenvolvendo igualmente 
formulações, o que lhe permite manter-
se numa posição de vanguarda a nível 
global na área da química farmacêutica. 
É assim que a empresa atinge, em 2010, 
146 milhões de dólares de vendas, de-
sempenho ao qual correspondem 75 
milhões de euros produzidos em Portu-
gal e integralmente exportados.

Nas últimas décadas, a Hovione res-
pondeu às necessidades emergentes 
da indústria farmacêutica apostando 
no desenvolvimento do processo quí-
mico e de produção industrial de novos 
fármacos, nomeadamente com subs-
tâncias activas para inalação, inalado-
res de pó seco, engenharia de partícu-
las e formulações para inalação. Para 
responder a esta estratégia de longo 
prazo, as empresas do grupo continu-
am a oferecer uma extensa gama de 
soluções no sector da indústria farma-

A Hovione é uma empresa portuguesa especializada na área da ciência da saúde, que 
nas últimas décadas conquistou e consolidou uma imagem sustentada de inovação e 
internacionalização, tendo como objectivo estratégico ser, em 2028, a empresa líder no 
fornecimento de soluções inovadoras e integradas para a indústria farmacêutica global.

cêutica, combinando a capacidade de 
produção em exclusivo para terceiros e 
a de produtos genéricos. 

Nascida em 1959, num pequeno la-
boratório na cave da família Villax, em 
Lisboa, a Hovione conta hoje com cin-
co fábricas em Portugal, Estados Uni-
dos da América, Macau, China e Irlan-
da e emprega mais de 1.100 colabo-
radores, dos quais 170 investigadores, 
e exporta 100 por cento da sua pro-
dução para mercados como os EUA, 
Japão, União Europeia e Austrália. 

Mas a história da rápida expansão 
da Hovione começou em 1969, com 
a construção da primeira fábrica em 
Loures. Em 1987 inaugurou uma se-
gunda fábrica em Macau e, em 2002, 
foi a vez de construir de raiz um Cen-
tro de Transferência de Tecnologia em 
Nova Jersey. Em 2008, adquiriu 75 por 
cento de uma empresa produtora de 
APIs injectáveis – mais especificamen-
te de meios de contraste – na China. 

Em 2009, a Hovione adquiriu à Pfizer 
uma fábrica em Cork, na Irlanda, uni-
dade que aumentou em 50 por cento 
a capacidade de produção, passando 
a empresa a oferecer o que os seus 
clientes desejam: uma produção em 
grande escala, os melhores padrões de 
qualidade e uma localização geográfica 
ideal. No Japão, o segundo maior mer-
cado farmacêutico mundial, a Hovione 
é o fornecedor exclusivo do produto 
genérico de maior venda.  Também 
neste mercado, o inalador TwinCaps®, 
patenteado pela Hovione e licenciado à 
Daiichi-Sankyo, é usado na administra-
ção do Inavir® e foi aprovado em 2010 
para o tratamento da gripe.  

O grupo tem actualmente um negócio 
fortemente internacionalizado, com 
metade dos seus colaboradores a traba-
lhar no estrangeiro. A sua vasta equipa 
encontra-se distribuída por três centros 
de investigação (Loures, Nova Jersey e 
Xangai) e cinco unidades de produção 
aprovadas pelas autoridades de Saúde 

HOVIONE
FARMACÊUTICA GLOBAL
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dos EUA, Japão e Europa (Portugal, Ir-
landa, EUA, Macau e China).

Em 2010, as suas fábricas foram objecto 
de seis inspecções – todas com sucesso 
– de Agências do Medicamento, de for-
ma a autorizar o lançamento de novos 
produtos em mercados de exportação e 
fez recentemente o pedido de sete no-
vas patentes em áreas de tecnologia de 
ponta, nas quais tem uma posição de 
liderança a nível global. A Hovione é a 
empresa portuguesa com o maior nú-
mero de patentes pedidas e concedidas 
em Portugal e em 40 países estrangeiros, 
num total de 32 nacionais e 409 interna-
cionais, sendo por essa medida uma das 
mais inovadoras do país.

Graças ao seu investimento em investi-
gação e desenvolvimento (I&D), recebeu, 
em 2009, o prémio inovação da COTEC 
Portugal – Associação Empresarial para 
a Inovação. Este reconhecimento veio ao 
encontro da dinâmica das empresas do 
grupo, dado que a inovação constitui um 
desígnio transversal a toda a sua organi-
zação, sendo potenciada e promovida a 
introdução de soluções inovadoras em 
todos os quadrantes do seu modelo or-
ganizacional e funcional e em todos as fá-
bricas. A Hovione integra o Pólo de Com-

petitividade e Tecnologia Health Cluster 
Portugal, desde 2009.

Na área da qualidade, mais de 70 pro-
fissionais dedicam-se exclusivamente a 
assegurar que os produtos e procedi-
mentos das empresas do grupo estejam 
dentro dos mais elevados padrões de 
conformidade estabelecidos pelo “In-
ternational Conference Harmonisation” 
(ICH), “Food and Drug Administration“ 
(FDA), pelas Autoridades de Saúde dos 
paises europeus e do Japão. Em 1992, 
a Comissão Europeia e o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
reconheceram o empenho da Hovione 
na protecção ambiental, atribuindo-lhe 
o “Prémio Europeu para o Melhor Am-
biente na Indústria”, pelo melhor progra-
ma de reciclagem industrial da UE.

Com fábricas pelo mundo fora, um dos 
seus grandes desafios é manter uma 
cultura específica da empresa, colocan-
do as diferentes geografias a aprende-
rem umas com as outras e a beneficia-
rem do que cada uma tem de melhor. O 
espírito da Hovione tem permanecido 
aquele que o engenheiro Villax definiu 
– rectidão nos princípios, orientação 
para o cliente, rigor científico, trabalho 
de equipa e a procura constante de re-

solver problemas difíceis com soluções 
valorizadas pelos clientes.

É precisamente nesta medida que o de-
senvolvimento estratégico da Hovione 
passa por apostar em áreas de especifici-
dade crescente tanto em termos tecno-
lógicos como de regulamentação, o que 
se traduz num sucesso cada vez mais 
sustentado nos mercados, tanto a nível 
interno como externo. O crescimento 
é planeado e estruturado, envolvendo 
o reinvestimento de lucros na manu-
tenção da independência da empresa 
e baseia-se na dedicação aos clientes e 
colaboradores. A responsabilidade so-
cial é desde sempre uma preocupação 
central da empresa, particularmente 
focada no bem-estar dos seus recursos 
humanos, na comunidade vizinha e nas 
instituições académicas que formam os 
seus futuros colaboradores. 

Hovione 
FarmaCiencia SA
Sete Casas
2674-506 Loures
Tel.: +351 219 829 000
Fax: +351 219 829 388

hello@hovione.com

www.hovione.pt

mailto:weblink@hovione.com
http://www.hovione.pt
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Nascida do spin-off da InfoPortugal 
(empresa no seio da qual nasceu como 
marca), a NDrive transformou-se de uma 
empresa de PNDS (hardware) numa or-
ganização dedicada a 100 por cento ao 
desenvolvimento de software para pla-

NDRIVE
VANGUARDA 
TECNOLÓGICA  
À ESCALA MUNDIAL
Com pouco mais de quatro anos de existência, a 
NDrive é um caso de sucesso nacional que em muito 
pouco tempo invadiu o mundo, revolucionando a 
“navegação” com sistemas e software inovadores e 
ocupando um lugar cimeiro no ranking mundial do 
sector. Exporta 95 por cento do que fabrica e, nas 
palavras dos seus responsáveis, o segredo do seu 
sucesso é “inovar e arrojar de forma contínua”.

taformas móveis. Fabricou sistemas de 
GPS, criou o primeiro e único telemóvel 
português, reinventou um dos mercados 
mais sofisticados do planeta. Hoje de-
senvolve software – “o melhor software 
de navegação do mundo!”, defendem 

os mesmos responsáveis –, aposta no va-
lor nacional da criatividade e da Proprie-
dade Intelectual, e exporta a excelência 
do talento nacional, com a sabedoria 
comercial das grandes multinacionais. 
Chamam-se NDrive Navigation Syste-
ms e ocupam lugar cimeiro no ranking 
mundial do software de navegação. 

De acordo com fonte da empresa, a 
NDrive nasceu da ideia de criar mapas 
para pôr Portugal no mundo e hoje 
conta uma equipa de 80 colaborado-
res, exporta 95 por cento do que fabri-
ca e tem presença comercial em todos 
os continentes. Sedeada no Porto, “foi 
daí que empreendeu esta nova gesta, à 
bolina da inovação contínua, do novo 
poder criado pelas redes sociais e am-
pliado pelo fenómeno das Appstores”. 

Em apenas quatro anos, a NDrive evoluiu 
de um caso de sucesso nacional para um 
player mundial e disputa a liderança de 
um dos mais mercados mais competiti-
vos à escala global. Assumindo-se como 
uma empresa no topo da excelência 
mundial a nível tecnológico, a NDrive 
mantém um ritmo de inovação constan-
te em todas as suas áreas de actuação. 
É com base nesta estratégia que a em-
presa tem criado ofertas de soluções de 
navegação ímpares, que pela sua quali-
dade e abrangência de funcionalidades 
têm revolucionado de forma constante 
o mercado, criando novos paradigmas 
de evolução. É também este posiciona-
mento que lhe tem permitido adaptar 
a gestão dos seus destinos aos grandes 
desafios da internacionalização e ser 
bem sucedida, transformando o que 
começou por ser uma grande ideia num 
negócio ainda maior à escala global. 

Esta mesma capacidade de adaptação 
levou a NDrive a reinventar o modelo de 
internacionalização em que assenta o 
seu negócio, privilegiando a lógica local. 
“O sucesso da internacionalização do 
nosso negócio depende grandemente 
da capacidade de desenvolvermos redes 
de contactos locais. É o que temos vin-
do a fazer nos mercados da Europa, da 
América Latina e da Ásia, onde estamos 
já fortemente posicionados”, explica 
Luís Baptista Coelho, CEO da NDrive, 
para quem é fundamental alimentar a 
postura em Roma sê romano e “não ter 
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ideias preconcebidas quando chegamos 
a um novo mercado”.

Silicon Valley:  
a próxima paragem
Depois de ter alcançado o break-even, 
conquistado os mercados da América 
Latina, da Ásia e da Europa, e passado a 
ser uma referência para milhares de utili-
zadores de aplicações de navegação em 
dispositivos móveis em todo o mundo, 
a NDrive ruma agora para os EUA. Este 
será o desafio que a tecnológica portu-
guesa traçou para os próximos dois anos, 
período de tempo durante o qual, além 
de fazer crescer a presença que já tem 
naquele país e de aumentar o seu volu-
me de negócios, se propõe alcançar um 
lugar de destaque naquele que é consi-
derado um dos mais poderosos centros 
tecnológicos do mundo: Silicon Valley. 
“Este é um novo momento de viragem 
que encaramos com o mesmo entusias-
mo de quem já está empenhado em ser 
o líder de mercado na América Latina, 
depois do sucesso que obteve no Brasil 
graças a uma aliança estratégica com a 
Vivo”, revela o mesmo responsável.

“Os EUA, e Silicon Valley em particular, 
constituem o culminar de uma etapa 
muito importante para a NDrive. É lá 
que tudo acontece no nosso mercado, 
é lá que estão todas as grandes empre-
sas do nosso universo, e é por isso que 
queremos estar presentes localmente. 
Acreditamos que dispomos das condi-
ções necessárias para estabelecer novas 

parcerias com as empresas americanas, 
sobretudo com aquelas que pretendam 
entrar na América Latina, mercado onde 
já estamos e onde temos uma forte posi-
ção”, afirma Luís Baptista Coelho, que a 
partir de Agosto irá mudar-se de “armas 
e bagagens” para as terras do Tio Sam.

A importância  
das Appstores
Parte do sucesso alcançado pela NDrive 
deve-se ao inovador modelo de comer-
cialização adoptado pela empresa, e que 
se centra em três grandes eixos: acordos 
internacionais com os grandes fabrican-

equipamentos (como a LG, a Samsung 
ou a Sony Ericsson). 

Este modelo permite a comercialização 
do software da NDrive, de forma muito 
eficaz, nos mercados de todo o mundo, 
e transformou-o na solução de eleição 
para fabricantes de dispositivos móveis, 
operadores de telecomunicações, distri-
buidores e utilizadores finais. “Estes três 
eixos permitiram-nos expandir muito 
rapidamente o nosso negócio em todo 
o mundo”, refere o CEO da NDrive, 
destacando o papel fundamental que 
o fenómeno das Appstores introduziu 
no modelo de comercialização das suas 
aplicações: “A NDrive compreendeu ra-
pidamente que a mudança que estava a 
acontecer no mercado do ‘software’ para 
dispositivos móveis, em todo o mundo, 
não apenas a nível do desenvolvimento, 
mas também do modelo de comercia-
lização, constituía uma oportunidade 
única de ampliarmos o nosso negócio, 
dando-lhe a escala global que pretendí-
amos. As Appstores são realmente uma 
vantagem competitiva para nós, porque 
desta forma podemos disponibilizar, 
muito rapidamente, a milhões de poten-
ciais utilizadores as nossas aplicações que 
são desenvolvidas para plataformas mó-
veis em seis sistemas operativos diferen-
tes (Android, webOS, iPhone, Symbian, 
bada e Windows Mobile)”. 

“Em apenas quatro anos, a 
NDrive evoluiu de um caso 
de sucesso nacional para um 
player mundial e disputa a 
liderança de um dos mais 
mercados mais competitivos 
à escala global.”

tes de terminais móveis (por exemplo a 
Samsung, a LG, a Nokia, a HP, a HTC, a 
ZTE, etc); acordos com os operadores de 
telecomunicações (por exemplo, a Vivo, 
a Telefónica, a TMN, a Vodafone, etc); e 
a presença nas Appstores, quer das em-
presas que desenvolvem sistemas ope-
rativos para dispositivos/terminais mó-
veis (por exemplo, Android da Google e 
webOS da HP), quer dos fabricantes de 

NDrive

www.ndrive.com

http://www.ndrive.com
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Crescer, mesmo em tempo de crise, não 
parece constituir um problema para a 
Viriato Hotel Concept. Em Portugal, a 
empresa é líder de mercado e mais de 
metade do volume de negócios já é rea- 
lizado em negócios internacionais.

As crises, aliás, parecem ser inspirado-
ras na vida da empresa. Foi no meio 
de uma outra, a dos anos oitenta, que 
a Móveis Viriato, criada em 1952 por 
Viriato Rocha, se transformou na Vi-
riato Hotel Concept, deixando de lado 
o mobiliário doméstico e apostando 
na especialização no mercado hotelei-
ro. Segundo António Rocha, filho do 
fundador da empresa e presidente do 
conselho de administração, “neste ano 
difícil, alguns clientes preferiram cance-
lar as suas encomendas o que foi um 

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

grande imprevisto, mas estamos sem-
pre envolvidos em projectos novos para 
idealizar ou aos quais concorrer”, até 
porque não tem dúvidas “de que não 
há hotel que nasça em Portugal sem 
que pensem em nós, e, a nível europeu 
e das grandes cadeias hoteleiras inter-
nacionais, o nosso nome é associado a 
qualidade e inspira total confiança”.

Para enfrentar o mau momento eco-
nómico, a Viriato tem ainda dois 
grandes trunfos para reforçar a sua 
confiança. É uma das poucas empre-
sas à escala mundial a fabricar móveis 
e a fornecer serviços de decoração 
personalizada e versátil que vão do 
estilo clássico ao contemporâneo. E 
tem uma equipa de arquitectos e de-
signers de interiores que oferece um 

serviço integral de decoração a preços 
altamente competitivos.

Neste momento, a empresa tem capa-
cidade para, num ano, mobilar 25 ho-
téis com 250 quartos cada, mas está 
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a aumentar essa capacidade para o 
dobro, através de um investimento de 
5 milhões de euros no sector produ-
tivo. Nas palavras de António Rocha, 
“o investimento está a ser feito ao 
longo do ano de forma cautelosa, pois 

o sector hoteleiro e o turismo são das 
principais zonas de impacto da crise”. 
Dois grandes mercados concentram, 
na actual conjuntura, a atenção espe-
cial da Viriato: o espanhol e o inglês. 
Como adianta António Rocha: “a ca-

pital do Reino Unido é o maior centro 
mundial de design de interiores; ga-
nhando força nesse país, vamos para 
todo o mundo”. Outro investimento 
relevante é o projecto da Show Hou-
se Viriato Angola, em Luanda, que 
pretende representar a réplica de um 
hotel com as tendências mais actuais 
e os equipamentos mais avançados no 
mundo nesta área.

Desde que se concentrou no mercado 
hoteleiro, em meados dos anos oitenta, 
a Viriato já decorou e equipou cente-
nas de hotéis da gama média, alta e de 
luxo em projectos espalhados por todo 
o mundo. Os principais mercados, para 
além do espanhol e do inglês, são a Sué- 
cia, a França, a Arábia Saudita, Cabo 
Verde e a Polinésia Francesa, entre ou-
tros. A lista de clientes é de luxo e dela 
constam as marcas mais prestigiadas: 
Marriott, Sheraton, Sofitel, Novotel, 
Holiday Inn, Pestana, Méridien, Renais-
sance, Club Med, entre muitas outras.

Viriato integra cluster
A Viriato é uma das oito empresas 
portuguesas que integra a “hi.glo-
bal”, um cluster para conquistar pro-
jectos internacionais de equipamentos 
de hotéis, resorts e hospitais. Todas 
elas pretendem ganhar escala para se 
aventurarem em novos mercados com 
uma solução integrada, capaz de ge-
rar valor acrescentado para o grupo 
industrial. Têm também em comum 
uma forte implantação nos mercados 
internacionais, onde colocam grande 
parte da sua produção e comercializa-
ção. As mais-valias que a Viriato traz 
para o cluster prendem-se com a sua 
lista de clientes, as grandes cadeias in-
ternacionais de hotelaria, além de ser 
uma empresa com um longo histórico 
de cooperação. 

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

ruiamora@viriato.eu

www.viriato.eu

mailto:ruiamora@viriato.eu
http://www.viriato.eu
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A Resul nasceu há 29 anos para pro-
duzir e comercializar acessórios e 
equipamentos para redes de distribui-
ção eléctrica exterior e redes de dis-
tribuição de gás. Contudo, ao longo 
dos últimos anos, a RESUL SA desen-
volveu também outras áreas de negó-
cio como redes de telecomunicações, 
redes de iluminação pública, redes 
de distribuição de água, produtos de 
energias renováveis e de aquecimento 
central. Apesar de ter crescido e so-
lidificado no que respeita ao merca-

RESUL
MERCADOS EXTERNOS 
ASSEGURAM FUTURO
A Resul é uma empresa verdadeiramente virada 
para o mercado externo. Está presente em 26 países 
espalhados por todo o mundo e faz da consolidação 
desta estratégia a sua segurança para o futuro. Para ela, 
a internacionalização foi também a chave do seu sucesso. 

do interno e, fundamentalmente, no 
mercado externo onde esta focalizada 
a sua estratégia e a base do seu suces-
so, afirma fonte da empresa.

Actualmente a Resul exporta para 26 
países espalhados por todo mundo. 
Em 2010 facturou cerca de 20 milhões 
de euros, cabendo quase 70 por cen-
to à exportação. Os grandes mercados 
são Angola, Moçambique, Cabo Verde 
(onde tem presença comercial) e Rús-
sia, o segundo maior mercado e de 

grande valor estratégico, onde a falta 
de qualidade dos acessórios chineses 
para redes de distribuição de energia, 
possibilitou à empresa um salto de gi-
gante para o maior mercado do mun-
do. Segundo a mesma fonte, “com a 
entrada naquele espaço e com a ho-
mologação dos nossos produtos, abri-
ram-se também inúmeras oportunida-
des nos mercados limítrofes, nomea-
damente na Ucrânia e na Moldávia”. 

Toda a estratégia da empresa no bié-
nio 2011/2012 tem em vista a conso-
lidação dos actuais mercados externos 
e uma forte e clara aposta na abertura 
de novos mercados onde ainda não 
opera com uma frequência regular 
como, Argélia (onde estão já homo-
logados na eléctrica nacional) Sene-
gal, Guiné Equatorial, a Escandinávia 
e muitos outros mercados da África 
Central. Para o futuro a empresa não 
vislumbra outra alternativa e continu-
ará com uma forte aposta no que diz 
respeito aos mercados internacionais, 
que merecerão, “naturalmente e sem-
pre”, uma atenção redobrada.  

Em entrevista a um jornal português, o 
presidente da RESUL SA (PCA), Carlos 
Torres, não teve dúvidas em afirmar 
que “a globalização apresenta muitos 
perigos mas tem aspectos muito posi-
tivos. Nos dias de hoje uma empresa 
que tenha qualidade e preços com-
petitivos tem um grande universo de 
oportunidades, até porque já não há 
mercados pequenos nem saturados”. 
O responsável da Resul avançou mes-
mo com um conselho aos empresá-
rios: “vale sempre a pena procurar no-
vos mercados, porque de outra forma 
a empresa não teria crescido ao ritmo 
a que cresceu ou, pior ainda, não teria 
provavelmente sobrevivido”. 

RESUL S.A.
Parque Oriente - E.N. 10 – Bloco 3
2695-167 Bobadela
Lisboa
Tel.: +351 218 394 980
Fax: +351 218 394 981

geral@resul.pt

www.resul.pt

mailto:geral@resul.pt
http://www.resul.pt
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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 

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. 

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. 

A FLY London, actualmente a marca 

portuguesa de calçado com maior pro-

jecção internacional, começou como 

uma linha de calçado inovador e de 

design arrojado, confortável e de gran-

de qualidade, transportando agora 

também a sua identidade única e irre-

verente para uma nova linha de roupa. 

Contrariando a tendência de queda do 

mercado, o início de 2010 ficou marca-

do pelo lançamento da linha de roupa 

FLY London, com uma grande varieda-

de de modelos, cores e materiais, que 

chegou às lojas este Inverno. Para a Pri-
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mavera 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 en-
quanto empresa de referência no 

sector português de calçado, a Kyaia 
adquiriu o grupo Foreva, compra que 
teve com objectivo dominar o negócio 

que fornece um produto gama média 

baixa, e a Foreva que, por seu turno, 

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. 

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

“A FLY London, 
actualmente a marca 
portuguesa de calçado 
com maior projecção 
internacional, começou 
como uma linha de calçado 
inovador e de design 
arrojado, confortável e 
de grande qualidade, 
transportando agora 
também a sua identidade 
única e irreverente para 
uma nova linha de roupa.”

na vertente de produção, distribui-
ção e venda a retalho. Esta rede tem 
duas vertentes distintas, a Sapatália 

mailto:kyaia@mail.telepac.pt
http://www.kyaia.com
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A CIN é líder ibérica no mercado de tin-
tas e vernizes com uma quota superior 
a 30 por cento no mercado nacional e 
de 6 por cento no mercado espanhol. 
O volume de vendas chegou, em 2010, 
aos 219,1 milhões de euros, tendo cres-

CIN
PIONEIRA NO LANÇAMENTO  
DE PRODUTOS INOVADORES
O novo sistema de isolamento térmico CIN-k, responsável por garantir uma maior 
eficiência energética na construção dos edifícios; e o CIN Clean, uma tinta aquosa 
mate para interiores super lavável, eleita pelos portugueses como Produto do Ano 
2011 na recém-criada categoria de Tintas de Interior, são duas das recentes grandes 
inovações da CIN. Com quase um século de vida dedicado ao fabrico de tintas para 
múltiplas aplicações, a CIN figura entre os 40 maiores fabricantes mundiais.

cido 4,6 por cento em relação a 2009. 
Apesar de operar num quadro macro-
económico adverso – nomeadamente 
em Espanha – o Grupo privilegiou a 
diversificação geográfica dos seus mer-
cados, tendo aumentado significativa-

mente a componente exportadora e 
criando novas plataformas que susten-
tam o seu crescimento no futuro.

Os responsáveis da empresa falam da 
“excelente resiliência do modelo de 
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negócio em relação ao comportamen-
to negativo do mercado” e, perante a 
forte recessão da economia mundial, 
apostam numa estratégia de gestão 
“que privilegia o levantamento e a 
avaliação constantes de todos os cus-
tos da cadeia de valor e no reforço e 
apoio aos parceiros de negócio, numa 
altura em que as parcerias fazem ainda 
mais sentido”.

O crescimento orgânico da empresa 
é suportado no lançamento de pro-
dutos inovadores. Foi neste quadro 
que se lançou o CIN Clean, que foi 
considerado o produto do ano 2010. 
Trata-se de uma tinta aquosa mate 
para interiores super lavável: basta 
um simples pano húmido e um pouco 
de detergente para que as paredes fi-
quem como novas, devolvendo-lhes o 
aspecto natural, sem brilhos ou mar-
cas indesejáveis. 

Segundo a mesma fonte, a procura por 
produtos de alta performance é uma 
realidade, mas tendo em conta que 
neste período de crise as pessoas têm 
tendência a proteger o património, o 
portfolio de produtos está também 
muito direccionado para a reabilitação 

tinada a tratar os compostos orgânicos 
voláteis (COV). A nova unidade permi-
te o cumprimento integral dos valores 
limite de emissão dos COV para a at-
mosfera, impostos quer pela legislação 
europeia, quer pela nacional. 

Foi através de parcerias que a CIN 
conquistou uma posição invejável no 
mercado espanhol. Depois da com-
pra, em 1994, da Barnices Valentine 
– “uma operação indispensável para 
a conquista do mercado, só possível 
através de uma marca já implantada” 
– a CIN criou os Decocenters. Estas 
lojas, próprias ou franchisadas, pre-
sentes em todo o território espanhol, 
levaram ao reconhecimento da marca 
CIN, à criação de relações muito pró-
ximas com o cliente final e inverteram 
a tendência dominante de então, em 
que os distribuidores tinham todo o 
poder negocial.

Desde 2000, e tendo sempre em vista 
o reforço das vantagens competitivas 
do grupo CIN, a empresa tem segui-
do uma estratégia de crescimento. 
Em 2000 adquiriu a NITIN, em 2005 a 
Ibercoat, fabricante de tintas em pó, 
em 2006, a Proitesa, fabricante de tin-
tas de Tenerife, e, em 2007, reforça a 
posição na italiana tintas Bartolomeo e 
compra a divisão de acabamentos in-

dustriais da Robbialac. Em 2008, a CIN 
compra a empresa francesa Celliose, e 
em 2009, a Industria de La Pintura.

A CIN é dona de uma das histórias de 
sucesso mais antigas no seio da indús-
tria portuguesa. Foi fundada em 1917 
e a atitude inovadora foi sempre a 
sua marca. Foi a primeira empresa de 
tintas a acabar com o secretismo das 
formulações, a fazer amostras para 
testar nos clientes, a iniciar a interna-
cionalização, a apostar em parcerias 
internacionais e a ser cotada em bolsa. 
O Colormix, que foi criado no início 
da década de noventa, foi um novo 
conceito de comercialização de tintas 
decorativas que consistia num sistema 
informatizado de afinação automática 
de cerca de 5.000 cores, marcando um 
passo em frente considerado fulcral 
para o sucesso da empresa. 

CIN
Corporação Industrial  
do Norte, S.A.

Avenida D. Mendo nº 831
Apartado 1008
4471-909 Maia
Tel.: +351 229 405 000

customerservice@cin.pt

www.cin.pt

“A CIN é líder ibérica 
no mercado de tintas e 
vernizes com uma quota 
superior a 30 por cento  
no mercado nacional  
e de 6 por cento no 
mercado espanhol.”

e redecoração, tendo a CIN lançado 
o sistema CIN-k. Trata-se de um siste-
ma de isolamento térmico que garan-
te uma maior eficiência energética na 
construção dos edifícios, para além de 
proporcionar um aspecto harmonioso, 
graças aos acabamentos decorativos 
CIN CARSO e CIN ERALIT.

A CIN também é considerada pioneira 
no domínio do tratamento de emissões 
gasosas. Na sua fábrica da Maia, existe 
uma solução tecnologicamente inova-
dora ao nível da Península Ibérica, des-

mailto:customerservice@cin.pt
http://www.cin.pt
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A internacionalização da 
Heliroma, especialista em 
tubagens para água e 
aquecimento, começou no 
mercado espanhol onde, 
em apenas dois anos, 
alcançou um lugar de 
liderança que lhe permitiu 
avançar para outros 
mercados. Hoje presente 
em mais de 25 países, 
a empresa facturou 9 
milhões de euros em 
2010. O objectivo é 
aumentar a exportação.

A Heliroma foi fundada em 1996, 
destinada à produção tubos plás-
ticos, e a sua estratégia desde cedo 
passou por ter uma base sólida que 
se distinguisse pela qualidade e espe-
cialização, tendo-se tornado rapida-
mente num dos fabricantes líderes na 
produção de sistemas de tubagens de 
plástico em Portugal para instalação 
de água, aquecimento e climatização, 
entre outros.

Em 2000, a Heliroma apostou defini-
tivamente na especialização da pro-
dução de um sistema de tubagem 
plástico em polipropileno (PP-R), que 
se mantém como a sua base de cres-
cimento contínuo. Tendo como ob-
jectivo bem definido tornar-se uma 
referência internacional ao nível de 
sistemas de tubagem em plástico, a 
Heliroma oferece actualmente uma 
gama de produção mais vasta, onde 
se destacam também os tubos em 
polietileno (PEX, tipo “a” e “b”) e o 
tubo em multicamada (Pert-Al-Pert e 
Pex-Al-Pex).

Este objectivo, aliado a uma forte am-
bição, começou a desenhar-se no ano 
de 2005, tendo Espanha sido o seu pri-
meiro mercado de exportação pela pro-
ximidade geográfica. Em apenas dois 
anos, a Heliroma conseguiu afirmar-se 

HELIROMA
APOSTA FORTE  
NA EXPORTAÇÃO
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neste mercado como um dos principais 
players e ocupar hoje um lugar de li-
derança que lhe permitiu avançar para 
um projecto de internacionalização da 
marca mais ambicioso. Numa primeira 
fase foi feita uma abordagem ao mer-
cado europeu e, posteriormente, ao do 
Médio Oriente. 

Segundo fonte da empresa, por ques-
tões de oportunidade e estratégia, só 
recentemente foi efectuada a primeira 

social e económico que apresentam, 
bem como pela proximidade com o 
mercado português”. 

A estratégia de internacionalização da 
Heliroma tem passado por uma abor-
dagem particularizada a cada um dos 
seus mercados-alvo e pelo estabele-
cimento de parcerias estratégicas, de 
acordos de cooperação industrial, quer 
ao nível da transferência de know-how 
quer ao nível industrial, e de acordos 
comerciais, explica a mesma fonte.

“Naturalmente, hoje todos nós en-
frentamos dificuldades devido à tão 
pronunciada crise dos mercados. No 
entanto, dentro do que é o espírito 
desta empresa, a Heliroma tem lutado 
e apresentado bons níveis de adapta-
ção a esta nova realidade pois é neces-
sário anteciparmos e reagirmos, já que 
passividade é sinónimo de fracasso”, 
acrescenta a fonte da empresa. 

Neste contexto, para a Heliroma, 
exportar é cada vez mais “uma ne-
cessidade e um objectivo máximo”. 
Paralelamente, a empresa decidiu 
associar à certificação de gestão da 
Qualidade uma certificação ambiental 
(ISO 14001) e a certificação de saú-
de, higiene e segurança no trabalho 
(OHSAS 18001), medidas que irão 
permitir “oferecer aos colaboradores 
da empresa – que vemos como pilares 
fundamentais da nossa organização 
– um ambiente de trabalho melhora-
do”, já que, para os seus responsáveis, 
“a dinâmica de crescimento da Heliro-
ma não pode ser separada da politica 

constante de formação técnica e pro-
fissional dos seus colaboradores”.

Actualmente, a Heliroma é uma em-
presa com actividades globais e com 
presença em mais de 25 países, sendo 
líder de mercado em alguns deles. 

A capacidade de produção instalada ul-
trapassa as 2.800 toneladas/ano, o que 
obriga a empresa, que conta com 50 
colaboradores, a produzir 24 horas por 
dia, seis dias por semana (em média), 
para satisfazer a actual procura dos 
mercados interno e externos.  

Em 2010 obteve uma facturação de 
cerca de nove milhões de euros – dos 
quais aproximadamente 70 por cento 
respeitam à exportação – e o cresci-
mento médio da empresa nos últimos 
5 anos foi de cerca de 20 por cento.  

Nos últimos dois anos a Heliroma investiu 
mais de 15 milhões de euros, divididos 
pela construção de instalações, aquisição 
de novos equipamentos de tecnologia 
de ponta, formação contínua e certifica-
ção de todos os produtos do seu leque 
de produção, para abraçar projectos de 
outras dimensões ao nível da exportação, 
disse ainda a fonte da empresa. 

Heliroma 
Plásticos, S.A.
Estrada Nacional 1 – Km 250 – Ap. 245
3850-184 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 523 373

heliroma.geral@gmail.com

www.heliroma.com.pt

“A estratégia de 
internacionalização da 
Heliroma tem passado 
por uma abordagem 
particularizada a cada um 
dos seus mercados-alvo e 
pelo estabelecimento de 
parcerias estratégicas, de 
acordos de cooperação 
industrial, quer ao nível da 
transferência de know-how 
quer ao nível industrial, e 
de acordos comerciais.”

abordagem ao mercado do norte de 
África (Magrebe) que teve, “no seu 
imediato, resultados bastante positi-
vos, dos quais resultaram o envolvi-
mento, a intervenção e a implementa-
ção da marca em alguns dos maiores 
projectos do Magrebe, sendo neste 
momento uma marca de referência 
nestas regiões de extrema importân-
cia, pelos níveis de desenvolvimento 

mailto:heliroma.geral@gmail.com
http://www.heliroma.com.pt
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CABOPOL 
LANÇA BIOPLÁSTICOS 
ECOLÓGICOS
“A inovação cria vantagens competitivas fundamentais 
para o futuro de uma empresa”, afirma Rita Meneses, 
Administradora da Cabopol, uma empresa do grupo 
Meneses que se dedica à produção de compostos 
termoplásticos e que lançou para todo o mundo 
o Biomind, um produto que pode revolucionar o 
tradicional mercado dos sacos de plástico.

Imagine um saco de plástico biodegra-
dável que se pode converter em água, 
biomassa e dióxido de carbono. Que 
permite a redução da poluição dos 
solos e dos meios aquáticos e que, no 
final do processo de compostagem, até 
pode ser adicionado ao solo como fer-
tilizante. Tudo ao contrário dos sacos 
de plástico convencionais. 

Este produto existe, chama-se Biomind 
e é a marca de compostos bioplásticos 
da Cabopol, uma empresa de Por-
to de Mós que fez de 2010 o ano da 
grande aposta nesta área de negócio. 
Este tipo de produto, cujo uso já está 
a ser incentivado em vários países da 
UE, apresenta-se como uma alterna-
tiva credível aos sacos em polietileno 
(derivado do petróleo) e pode revo-
lucionar este mercado. Para além das 
características ecológicas, o plástico 
Biomind satisfaz também os padrões 
da indústria: é produzido em máquinas 
convencionais, mas permite poupança 
de energia porque exige temperaturas 
mais reduzidas.

A Capobol dedica-se igualmente à pro-
dução de termoplásticos que vende 
maioritariamente para as indústrias au-
tomóvel, médico-hospitalar, embalagem, 
alimentar, cablagem, calçado, telecomu-
nicações e construção civil. Recentemen-
te, a empresa foi considerada pela revista 
Compounding Word, a décima na lista 
dos maiores compounders da Europa.

A empresa exporta cerca de 60 por cento 
da sua produção para mais de 30 países 
em todo o mundo, através de uma rede 
de agentes comerciais de grande dimen-
são. Cada mercado é abordado de for-
ma específica consoante a distância e o 
potencial, mas o apoio constante a cada 
cliente é uma das regras de ouro da es-
tratégia da empresa. A presença em fei-
ras ocupa também um papel importante 
na conquista de mercados.

Rita Meneses salienta que “a inovação 
e a qualidade são premissas da empre-
sa, sem as quais a nossa actuação não 
faz sentido, antecipando necessidades, 
sempre dentro das normas pelas quais 
nos regemos”. Desde 1997 que a Ca-
bopol possui um Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado e que, actual-
mente, respeita o referencial normativo 
NP EN ISO 9001:2008.

No horizonte da empresa, o aumen-
to de mercados conquistados e o re-
forço do investimento em I&D são as 
metas a atingir. 

Cabopol
Polymer Compounds, SA

Apartado 39 EC Porto de Mós
2481-917 Porto de Mós
Tel.: +351 244 498 151

cabopol@grupomeneses.com

www.cabopol.com

mailto:cabopol@grupomeneses.com
http://www.cabopol.com
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Visamos a sustentabilidade do tecido empresarial apoiando a exportação 

As Empresas alvo são todas aquelas:
• Operacionalmente rentáveis
• Com uma equipa de Promotores / Gestão competente
• Que apresentem projetos com relevante componente de exportação

O que esperamos dos Promotores:
• Que estejam disponíveis para uma parceria acionista

Capacidade de concretização do projeto• Capacidade de concretização do projeto
• Sustentabilidade económica do projeto e equilíbrio financeiro da empresa

O que influencia a nossa Decisão:
• Adequação às regras de enquadramento e prioridades de investimento;
• Credibilidade dos parceiros, equipa de gestão e plano de negócios
• Sustentabilidade económica e equilíbrio financeiro do projeto
• Capacidade de retorno e rendibilização dos capitais investidos

Saiba mais em www.capitalglobal.pt
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Um parceiro das PME exportadoras
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A Indasa é mesmo a única unidade produ-
tiva da Península Ibérica e desenganem-se 
aqueles que, sugestionados pela palavra 
“lixa”, forem levados a menosprezar este 
sector de produção. Estão redondamente 
enganados: além de muito fechado a ní-
vel mundial, é de capital intensivo e onde 
o know-how se assume como o input 
tecnológico mais importante.

Basta ter em atenção os nomes dos 
grandes concorrentes da Indasa à escala 
planetária. A 3M e a Norton (EUA), a SIA 
(Suíça) e a Mirka (Finlândia), todas elas 
empresas altamente racionalizadas e efi-
cientes que concorrem nos grandes mer-
cados, não pela via do baixo preço mas 
pela via de produtos técnicos de elevado 
valor acrescentado. E que dominam, para 
além disso, toda a cadeia de negócio des-
de as questões ligadas à inovação e à dis-
tribuição, ou desde o design até à marca, 
factores intangíveis de competitividade 

INDASA
LIXAS RHINO CHEGAM 
A 90 MERCADOS
Cerca de 90 por cento dos abrasivos flexíveis (lixas) – 
marca RHINO – produzidos na Indasa são exportados 
um pouco para todo o mundo. Um exemplar sucesso 
de internacionalização de uma marca portuguesa 
conseguido num mercado global de enorme 
competitividade. 

Aquilo que é vulgarmente conhecido 
por lixas, designação popular para 
abrasivos flexíveis, tem em Portugal 
uma grande especialista na matéria. 
Trata-se da Indasa, sedeada em Avei-
ro, que desde 1979 se dedica à sua 

produção, especialmente para o seg-
mento da repintura automóvel embo-
ra também, em menor escala, para a 
indústria das madeiras, materiais com-
pósitos, metais, cerâmica, curtumes e 
construção civil.

“A estratégia de 
internacionalização da 
Indasa foi consolidada 
através da criação de uma 
rede comercial própria, 
sendo as filiais geridas 
por quadros locais, 
conhecedores dos meandros 
do sector e do mercado.”

que constituem, neste sector, áreas críti-
cas para alcançar o sucesso.

É neste universo competitivo que a In-
dasa se movimenta. Em 2010, atingiu 
um volume de negócios superior a 43 
milhões de euros, sendo 37 milhões 
de vendas de produtos Indasa e cerca 
de seis milhões de acessórios. Cerca 
de 28 milhões foram vendas realizadas 
através das filiais do grupo (Espanha, 
França, Alemanha, Reino Unido, Po-
lónia, Brasil e EUA) – que representa 
70 por cento por cento do volume de 
negócios consolidado – e o restante 
através de vendas em Portugal e no 
resto do mundo. As filiais com maior 
peso foram os EUA e o Reino Unido 
com cerca de 17,5 por cento cada, se-
guindo-se o Brasil com um pouco mais 
de 10 por cento.
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Aliás, a importância das filiais é vital em 
todo o processo de afirmação da Indasa 
no mundo dos negócios. A sua estraté-
gia de internacionalização foi consolida-
da através da criação de uma rede co-
mercial própria, sendo as filiais geridas 
por quadros locais, conhecedores dos 
meandros do sector e do mercado. O 
ponto de partida deu-se em 1988, com 
a criação da filial espanhola, seguindo-
se o Reino Unido e a França, a Alema-
nha, o Brasil e, em 1999, a Polónia e o 
Estados Unidos. Para além dos merca-
dos com estruturas próprias, a Indasa 
está presente com os seus produtos em 
90 países e em todos os continentes.

Dada a reduzida dimensão do merca-
do português, a internacionalização 
foi o suporte da viabilização da Indasa 
e marcou desde o início a actividade 
da empresa, a par de uma política de 
investimento em investigação, desen-
volvimento e qualidade, onde avultam 
as parcerias com instituições universitá-
rias, nomeadamente a Universidade de 
Aveiro, o que permite fabricar produtos 
técnicos de valor acrescentado cada vez 
mais elevado. Resultado: os produtos 
Indasa foram testados e aprovados por 
muitas das marcas de automóveis mais 
reconhecidas a nível mundial, como a 
Toyota Motor Europe, que nomeou, 
em 2008, o grupo Indasa como um 
dos seus parceiros preferenciais para as 
suas oficinas de reparação pós-venda.

O futuro na Indasa é encarado a longo 
prazo e também com muita segurança. 
No período entre 2011 e 2017, face 
à forte concorrência mundial e às exi-
gências dos vários mercados, a empre-
sa espera investir cerca de 20 milhões 
de euros para continuar na vanguarda 
com cada vez maior capacidade tecno-
lógica. A KPMG, o Instituto Superior 
Técnico e a Universidade de Aveiro co-
laboraram no diagnóstico efectuado 
para este investimento. 

Indasa 
Indústria de Abrasivos, SA

P.O. Box 3005
3801-903 Aveiro
Tel.: +351 234 303 600

indasa@indasa.pt

www.indasa.pt

A Martifer é um grupo industrial multinacional, com 
actividade centrada nos sectores da construção metálica 
e da energia solar, com cerca de 80 por cento das suas 
receitas geradas no exterior na área de construções, 
sendo que as duas actividades encontram-se distribuídas 
por mais  de 20 países.   

MARTIFER
FORTE PRESENÇA  
INTERNACIONAL

sempre procurado estar na linha da frente 
nos vários sectores onde actua e, por isso, 
investe na inovação e no desenvolvimento 
de soluções criativas e pioneiras para satis-
fazer e surpreender os seus clientes.

A Martifer Metallic Constructions, a 
empresa mãe na área de construções 

O Grupo baseia a sua estratégia no 
aproveitamento da base de engenharia, 
concentrando a atividade em duas áre-
as,  construções metálicas e energia solar 
fotovoltaica, e focando-se essencialmente 
em três geografias chave: Europa, Angola 
e Brasil. Com a ajuda de mais de 3.000 
colaboradores em todo o mundo, tem 

mailto:indasa@indasa.pt
http://www.indasa.pt
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O volume total de negócios do Grupo 
Casais atingiu, em 2010, cerca de 270 
milhões de euros. Destes, 90 milhões 
já foram facturados nos seus mercados 
de eleição: Alemanha, Angola, Bélgica, 
Gibraltar, Marrocos e Rússia e. Holan-
da, Moçambique, Brasil e Cabo Verde 
são novos mercados com início de ati-
vidade recente.

A actividade da empresa em Cabo Ver-
de, quarto mercado  africano na agen-
da de negócios da Casais, arrancou este 
ano com a participação no projecto 
“Casa para todos”, uma iniciativa cofi-
nanciada pelo Estado português para a 
construção de 36 habitações sociais, e 
em Agosto deste ano, a empresa tam-
bém irá iniciar a sua primeira obra em 
Moçambique (reabilitação da estrada 
nº1 do país). E a Casais Brasil tem em 
carteira um significativo conjunto de 
projectos de construção. Na Europa, a 
empresa está a reforçar a sua presença 
nos mercados alemão, belga (obras no 

metálicas, é uma das maiores empre-
sas europeias do sector, com uma ofer-
ta integrada que contempla soluções 
de estruturas metálicas, fachadas em 
alumínio e vidro, estruturas em inox e 
equipamentos para os sectores eólico e 
de petróleo e gás.

A companhia acumula já um largo por-
tfolio de obras realizadas de destaque, 
o que demonstra capacidade para for-
necer soluções globais e inovadoras de 
engenharia, qualquer que seja a com-
plexidade e dimensão. O segundo ter-
minal do aeroporto de Dublin é um dos 
exemplos disso.

Dos seus últimos projectos em carteira 
destacam-se o Centro Internacional de 
Conferências em Edimburgo, no valor 
de 8,3 milhões de euros, as Sisk Bridges 
em Tórum, na Polónia, no valor de 77 
milhões de zlotis polacos, a Scotland’s 
National Arena em Glasgow, no valor 
de 12,1 milhões de libras e a “Cidade 
Financeira”, em Luanda, no valor de 
13,6 milhões de euros. 

Com presença consolidada nos mer-
cados europeu e angolano, a Martifer 
Metallic Constructions iniciou mais re-
centemente atividade no Brasil, onde 
tem já uma fábrica de estruturas me-
tálicas em construção, tirando partido 
do aumento da procura no mercado 
sul-americano, nomeadamente em 
aeroportos, estádios, pontes e outras 
infra-estruturas. 

No segmento solar fotovoltaico, em 
que opera desde 2006, e que cresceu 

no último ano 69 por cento, a empresa 
disponibiliza sistemas inovadores que 
permitem mais flexibilidade e adapta-
bilidade às necessidades específicas de 
cada cliente, garantindo assim uma so-
lução integrada. A Martifer Solar está 
presente em toda a cadeia de valor de 
projectos solares fotovoltaicos, desde a 
produção de módulos até à operação e 
manutenção, passando pelo desenvol-
vimento de soluções para instalações 
em solo e coberturas, integração arqui-
tectónica e também na distribuição. O 
seu portfolio de projectos atesta a ca-
pacidade de realização da empresa.

Presente na Bélgica, no Canadá, na Re-
pública Checa, em França, na Grécia, em 
Itália, em Portugal, na Eslováquia, em 
Espanha, no Reino Unido e nos EUA, a 
empresa participou na instalação de mais 
de 130 MW em todo o mundo. Tem 
ainda em curso um projecto na Índia, e 
instalou, em 2010, as duas maiores cen-
trais fotovoltaicas do continente africano 
à data de inauguração, em Cabo Verde. 
Da construção metálica à energia solar, 
a Martifer é hoje reconhecida pela sua 
capacidade empreendedora nos mais de 
vinte paí-ses em que está presente. 

GRUPO MARTIFER
Zona Industrial – Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades
PORTUGAL
Tel.: +351 232 767 700
Fax: +351 232 767 750

info@martifer.pt

www.martifer.pt

CASAIS 
EM PARCERIA
A Casais está no ‘top 
10’ das empresas de 
construção civil em 
Portugal. Nos mercados 
externos, a aposta em 
parcerias locais, está na 
base do crescente número 
de negócios garantidos, 
desde 1994. 

mailto:info@martifer.pt
http://www.martifer.pt
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nacionalização assenta na solidificação 
das parcerias existentes e na preferên-
cia dirigida apenas a mercados consi-
derados maduros.

Marco importante para a história da 
empresa é o ano de 2003, data em que 
obtém a primeira certificação, fruto da 
implementação de um eficaz Sistema de 
Gestão pela Qualidade. A melhoria con-
tínua em todos os níveis e em todas as 
áreas da empresa é o fim a atingir. Este 
sistema proporciona, desde 2007, uma 
gestão integrada onde as vertentes Qua-
lidade, Ambiente e Segurança estão sal-
vaguardadas, e que põe à disposição da 
liderança da empresa, a tridimensionali-
dade que faltava no comando de uma 
unidade da linha da frente do sector.

Os desafios para o futuro passam pela 
constante adaptação da máquina pro-
dutiva aos mercados mais maduros e em 
crescimento. A volatilidade que hoje ca-
racteriza o comércio internacional obriga 

a Casal, segundo os seus responsáveis, 
“a um extremo cuidado na forma como 
abordamos os mercados, a sermos 
cada vez mais flexíveis e a termos cada 
vez mais competências técnicas”. E um 
grande sonho anima o projecto de inter-
nacionalização: que todas as actividades 
da empresa imitem, no futuro próximo, 
o sucesso da construção. 

Para além da construção civil e das 
obras públicas, a empresa aposta tam-
bém no imobiliário, ambiente, energia, 
comércio e serviços, indústria e em al-
guns investimentos e participações. 

Casais
Rua do Anjo, 27
Apartado 2702
Mire de Tibães
4700-565 Braga
Tel.: +351 253 305 400

casais@casais.pt

www.casais.pt

valor total de 6 milhões de euros), fran-
cês (construção de um laboratório em 
Grenoble) e na Holanda, país em que 
detém um considerável portfolio.  

A expansão da Casais nos negócios 
internacionais ficou ligada a um fac-
to histórico de grande significado. Foi 
a queda do muro de Berlim e a aber-
tura da economia alemã, os primeiros 
clientes ali conquistados e as primeiras 
parcerias conseguidas, que levaram a 
empresa para outras paragens e a en-
contrar o sucesso internacional. A par-
tir dessa rampa de lançamento e nos 
outros mercados onde estão presentes, 
o ganho de notoriedade e o número 
crescente de negócios mantêm a ma-
triz da conquista do mercado alemão: 
alianças sólidas com parceiros locais e 
em nichos muito variados e específicos. 
Os edifícios públicos, industriais, des-
portivos, hoteleiros e habitacionais são 
os nichos contemplados na actividade. 
Por agora, toda a estratégia de inter-

mailto:casais@casais.pt
http://www.casais.pt
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A proeza da Lismolde foi transformar 
uma pequena oficina num grupo reco-
nhecido e com uma posição consolidada 
nos negócios internacionais. Estamos a 
falar do sector de moldes – um grande 
fornecedor destas histórias de sucesso – e 
de cinco empresas que dão cartas na en-
genharia de moldes. Mais concretamen-
te: em peças maquinadas de precisão.

Por isso, o grupo exporta para muitos 
países da Europa (Alemanha, França, 
Inglaterra, Bélgica, Suíça) mas também 
para o Japão, Argentina e EUA. Ven-
de nestes mercados para os sectores 
automóvel, eléctrico e dos electrodo-
mésticos, procurando, neste momento, 
vender para o sector da aeronáutica, 
medicina, energia e ambiente entre 
outros. Facturou, em 2009, quase seis 
milhões de euros.

Não há segredos escondidos, nem fór-
mulas secretas forjadas para lá das pa-

GRUPO LISMOLDE 
APOSTA NA 
DIVERSIFICAÇÃO
Rejeitar a dependência de clientes ou mercados 
específicos e apostar forte na diversificação de uns e 
outros é a estratégia de mercado do grupo Lismolde. Um 
grande especialista português em engenharia de moldes. 

redes das empresas do grupo, mas há 
estratégia de grupo, concertada entre as 
cinco empresas: a Lismolde, que produz 
moldes para injecção de plásticos até 12 
toneladas; a Lismolde 2, que produz mol-
des para injecção de plástico até 15 tone-
ladas, bem como peças maquinadas de 
alta precisão, direccionadas para merca-
dos mais inovadores e exigentes; a Mol-
fatec, que se especializou na fabricação 
de estruturas; a Temoimplás, em testes; 
e a Unitecmol, em moldes de injecção 
só de pequena dimensão. Há também 
investimento criterioso em equipamento 
e tecnologia de que são exemplo os sete 
milhões e meio de euros gastos nos últi-
mos quatro anos, 27 por cento dos quais 
empregues na construção da Lismolde 2, 
a última empresa a integrar o grupo em 
2004, e que contribuíram, decisivamente, 
para o aumento de 79 por cento na car-
teira de clientes de então para cá.

Nos mercados e no relacionamento com 

os clientes a palavra-chave é diversificar. 
O grande objectivo, no curto e no médio 
prazo, é diminuir a dependência face a 
qualquer cliente ou mercado específico. 
Cátia Ruivo, directora comercial, aponta 
a importância desta estratégia que passa 
também, segundo afirma, “por apostar 
em mercados pouco explorados, como 
a medicina ou a indústria aeronáutica 
e aeroespacial, para consolidarmos a 
nossa posição no espaço europeu um 
pouco por todo o lado, com múltiplos 
clientes e em novas indústrias”.

Decisiva também para a performance do 
grupo é a atenção que é dada à qualida-
de. Logo à entrada das fábricas, no con-
trolo das matérias-primas. Segundo Cá-
tia Ruivo, “são compradas apenas a for-
necedores que nos garantem qualidade 
e com os respectivos certificados; depois, 
no laboratório de metrologia, são execu-
tadas operações de controlo dimensional 
às peças produzidas, tanto internamente 
como fora das nossas instalações, ha-
vendo um grande rigor na qualidade em 
todo o processo produtivo”.

No competitivo mercado dos moldes, 
junto dos clientes actuais e dos poten-
ciais, o grupo aposta no binómio expe-
riência/know-how, adquirido ao longo 
dos anos, juntando-lhe novos recursos 
tecnológicos e humanos que possibili-
tam o acompanhamento de todos os 
projectos em todas as fases. Um exem-
plo: na fase de concepção, os moldes 
são projectados com base em sistemas 
3D – CAE/CAD/CAM –, o que permite 
a optimização do processo produtivo. 
Outro exemplo: na última fase todos os 
moldes são testados sob condições es-
pecíficas de produção, para assegurar 
o seu perfeito funcionamento.

Todos os produtos Lismolde cumprem a 
norma de referência ISO 9001. O Gru-
po está também a implementar a EN 
9100 para a indústria aeronáutica. 

Grupo Lismolde
Zona Industrial “A Amarela”
2480-051 Porto de Mós
Tel.: +351 244 499 190

info@lismoldegroup.pt

www.lismolde.pt

mailto:info@lismoldegroup.pt
http://www.lismolde.pt


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
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
Barein
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
Macedónia
Mongólia
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
Montenegro
Nauru
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia 
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
Líbia
Malawi
Maldivas
Mauritânia
Moldávia 
Myanmar
Nepal 
Nicarágua
Níger 
Paquistão

Quirguistão
Ruanda
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe •
Salomão 
Seicheles 
Serra Leoa
Síria 
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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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 
T  Decisão casuística.

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 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva.

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

Malta 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições.

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

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

M/L  Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
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. 
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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 

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


ESTATÍSTICAS

// Agosto 11 // Portugalglobal46

INVESTIMENTO DIRECTO  
DO EXTERIOR EM PORTUGAL 2008 2009 2010 Var. 10/09 2010  

Jan./Mai.
2011  

Jan./Mai.
Var. 11/10 
Jan./Mai.

IDE bruto 35.287 32.018 35.099 9,6% 15.092 14.146 -6,3%

IDE desinvestimento 32.103 30.070 34.002 13,1% 13.153 12.771 -2,9%

IDE líquido 3.185 1.948 1.097 -43,7% 1.939 1.375 -29,1%

IDE Intra UE 31.690 29.430 30.380 3,2% 12.470 12.424 -0,4%

IDE Extra UE 3.597 2.588 4.719 82,3% 2.622 1.722 -34,3%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 89,8% 91,9% 86,6% – 82,6% 87,8%

IDE Extra UE 10,2% 8,1% 13,4% – 17,4% 12,2%

% Total IDE bruto

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR

IDPE bruto - Destinos 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/10 IDPE bruto - Sector 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/010

Países Baixos 83,0% 1140,2% Activ. Financeiras e de Seguros 89,4% 375,7%

Espanha 4,3% -23,4% Comércio 2,8% -18,7%

Brasil 3,1% -26,3% Construção 2,2% 35,0%

Estados Unidos 1,6% 45,9% Activ. de Consultoria e Técnicas 1,8% -51,6%

Angola 1,5% n.d. Ind. Transformadoras 1,6% -9,7%

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

INVESTIMENTO 
e EXPORTAÇÕES

IDE bruto - Origens 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/10 IDE bruto - Sector 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/10

Espanha 20,0% 45,5% Comércio 45,3% 14,3%

França 18,4% 12,1% Ind. Transformadoras 25,3% 37,4%

Reino Unido 14,1% -10,5% Activ. Financeiras e de Seguros 10,9% -63,9%

Países Baixos 14,0% 52,8% Activ. de Informação e Comunicação 5,4% -13,2%

Alemanha 12,4% -24,5% Act. de Consultoria e Técnicas 2,3% -30,2%

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mar. Var. 11/10

Stock IDE 67.169 78.333 71.833 79.626 82.504 83.141 0,8%

Stock IDPE 40.990 45.944 45.273 47.530 48.087 51.430 7,0%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

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

Jan./Mai.
2011  

Jan./Mai.
Var. 11/10 
Jan./Mai.

IDPE bruto 11.376 7.770 5.774 -25,7% 2.142 6.712 213,4%

IDPE desinvestimento 9.505 7.182 12.273 70,9% 1.514 2.588 71,0%

IDPE líquido 1.872 588 -6.500 -1.205,9% 628 4.124 556,4%

IDPE Intra UE 8.380 5.500 3.932 -28,5% 1.359 6.066 346,5%

IDPE Extra UE 2.996 2.270 1.842 -18,9% 783 645 -17,6%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 73,7% 70,8% 68,1% – 63,4% 90,4%

IDPE Extra UE 26,3% 29,2% 31,9% – 36,6% 9,6%

% Total IDPE bruto

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

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS 2008 2009 2010 Var. 10/09 2010  
Jan./Mai.

2011  
Jan./Mai.

Var. 11/10 
Jan./Mai.

Exportações bens 38.847 31.697 36.762 16,0% 14.670 17.314 18,0%

Exportações bens UE27 28.904 23.892 27.573 15,4% 11.089 13.124 18,4%

Exportações bens Extra UE27 9.943 7.804 9.189 17,7% 3.582 4.191 17,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE27 74,4% 75,4% 75,0% – 75,6% 75,8% –

Exportações bens Extra UE27 25,6% 24,6% 25,0% – 24,4% 24,2% –

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/10 Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Meur Cont. p. p.

Espanha 25,9% 12,3% Alemanha 517 3,5

Alemanha 13,9% 27,4% Espanha 489 3,3

França 12,7% 22,8% França 407 2,8

Reino Unido 5,0% 8,1% Países Baixos 153 1,0

Angola 4,6% 7,4% Itália 112 0,8

Países Baixos 4,1% 27,6% Argélia 85 0,6

Itália 3,8% 20,3% Gibraltar -26 -0,2

Exp. Bens - Produtos 2011 Jan./Mai. % Total Var. 11/10 Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Meur Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos 14,4% 10,6% Veículos, Out. Mat. Transporte 559 3,8

Veículos, Out. Mat. Transporte 13,6% 31,2% Químicos 299 2,0

Metais Comuns 8,5% 22,7% Metais Comuns 271 1,8

Plásticos, Borracha 7,0% 19,9% Máquinas; Aparelhos 239 1,6

Combustíveis Minerais 6,5% 7,3% Plásticos, Borracha 202 1,4

 COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS 2008 2009 2010 Var. 10/09 2010  
Jan./Mai.

2011  
Jan./Mai.

Var. 11/10 
Jan./Mai.

Exportações totais de serviços 17.865 16.318 17.575 7,7% 6.331 7.002 10,6%

Exportações serviços UE27 13.324 11.997 12.692 5,8% 4.510 4.981 10,4%

Exportações serviços extra UE27 4.541 4.321 4.883 13,0% 1.822 2.021 11,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE27 74,6% 73,5% 72,2% – 71,2% 71,1%

Exportações serviços extra UE27 25,4% 26,5% 27,8% – 28,8% 28,9%

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

 

PREVISÕES 2011 : 2012 (tvh real %) 2010 2011  
(1º Trim.) FMI CE OCDE

Memo PT/
UE/BCE/FMI

BdP

INE Jun. 11 Mai. 11 Mai. 11 Mai. 11 Jul. 11

PIB 1,3 -0,6 -2,2 : -1,8 -2,2 : -1,8 -2,1 : -1,5 -2,0 : -2,0 -2,0 : -1,8

Exportações Bens e Serviços 8,8 8,5 6,2 : 6,0 6,2 : 5,9 6,4 : 7,4 – : – 7,7 : 6,6

Exp. Bens- Extra UE 11 Jan./Mai. % Total Var. 11/10 Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Meur Cont. p. p.

Angola 18,8% 7,4% Argélia 85 2,4

EUA 14,3% 13,4% EUA 71 2,0

Brasil 5,2% 41,3% Brasil 63 1,8

México 4,1% 22,8% Angola 54 1,5

Argélia 4,1% 97,1% Gibraltar -26 -0,7

Meur - Milhões de euros        Cont. - Contributo para o crescimento das exportações     p.p. - Pontos percentuais
Fonte: INE
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REDE 
EXTERNA 
DA AICEP

Centro de Negócios

Escritórios

Representações

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA 
/ Pequim

DINAMARCA / Copenhaga

ESPANHA / Madrid

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 / 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

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

Helsínquia

Estocolmo

Zurique Moscovo

Varsóvia

Praga 

Budapeste

Viena

Bucareste

Ancara
Pequim

Nova Deli
Xangai

Tóquio

Macau

Singapura

Jacarta
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ESPANHA / Mérida

ESPANHA / Vigo

Atenas

GRÉCIA/ Atenas

VENEZUELA / Caracas

Tripoli

LÍBIA / Tripoli

Istambul

TURQUIA / Istambul

Kuala Lumpur

MALÁSIA/ Kuala Lumpur
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