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Quando em Novembro de 2011 aceitei 
o convite do Sr. Primeiro-ministro para 
Presidente da AICEP, fi-lo com um sen-
tido de missão muito claro, que foi o de 
ajudar Portugal numa hora difícil, dando 
o meu melhor desde o primeiro momen-
to e acreditando que podia acrescentar 
valor ao País: a ajuda empenhada à inter-
nacionalização da economia portuguesa 
quer na frente das exportações quer na 
frente da captação de investimento. 

Nesta hora da despedida, o meu senti-
mento é de enorme orgulho pelo que 
a AICEP conseguiu fazer ao longo des-
tes anos. Embora sabendo bem que 
não há líderes sem equipas, que não há 
cumprimento de objectivos sem esforço 
conjunto, que não há missões atingidas 
sem profundo trabalho colegial, confes-
so que foram sempre um enorme e de-
cisivo estímulo para mim as centenas de 
mensagens que recebi de empresários e 
investidores, nacionais e estrangeiros, a 
reconhecer o trabalho da Agência.

Este seu mérito passa pelo esforço de 
capacitar as empresas para exportar, 
bem como pelo apoio ao investimento, 
e na informação qualificada prestada, 
na organização de centenas de missões 
ao estrangeiro e de missões inversas a 
Portugal, na actuação da diplomacia 
económica em conjunto com o Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros e, em 
particular, com os Embaixadores, na 
captação de investimento e no debelar 
de custos de contexto, na contratuali-
zação de milhões de euros em investi-
mento para o nosso País.

Diria que algo correu particularmente 
bem neste período, e tal é mérito das 
nossas empresas, foi o comportamento 
das nossas exportações e, em particu-
lar, a diversificação de mercados que 

se acentuou claramente nestes últimos 
anos. A economia exportadora portu-
guesa deu uma prova de força quan-
do mais precisávamos dela, e não por 
favor, mas por valor, conquistando os 
mercados mais exigentes e afirmando-
se de forma sólida e inovadora nos 
mais variados sectores, desde os tra-
dicionais que se souberam reinventar 
a nível global até aos novos sectores 
tecnológicos que se afirmam cada vez 
mais nos mercados pela sua excelência.  

Acredito ainda que além das dezenas de 
contratos de investimento que celebrá-
mos, muito do trabalho que fizemos ao 
longo destes anos se irá materializar em 
novos e importantes investimentos nos 
próximos meses. Para isso contribuíram 
decisivamente, pelo reconhecimento 
internacional que nos trouxeram, a co-
ragem nas reformas estruturais, o êxito 
do Programa de Assistência Financeira, 
os argumentos imbatíveis para captar 
mais investimento, tais como a nossa 
centralidade geoestratégica, o acesso 
privilegiado a mercados em África e na 
América Latina, a qualidade das nossas 
infra-estruturas logísticas e de comunica-
ção, a intenção de nos tornarmos mais 
competitivos a nível fiscal, o acerto da 
legislação laboral e, acima de tudo, a ex-
celência dos nossos recursos humanos. 

Assim, acredito que foram criadas to-
das as condições para que se dê uma 
nova vaga de investimento em Portu-
gal nos próximos tempos, até porque 
a nossa economia tornou-se muito 
competitiva, como é reconhecido inter-
nacionalmente, e isso necessariamente 
traduzir-se-á, mais cedo do que tarde, 
em mais investimento em Portugal.

PEDRO REIS
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Missão cumprida
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Reconhecida internacionalmente pela sua experiência e know-how na prestação de 
serviços na área de pagamentos, a SIBS INTERNATIONAL está presente numa dezena 
de países, actuando em parceria com instituições locais, no âmbito de uma estratégia 
em que se destacam os projectos desenvolvidos na Nigéria e na Argélia.
Detida pelo Grupo SIBS, a SIBS INTERNATIONAL registou, em apenas quatro anos de 
existência, um desempenho positivo que aposta num crescimento sustentado que 
passa pela consolidação da presença nos mercados africanos.
Pedro Hipólito, CEO da SIBS INTERNATIONAL, fala-nos, em entrevista, do processo de 
internacionalização da empresa e das perspectivas para o futuro. 

Pedro Hipólito,  
CEO da SIBS INTERNATIONAL

SIBS INTERNATIONAL 
CONQUISTA MERCADOS 
EXTERNOS
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Qual a estratégia da SIBS INTERNATIONAL no 
mercado internacional? Quais os principais mercados 
onde a empresa está presente e com que projectos?

A SIBS INTERNATIONAL exporta know-how e tecnologia para 
sistemas de pagamento. Concretamente, actua como distri-
buidor exclusivo de todos os produtos e serviços do Grupo 
SIBS em mercados internacionais. Distribui ainda, de forma 
mais casuística, produtos e serviços de empresas portuguesas 
que se destaquem em tecnologias aplicáveis em operadores 
de sistemas de pagamento, ou bancos, internacionais.

A SIBS INTERNATIONAL foi constituída em 2010, estando 
já presente numa dezena de países dos quais sublinho seis: 
Angola, Argélia, Malta, Moçambique, Nigéria e Polónia.

Em Angola, a SIBS INTERNATIONAL tem uma parceria de 
longo prazo com a EMIS (Empresa Interbancária de Serviços) 
prestando consultoria especializada em pagamentos e imple-
mentando soluções tecnológicas ajustadas ao mercado local.  

Na Argélia, a SIBS INTERNATIONAL é responsável pela gestão 
da rede de caixas automáticos (ATM) de um dos maiores ban-
cos locais, o BNA. Adicionalmente, recentemente, a SIBS IN-
TERNATIONAL assinou uma parceria com a Mobilis, uma ope-
radora de telecomunicações móveis de referência, para o de-
senvolvimento de uma solução de mobile banking / payments.

“O desenvolvimento geográfico e a selecção 
de mercados são ditados sobretudo pela 
procura, com a limitação de que a SIBS 
INTERNATIONAL não tem ainda capacidade 
para estar em todos os mercados que 
gostariam de trabalhar connosco.”

pagamentos nigeriano. Está sedeada na Nigéria a empresa 
subsidiária da SIBS INTERNATIONAL que tem a missão de 
desenvolver negócios nos países que compõem a região 
ocidental de África.

Na Polónia a SIBS INTERNATIONAL presta serviços para 
redes de ATM e POS. Está sedeada na Polónia a empresa 
subsidiária da SIBS INTERNATIONAL que tem a missão de 
desenvolver negócios nos países da Europa de Leste.

A SIBS INTERNATIONAL tem ainda projectos mais pequenos 
noutros mercados como Espanha, França, Bulgária e Roménia.

A diversidade de mercados onde a SIBS 
INTERNATIONAL está presente pressupõe estratégias 
e abordagens igualmente diferentes para cada um. 
Como é feita a selecção desses mercados e qual a 
estratégia desenvolvida?

O desenvolvimento geográfico e a selecção de mercados são 
ditados sobretudo pela procura, com a limitação de que a 
SIBS INTERNATIONAL não tem ainda capacidade para estar 
em todos os mercados que gostariam de trabalhar connosco.

Assim, delimitamos o nosso interesse ao continente africa-
no e ao leste europeu, descartando as oportunidades que 
vão surgindo fora destas regiões. Dentro das regiões selec-
cionadas dedicamos a maior parte do esforço comercial aos 
países em que já operamos, admitindo alargamento geo-
gráfico à taxa de um a dois países por ano.

Como é divulgada a actividade da empresa e os 
seus produtos complementares, nomeadamente os 
serviços de outsourcing, no mercado internacional?

O Grupo SIBS é reconhecido internacionalmente pelo seu 
expertise e know-how na área de pagamentos. O legado de 
30 anos de experiência e o caso de sucesso do sistema de 
pagamentos português é conhecido além-fronteiras o que 
nos abre muitas portas.

Na Argélia, por exemplo, fomos convidados directamente 
pelo Banque Nationale d’Algerie para apresentarmos a nos-
sa proposta. Este convite aconteceu depois do próprio ban-
co ter procurado referências na Europa e ter entendido que 
a SIBS INTERNATIONAL tinha o conhecimento, a experiência 
e um portefólio de serviços adequados às suas necessida-
des. O processo na Nigéria foi semelhante. Os responsáveis 
visitaram diversos países e empresas para conhecer a sua 
experiência e, no final, optaram pela SIBS INTERNATIONAL. 

Naturalmente que, após implementarmos as primeiras so-
luções locais, esse track-record é um importante cartão-
de-visita pois demonstra a capacidade das nossas soluções 
se adaptarem a diferentes mercados com sucesso. Depois, 
também desenvolvemos outras acções de divulgação como 
a presença em eventos internacionais de referência, con-

A SIBS INTERNATIONAL está presente em Malta através da 
prestação de serviços como gestão de cartões (incluindo 
emissão e personalização) e processamento de transacções 
de cartões de débito. 

Em Moçambique, a empresa ganhou um concurso lançado 
pelo Banco de Moçambique, em conjunto com 13 bancos 
comerciais, para a criação da Sociedade Interbancária de 
Moçambique (SIMO). Este desafio consiste na criação de 
uma operação praticamente do zero sendo a SIBS INTER-
NATIONAL responsável pelo desenvolvimento, instalação e 
gestão da infra-estrutura tecnológica.

Na Nigéria, a SIBS INTERNATIONAL é parceira da NIBSS 
(empresa detida pelo Banco Central da Nigéria e por ban-
cos comerciais), prestando serviços de consultoria e entre-
gando tecnologia para o desenvolvimento do sistema de 
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tactos com entidades de apoio à internacionalização nos 
diversos mercados estratégicos, etc.

Como são realizadas as negociações com a banca na 
definição dos preçários e qual a relação da SIBS com 
as diferentes instituições nos diferentes mercados?

A relação com os nossos clientes é uma verdadeira relação 
de parceria. Procuramos sempre estabelecer relações de 
longo prazo, mostrando flexibilidade e capacidade de adap-
tação ao que é importante para o cliente. Face à concorrên-
cia internacional notamos que este é outro dos principais 
aspectos em que a SIBS INTERNATIONAL se diferencia e ao 
qual os nossos clientes dão muito valor. 

mercados externos onde estes investiram. Posteriormente, 
tendo provado a capacidade de internacionalização, nasce 
em 2010 a SIBS INTERNATIONAL.

A SIBS INTERNATIONAL reforçou a sua presença nos 
mercados nigeriano e argelino através de parcerias 
com entidades locais. Quer falar-nos destes projectos? 
Que temporalidade está prevista no retorno dos 
investimentos?

Há 3 anos que a SIBS INTERNATIONAL presta serviços de 
consultoria à NIBSS (a sua congénere nigeriana) para o 
desenvolvimento do sistema de pagamentos nigeriano, 
com o intuito de torná-lo mais eficiente e sofisticado. É no 
seguimento deste projecto que a SIBS INTERNATIONAL é 
convidada a desenvolver e implementar uma nova solução 
de processamento interbancário incluindo todo o processa-
mento de transacções, a gestão integrada das rede de ATM 
e POS, uma gateway para o e-commerce, a prevenção e 
detecção de fraude e a monitorização técnica e de negócio. 
O estabelecimento desta nova parceria é o reconhecimento 
da eficácia do nosso trabalho e um sinal de confiança na 
continuidade da parceria entre ambas as entidades.

A SIBS INTERNATIONAL tem construído uma relação forte 
com a Nigéria, tendo mesmo sido um dos impulsionadores 
da criação da Associação de Amizade & Negócios Nigéria-
Portugal, em Setembro de 2012. A associação conta com a 
Embaixadora da Nigéria em Portugal, o Embaixador de Por-
tugal na Nigéria e o Governador-adjunto do Banco Central 

Como surge uma SIBS INTERNATIONAL? Que 
oportunidades são detectadas no mercado?

A reputação internacional da SIBS aliada ao facto de a SIBS, 
em Portugal, se ter aproximado da sua dimensão potencial, 
contribuiu para a decisão de apostar numa internaciona-
lização sustentada. Esta internacionalização começou por 
ser um acompanhamento dos clientes nacionais para os 

“A reputação internacional da SIBS aliada 
ao facto de a SIBS, em Portugal, se ter 
aproximado da sua dimensão potencial, 
contribuiu para a decisão de apostar numa 
internacionalização sustentada.”
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da Nigéria, como sócios honorários e tem como principal 
propósito aproximar e desenvolver as relações entre os dois 
países apoiando o desenvolvimento de relações comerciais, 
económicas, culturais e institucionais entre os dois países.

A nossa presença na Argélia remonta a Junho de 2010, ofe-
recendo serviços de gestão de rede de ATM e processamen-

Pedro Ferreira Hipólito

Licenciado em Economia pela Universidade Católica e 
com um MBA da Nova de Lisboa, Pedro Ferreira Hipóli-
to, 42 anos, é CEO da SIBS INTERNATIONAL,  empresa 
do Grupo SIBS fundada em 2010.

Até esta data, o gestor desempenhou diversas fun-
ções na SIBS, designadamente na área de desenvol-
vimento de mercados e de produtos. Foi igualmente 
membro da administração da Via Verde, entre 2005 e 
2010, cargo que acumulou com as funções desempe-
nhadas na SIBS. 

O seu percurso profissional passou ainda pela Voda-
fone, onde foi responsável pela análise e negociações 
de preços com o regulador e os outros operadores de 
telecomunicações, e pela McKinsey & Company, onde 
trabalhou no desenvolvimento de projectos para o sec-
tor de telecomunicações e a banca.

“A nossa estratégia actual passa por 
consolidar a nossa presença nos mercados 
africanos, nomeadamente Nigéria e Argélia 
que acreditamos ainda terem muito potencial 
de crescimento de negócio.”

to de transacções. No último trimestre de 2013, celebrámos 
uma parceria com a Mobilis, uma operadora móvel de refe-
rência, para o desenvolvimento de uma solução de mobile 
banking/payments que permitirá aos clientes da operadora 
realizarem várias operações, desde o carregamento ao pa-
gamento de facturas, transferências e consultas de saldo. É 
de sublinhar que esta solução desenhada pela SIBS INTER-
NATIONAL será a primeira neste mercado a permitir o paga-
mento de facturas através de meios electrónicos, sem que 
o cliente tenha de se deslocar ao banco ou a outro balcão. 
Este serviço está actualmente já implementado e em fase 
piloto desde Janeiro deste ano.

Quais os novos projectos da SIBS INTERNATIONAL e 
quais os mercados onde consideram investir?

A SIBS INTERNATIONAL aposta num crescimento sustenta-
do. Neste sentido, a nossa estratégia actual passa por con-
solidar a nossa presença nos mercados africanos, nomeada-
mente Nigéria e Argélia que acreditamos ainda terem muito 
potencial de crescimento de negócio.

Quais os resultados das operações nos mercados 
externos e previsões para este ano?

Nos quatro primeiros anos de actividade a SIBS INTERNATIO-
NAL facturou mais de 20 milhões de euros, atingindo em 
2012 o break even que estava previsto para 2015. Ou seja, a 
empresa atingiu o break even em metade do tempo previsto. 
Para 2014 estimamos facturar cerca de 10 milhões de euros. 

Actualmente, o mercado argelino e nigeriano já represen-
tam em conjunto o mesmo volume de negócio que Angola, 
ou seja 30 por cento da facturação da empresa. Os res-
tantes 40 por cento estão divididos pelos outros mercados 
onde a SIBS INTERNATIONAL está presente.

Importa ainda sublinhar que o negócio da SIBS INTERNA-
TIONAL tem um importante valor acrescentado em Portu-
gal, uma vez que a sua oferta é quase integralmente de 
produção nacional (software, recursos, etc) tendo reduzido 
impacto nas importações. 
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O agro-alimentar está em mudança acelerada em Portugal. Além da modernização 
dos métodos de produção e de uma nova geração de empreendedores, com 
uma cultura de eficiência, produtividade, inovação e internacionalização, e com 
melhores práticas de negócio, o factor que está a mudar decididamente o sector 
é o aumento das exportações e a crescente aposta na diversificação de canais de 
distribuição e mercados.

AGRO-ALIMENTAR CRESCE  
E DÁ CARTAS NA EXPORTAÇÃO



DESTAQUE

Portugalglobal // Fevereiro 14 // 11

Os números da exportação mostram 
que as empresas nacionais estão cada 
vez mais viradas para os mercados ex-
ternos, o que deve acelerar as estraté-
gias de diversificação, procurando no-
vos mercados nomeadamente junto das 
novas potências económicas, promo-
vendo não só ao máximo as sinergias, 
como trabalhando para a identificação 
das oportunidades e para a capacitação 
das empresas. A somar à exportação, a 
associação de empresas e a promoção 
conjunta completam um triângulo es-
tratégico incontornável para o futuro do 
agro-alimentar em Portugal.

superior do resto da economia tendo re-
gistado um crescimento médio anual, em 
valor, mais acentuado nas exportações. 

O agro-alimentar português tem vin-
do a conquistar novas geografias. Dos 
nossos 15 maiores clientes, sete já são 
extracomunitários, com particular re-
levância para a comunidade lusófona, 
sendo especialmente relevantes, como 
destinos de exportação, Angola e Bra-
sil. As exportações do sector agro-ali-
mentar para a Rússia mais que duplica-
ram de 2012 para 2013. Nesta medida, 
a estratégia de diversificação está, len-
tamente, a dar frutos, com resultados 
visíveis nas exportações extracomunitá-
rias. Vinho, azeite, conservas de peixe e 
cervejas de malte são os produtos mais 
exportados pelas empresas nacionais, 
embora muitos outros produtos este-
jam na mira de novos mercados.

Na realidade, o sector agro-alimentar 
português exporta uma vasta gama de 
produtos, como resultado da moderniza-

ção e do investimento na produção, e da 
sua crescente ligação à indústria trans-
formadora, a qual tem dado resposta às 
necessidades de inovação. Com 14 mil 
milhões de euros de volume de negócios 
e 3 mil milhões de VAB (Valor Acrescen-
tado Bruto), a indústria agro-alimentar 
em Portugal, que assegura a transforma-
ção de alimentos e bebidas, é de longe 
a indústria transformadora com maior 
contribuição para a economia nacional 
e que gera mais empregos, representan-
do 16 por cento do emprego nacional, 
o correspondente a 110 mil empregos 
directos e 500 mil empregos indirectos.

Outro factor de crescimento e de com-
petitividade, actualmente em crescente 
articulação e que é indispensável para 
que se possa partir para processos de 
internacionalização mais abrangentes 
do agro-alimentar nacional, são as ino-
vações incrementais que exigirão um 
aprofundamento da ligação das uni-
versidades, dos institutos politécnicos e 
dos organismos de I&D às reais neces-
sidades da economia. 

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE AGRO-ALIMENTARES

Balança Comercial de Agro-alimentares (Milhares de Euros)

2009 2010 2011 2012 2013 Var %a 
13/09 (%)

Var %b 
13/12

Saídas 3.607.066 3.996.697 4.519.096 4.806.617 5.121.872 9,2 6,6

Entradas 7.556.418 8.076.472 8.719.032 8.517.570 8.909.243 4,3 4,6

Saldo -3.949.352 -4.079.775 -4.199.937 -3.710.953 -3.787.371 -- --

Quota dos Agro-alimentares no Comércio Internacional de Portugal (% Total)

2009 2010 2011 2012 2013

Saídas 11,38 10,72 10,55 10,62 10,82

Entradas 14,71 13,77 14,72 15,17 15,74

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Tendo registado em 2013 um crescimen-
to de 9 por cento face ao ano anterior 
e representando igualmente cerca de 9 
por cento do total das exportações da 
indústria transformadora, o sector agro-
alimentar assume elevada importância 
estratégica pelo seu impacto directo e in-
directo na economia. Assim, a evolução 
do comércio internacional do sector, no 
período 2009-2013, cresceu a um ritmo 
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Este sector tem apresentado um de-
sempenho positivo face ao total da 
economia, criando riqueza e emprego 
e contribuindo activamente para as 
exportações nacionais. Correspondeu, 
em 2012, a 6,2 por cento do Produto 
Interno Bruto (8,9 mil milhões de eu-
ros), a 15,3 por cento das exportações 
(9,8 mil milhões de euros) e a 13,6 por 
cento do emprego (663 mil pessoas, 
com 9,3 por cento do emprego na 
agricultura e 2,3 por cento na indústria 
alimentar, bebidas e tabaco). 

A evolução do comércio internacional do 
sector, no período 2009-2013 (dados do 
INE), teve uma evolução similar ao do res-
to da economia, mas crescendo a um rit-
mo superior e registando um crescimento 
médio anual, em valor, mais acentuado 
nas exportações (7,8 por cento de 2012 
para 2013) do que nas importações (4,3 
por cento). Tem-se verificado uma ten-
dência de queda no défice comercial da 
agricultura e indústrias agro-alimentares 
e uma tendência de aumento do exce-
dente das indústrias florestais.

Restringindo-me ao sector agro-alimen-
tar (incluindo as pescas), no período 
2009-2013, o peso médio das exporta-
ções agro-alimentares nas exportações 
do total da economia foi de 12 por cen-
to, face a 15 por cento nas importações.

Ministério da Agricultura e do Mar
Gabinete de Planeamento e Políticas – GPP

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SECTOR 
AGRO-ALIMENTAR
>  POR EDUARDO DINIZ, DIRECTOR-GERAL DO GABINETE DE PLANEAMENTO E POLÍTICAS  

E ADMINISTRAÇÃO GERAL (GPP)

O sector agroflorestal e das pescas nacional, pela diversidade e condições específicas 
dos nossos territórios, inclui um conjunto de actividades geradoras de cadeias de 
valor, como a floresta e os seus produtos e uma gama bastante diversificada de 
produções agrícolas e agro-alimentares, que cumprem um papel primordial na 
produção de bens transacionáveis, de qualidade e de segurança reconhecidas.

O sector agro-alimentar português ex-
porta uma vasta gama de produtos, 
em resultado de uma modernização e 
investimento da produção, e no crescen-
te estabelecimento de sólidas ligações 
com a indústria transformadora, a qual 
tem, por sua vez, sido também apta para 
atender às necessidades de moderniza-
ção e inovação. É de realçar o comporta-
mento extremamente positivo por parte 
das indústrias alimentares e bebidas, que 
geram cerca de 55 por cento do Valor 
Acrescentado Bruto da cadeia de valor. 

Apresenta um portfólio diferenciado de 
produtos, onde se destacam os vinhos, 
as frutas, os hortícolas, o azeite, o con-
centrado de tomate e os lacticínios, 
revelando uma dinâmica ímpar com 
produtos de excelência.

No caso das frutas e hortícolas, Portugal 
apresenta hoje uma dinâmica renovada, 
em grande parte pela maior orientação 
para o mercado e pelo empreendedo-
rismo dos empresários agrícolas (técni-
cas de eficiência produtiva, conservação 
e logística) e pelo desenvolvimento de 
produtos de maior valor acrescentado 
(produtos IV e V gamas). Em 2013, a 
quota de produção nacional que se des-
tinou ao mercado externo aproximou-se 
dos 982,83 milhões de euros, com a 
pêra rocha e o transformado de tomate 

“O sector agro-alimentar 

português exporta uma 

vasta gama de produtos, 

em resultado de uma 

modernização e investimento 

da produção, e no crescente 

estabelecimento de sólidas 

ligações com a indústria 

transformadora, a qual tem, 

por sua vez, sido também apta 

para atender às necessidades 

de modernização e inovação.”
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a apresentarem uma estratégia consoli-
dada e de sucesso, incluindo nos merca-
dos dos países terceiros. 

Crucial tem sido a aposta da agricultu-
ra portuguesa como fonte preferencial 
de matéria-prima da indústria alimen-
tar. Existem empresas inovadoras, com 
elevado grau de conhecimento técni-
co e de especialização tecnológica de 

produção, algumas das quais com di-
nâmicas de internacionalização muito 
relevantes. Note-se, por exemplo, o au-
mento dos produtos à base de prepa-
rados de fruta (para iogurtes, gelados, 
pastelaria e bebidas), a introdução de 
tecnologias de ponta no regadio com 
repercussões ao nível do acréscimo de 
produtividade de culturas, como o oli-
val, tomate e milho. 

No caso do azeite, as exportações 
têm aumentado desde 2000 de for-
ma exponencial (200 por cento), com 
especial destaque para as exportações 
de azeite virgem extra (em 2013, 344 
milhões de euros) tendo, em conse-
quência, a balança comercial atingin-
do, pela primeira vez, em 2011, um 
saldo positivo (29 milhões de euros), 
factor que se explica com a tendência 
progressiva de substituição das impor-
tações pela produção de origem na-
cional, resultante do investimento em 
novos olivais.

No caso do vinho, uma estratégia de 
promoção e comercialização muito 
consolidada ao longo da última de-
zena de anos, desenvolvida por ope-
radores preparados para intervir com 
maior eficácia no mercado global, 
tem permitido uma diversificação de 
mercados e um crescimento do va-
lor das vendas para esses mercados. 
Portugal ocupa a décima posição 
no ranking mundial de exportadores 
de vinho, e as exportações de vinho 
representaram em 2013 cerca de 
724,74 milhões de euros.

Nestes sectores do azeite e do vinho 
são recorrentes os prémios de reconhe-
cimento internacional a produtores ao 
longo de todo o território nacional.

O novo ciclo de apoios ao sector para o 
período de 2014-2020, nomeadamente 
em termos de política agrícola comum, 
mas também da política regional irão 
dar continuidade aos apoios ao investi-
mento, que têm merecido neste sector 
uma procura que suplanta os recursos 
disponíveis fruto do empreendedorismo 
e confiança dos agentes do sector. É de 
salientar a necessidade de continuar 
processo de intensificação quer da con-
centração da oferta, do reforço das or-
ganizações de produtores e das ligações 
entre a indústria alimentar e a agricul-
tura, quer de cooperação e coordena-
ção entre os vários parceiros da cadeia 
de valor, com o foco no consumidor e 
na necessidade de fornecer produtos de 
qualidade, seguros e saudáveis. 

O regadio é e tem sido, também, um 
elemento determinante para a altera-
ção do paradigma de produtividade e 
competitividade.

Principais produtos agrícolas  
e agroalimentares exportados  
(média 2011-2013) em M€

Principais destinos das exportações de 
produtos agrícolas e agroalimentares 
(média 2011-2013) em M€

 Bebidas, líquidos alcoólicos 21%

 Peixes e crustáceos 11%

 Gorduras e óleos animais ou vegetais 9%

 Tabaco 8%

 Preparações de produtos vegetais 7%

 Leite e laticínios; ovos; mel, etc. 6%

 Frutas 6%

 Preparações de carnes, peixes, etc. 5%

 Preparações à base de cereais 5%

 Produtos hortícolas 4%

 Outros 18%

 Espanha 37%

 Angola 13%

 França 9%

 Brasil 6%

 Reino Unido 5%

 Itália 4%

 Países Baixos 3%

 Alemanha 3%

 Bélgica 2%

 Estados Unidos 2%

 Outros 16%
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As prioridades estratégicas 
de uma política de 
internacionalização 
A extensão da cadeia produtiva, que se 
inicia na produção de matérias-primas 
base, passando por vários níveis de 
transformação industrial e etapas de 
comercialização, até chegar ao consu-
midor final, confere ao agro-alimentar 
uma especificidade sectorial que acon-
selha a definir uma estratégia própria.

As políticas de internacionalização pas-
sam pelo desenvolvimento de três facto-
res essenciais para a expansão do sector 
agro-alimentar nacional: inovação para 
um crescimento sustentável; melhor 
orientação para a exportação em merca-
dos-alvo; criação de condições de atracti-
vidade para o investimento das empresas 
nacionais em territórios internacionais.

Considerando esta especificidade e 
a importância que assume a inter-
nacionalização no desenvolvimento 
económico do sector agro-alimentar, 
o Ministério da Agricultura e do Mar 
tem vindo a desenvolver iniciativas 
que pretendem estimular e capacitar 
os agentes económicos no acesso aos 
mercados internacionais e na melhoria 
das condições de actuação nesses mer-
cados. Este trabalho tem vindo a ser 
desenvolvido em estreita cooperação 
com as organizações e empresas do 
sector e resultou no desenvolvimento 
de dois projectos relevantes.

Um dos projectos visou a definição de 
uma Estratégia para a Internacionaliza-
ção do Sector Agro-alimentar, através 
da qual definiu as linhas de orientação 

para actuação futura, em termos de 
prioridades, metas e objectivos e ins-
trumentos de apoio. Este trabalho tem 
em vista o período de programação 
2014-2020, e conta com o novo mode-
lo de governação e a articulação entre 
os programas de incentivo associados 
aos diversos fundos europeus.

O outro diz respeito à criação da plata-
forma eletrónica GlobalAgriMar (www.
gpp.pt/GlobalAgriMar/), através da qual 
é disponibilizado às empresas que expor-
tam ou queiram exportar, um conjunto 
vasto de informação sobre os mercados e 
os seus perfis, bem como guias de orien-
tação para resolução de problemas junto 
dos diferentes organismos competentes 
da administração pública. Esta platafor-
ma incorpora uma ferramenta, trabalha-
da em inglês, que permite a disponibili-
zação, a compradores externos, de um 
conjunto de informação sobre produtos 
e empresas alvo prioritários para exporta-
ção, constituindo uma base importante 
em matéria de oportunidades e de poten-
cial de exportação das nossas empresas.

Os elementos essenciais  
de uma política  
de internacionalização  
A implementação da estratégia de in-
ternacionalização definida para o sec-
tor e o seu sucesso baseiam-se em três 
pilares fundamentais:

•  Acompanhamento da estratégia, 
através da harmonização e gestão 
de iniciativas e acções colectivas, da 
gestão de informações de mercado, e 
da observação, monitorização e ava-
liação de resultados.

•  Financiamento da estratégia, com 
uma maior integração na utilização 
dos diferentes fundos estruturais (FE-
ADER, FEDER, FSE, FEP), no âmbito 
do Acordo de Parceria do Quadro Es-
tratégico Comum.

•  Existência de uma Plataforma de Infor-
mação e Desenvolvimento Tecnológico 
que visa a partilha de conhecimento 
(em matéria de inovação, marketing, 
organização e gestão), optimização de 
projectos e resultados, obtenção de in-
formações sobre mercados, criação de 
novas áreas de trabalho, promoção e 
inovação e desenvolvimento de con-
tactos comerciais. A plataforma GLO-
BALAGRIMAR faz parte deste proces-
so de apoio à internacionalização das 
empresas dos sectores agrícola, agro-
alimentar, das pescas e das florestas.

Em síntese, as políticas do sector, no 
domínio da internacionalização, visam 
não só a consolidação e valorização da 
gama de produtos da agricultura onde 
existem vantagens competitivas, mas 
igualmente a expansão do portefólio 
de produtos em áreas claramente vo-
cacionadas para a produção agrícola, 
como é o caso do Alqueva. 

Gabinete  
de Planeamento 
e Políticas
Ministério da 
Agricultura e do Mar
Rua Padre António Vieira, 1
1099-073 Lisboa
Tel.: +351 213 819 314 – ext. 1786
Fax: +351 213 860 952 

www.gpp.pt 

http://www.gpp.pt/GlobalAgriMar/
http://www.gpp.pt/GlobalAgriMar/
http://www.gpp.pt
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O sector agro-alimentar assume ele-
vada importância estratégica pelo 
seu impacto directo e indirecto na 
economia, sendo a indústria de bens 
transacionáveis que mais contribui 
para o VAB nacional e aquela que tem 
demonstrado um dos melhores de-
sempenhos ao nível das exportações, 
registando em 2013 um crescimento 
de 9 por cento face ao ano anterior e 
representando igualmente cerca de 9 
por cento do total das exportações da 
indústria transformadora.

Tem igualmente um impacto elevado 
noutros sectores da economia portu-
guesa, com destaque para os que se 
situam a montante da cadeia de valor. 
A média ponderada da percentagem de 
produção agrícola (agropecuária e pes-
cas) que se destina à indústria transfor-
madora ronda os 65 por cento, o que 

INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR 
MOTOR DE DESENVOLVIMENTO  
DA ECONOMIA NACIONAL
>POR PEDRO QUEIROZ, DIRECTOR-GERAL DA FIPA

Falar da indústria portuguesa agro-alimentar é muito mais do que referir um actor 
isolado, é olhar para uma cadeia de valor, cada vez mais complexa e diversificada, que 
representa hoje um dos pilares de sustentação da economia nacional, e lidar com a 
principal parceira de milhões de consumidores.

resulta num contributo indirecto de cer-
ca de 4,5 mil milhões de euros e cerca 
de 300 mil postos de trabalho, acompa-
nhado de uma importância superior no 

desenvolvimento do tecido empresarial 
e na criação de emprego nas zonas mais 
desfavorecidas do país, representando 
cerca de 20 por cento dos postos de tra-
balho criados na produção primária na 
região do Alentejo.

Importa assim identificar um conjunto de 
oportunidades que rodeiam esta indús-
tria e que só serão bem aproveitadas com 
o reforço das relações entre a indústria, a 
agricultura, a distribuição e as entidades 
do sistema científico e tecnológico. 

Apesar da evolução positiva dos últi-
mos dois anos, Portugal apresenta ain-
da um défice significativo da sua balan-
ça comercial agro-alimentar. Este facto 
cria, sem dúvida, a necessidade de se 
aproveitar melhor as áreas cultiváveis, 
desenhando uma estratégia de parce-
rias sustentáveis ao longo da cadeia de 

“Existem vários desafios 
a ultrapassar para que se 
possa partir para processos 
de internacionalização mais 
abrangentes, que no caso 
do sector agro-alimentar 
tenderão a ter como base 
inovações incrementais e 
exigirão um aprofundamento 
da ligação das universidades, 
dos institutos politécnicos e 
dos organismos de I&D às reais 
necessidades da economia.”



DESTAQUE

// Fevereiro 14 // Portugalglobal16

Este caminho vai muito além do posi-
cionamento individual das organiza-
ções, comportando a necessidade, cada 
vez mais acentuada, da construção de 
redes de abastecimento sólidas que 
conduzam a um reforço e moderniza-
ção da cadeia de valor, pese embora a 
sua complexidade que se reflecte num 
conjunto de interacções bidireccionais 
entre “o prado e o prato” e que assen-
ta num jogo de forças desequilibrado 
entre produtores e distribuidores.

A opção de entrada em mercados cul-
turalmente diferentes terá que ter por 
base inovações que estejam de acordo, 
em simultâneo, com as políticas e a 
regulamentação locais e da União Eu-
ropeia, que garantam a segurança ali-
mentar e que permitam ir ao encontro 

Contudo, os recursos colocados ao servi-
ço da investigação pública têm sido prin-
cipalmente focados na criação de novos 
conhecimentos e na sua divulgação atra-
vés de publicações científicas, tendo sido 
dada menor relevância à transferência de 
conhecimento e à conversão dos resulta-
dos científicos em soluções com poten-
cial para utilização por parte da indústria. 

Este é um cenário que enquadra não só 
Portugal mas muitos países da Europa 
e será um dos principais factores que 
estão a levar à perda na nossa compe-
titividade, não só face a economias de-
senvolvidas como as dos EUA e do Ja-
pão mas também quando em confronto 
com várias economias emergentes, 
onde os aspectos da comercialização 
dos resultados da investigação são tidos 

ao mesmo nível de importância da sua 
disseminação na comunidade científica. 

Existem assim vários desafios a ultra-
passar para que se possa partir para 
processos de internacionalização mais 
abrangentes, que no caso do sector 
agro-alimentar tenderão a ter como 
base inovações incrementais e exigirão 
um aprofundamento da ligação das 
universidades, dos institutos politécni-
cos e dos organismos de I&D às reais 
necessidades da economia.

Os ingredientes para o sucesso são 
diversos e complexos e é certo que 
estamos hoje cada vez mais depen-
dentes de factores extrínsecos e da 
volatilidade internacional, no entanto, 
a reconstrução da economia terá obri-
gatoriamente que passar pela dinami-
zação do nosso potencial industrial e 
da produção nacional.

Este é também o grande desafio que 
a FIPA – Federação das Indústrias Por-
tuguesas Agro-Alimentares pretende 
abraçar, estando consciente de que o 
debate terá que ser dinamizado ao ní-
vel de toda a cadeia de valor e de que 
só num verdadeiro espírito de parcerias 
será possível desenhar um futuro mais 
promissor para o sector e para o país.

Ao longo dos seus 27 anos de existên-
cia, a FIPA tornou-se, de forma incon-
testada, a principal interlocutora do 
sector, comunicando e defendendo a 
visão das suas associadas em relação 
aos principais temas que afectam as 
nossas empresas e cumprindo com o 
grande objectivo de se assumir como 
parceira activa junto do Governo, dos 
parceiros institucionais e dos consu-
midores. Vamos continuar a crescer 
ao lado de uma indústria cada vez 
mais estratégica! 

FIPA
Federação das Indústrias  
Portuguesas Agro-Alimentares

Rua da Junqueira, 39
Edifício Rosa - 1º Piso
1300-307 Lisboa 
Tel.: +351 217 938 671/3/9
Fax: +351 217 938 537 

info@fipa.pt 

www.fipa.pt 

abastecimento que permitam reforçar 
o elo entre uma produção primária 
mais especializada – e com a necessária 
dimensão – e a transformação.

Por outro lado, os números da expor-
tação mostram que as empresas nacio-
nais estão cada vez mais viradas para 
os mercados externos, o que deve ace-
lerar as estratégias de diversificação, 
procurando novos mercados nome-
adamente junto das novas potências 
económicas. É com uma verdadeira 
ambição que devemos criar condições 
para a internacionalização da nossa in-
dústria agro-alimentar, promovendo ao 
máximo as sinergias, trabalhando para 
a identificação das oportunidades e a 
capacitação das empresas.

das necessidades gerais, das expectati-
vas e das atitudes específicas dos “no-
vos” consumidores. 

Debate-se assim, hoje e cada vez mais, 
o reforço de um triângulo operacional 
que envolve a necessária dinâmica entre 
o sistema de ensino, o sistema de inves-
tigação e as empresas. Creio que reside 
aqui muito do potencial de retoma da 
nossa economia e da conquista de novos 
mercados. O investimento que é feito na 
investigação deve trazer benefícios claros 
para a sociedade, pela via do aumen-
to do conhecimento, pela melhoria de 
atributos associados a novos produtos e 
serviços, pela criação de postos de traba-
lho mais qualificados e pela contribuição 
para a competitividade das empresas.

mailto:info@fipa.pt
http://www.fipa.pt/
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A PortugalFoods foi fundada, em finais 
de 2008, por empresas com relevância 
na fileira agro-alimentar, e por entida-
des do sistema científico e tecnológico 
nacional assim como entidades regio-
nais e nacionais que representam os vá-
rios subsectores que compõem o sector 
agro-alimentar português. Em 2009 foi 
reconhecida pelo Ministério da Econo-
mia como Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Agro-alimentar.

Os órgãos sociais são constituídos maiori-
tariamente por empresas e entidades do 
sistema científico e tecnológico nacional, 
sendo o Conselho de Administração for-
mado por cinco empresas e duas entida-
des do sistema científico. Toda a activida-
de é desenvolvida por uma equipa opera-
cional constituída por seis elementos da 

PORTUGALFOODS 
INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE  
AGRO-ALIMENTARES NOS MERCADOS
>POR AMÂNDIO SANTOS, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTUGALFOODS

A marca PortugalFoods é a marca “umbrella” do sector agro-alimentar português 
promovida pelo Pólo de Competitividade e Tecnologia Agro-alimentar. Promove 
Portugal, os seus produtos, as suas marcas e as suas empresas numa estratégia de 
inovação, competitividade e exportação.

área do knowledge e do market e dirigida 
por Ondina Afonso, Directora Executiva. 

Funciona como uma plataforma onde 
os associados estabelecem relações 

win-win, tendo como objectivo final a 
partilha de conhecimento como suporte 
à inovação, à competitividade e à inter-
nacionalização do conhecimento, dos 
produtos e das empresas portuguesas.

A PortugalFoods cresceu enquanto as-
sociação e cresceu para o sector agro-
alimentar: começou com 38 associados 
e neste momento o seu número passou 
para 100, representando já 20 por cen-
to do sector (volume de negócios) e 10 
por cento das exportações. 

Os objectivos estratégicos da associa-
ção para o triénio 2013 – 2015 são:

•  Impulsionar a aplicação prática do 
conhecimento através da promoção 
da transferência activa desse conhe-
cimento, identificando as competên-
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cias-chave nas instituições do sistema 
científico nacional e internacional, 
trabalhando-o e adaptando-o às ne-
cessidades das empresas.

•  Funcionar como um Observatório, 
produzindo estudos à medida das 
necessidades dos associados.

•  Instituir uma verdadeira mentalidade de 
Fileira, através da promoção do diálogo 
e cooperação entre os diversos actores 
(empresas, ESCN, tutelas), reforçando 
deste modo as sinergias estratégicas 
e criando vantagens competitivas que 
assegurem a sustentabilidade das em-
presas e potenciação do negócio.

•  Promover a internacionalização das 
empresas do sector agro-alimentar, 
sob a marca PortugalFoods, através 
de um suporte activo, na capacitação, 
identificação e captação de oportuni-
dades através do Business Intelligence.

Neste sentido, apresenta um plano de 
acção anual assente em duas grandes 
vertentes complementares: a inovação 
e a internacionalização.

Na vertente da inovação, promove a 
transferência de conhecimento e a arti-
culação entre empresas e entidades do 
sistema científico e tecnológico nacional 
e internacional, não só através do Obser-
vatório Internacional, como da promo-
ção de I&DT, produzido pelos investiga-
dores que fazem parte da PortugalFoods, 
e divulgação de resultados de projectos. 

O Observatório providencia informa-
ção de vigilância activa dos mercados, 
acompanhando cerca de 70, e infor-

mando os seus associados sobre as ten-
dências ao nível dos produtos alimen-
tares que vão sendo lançados a nível 
mundial, informação que pode ter uma 
abrangência mais global ou mais foca-
da num determinado mercado/catego-
ria de produto, mediante os interesses 
específicos do associado.  

Em 2013, a associação organizou a 
primeira edição da Conferência Inter-
nacional de Tecnologia Agroalimentar 
e Inovação (CITAI) & Brokerage, que 
reuniu, durante dois dias, 200 parti-
cipantes provenientes de empresas, 
produtores de conhecimento e enti-
dades governamentais. O evento visou 
promover a partilha de experiências e 
casos de sucesso entre o tecido empre-
sarial e a ciência, na perspectiva da ino-
vação agro-alimentar.  

No que respeita à vertente da interna-
cionalização, a associação promove a 
competitividade das empresas através 
do desenvolvimento de um programa 
anual de acções sob a marca-chapéu 
PortugalFoods, comunicando Portu-
gal como país produtor de excelência, 
através de uma presença forte e activa 
nos mercados internacionais. 

Dependendo das características de 
cada mercado, a estratégia de pene-
tração a adoptar passa por diferentes 
formatos, como sejam Feiras Inter-
nacionais, Missões Empresariais aos 
mercados, Acções Promocionais em 
Cadeias de Retalho Internacionais e 
Missões Inversas de Importadores/Dis-
tribuidores a Portugal.

Pólo de 
Competitividade 
Agro-Alimentar
Tecmaia - Parque de Ciência  
e Tecnologia da Maia
Rua Eng. Frederico Ulrich, nº 2650
4470-605 Moreira da Maia - Portugal
Tel.:  +351 229 408 294 

+351 229 408 201

geral@portugalfoods.org 

Nesta medida, a PortugalFoods tem 
organizado a participação conjunta de 
empresas portuguesas nos certames in-
ternacionais de referência para o sector 
agroalimentar em países como a China, 
a Rússia e os Emirados Árabes Unidos, 
para além de aumentar anualmente 
a representação conjunta portuguesa 
em feiras internacionais na Alemanha, 
França, Holanda e Espanha. 

A promoção directa dos produtos por-
tugueses em cadeias de distribuição in-
ternacionais é também um modelo de 
acção que a PortugalFoods dinamiza.  

Entre 2012 e 2013, o número de par-
ticipações de empresas portuguesas 
sob a marca-chapéu da PortugalFoods 
ultrapassou as 250. Com o intuito de 
demonstrar a capacidade exportado-
ra das nossas empresas, a qualidade 
e excelência dos seus produtos e o 
cumprimento das normas internacio-
nais de qualidade, a associação orga-
nizou, nos últimos três anos, visitas a 
Portugal dos principais importadores e 
distribuidores da Indonésia, Marrocos, 
Sérvia, Suécia, Rússia, China, Brasil, 
Andorra e Coreia do Sul.

Todas as acções de internacionaliza-
ção, financiadas pelo COMPETE, são 
suportadas com informação acerca 
dos mercados-alvo, sabendo as em-
presas, de antemão, qual o potencial 
dos seus produtos nesses mercados 
bem como as preferências dos res-
pectivos consumidores. Estas acções 
estão alinhadas com a estratégia de 
internacionalização que a Portugal-
Foods desenvolveu e que foi entregue 
ao Ministério da Agricultura e do Mar,  
e são também fruto de uma articula-
ção que se está a apoiar e a robuste-
cer entre a Agricultura, a Economia e 
os Negócios Estrangeiros. 

mailto:geral@portugalfoods.org
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Quem chega do mundo inteiro ao SISAB 
Portugal vem ao encontro de mais de 
500 empresas produtoras que são líderes 
nos seus sectores de actividade. E depa-
ra-se com alguns dos melhores vinhos, 
azeites, cervejas e sumos de fruta que ac-
tualmente são produzidos em Portugal, 
sem esquecer as conservas, o pescado, 
a carne, o fumeiro, a doçaria e mais um 
sem número de produtos e serviços que 
ano após ano vão surpreendendo cada 
vez mais o mercado internacional. 

Nascido em 1995, como projecto vi-
sionário e pioneiro, o então designado 
Salão Internacional do Vinho, do Pes-
cado e do Agro-Alimentar daria lugar, 
20 anos depois, ao SISAB Portugal que 
se impôs pela sua excelência e é hoje 
a maior feira internacional, organizada 
em Portugal, exclusivamente vocacio-
nada para as exportações portuguesas 
no sector agro-alimentar. 

A edição que agora terminou – a XIXª – 
reuniu uma vez mais os grandes impor-
tadores internacionais de mais de 110 
países para negociar exclusivamente 
produtos alimentares portugueses. 

Este ano o SISAB Portugal cotou-se 
como a maior edição de sempre, o que 
acontecendo num ano ainda marcado 
pela crise internacional e pela contrac-
ção dos mercados, mostra bem o inte-
resse e a importância do evento no con-
texto da economia mundial do sector. 

Mais do que uma feira
O SISAB Portugal nunca pretendeu ser 
uma feira igual a tantas outras onde 
apenas se vende “espaço de exposi-

SISAB PORTUGAL 
UM PROJECTO VISIONÁRIO E ÚNICO
>POR CARLOS MORAIS, CEO DO SISAB PORTUGAL

O SISAB é actualmente a maior plataforma mundial de negócios da exportação 
para o sector alimentar e de bebidas realizada anualmente para empresas, marcas e 
produtos de um só país – Portugal.

ção”. Desde a primeira hora que a nossa 
empresa, boa conhecedora do mercado 
internacional e das suas expectativas, 
pretendeu criar algo de diferente e que 
resultasse de uma estreita relação entre 

as empresas participantes e os parceiros 
internacionais que vêm a Portugal ex-
pressamente para fazer negócios. 

Ninguém viaja tantas horas de avião 
para apenas se passear por uma exposi-
ção de produtos. Sabendo isso, a orga-
nização dá como garantia aos compra-
dores que neste certame encontrarão as 
melhores empresas da sofisticada pro-
dução alimentar portuguesa, bem como 
uma plataforma para estabelecerem os 
melhores negócios e parcerias que lhes 
darão as melhores condições de conti-
nuidade no mercado internacional.

Foi este o espírito do SISAB Portugal 
desde a sua primeira edição e, apesar 
do crescimento que tem conhecido, 
tem-se sabido manter fiel a este princí-
pio. O conhecer as empresas “in loco”, 
o degustar os produtos ou o fazer visitas 
educacionais, são um pilar fundamental 
do certame, e por isso dizemos que se 
trata de um projecto pioneiro e único 
porque criou uma realidade e um mer-
cado onde praticamente nada existia. 

O SISAB Portugal é também uma feira 
diferente pelo nível de exigência que tem 
na selecção das empresas expositoras, 
pois só podem participar as empresas 
que de facto querem estar na exporta-
ção e que dêem garantias de qualidade 
e excelência dos produtos portugueses 
aos compradores internacionais.
 
O caminho teria sido mais fácil se nos 
tivéssemos limitado a incentivar as em-
presas nacionais e internacionais a terem 
mais um espaço de certame com cente-
nas de expositores, como em todas as 

“O SISAB Portugal é uma 

feira diferente pelo nível 

de exigência que tem na 

selecção das empresas 

expositoras, pois só podem 

participar as empresas 

que de facto querem 

estar na exportação e 

que dêem garantias de 

qualidade e excelência 

dos produtos portugueses 

aos compradores 

internacionais.”
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outras feiras. Mas nunca foi essa a op-
ção do SISAB Portugal, que se assumiu 
sempre como uma porta de saída para as 
empresas portuguesas que de facto têm 
vocação e condições para exportar. 

Por outro lado, quem vem ao certame 
tem a garantia da organização de que 
vai conhecer em directo a excelência 
dos produtos e empresas portugue-
ses do agro-alimentar, e as melhores 
oportunidades de fazer bons negócios. 
Outro aspecto muito importante é que 
aqui fazem-se negócios “cara-a-cara”, 
pois todos os decisores das empresas 
passam pelo SISAB Portugal ao longo 
dos três dias, tendo os compradores a 
oportunidade de negociar com as em-
presas ao mais alto nível. 

As refeições são outro ponto alto do 
SISAB, pois todos os ingredientes são 
oferecidos pelas empresas produtoras 
para degustação, fazendo assim das di-
versas refeições uma grande “montra 
gastronómica”, na qual o comprador 
internacional pode desde logo avaliar a 
qualidade e potencialidade dos produ-
tos que vai negociar.

Neste sentido, estamos certos do cami-
nho que escolhemos. Este tem garan-
tido que ano após ano contemos com 
cada vez mais compradores internacio-

nais, provenientes de uma crescente 
diversidade de países, os quais tornam 
obrigatória a sua vinda a este certame, 
pois sabem que nele encontram uma 
selecção das melhores empresas e pro-
dutos portugueses. 

Mundiventos
 
Av. Elias Garcia 57 - 7º,  
1049-017 LISBOA – PORTUGAL 
Tel.: +351 217 957 671/2/3/4 
Fax: +351 217 957 665 

sisab@sisab.org 

e estrangeiras com interesse acrescido 
nos produtos e marcas portuguesas. 

É pois fundamental que haja cada vez 
mais “Portugal no mundo”, tendo-nos 
mostrado o aumento do espaço de expo-
sição deste ano como as empresas nacio-
nais estão a responder cada vez mais tan-
to em qualidade como em quantidade. 

Não é por acaso que o Governo por-
tuguês ainda recentemente referia que 
este sector e a floresta já valiam 20 por 
cento das exportações portuguesas, 
afirmando mesmo que esses sectores 
são um tesouro que se deve cuidar, po-
tenciar e maximizar. 

É que mesmo em crise este sector cres-
ceu 7,8 por cento em 2013, segundo 
os números apresentados pela Ministra 
da Agricultura na edição deste ano do 
certame, o que mostra bem a vitalida-
de destes empresários e a importância 
do SISAB Portugal para a economia 
portuguesa através da exportação e da 
descoberta de novos mercados. 

“Acreditamos que estamos 

a dar um importante e 

decisivo passo no processo 

de internacionalização 

dos produtos alimentares 

portugueses, ao mesmo 

tempo que estamos a 

modificar conceitos e formas 

de estar no mercado.”

Desta forma acreditamos que estamos 
a dar um importante e decisivo pas-
so no processo de internacionalização 
dos produtos alimentares portugue-
ses, ao mesmo tempo que estamos a 
modificar conceitos e formas de estar 
no mercado. 

Nesta medida, o SISAB Portugal foi 
sempre pioneiro no aproveitamento 
das potencialidades do mercado das 
exportações, alargando a base de con-
tactos entre as empresas portuguesas 

mailto:sisab@sisab.org
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O AGRO-ALIMENTAR EXPORTADOR
A aposta no mercado internacional tem sido uma das estratégias para que algumas 
empresas do agro-alimentar português continuem a crescer, numa altura em que o 
mercado interno enfrenta ainda o abrandamento económico. Alguns casos de sucesso.

CEREALIS
Tendo a sua origem em 1919, o Gru-
po Cerealis é especializado em pro-
dutos derivados da transformação de 
cereais. Em 2013 a empresa facturou 
mais de 200 milhões de euros, repre-
sentando as vendas para os merca-
dos externos 12 por cento do volu-
me de negócios, valor que tem vindo 
sempre a crescer. Fornece as princi-

pais cadeias de distribuição mundiais e 
está presente nos cinco continentes e 
em 33 países. É o 2º maior fabricante 
de massas da Península Ibérica e é líder 
nos mercados das massas alimentícias 
e das farinhas industriais, complemen-
tando ainda a sua gama com bolachas, 
cereais de pequeno-almoço e farinhas 
culinárias. Além das fábricas em Portu-
gal, conta com uma fábrica na Repú-
blica Checa, estratégica para o cresci-

mento e expansão do negócio nos 
mercados do Centro da Europa. 

FRULACT
A Frulact nasceu em 1987. Em finais 
de 2013 o volume de negócios foi 
superior aos 100 milhões de euros, 
45 milhões dos quais produzidos 
em Portugal e, destes, exportados 
95 por cento. A Frulact é um grupo 
empresarial do sector das agro-in-

LUIS VICENTE 
O grupo Luis Vicente, que está em 
actividade há meio século na horto-
fruticultura, é hoje um dos maiores 
players do mercado português, mo-
vimentando anualmente cerca de 40 
mil toneladas de fruta. Facturou 60 
milhões de euros em 2013, 60 por 

cento dos quais na exportação para os 
cinco continentes. A estratégia de ex-
portação traçada para o médio prazo 
inclui a diversificação de destinos de 
exportação para a fruta portuguesa. 
São os casos de alguns países do Mé-
dio Oriente, do Norte de Africa e da 
América Latina (Colômbia, Venezuela, 
Costa Rica, Argentina), onde a empre-

sa considera haver grande potencial 
para aumentar vendas.

RAMIREZ
Constituída em 1853, em Vila Real de 
Santo António. Cinco gerações depois, 
a Ramirez permanece como uma das 
marcas mais antigas do mundo a ope-
rar no mercado. Com uma facturação 
de 30 milhões/ano, exporta 64 por 
cento da produção. Com unidades em 
Leça da Palmeira e Peniche, a conser-

veira vende por ano, em 50 mercados, 

45 milhões de latas, distribuídas pelas 

suas 14 marcas, algumas das quais cria-

das para mercados específicos como o 
árabe ou do Benelux. China e Japão 
são os novos mercados de exportação 
da Ramirez, adaptando os sabores 
às tradições locais. Para fazer face às 
encomendas do estrangeiro, a conser-
veira Ramirez quer avançar com uma 
nova fábrica robotizada, num investi-
mento de 16 milhões de euros. O ob-
jectivo é duplicar a capacidade actual.  

pal é a da indústria de preparados 
de fruta para as indústrias alimenta-
res, sendo uma das cinco principais 
empresas europeias. O portefólio 
de produtos inclui aplicações para 
as indústrias de lácteos, gelados, 
pastelaria, sumos e bebidas. Serve 
directamente os maiores clientes e 
marcas mundiais.

dústrias frutícolas, tendo por objectivo 
globalizar-se. A sua actividade princi-
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SOVENA 
Passou de uma marca regional, há 
poucas décadas, para as marcas de 
azeite líderes no mercado. Além do 
mercado interno, os mercados do 
leste europeu, da Índia e da China 
são as apostas de internacionali-
zação dos azeites Sovena no cur-
to prazo. A empresa fechou o ano 

passado com vendas superiores a mil 
milhões de euros e com o mercado 
externo a representar 75 por cento 
dos negócios. A inovação tem levado 
a surpreender e a cativar um número 
cada vez maior de consumidores, ten-
do desde 2000 lançado mais de 10 
novos azeites, entre os quis os azeites 
aromatizados e o primeiro azeite bio-
lógico para mass market. 

VINIPORTUGAL

VITACRESS 
A Vitacress Portugal centra a sua ac-
tividade na produção, exploração, la-
vagem e embalamento de produtos 
hortícolas lavados e prontos a consu-
mir. Em 2012 o volume de negócios 
da Vitacress atingiu os 23,2 milhões 
de euros, sendo que 40 por cento do 
total da sua produção em Portugal 
destinou-se à exportação, nomeada-
mente para marcas como o El Corte 
Inglês, a Marks & Spencer, Makro ou 

VIVEIROS 
MONTEROSA
Dedica-se, desde 1972, à produção 
de flores e plantas ornamentais, com 
origem no Algarve, que se vendem 
um pouco por toda a Europa. A fac-
turação anual da empresa ronda os 5 
milhões de euros. A produção para 
fora do país está a crescer, embora 
a maior parte da produção se desti-

A ViniPortugal foi constituída em 
1996 e é o organismo responsável 
pela promoção dos vinhos nos mer-
cados interno e externo, prevendo 
exportar mais de mil milhões de euros 
em 2014. A Viniportugal, encarregue 
da promoção dos vinhos portugue-
ses, prevê 25 milhões de euros de 
volume de vendas até 2014. A marca 
“Wines of Portugal” continuará pre-
sente de forma consistente em qua-
tro continentes e 10 mercados estra-
tégicos. Sendo fiéis a um património 
de mais de 250 castas autóctones, os 

vinhos portugueses são capazes de 
proporcionar uma experiencia úni-
ca, pelo modo como tiram partido 
da diversidade de terroirs e castas 
portuguesas, quer pelas técnicas 
e pessoas que os elaboram. Actu-
almente, os principais mercados 
de exportação do vinho português 
são Angola, França, Reino Unido, 
EUA, Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Canadá, Brasil, seguidos da Suíça, 
Espanha, Suécia, Polónia, China e 
Dinamarca.

ne ao mercado nacional. Cerca de 40 
por cento é exportada para países eu-
ropeus como a França. Holanda e Ale-
manha. Com a quebra das vendas no 
mercado nacional, a empresa tem feito 
uma maior aposta na exportação. Tem 
apostado na inovação e diversificação 
de espécies, e diversificação do negó-
cio, sendo que actualmente produz 
azeite de extrema qualidade, um pro-
duto gourmet especialmente pensado 
para o mercado internacional. 

Carrefour. Em Portugal, a Vitacress 
possui uma quota de mercado de 42 
por cento, fornecendo as principais 
cadeias de supermercados e tendo 
uma parceria com a McDonald’s Por-
tugal. A unidade da multinacional 
portuguesa de saladas, que assume 
responsabilidades a nível ibérico, foi 
distinguida na categoria “Grandes 
Empresas Agrícolas/ Florestais/ Agro-
industriais”, e recebeu uma menção 
honrosa no “Prémio Agricultura 
2013”, iniciativa do BPI, do “CM” e 
“Jornal de Negócios”.



http://www.nerlei.pt
http://www.nerlei.pt
mailto:internacional@nerlei.pt
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EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
CRESCEM 5,7 POR CENTO EM 2013
As exportações portuguesas de bens e serviços ascenderam a 68,2 mil milhões de euros 
em 2013, valor que constitui o melhor registo de sempre e revela um crescimento 
nominal de 5,7 por cento em relação a 2012. Os dados confirmam que as exportações 
nacionais foram, pelo quarto ano consecutivo, o principal motor da economia 
portuguesa, alcançando um peso no PIB de 41 por cento, aproximadamente.

De acordo com a primeira versão global 
de números do Banco de Portugal (que 
agrega dados das Exportações de Bens e 
Serviços para o total do ano), os bens re-
presentaram 69,9 por cento das nossas 
exportações totais em 2013, registando 
uma variação de 4,9 por cento* face 
ao ano anterior. Os serviços represen-
taram 30,1 por cento das exportações, 
crescendo 7,7 por cento e contribuindo 
com 2,3 pontos percentuais para o cres-
cimento total, o equivalente a uma par-
ticipação de 39,8 por cento no aumento 
das vendas externas.

As vendas para a União Europeia au-
mentaram 5,0 por cento e para os paí-
ses extracomunitários 7,2 por cento, 

representando estes últimos 31,0 por 
cento das nossas vendas totais ao ex-
terior e um contributo de 2,2 pontos 
percentuais para o crescimento global, 
o que significa que 38,8 por cento do 
aumento das exportações teve origem 
nos mercados extra UE.

Espanha foi o principal cliente de Por-
tugal, com uma quota de 20,0 por 
cento, seguindo-se França, Alemanha 
e Reino Unido, com quotas de 12,4 por 
cento, 11,0 por cento e 8,3 por cento, 
respetivamente. Angola e EUA foram 
quinto e sexto clientes e principais ex-
tracomunitários, com 6,6 por cento e 
4,7 por cento, respectivamente. Nos 
15 principais mercados de exportação, 
sete são extracomunitários.

De referir que, em 2013, de acordo 
com dados do INE, o universo de em-
presas portuguesas exportadoras de 
bens ascendeu a 22.685, que compara 
com 17.799 em 2010.

Em 2013, as exportações, com um au-
mento em valor de 3,7 mil milhões de 
euros, foram a rubrica que mais con-
tribuiu para o ajustamento positivo de 
3,0 mil milhões de euros do saldo co-
mercial, tendo Portugal registado, no 
ano passado, um coeficiente de cober-
tura das exportações pelas importações 
de 104,4%, que representa um exce-
dente comercial de 2,8 mil milhões de 
euros, o primeiro desde 1943.

*De acordo com a metodologia do INE, a taxa de variação 
foi de 4,6 por cento.

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DE BENS E SERVIÇOS (MIL MEUR)

2009 Jan/Dez 2010 Jan/Dez 2011 Jan/Dez 2012 Jan/Dez 2013 Jan/Dez

Fonte: Banco de Portugal
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EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 2010 - 2013 (% TOTAL)

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 2010 - 2013 (% TOTAL)

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 2010 - 2013 (% TOTAL)

Fonte: Banco de Portugal

Fonte: Banco de Portugal

Fonte: Banco de Portugal
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A SPAL – Porcelanas de Alcobaça nas-
ceu em 1965 da visão de três empresas 
de cerâmica da região: a Elias & Paiva, 
a Olaria de Alcobaça e a Raul Da Ber-
narda & Filhos. A empresa evidenciou 
desde muito cedo a sua vocação ex-
portadora bem como a sua permanen-
te preocupação com o design – foi a 
primeira empresa da indústria cerâmica 
a promover um concurso de design no 
nosso país, cinco anos apenas após a 
sua fundação (1970).

Integrada, desde 2010, no grupo Cup 
& Saucer – uma empresa dedicada à 
produção de chávenas e pires de café 
que tem como core target os torrefac-
tores de café – a SPAL investiu então 
um milhão de euros na compra de um 
novo forno que lhe permitiu aumentar 
a capacidade industrial instalada.

Reconhecida pela qualidade e design das suas porcelanas, a SPAL exporta para 
mais de 30 países, vendendo para conceituadas marcas e distribuidores nacionais 
e estrangeiros, além de uma firme presença no sector hoteleiro. É objectivo da 
empresa de Alcobaça aumentar a exportação que, actualmente, representa 60 por 
cento das suas vendas.

SPAL
PORCELANAS DE ALCOBAÇA  
PARA O MUNDO

Com uma superfície total de 120.000 
m2 e uma área industrial de 64.000 m2, 
a empresa tem hoje em dia uma capaci-
dade de produção anual de 18 milhões 
de peças e conta com 470 trabalhado-
res. Em 2013 obteve uma facturação de 
aproximadamente 13 milhões de euros.

A exportação é responsável por 60 por 
cento do volume de vendas da empre-
sa, que está presente em cerca de 30 
países, sendo os Estados Unidos, Rei-
no Unido, Itália, Dinamarca, Espanha, 
Canadá, África do Sul, França, Chile, e 
México os principais mercados de des-
tino das porcelanas da SPAL.

Segundo fonte da SPAL, a empresa 
aposta no aumento da exportação e na 
diversificação de mercados, tendo em 
conta que a actual conjuntura exige 

uma nova dinâmica por parte das orga-
nizações, designadamente uma maior 
capacidade de leitura do mercado e 
rapidez de reacção. Assim, para além 
dos mercados tradicionais com os quais 
mantém vínculos de várias décadas, a 
SPAL direccionou o seu esforço comer-
cial na identificação de oportunidades 
em novos mercados e os resultados 
começam a surgir: reforço da presença 
na Rússia e novos distribuidores para o 
segmento de hotelaria no Reino Unido, 
Noruega, Dinamarca e na Coreia.

O reforço no mercado russo é feito 
através da The Ounce, que, com uma 
existência de mais de 10 anos, tem ac-
tualmente uma rede de 100 boutiques 
do melhor chá e café na Rússia e países 
limítrofes. Uma curiosidade relativa-
mente a este cliente é ter seleccionado, 
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entre outras colecções do portefólio da 
marca, a colecção Fernando Pessoa, re-
alça a mesma fonte.

No Reino Unido, Coreia, Dinamarca 
e na Noruega, a SPAL está a traba-
lhar com distribuidores – a Neville UK, 
DOCHT International, HW Larsen e a 
2080, respectivamente – que têm uma 
forte componente em hotelaria e co-
mercializam as melhores marcas inter-
nacionais. Para a empresa de Alcobaça, 
estas novas conquistas reconhecem 
igualmente a aposta estratégica que a 
SPAL fez no crescimento do segmento 
de hotelaria a nível internacional.

Além da aposta em novos mercados, 
a SPAL reforçou ainda a sua presença 
no Reino Unido através da colocação 
de produto na cadeia retalhista Tesco. 
Presente actualmente em 12 mercados, 
a britânica Tesco conta com mais de 
2.000 lojas, a grande maioria no Reino 
Unido, sendo um dos maiores retalhis-
tas a nível mundial.

Apesar de ser um mercado familiar à 
SPAL, com clientes com mais de uma 
década de relacionamento como os 
department store Debenhams, esta re-
cente conquista traduz “o esforço de 
consolidação de negócio nos mercados 
actuais” como refere Ângelo Mesquita, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da SPAL.

Na Polónia, a SPAL entrou recente-
mente através do grupo Jerónimo 
Martins, proprietário da Biedronka, 
a maior cadeia de supermercados 
do país, com mais de 2.100 lojas. 
Roulette foi a colecção seleccionada 
para iniciar esta parceria, uma loiça 
de mesa casual, de linhas simples e 
intemporais com assinatura da dupla 
de designers britânicos David Queens-
berry e Martin Hunt, e que é um dos 
best-sellers da marca SPAL.

O grupo SPAL detém duas unidades 
fabris, uma das quais exclusivamente 
dedicada à produção de decalque, e 
duas empresas distribuidores, uma em 
Portugal e outra em Espanha. A em-
presa conta ainda com o SPAL Studio, 
um gabinete de design interno, que 
lhe permite desenvolver soluções 100 
por cento alinhadas com os objectivos 
dos seus clientes. Integra ainda na sua 
estrutura industrial o Departamento de 
Modelação, através do qual é possível 
reforçar a sua flexibilidade face às exi-
gências do mercado. A empresa é cer-
tificada pela norma ISO l 9001:2008.

Um dos pontos de contacto valorizado 
na estratégia de mercado da empresa 
tem sido a presença em feiras inter-
nacionais, seja com meios próprios ou 
através de representantes como aconte-
ceu recentemente na Maison et Objet, 

na qual a SPAL marcou presença no es-
paço das criações Bruno Evrard.

Ainda no âmbito das feiras interna-
cionais, a SPAL marcou presença em 
Frankfurt, na feira Ambiente, de 7 a 
11 de Fevereiro, para a qual reservou 
20 novas colecções que irão segura-
mente contribuir para a manutenção 
dos bons resultados. 

SPAL
Sociedade de Porcelanas  
de Alcobaça, S.A. 

Ponte da Torre
2450 - 339 Valado dos Frades
Portugal
Tel.: + 351 262 580 400
Fax: +351 262 580 427 

info@spal.pt 

www.spal.pt 

SPAL 
Principais clientes:
•  segmento homeware: Crate 

and Barrel, Debenhams, Ralph 
Lauren, Anthropologie, Mikasa, 
IlllyCaffe, El Corte Inglés, Rosen-
dahl, Hudson Bay Company, De-
vine Corporation, Woolworths, 
IKEA, entre outros.

•  segmento hotelware: Grupo 
Pestana Hotels and Resorts, Dou-
ble Tree by Hilton Hotel Lisbon 
- Fontana Park, Grupo Vila Galé, 
Quinta do Lorde, Porto Bay Hotels 
and Resorts, Hotel Teatro, Thema 
Hotels and Resorts, Royal Óbidos, 
Plaza Athénée em Paris, RIU Ho-
téis e Resorts, entre outros.

mailto:info@spal.pt
http://www.spal.pt
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Economia aberta com um elevado PIB per capita e uma estimativa de 
crescimento de 4,7 por cento em 2014, os Emirados Árabes Unidos despertam 
o interesse de um número crescente de empresas portuguesas, que estão 
a apostar neste mercado numa atitude pró-activa que tem contado com o 
empenho das entidades oficiais que ali se têm deslocado, em missões oficiais 
e empresariais, com o objetivo de promover o relacionamento económico 
bilateral. As exportações portuguesas para este mercado têm crescido 
regularmente nos últimos anos e a balança comercial de bens é favorável ao 
nosso país.
O Embaixador de Portugal nos EAU, Jaime Leitão, e o director do escritório da 
AICEP no mercado, Manuel Couto Miranda, analisam as oportunidades que se 
apresentam aos agentes económicos portugueses.
Conheça ainda os testemunhos de empresas portuguesas já presentes nos 
Emirados: Vicaima, BIAL, ISQ e Sacoor Brothers.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
MERCADO DE OPORTUNIDADES
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Quando vim abrir a primeira Embai-
xada de Portugal em Abu Dhabi, há 
três anos atrás, chegado de Singapura 
onde dois anos antes me tinham en-
comendado tarefa semelhante, tinha 
já a noção do papel primordial que, 
nestas partes do mundo, as relações 
institucionais desempenham, em mui-
tos casos, na facilitação e promoção 
dos negócios.

DIPLOMACIA ECONÓMICA NOS 
EMIRADOS
>POR JAIME LEITÃO, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS*

ciação com distribuidores ou agentes 
para a entrada do produto nos circui-
tos comerciais, como depois, inves-
tindo no marketing para a aceitação 
junto dos consumidores.

Mais complicada é ainda a questão da 
angariação de investimento – em que 
o papel do embaixador vai para além 
do facilitador passando a vestir a pele 
do promotor. Não só participações em 
grandes empresas incluídas no progra-
ma de privatizações, mas também nou-
tras privadas na área da indústria, são 
apresentadas aqui como investimentos 
rentáveis. E este trabalho, entendido 
da nossa parte como contínuo e open 
ended, tem de ser igualmente, e tem-
no sido, integrado na agenda das vi-
sitas dos responsáveis políticos que se 
têm intensificado neste último ano**.

Dir-me-ão que aos grandes grupos 
económicos não faltarão consultores 
cuja tarefa é procurar, pelo mundo in-

teiro, onde estão as boas oportunida-
des de investimento. E eu respondo: 
quantas vezes não são esses mesmos 
consultores que insistem em concen-
trar as atenções do decision maker nos 
países ou negócios que mais lhes inte-
ressam a eles? 

Por isso é importantíssimo o diálogo 
com “quem manda” sem intermediá-
rios. Em várias ocasiões vi eu o patrão 
de um grupo económico – durante 
uma reunião em que um governante 
português lhe assinala uma oportuni-
dade em Portugal – mandar chamar o 
gestor e instruí-lo ali mesmo para que 
se ocupe do assunto.

É bom ter presente que, hoje em dia, 
tirando os que respeitam ao abasteci-
mento de bens essenciais, nomeada-
mente aqueles que garantirão a autos-
suficiência alimentar, os investimentos 
emiratis no estrangeiro não são estra-
tégicos. Diferentemente de outros, os 

Diria que o embaixador é, em primeira 
instância, uma espécie de garante do 
bom nome das empresas que apresen-
tam o seu produto ou o seu projeto. 
E, nessa medida, conseguirá que nas 
moradas mais procuradas, os Senhores 
venham abrir a porta apesar de “cansa-
dos” de ouvirem tocar-lhes à campainha.

Mas claro está, é a seguir que o mais 
duro está para vir. Neste país onde há 
de tudo, vindo de todas as partes do 
mundo, onde alguma Europa chegou 
há mais de trinta anos e os de Leste 
pouco depois do muro cair, o made 
in Portugal tem de empenhar-se com 
uma boa estratégia para se conseguir 
impor no mercado. 

Na Embaixada de Portugal, a AICEP, na 
pessoa de Manuel Couto Miranda, de-
senvolve uma constante “pedagogia” 
com todos aqueles que pretendem 
expandir a sua rede comercial para o 
Golfo, alertando para a necessidade 
de um acompanhamento insistente, 
em pessoa, tanto na fase da nego-

“O embaixador é, em primeira 

instância, uma espécie de 

garante do bom nome das 

empresas que apresentam o 

seu produto ou o seu projeto.”
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Emirados não necessitam de creden-
ciais para entrar na Europa...

Os investidores dos EAU, consolidada 
que está a imagem de marca do seu 
país no mundo ocidental, procuram ne-
gócios rentáveis. Para isso dispõem de 
estudos que avaliam as condições que 
se oferecem ao investidor estrangeiro e 
analisam também a situação económica 
e a saúde financeira desse país.

É uma ilusão pensar que um investidor 
emirati vê uma oportunidade de negó-
cio num preço de saldo – ou é alicia-
do pela ideia de comprar barato ago-
ra para vender mais caro depois. São 
vistos como bons negócios aqueles que 
já rendem hoje. Os homens do deserto 
sabem como uma tempestade de areia 
pode vir amanhã a enterrar um oásis. 

Daí que seja crucial, neste momento, 
como fez recentemente Paulo Portas, 
com sucesso, na missão que realizou 
aqui em Dezembro último, posicionar 
o Portugal na rampa de lançamento 
para a recuperação económica, anun-
ciando com firmeza o fim do programa 
de assistência no próximo mês de Maio 
e a capacidade do País, daqui para o 
futuro, de se financiar nos mercados. 

Finalmente, voltando de novo ao 
exercício da chamada diplomacia 
económica, devo dizer que neste país 
a verdadeira chave para obter resulta-
dos são os contactos e, de preferên-

cia, claro está, os bons contactos. O 
que são os bons contactos? E como 
se conseguem? 

Mais uma vez, o papel do Embaixador 
pode fazer toda a diferença. Receções, 
inaugurações, conferências e até casa-
mentos onde somos convidados, são 
ocasiões para mim, no final de uma 
conversa em que tento apresentar o 

foi passando ganhei outra arma ines-
timável: a confiança. Trata-se de uma 
conquista feita de constantes provas 
de respeito e consideração. A dispo-
nibilidade para atender a um pedido é 
essencial. Na majlis – a sala onde se re-
cebe os convidados, mas também onde 
o Príncipe dá audiência – a presença é 
notada, anotada e lembrada.  

E não poderia terminar sem me referir 
ao assunto na ordem do dia: são sem 
conta aqueles que vêm ter comigo para 
saber das condições para obter o visto 
de residência de longa duração para in-
vestidores. Neste capítulo valem sobre-
tudo as nossas relações privadas, aquilo 
a que se poderá chamar a nossa “roda 
de amigos”. 

Num país, onde a população ronda os 
sete milhões e onde apenas cerca de no-
vecentos mil são nacionais, temos muitos 
conhecidos árabes que não emiratis e 
são precisamente esses, oriundos de paí-
ses com grande instabilidade, que procu-
ram um refúgio pacífico para se estabe-
lecerem um dia mais tarde, constituindo 
outro público-alvo a quem dedicamos 
também uma atenção especial para que 
escolham Portugal para investir. 

*O autor escreve de acordo com a nova grafia.

**Em 2013, o Mayor de Londres esteve em Abu Dhabi e 
no Dubai durante praticamente uma semana a promover 
investimentos em real estate na capital britânica (que não 
será propriamente uma cidade desconhecida dos cidadãos 
deste país...).

“Os investidores dos EAU, 
consolidada que está a imagem 
de marca do seu país no 
mundo ocidental, procuram 
negócios rentáveis. Para isso 
dispõem de estudos que 
avaliam as condições que 
se oferecem ao investidor 
estrangeiro e analisam também 
a situação económica e a saúde 
financeira desse país.”

melhor que Portugal tem para oferecer 
na área que poderá interessar o meu 
interlocutor, de trocar telefones e en-
dereços de e-mail, que mais cedo ou 
mais tarde vão ser úteis para esta ou 
aquela empresa nacional que pretende 
encontrar um partner. 

Esse “esquema” pu-lo em prática logo 
de início. Mas à medida que o tempo 
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Localizados no Golfo 
Arábico, os Emirados 
Árabes Unidos (EAU) fazem 
fronteira com o Reino da 
Arábia Saudita e o Sultanato 
de Omã e formam uma 
Federação de sete Emirados. 
Abu Dhabi, a capital, é o 
maior Emirado ocupando 
87 por cento do território 
e detendo 90 por cento da 
capacidade produtiva de 
petróleo e gás. Segue-se 
por ordem de importância 
económica: Dubai (local 
privilegiado para as 
cooperações internacionais 
e principal ponto de entrada 
do comércio do Golfo e 
Médio Oriente); Sharjah; Ras 
al Khaimah; Ajman; Umm Al 
Quwain e Fujairah.

MERCADO DE OPORTUNIDADE
>POR MANUEL COUTO MIRANDA, DIRECTOR DO ESCRITÓRIO DA AICEP EM ABU DHABI

Os EAU são economia aberta, com um 
elevado PIB per capita, com estimativas 
de crescimento na ordem 4,7 por cento 
para 2014, uma balança corrente exce-
dentária, destacando-se dos outros pro-
dutores de petróleo do Médio Oriente 
pela capacidade de diversificação, parti-
cularmente no sector dos serviços.

O seu principal motor de crescimento 
de riqueza são os abundantes recursos 
de petrolíferos (7º maior produtor e 3º 
maior exportador mundial de petróleo e 
o 18º produtor mundial de gás em 2011), 
com uma produção neste momento 
da ordem dos de 2,8 milhões de barris/
dia (com perspectiva de aumentar para 
3,8 em 2018). Os proveitos decorrentes 
da venda de petróleo e gás alimentam 
os Fundos Soberanos de Abu Dhabi de 
grande dimensão e que são aplicados em 
investimentos no estrangeiro.

Os EAU representam a segunda maior 
economia do Médio Oriente, logo atrás 
da Arábia Saudita. A competitividade 

do país reflecte a alta qualidade das 
infra-estruturas, um mercado de bens 
bastante eficiente e uma forte estabi-
lidade macroeconómica. Desde a sua 
fundação, em 1971, os EAU passaram 
por um rápido crescimento e amplo 
desenvolvimento económico-social. Se-
gundo o FMI, a economia dos EAU cres-
ceu em média 4,6 por cento de 1993 a 
2002 e 11 por cento de 2003 a 2006, 
quando as médias de crescimento das 
economias avançadas nos mesmos pe-
ríodos foram de 2,8 por cento e de 2,7 
por cento, respectivamente.

Existe um esforço por parte das au-
toridades no sentido de reduzir a 
dependência económica relativamen-
te ao sector petrolífero. Os EAU têm 
levado a cabo um processo de diver-
sificação da sua economia, diversifi-
cação já levada a cabo pelo Emirado 
do Dubai pelo facto de este possuir 
recursos energéticos menos importan-
tes. Com efeito, o Emirado do Dubai, 
contrariamente ao Emirado de Abu 
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Dhabi, hoje centro industrial nacional 
dos hidrocarbonetos, concentra em 
si a actividade comercial, os sectores 
financeiros e o turismo dos Emirados. 
Seguindo o mesmo processo de diver-
sificação levado a cabo primeiramente 
pelo Emirado do Dubai, e que trans-
formou o Dubai numa cidade privile-
giada para acolher as multinacionais 
do mundo inteiro e na principal porta 
de entrada do comércio do Golfo e 
do Médio Oriente, o plano de diver-
sificação da economia nacional prevê 
um aumento das exportações não li-
gadas ao sector petrolífero até 2016. 
A expansão da concessão de crédito, 
a finalização de projectos ligados à 
construção de novas infra-estruturas e 
a aposta recente no sector do turismo, 
prevê-se, irão dinamizar os sectores da 
construção civil, da indústria e dos ser-
viços e, assim, aumentar o seu peso na 
economia dos Emirados.

As taxas de crescimento dos EAU têm 
proporcionado o lançamento de gran-
des projectos no país. Inserida no plano 

Oportunidades de negócio
No que toca aos fluxos comerciais en-
tre os EAU e Portugal, estes são ainda 
pouco significativos para Portugal, re-
presentando 0,2 por cento do total das 
exportações portuguesas em 2012 e 
menos de 0,1 por cento do valor glo-
bal das importações. A balança comer-
cial de bens é, no entanto, favorável a 
Portugal e as exportações têm vindo a 
crescer regularmente.

Para este desenvolvimento das relações 
entre Portugal e os EAU, muito tem 
contribuído o aumento significativo das 
missões oficiais e empresariais portugue-
sas aos EAU. No sentido de procurarem 
novas oportunidades de negócio, estas 
revelam a crescente importância que esta 
região tem adquirido como potencial 
cliente das exportações nacionais. A mis-
são do sector farmacêutico, em Outubro 
de 2013, contou com a presença de re-
presentantes do Ministério da Saúde dos 
EAU e teve como consequência o conhe-
cimento mútuo dos principais actores do 
sector, facilitou os contactos individuais e 
tornou público o acordo anunciado entre 
a empresa portuguesa BIAL e a congé-
nere local Propharma-Abu Dhabi. A visita 
do Ministro da Defesa Nacional em No-
vembro de 2013, além dos contactos a 
nível oficial, concretizou encontros com 
o fundo de investimento MUBADALA 
para a Área da Defesa e com a importan-
te empresa local TAWAZUN. Destaca-se 
igualmente a visita oficial do Secretário 
de Estado da Alimentação e Investiga-
ção Alimentar que permitiu, além dos 
contactos institucionais e do acompa-
nhamento a empresas participantes no 
evento SIAL 2013, desbloquear algumas 
barreiras à exportação de produtos por-
tugueses para a região.

meios de produção energética. Nesse 
sentido, foi iniciada em 2013 a cons-
trução do primeiro de quatro reactores 
nucleares (1.400 MW de potência) com 
data de funcionamento prevista para 
2017, ao mesmo tempo que se multi-
plicam os projectos ligados às energias 
renováveis. A ambição dos Emirados é 
aqui exemplificada pela construção de 
uma cidade totalmente auto-sustentada 
através de energias verdes – Masdar 
City, no Emirado de Abu Dhabi.

Este ritmo de construção mantém-se 
também no sector imobiliário, com o 
Emirado do Dubai a anunciar a retoma 
dos projectos adiados em 2009, altura 
em que se fizeram mais sentir os efei-
tos da crise mundial neste Emirado, mas 
também a construção da zona residen-
cial Mohammed bin Rashid City, um 
mega projecto que irá albergar o maior 
centro comercial do mundo assim como 
uma centena de hotéis. Também o Emi-
rado de Abu Dhabi decidiu investir massi-
vamente no sector imobiliário com, entre 
outros, os projectos de Khalifa Industrial 
Zone Abu Dhabi e de Masdar City.

Os EAU apresentam-se hoje como uma 
economia aberta com um elevado PIB 
per capita, uma balança corrente exce-
dentária e um sector dos serviços que 
se estima ter contribuído em cerca de 
38 por cento para a composição do 
PIB nacional em 2013. As perspectivas 
futuras são animadoras: prevê-se uma 
taxa de crescimento média do PIB de 
4,7 por cento em 2014 e 2015 e um 
aumento das exportações de bens e 
serviços, a preços correntes, de 14,5 
por cento de 2012 para 2014, enquan-
to as importações poderão registar um 
crescimento de 24,9 por cento.

Estes números têm conseguido atrair 
cada vez mais as atenções da alta fi-
nança global para esta região do globo 
e isso repercute-se, também, no au-
mento exponencial das trocas comer-
ciais com o resto do mundo. Apresen-
tando-se como mercados alternativos, 
com uma forte dinâmica emergente e, 
sobretudo, perspectivas de desenvolvi-
mento únicas no mundo, os EAU têm 
conseguido fazer convergir uma parte 
importante da actividade financeira e 
comercial mundial para esta região.

nacional de expansão das infra-estrutu-
ras dos transportes, os Emirados Ára-
bes Unidos planeiam completar ainda 
este ano a primeira fase (de Shah para 
Ruwais) da construção de uma rede 
ferroviária nacional – um investimento 
de cerca de 8.000 milhões de euros.

A nível energético, em paralelo com o 
investimento no aumento da sua capa-
cidade de produção petrolífera (o objec-
tivo passa por atingir uma capacidade 
de produção de 3,5 milhões de barris/
dia em 2018), os EAU pretendem re-
duzir a sua dependência nesse tipo de 
energias, diversificando assim os seus 
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Ainda em Dezembro de 2013, a deslo-
cação aos EAU de uma comitiva oficial, 
tanto institucional como empresarial, 
liderada pelo Vice-Primeiro-Ministro foi 
decisiva no sentido de reforçar impor-
tantes contactos anteriores e para de-
finir objectivos comuns futuros. A de-
legação empresarial era composta por 
49 empresas representativas de vários 
sectores da oferta nacional.

Igualmente de salientar o esforço que 
tem vindo a ser feito no sentido de 
apoiar o número crescente de empre-
sas que participam nos diversos even-
tos e feiras realizados nos EAU, tendo 

as empresas do ramo que se deslocam 
à região quer promovendo encontros 
entre as primeiras e os principais im-
portadores/distribuidores locais. 

A missão do sector bancário em Feve-
reiro de 2013 visou apresentar a banca 
nacional ao mais alto nível da banca 
dos EAU, Qatar e Koweit por forma 
a criar melhores condições de coope-
ração bilateral e facilitar as operações 
inter bancárias no desenvolvimento das 
relações comerciais e de investimento.

De suma importância foi levar, através 
de uma fam trip organizada a Portugal 
em Maio de 2013, um grupo de mulhe-
res empresárias dos Emirados membros 
de um Book Club – Abu Dhabi. Neste 
país, os opinion leaders lançam tendên-
cias e desta forma são um meio de exce-
lência na promoção do nosso país.

O desenvolvimento económico acele-
rado que abraça todos os sectores da 
sociedade, não deve, na nossa opinião, 
ser menosprezado por Portugal. Como 
vimos anteriormente, este crescimen-
to, cada vez mais sustentado, oferece 
inúmeras possibilidades aos nossos 
empresários que procuram mercados 
alternativos para escoarem os seus pro-
dutos e serviços.

O recente anúncio da atribuição da 
Exposição Universal de 2020 ao Dubai 
promete atrair inúmeros investimentos 

realizadas em território dos Emirados 
promete não abrandar. Grandes pro-
jectos de expansão das infra-estruturas 
dos transportes nacionais (ferroviárias, 
rodoviárias e marítimas) já foram ou 
vão ser aprovados. 

AICEP nos EAU
Embaixada de Portugal  
em Abu Dhabi

Marina Park Office Compound, 
Villa A42
P.O.Box 114587
Abu Dhabi - United Arab Emirates
Tel.: +971 2 650 55 41
Fax: +971 2 650 55 32
manuel.miranda@portugalglobal.pt 

sido promovidos, a título de exemplo, 
vários encontros de relacionamento 
empresarial/social na Residência da 
Embaixada de Portugal em Abu Dha-
bi. Numa perspectiva de promoção do 
nosso país, e no âmbito do segundo 
prémio de diplomacia económica rece-
bido pelo ponto de rede AICEP de Abu 
Dhabi, esta Embaixada promoveu e or-
ganizou, em Outubro de 2013, a des-
locação a Portugal de seis jornalistas 
dos principais órgãos de comunicação 
social dos UAE. Os trabalhos publica-
dos tiveram um carácter prolongado 
e entre os temas cobertos estiveram 
aspectos económicos, culturais e tu-
rísticos. Anteriormente tinham sido já 
organizadas duas visitas a Portugal, por 
iniciativa desta Embaixada em coope-
ração com o Turismo de Portugal, de 
uma equipa de reportagem local do ca-
nal televisivo MBC e da revista de moda 
La Moda Magazine.

Visto que os Emirados Árabes Unidos 
importam quase na totalidade os seus 
bens alimentares, tem sido forte a nos-
sa aposta neste sector, quer apoiando 

nos sectores da construção, do turismo 
e das novas tecnologias e surge como 
oportunidade para aplicar o know-
how português adquirido aquando da 
EXPO’98 de Lisboa. O ritmo das feiras 
internacionais multissectoriais (alimen-
tação, novas tecnologias, saúde, etc.) 

Nos últimos dois anos, o trabalho con-
junto entre a Embaixada de Portugal e 
a AICEP tem tentado potenciar futu-
ros negócios e dar a conhecer o que 
de melhor Portugal tem para oferecer. 
Esta nova visibilidade que a marca Por-
tugal tem ganho serve para alavancar 
a nossa oferta de nicho de qualidade, 
mais do que produção em larga escala. 
Esta será com certeza uma vantagem, 
visto que a procura local por artigos 
exclusivos e de grande qualidade é 
cada vez maior. O mercado requer que 
as empresas portuguesas apostem na 
inovação, nomeadamente tecnológi-
ca, de maneira a criar produtos de alta 
qualidade, característica essencial para 
conseguir entrar nos mercados locais. 
Sendo este um mercado apetecível po-
demos contar com uma forte concor-
rência internacional e, neste sentido, 
talvez devêssemos organizar a nossa 
oferta em torno de uma estratégia de 
“cluster” nacional. Veremos as nossas 
hipóteses de integração comercial fa-
cilitadas se tivermos um princípio de 
associação sectorial. 

mailto:manuel.miranda@portugalglobal.pt
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EMPRESAS PORTUGUESAS 
NOS EAU

A Vicaima Indústria de Madeiras e De-
rivados, S.A, é um player de referência 
a nível internacional, reconhecido o 
seu know-how na criação de soluções 
em madeira, integradas e customi-
zadas ao projecto: desde a porta de 
interior, aos revestimentos, passando 
pelas sofisticadas portas técnicas e 
complementos de carpintaria. A qua-
lidade das matérias-primas, o design 
inovador, associado à alta tecnologia 
e à preocupação sustentável dos pro-
dutos, dão origem a soluções ímpares 
e de excelência, para diversos sectores 
de mercado sejam eles, habitacional, 
hoteleiro ou públicos. 

A internacionalização é, precisamente, 
uma prioridade para a Vicaima. Por isso 
mesmo, a estratégia adoptada tem per-
mitido conquistar notoriedade e reco-
nhecimento nos mercados onde actua 

A Vicaima está presente nos EAU há mais de dez anos, no seguimento de uma 
estratégia de internacionalização que levou a empresa a 27 mercados externos,  
com destaque para o Médio Oriente, América Latina e África, bem como Espanha, 
Reino Unido, Brasil e Marrocos.
Inovação, qualidade, design e tecnologia são factores-chave para o sucesso da 
Vicaima além-fronteiras.

os mercados do Médio Oriente, Améri-

ca Latina e África. Além destes merca-

dos, a Vicaima tem presença directa em 

Espanha, no Reino Unido, no Brasil e, 
mais recentemente, em Marrocos. 

Para a empresa esta capacidade de ex-
pansão não seria possível sem a apos-
ta na inovação – outros dos principais 
pilares da Vicaima – evidente no aper-
feiçoamento contínuo da investigação 
e desenvolvimento dos seus produtos. 
A procura de soluções integradas e 
inovadoras, capazes de responder às 
exigências dos diferentes mercados, 
leva a que a empresa reforce o seu 
portefólio de produtos, com soluções 
que incorporam desenvolvimentos 
tecnológicos e de criatividade e quali-
dade elevados, capazes de exceder as 
expectativas dos clientes. 

Nos Emirados Árabes Unidos, a Vicai-
ma está presente há mais de dez anos, 
com obras de referência no mercado. 

O mercado dos Emirados Árabes Unidos atrai um número cada vez maior de 
empresas portuguesas. Vicaima, Bial, ISQ e Sacoor Brothers são algumas das empresas 
portuguesas com presença nesse mercado. Conheça o seu testemunho.

VICAIMA 
PRESENÇA CONSOLIDADA NOS EAU

directa e indirectamente. Actualmente, 
a marca exporta cerca de 90 por cento 
da sua produção e está presente em 
mais de 27 países, com destaque para 

“O trabalho foi desafiante e 

difícil, pois estamos perante 

um dos mais exigentes 

mercados que conhecemos: 

no serviço, na exclusividade e 

na qualidade. A nossa entrada 

nos Emirados foi feita com uma 

atitude orientada, exigente e 

de superação.”
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Um dos seus projectos mais recentes 
encontra-se em Abu Dhabi, no presti-
giado empreendimento “The Gate To-
wers” que foi equipado com soluções 
da Vicaima – portas, roupeiros a mobili-
ário de casa de banho e cozinha – com-
pondo a lista rigorosa de fornecedores 
high-end do projecto. 

“Entre as várias soluções, o Portaro®, 
solução integrada de porta e aro pron-
ta a aplicar, tem vindo a ser a grande 
aposta da Vicaima. A sua fácil instala-
ção, performances técnicas e acaba-

têm pólos de reputadas universidades 
internacionais. Revelador!”

Desde que chegou ao mercado dos EAU, 
a Vicaima conseguiu conquistar a prefe-
rência dos mais reputados promotores 
imobiliários, arquitectos e hoteleiros. 

“O trabalho foi desafiante e difícil, pois 
estamos perante um dos mais exigentes 
mercados que conhecemos: no serviço, 
na exclusividade e na qualidade. A nossa 
entrada no mercado foi feita com uma 
atitude orientada, exigente e de supe-

Vicaima
Indústria de Madeiras  
e Derivados
Apartado 9 
3730-953 Vale de Cambra – Portugal
Tel.: +351 256 426 300
Fax: +351 256 426 301

vicaima@vicaima.com 

www.vicaima.com 

mentos de elevada qualidade têm con-
quistado os mais reputados projectos 
do Médio Oriente”, revela Pedro Mi-
guel Silva, Administrador da Vicaima.

Sobre o mercado dos EAU, o mesmo 
responsável considera que “a idade 
‘avançada’ ou a dimensão de um país 
não lhe confere, ‘per si’, vantagens 
competitivas”. A dimensão deste mer-
cado não é um obstáculo ao sucesso 
da empresa, defende Pedro Miguel Sil-
va, que acrescenta: “os Emirados Ára-
bes Unidos (EAU) são um dos mais re-
centes países do mundo (1971) e têm 
uma população reduzida (6 milhões). 
Aquilo que poderia parecer limitador 
de sucesso, afinal não o é. Na verdade, 
neste caso, os EAU são detentores do 
segundo maior aeroporto do mundo e 

ração. Estes foram os pilares que nos 
permitiram obter o reconhecimento dos 
nossos clientes e parceiros, com quem 
trabalhamos, diariamente, na procura de 
soluções adequadas às necessidades dos 
seus empreendimentos e projectos. A 
nossa ambição, em cada projecto é ser-
mos o parceiro de eleição para o ‘design’ 
e produção de soluções em madeira”, 
conclui o Administrador da empresa. 

mailto:vicaima@vicaima.com
http://www.vicaima.com
http://www.portugalglobalnews.pt
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A internacionalização da BIAL teve início 
na década de 80, através da comerciali-
zação de medicamentos sob licença de 
companhias multinacionais, tendo a sua 
estratégia de expansão começado por 
países de pequena dimensão, nomea-
damente na América Latina e na África 
de língua portuguesa e francófona. De 
forma mais sustentada, o grande marco 

BIAL APOSTA NOS EAU
A presença da BIAL nos Emirados é ainda recente, mas as perspectivas são muito 
positivas. É objectivo da farmacêutica portuguesa ganhar dimensão naquele mercado, 
reforçando a sua estratégia de expansão no Médio Oriente.

vel, como refere António Portela, CEO 
da empresa portuguesa.

De acordo com o mesmo responsável, a 
experiência adquirida nos três anos de 
operações no Líbano – onde já dispõe 
de uma estrutura comercial e tem me-
dicamentos comparticipados pelo Esta-
do – permitiu-lhes compreender toda a 

uma empresa local e com a gestão da 
equipa comercial, sendo objectivo da 
empresa replicar este modelo a todos 
os países da região.

Numa fase inicial a BIAL irá comercia-
lizar uma linha de produtos relacio-
nados com a maternidade. A procura 
por medicamentos inovadores permite 

deste programa deu-se em 1998 com a 
entrada em Espanha, através da aqui-
sição de uma pequena empresa com 
grande know-how na produção e pes-
quisa em imunoterapia alérgica. 

A aposta na internacionalização foi-se 
ampliando e reforçando. Actualmente, 
a BIAL tem filiais comerciais em Moçam-
bique, Angola, Costa do Marfim, Pana-
má e Itália e os produtos do grupo são 
comercializados em mais de 50 países.

No Médio Oriente, a BIAL estreou-se 
há três anos, no Líbano. Embora re-
presente um mercado farmacêutico 
de reduzida dimensão, o Líbano é um 
referencial enquanto plataforma de en-
trada de farmacêuticas na zona e por 
ter um ambiente regulamentar favorá-

cadeia de valor do sector farmacêutico, 
nomeadamente o conhecimento dos 
stakeholders e dos seus papéis (relação/
papel das autoridades de saúde, sector 
da distribuição, retalho e classe médica).

A entrada nos Emirados Árabes Unidos 
(UAE), firmada em Dezembro de 2013 
no âmbito da assinatura do Memoran-
do de Entendimento entre os governos 
de Portugal e dos EAU – “para o que 
contribuíram fortemente a AICEP e o IN-
FARMED” – é, assim, e em termos estra-
tégicos, “um prolongamento do route-
to-market definido para a região”.

António Portela adianta que em ter-
mos operacionais o modelo de negó-
cio de distribuição nos EAU será efec-
tivado através de uma parceria com 

perspectivar também o lançamento do 
portefólio da empresa no Sistema Ner-
voso Central, que inclui o antiepiléptico 
Zebinix (acetato de eslicarbazepina), o 
primeiro fármaco resultado da investi-
gação de BIAL, revela o CEO da BIAL.

Neste contexto, a BIAL acredita que nos 
próximos anos “assumirá uma nova di-
mensão nos EAU, que serão preponde-
rantes na sua expansão na região do 
Médio Oriente”.

Para a BIAL, os UAE são uma economia 
florescente, sem impactos previstos 
no horizonte. Membros do Gulf Co-
operation Council (GCC), que agrega 
todos os principais mercados do Mé-
dio Oriente, apresentam um elevado 
investimento no sector da saúde, sen-

Instalações Bial - Sede
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do considerados uma referência na 
região em termos regulamentares e 
com um ambiente favorável à entrada 
de novas companhias.

Na área da saúde e farmacêutica, os 
Emirados Árabes Unidos são o mer-
cado mais forte da zona e denotam 
fortes perspectivas de crescimento, 
alimentadas pelo aumento da po-
pulação com elevados rendimentos 
e da comunidade de expatriados no 
país. As multinacionais farmacêuticas 
estão também a entrar de forma di-
nâmica no território e existem planos 
para a construção de novas unidades 
de prestação de cuidados e hospitais. 
Refere ainda António Portela que um 
outro elemento dinamizador nos EAU 
é a aposta e a criação de condições, 

pelo governo, para desenvolver o tu-
rismo no âmbito da saúde. 

Em 2012 o mercado farmacêutico nos 
Emirados representou 1,56 mil milhões 
de dólares e a despesa em saúde reflec-
tiu 14,2 mil milhões de dólares, o que 
leva a BIAL a considerar que o aumento 
dos gastos nesta área e a procura por 
fármacos inovadores serão uma ten-
dência crescente nos próximos anos. 

BIAL
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado 
Portugal
Tel.: +351 229 866 100

info@bial.com 

www.bial.com 

SACOOR BROTHERS
A Sacoor Brothers nasceu há 25 anos, com uma pequena loja de vestuário em 
Lisboa. Com o crescimento sempre pautado pela prudência, quando atingiu 
as 40 lojas em Portugal tomou a decisão de se internacionalizar. A expansão 
internacional da Sacoor Brothers começou em 2007 e a empresa está hoje 
presente em vários países, sendo a marca reconhecida em diversos mercados.

Além de vários países na Europa onde está presente, a Sacoor Brothers decidiu 
apostar na Ásia, nomeadamente na região do Médio Oriente, em 2010, por 
uma questão de diversificação de risco e por entender que a região tinha muito 
potencial. Hoje, a Sacoor detém lojas nos Emirados Árabes Unidos, no Koweit, 
no Qatar, na Malásia e em Singapura. A empresa prevê a continuação da ex-
pansão nesta região de uma forma consolidada e progressiva. 

Relativamente à aposta nos EAU, a empresa aponta como vantagens o fac-
to de se tratar de um mercado em expansão acentuada, salientando a vi-
sibilidade que a marca obtém por estar num mercado onde o mundo está 
presente. Como desvantagens, são referidos os elevados custos de entrada 
e de contexto, nomeadamente as rendas das lojas e das casas, os custos de 
publicidade e outros.

mailto:info@bial.com
http://www.bial.com


MERCADOS

// Fevereiro 14 // Portugalglobal38

ISQ
Taguspark Oeiras
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33
2740-120 Porto Salvo
Tel.: +351 214 228 100
Fax: +351 214 228 120

info@isq.pt 

www.isq.pt

Presente nos Emirados Árabes Unidos desde 2007, o ISQ tem aí o seu centro de operações 
para o Médio Oriente, onde pretende alargar a sua actividade a outros mercados.
O mercado de oil & gas é o principal alvo do ISQ nos EAU.

O ISQ NOS EAU

A entrada do ISQ nos EAU deu-se em 
2007 através de um contrato de agen-
ciamento com uma empresa local, o 
qual evoluiu mais tarde para a criação 
de empresa mista entre o ISQ e a SIH 
– Sultan International Holdings LLC. 
Desde essa data, a presença do ISQ na-
quele país é feita através do ISQS – ISQ 
Sultan International LLC.

A aposta do grupo ISQ nos EAU visa 
principalmente o mercado de “oil & 
gas” mas não exclusivamente. De 
acordo com José Oliveira Santos, Ad-
ministrador do ISQ com o pelouro da 
Internacionalização, a transferência de 
tecnologia e a actividade laboratorial, 
bem como a gestão de projectos inte-
grando outras empresas portuguesas 
na oferta, é outra das prioridades.

Actualmente, o ISQS evolui para se tor-
nar o centro das operações do grupo ISQ 
no Médio Oriente, integrando as opera-
ções do Qatar, Oman e Arábia Saudita, 
pretendendo no futuro alargar a activi-

dade a outros países como o Koweit e o 
Bahrein, segundo refere a mesma fonte.

O Grupo ISQ tem vários projectos em 
curso, de longa duração, naquele mer-
cado, onde actua há mais de 6 anos. 
Entre eles contam-se projectos de vária 
ordem, nomeadamente de controlo de 
protecção catódica de gás – lines, pro-
jectos de engenharia de manutenção, 
etc. Entre os seus clientes contam-se 
empresas de referência como a GAS-
CO, TEKREER, FERTIL, entre outras.

Na área de transferência de tecnologia e 
apoio ao desenvolvimento, inscreve-se um 
grande projecto, igualmente em curso, 
com o PI – Petroleum Institute, que tem 
por objectivo o desenvolvimento e instala-
ção de um Centro de I&D no domínio da 
“oil & gas” com cerca de 20.000 m2 de 
área útil. Para este efeito, o ISQ mantém 
nos EAU cerca de 10 engenheiros especia-
lizados em diferentes domínios.

Sobre a presença nos EAU, José Oliveira 
Santos afirma que “a penetração nestes 

mercados não é fácil, exigindo um longo 
período de qualificação da empresa junto 
das principais empresas locais. A compe-
tição é também enorme, estando presen-
te nos EAU empresas de todo o mundo”.

Apesar da actividade e seu contributo 
para os resultados do grupo ser ainda 
diminuta, os contratos adquiridos pelo 
ISQ no último ano na região ultrapas-
sam os 3 milhões de euros, bem como 
o pipeline de novas propostas, permi-
tindo antever que a actividade do gru-
po cresça para dois dígitos num curto 
espaço de tempo, segundo revela ain-
da o mesmo responsável. 

mailto:info@isq.pt
http://www.isq.pt
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Os fluxos comerciais com os Emirados 
Árabes Unidos (EAU) são pouco signifi-
cativos para Portugal, representando 0,2 
por cento do total das exportações por-
tuguesas em 2012 e menos que 0,1 por 
cento do valor global das importações. 

Os EAU posicionaram-se no 40º lugar 
no ranking dos clientes de Portugal 
em 2012 e no 74º enquanto fornece-
dor. De Janeiro a Novembro de 2013, 
salienta-se a subida da posição deste 
mercado como fornecedor de Portugal, 
colocando-se no 60º lugar.

RELACIONAMENTO ECONÓMICO  
PORTUGAL - EAU

A posição dos EAU encontrava-se pró-
xima dos lugares ocupados por outros 
parceiros comerciais de Portugal no 
ranking de clientes em 2012, como a 
Noruega (38º), a África do Sul (39º), a 
Índia (41º) e a Nigéria (42º).

A balança comercial com os EAU foi 
sempre favorável a Portugal ao longo 
do período de 2008 a 2012, tendo as 
exportações portuguesas para aque-
le mercado registado um crescimento 
médio anual neste período de 8,3 por 
cento. De Janeiro a Novembro de 2013, 

as exportações cresceram 3,8 por cento, 
cifrando-se em 92,7 milhões de euros.

Ao nível das importações registaram-se 
oscilações significativas no período em 
análise (2008-2012). No ano passado, 
de Janeiro a Novembro, os montantes 
das nossas compras de bens provenien-
tes dos EAU atingiram os 48 milhões 
de euros, aumentando 245,7 por cento 
face a período homólogo de 2012.

De acordo com os dados do INE, de 
Janeiro a Novembro de 2013, 36,9 

BALANÇA BILATERAL - COMÉRCIO DE BENS

2008 2009 2010 2011 2012 Var %a 
12/08

2012 Jan/
Nov

2013 Jan/
Nov

Var %b 
13/12

Exportações 71.427 62.236 74.763 90.101 95.117 8,3 89.287 92.706 3,8

Importações 50.791 17.914 22.664 68.694 22.963 24,6 13.912 48.093 245,7

Saldo 20.636 44.321 52.099 21.407 72.154 -- 75.376 44.613 --

Coef. Cobertura (%) 140,6% 347,4% 329,9% 131,2% 414,2% -- 641,8% 192,8% --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística      Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012      (b) Taxa de variação homóloga 2012-2013
2008 a 2011: resultados definitivos; 2012 resultados provisórios; 2013: resultados preliminares 1º apuramento

O relacionamento comercial entre Portugal e os Emirados Árabes Unidos caracteriza-se 
por um saldo da balança comercial de bens favorável ao nosso país. Os EUA são o 40º 
cliente dos produtos portugueses.



MERCADOS

// Fevereiro 14 // Portugalglobal40

por cento das exportações portugue-
sas para os EAU foram bens do grupo 
das máquinas e aparelhos, seguindo-
se os agrupamentos referentes a ves-
tuário (8 por cento), minerais e miné-
rios (7,9 por cento), pastas celulósicas 
e papel (6,3 por cento) e madeira e 
cortiça (5,5 por cento), que em con-
junto representaram 64,6 por cento 
do total exportado.

Estes grupos registaram aumentos 
dos valores das exportações para os 
EAU durante os primeiros 11 meses de 
2013, quando comparados com o ve-
rificado em igual período de 2012, ex-
cepto a madeira e cortiça, cuja variação 
percentual foi de menos 48,2 por cen-
to. De salientar o acréscimo bastante 
significativo do montante dos minerais 
e minérios (93,6 por cento).

Em 2012, a estrutura as exportações 
também foi liderada pelo grupo das 

máquinas e aparelhos (representando, 
neste caso, 28,9 por cento do total), se-
guido pelos agrupamentos referentes a 
veículos e outro material de transporte 

intensidade tecnológica representaram 
39,4 por cento das exportações portu-
guesas para os EAU, em 2012, de pro-
dutos industriais transformados (99,7 
por cento das exportações totais). 
Seguiram-se os produtos com graus 
de intensidade tecnológica média-alta 
(36,4 por cento), alta (14,8 por cento) 
e média-baixa (9,4 por cento).

De acordo com o INE, 614 empresas 
portuguesas exportaram produtos para 
esse mercado em 2012, tendo-se verifi-
cado um acréscimo de cerca de 33 por 
cento em relação a 2008.

As importações de bens provenientes 
dos EAU por parte de Portugal, de 
Janeiro a Novembro de 2013, con-
centraram-se no grupo de veículos e 
outro material de transporte, que re-
presentou 80,5 por cento do respec-
tivo total. Na segunda posição situ-
aram-se os plásticos e borracha com 
12,7 por cento.

No grupo relativo a veículos e outro 
material de transporte verificou-se um 
aumento enorme do respectivo valor 
das importações, situando-se em 38,7 
milhões de euros, de Janeiro a Novem-
bro de 2013, enquanto o montante do 
período homólogo do ano anterior ti-
nha sido de 199 mil euros.

Em 2012, as importações portugue-
sas de produtos provenientes dos EAU 
concentraram-se nos plásticos e bor-
racha (com 54,1 por cento do total), 
seguindo-se os produtos químicos 
(34,2 por cento) e as matérias têxteis 
(4,6 por cento). Estes três grupos de 
produtos representaram, em conjun-
to, cerca de 93 por cento do respecti-
vo montante global.

Segundo a informação do GEE, os pro-
dutos classificados como de média-alta 
intensidade tecnológica representaram 
70,6 por cento das importações por-
tuguesas provenientes dos EAU, em 
2012, de produtos industriais trans-
formados (99,4 por cento das impor-
tações totais). Seguiram-se os produtos 
com graus de intensidade tecnológica 
média-baixa (22 por cento), baixa (6,6 
por cento) e alta (0,8 por cento). 

“A balança comercial com os 

EAU foi sempre favorável a 

Portugal ao longo do período 

de 2008 a 2012, tendo as 

exportações portuguesas para 

aquele mercado registado um 

crescimento médio anual neste 

período de 8,3 por cento.”

(11,4 por cento), madeira e cortiça (10,7 
por cento), produtos químicos (9,4 por 
cento) e vestuário (8,1 por cento).

Segundo a informação do GEE, os 
produtos classificados como de baixa 
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ENDEREÇOS ÚTEIS

EAU EM FICHA

Emirados Árabes Unidos

Abu Dhabi

Área: 83.600 km2 (77.700 km2 excluindo as ilhas, dos quais 97% 

correspondem a deserto).

População: 7,9 milhões de habitantes (estimativa 2013).

Densidade populacional: 94 hab./km2 (estimativa 2013).

Designação oficial: Emirados Árabes Unidos (EAU).

Forma de Estado: Federação de sete Emirados - Abu Dhabi, Du-

bai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain e Fujairah.

Chefe de Estado: Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Primeiro-Ministro: Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

EMBAIXADA DOS 
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
EM PORTUGAL
Praça Príncipe Real, 15, 16 e 17
1250-184 Lisboa
Tel.: +351 213 110 000
Fax: +351 213 230 000
lisbon@mofa.gov.ae

CÂMARA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA ÁRABE 
PORTUGUESA
Av. Fontes Pereira de Melo, 19 - 8º D
1050-116 Lisboa
Tel.: +351 213 138 100
Fax: +351 213 138 109
cciap@cciap.pt
www.cciap.pt

EMPRESA MK4B
(Certificação Halal)
Rua Acúrsio Pereira, nº 20, r/c Dto
1800-003 Lisboa
Telemóvel: +351 933603015
mk4b.lda@gmail.com

INSTITUTO HALAL DE 
PORTUGAL (IHP)
(Certificação Halal)
Av. Vila Amélia Lote 171/172
Quinta do Anjo
2950-805 Palmela
Tel.:  +351  212 110 530 

937 860 786
Fax. +351 212 110 539
info@halal.org.pt
http://halal.org.pt

EMBAIXADA DE PORTUGAL 
NOS EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS
Marina Park Office, Villa A42
P.O. Box 114587
Abu Dhabi - United Arab 
Emirates
Tel.: +971 2 6505541
mail@abudhabi.dgaccp.pt
abudhabi@mne.pt
www.embportugal-uae.com

ABU DHABI CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY
Main Building of Abu Dhabi 
Chamber, Corniche Road
P.O. Box 662
Abu Dhabi - United Arab 
Emirates
Fax: +971 2 6215867
contact.us@adcci.gov.ae
www.abudhabichamber.ae/
English/Pages/Default.aspx

DUBAI CHAMBER OF 
COMMERCE & INDUSTRY
Baniyas Road, Deira
P.O. Box 1457
Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971 4 228 0000
Fax: +971 4 202 8888
info.dataresearch@
dubaichamber.com
www.dubaichamber.com

FEDERATION OF UAE 
CHAMBERS OF COMMERCE 
& INDUSTRY
P.O. Box 3014
Abu Dhabi - United Arab 
Emirates
Tel.: +971 2 6214144
Fax: +971 2 6339210
info@fcciuae.ae
www.fcciuae.ae/en/

Data da actual constituição: Junho de 1996 (baseada na consti-

tuição de 1971).

Principais partidos políticos: Não são permitidos partidos políticos.

Capital: Cidade de Abu Dhabi.

Outras cidades importantes: Dubai; Sharjah; Al Ain; Ajman; Ras 

Al Khaimah; Fujairah; Umm Al Quwain.

Religião: A maioria da população é muçulmana, sobretudo sunita.

Língua: A língua oficial é o árabe; o inglês é amplamente entendido.

Unidade monetária: Dirham dos EAU (AED) (indexado ao dólar 

dos EUA) 1 EUR = 5,0654 AED (no fim de Dezembro de 2013)

Risco País: Risco geral - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) 

– EIU, Dezembro 2013

Risco Político: BB

Risco de Estrutura Económica: B

Risco de crédito: 2 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – 

COSEC, Novembro 2013

Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo – 

Aberta sem condições restritivas; Médio/Longo prazo – Garantia 

bancária (decisão casuística) – COSEC (Novembro 2013)

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU); COSEC.

mailto:lisbon@mofa.gov.ae
http://www.cciap.pt
http://halal.org.pt/
http://www.embportugal-uae.com
mailto:contact.us@adcci.gov.ae
http://www.fcciuae.ae/en/
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CARTOGRAFIA  
DOS PÓLOS DE CRIAÇÃO  
DE RIQUEZA NACIONAL (PCRN)
>POR CLEMENTINA GARRIDO*, AICEP

Muito embora na Região Norte resida a maior parte da População e esteja localizado 
o maior número de Empresas da indústria transformadora do país, é na Grande Lisboa 
que se concentram parâmetros de inegável importância para a criação da riqueza 
nacional, tais como o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF) e o fluxo de Importações realizadas anualmente.

A AICEP participou nos últimos meses 
de 2013 no GT IEVA, grupo de traba-
lho criado no âmbito do Ministério da 
Economia e da Secretaria de Estado dos 
Transportes,  que teve como objetivo fa-
zer o levantamento, em conjunto com 
diversas outras entidades do setor em-
presarial privado e público, dos projetos 
de investimento prioritários que consti-
tuirão a base de trabalho do Governo 
para inclusão no próximo QFP (Quadro 
Financeiro Plurianual 2014 - 2016).

No âmbito desse trabalho foram ma-
peadas as regiões do país onde é ge-
rada maior riqueza, através da análise 
de indicadores selecionados, tais como 
o PIB, o Nº de Empresas, o Pessoal ao 
Serviço das Empresas, a FBCF das Em-
presas, o VAB Total, o VAB Empresas e 
a População Residente para cada uma 
das regiões NUTS. Estes indicadores re-
sultam das estatísticas das Contas Re-
gionais e de Comércio Internacional do 
INE nos anos de 2011 e 2012.

Nas regiões mais desagregadas (NUTS III) 
não foi possível incluir valores das Expor-
tações e Importações, por não existirem 
dados publicados com esse detalhe e, 
por essa razão, apenas constam os da-
dos do comércio internacional relativos 
ao Continente, NUTS II. Os indicadores 
construídos a partir de cada uma das va-
riáveis selecionadas (com Portugal=100), 
são comparados com as médias nacio-
nais encontradas em cada variável.

Apenas os registos acima da média na-
cional foram relevados em cada caso. 
Nessa perspetiva, a região Norte lidera 
com indicadores de Exportação de Bens e 
Serviços, da População Residente e do Nº 
de Empresas, muito embora os valores se-
jam muito aproximados, nestes três parâ-
metros, aos registados na Grande Lisboa 
que por sua vez lidera a nível nacional em 
todos os outros parâmetros em análise.

De relevar que a concentração das Em-
presas nas Indústrias Transformadoras é 
maior na região Centro, assim como a 
População empregada nessas empresas 

que está acima da média nacional, reve-
lando ter esta região maior intensidade 
laboral e utilizar menor capital intensivo. 
Nas restantes variáveis analisadas, a re-
gião Centro situa-se ligeiramente acima 
da média de todo o país, exceto no que 
diz respeito às Importações e à FBCF.

Muito abaixo da média geral ficam as 
regiões do Alentejo e do Algarve, que re-
gistam indicadores pouco relevantes face 
às regiões Norte, Centro e Grande Lisboa. 

Já a um nível mais desagregado (NUTS 
III, equivalente a concelhos), ressalvan-

Fonte: INE, Contas Regionais 2011 (Pe – valores preliminares (PIB, 2011; Importações e Exportações, 2012)

GRÁFICO 1



CONHECIMENTO

Portugalglobal // Fevereiro 14 // 43

1 - AVE (3,8%)
2 - GRANDE PORTO (12,9%)
3 - BAIXO VOUGA (3,6%)
4 - DÃO LAFÕES (2,1%)
5 - BAIXO MONDEGO (3,3%)
6 - PINHAL LITORAL (2,6%)
7 - MÉDIO TEJO (1,8%)
8 - OESTE (2,9%)
9 - LEZÍRIA DO TEJO (2,1%)
10 - GRANDE LISBOA (33,7%)
11 - PENÍNSULA DE SETÚBAL (5,7%)
12 - ALENTEJO CENTRAL (1,4%)

do-se uma análise particular para o co-
mércio internacional que não dispõe de 
dados publicados a esse nível, reforça-se 
a posição da Grande Lisboa praticamen-
te em todas as variáveis alvo, seguida da 
região Grande Porto e logo de imediato 
da Península de Setúbal, que se posi-
ciona assim em terceiro lugar como um 
dos mais importantes pólos de criação 
da riqueza nacional (PCRN), certamen-
te atribuível à produção e exportação 
da Autoeuropa. No seu conjunto, estas 
três regiões NUTS III cobrem entre 20% 
a 40% dos valores correspondentes re-
gistados no continente, nas diversas va-
riáveis em análise, à exceção das Impor-
tações, onde a região da Grande Lisboa 
se destaca de todas as outras. 

Em termos de PIB, por ordem decres-
cente e em termos da importância rela-
tiva das 28 regiões NUTS III, seguem-se 
o Ave, o Baixo Vouga, Baixo Mondego, 
Oeste, Pinhal Litoral, Dão Lafões, Lezíria 
do Tejo, Médio Tejo e Alentejo Central 
(ver gráfico 2). As restantes 16 regiões re-
gistam valores relativos muito abaixo das 
médias não estando, por razões práticas, 
incluídas no gráfico.

Se se pretender tirar conclusões ao nível 
das cinco grandes regiões do continen-
te, nomeadamente a região Norte, da 
Grande Lisboa, do Centro, do Alentejo e 
do Algarve, conclui-se que a CRN se con-
centra numa faixa litoral predominante 
desde o Grande Porto até à Península de 

Setúbal, realçando-se ainda no interior 
as regiões mais próximas do Ave, Dão 
Lafões, Médio Tejo e o Alentejo Central  
com alguns indicadores relevantes.

1  GT Infra-estruturas de Elevado Valor Acrescentado (Despa-
cho nº 11215 – A/2013,  DR nº 166, II Série, 29 de Agosto) 

2  Mais uma vez os valores registados neste mesmo período 
nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira revelaram-
se irrelevantes no conjunto da análise, não permitindo 
retirar conclusões comparáveis, razão porque não foram 
incluídos nos gráficos.

3  DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS: PRODUTO IN-
TERNO BRUTO - soma do valor acrescentado bruto (VAB; 
produção deduzida do consumo intermédio necessário 
para a obter) a preços de base dos diferentes ramos de 
atividade, acrescido dos impostos líquidos de subsídios 
sobre os produtos. Nº DE EMPRESAS – Número de en-
tidades jurídicas (pessoa singular ou coletiva) correspon-
dentes a uma unidade organizacional de produção de 
bens e/ou serviços. PESSOAL AO SERVIÇO DAS EMPRE-
SAS - pessoas que participaram na atividade da empre-
sa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa 
participação.  FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO NAS 
EMPRESAS – valor dos bens duradouros novos (…) pro-
duzidos/adquiridos pelas unidades produtoras residentes, 
para utilização por um período superior a um ano no seu 
processo produtivo (incluindo os que são adquiridos por 
recurso a contratos de leasing financeiro), e os serviços 
incorporados nos bens de capital fixo.  VALOR ACRES-
CENTADO BRUTO TOTAL - saldo da conta de produção, 
a qual inclui em recursos, a produção, e em empregos, 
o consumo intermédio, antes da dedução do consumo 
de capital fixo. Tem significado económico tanto para os 
setores institucionais como para os ramos de atividade. 
O VAB é avaliado a preços de base, ou seja, não inclui os 
impostos líquidos de subsídios sobre os produtos. VALOR 
ACRESCENTADO BRUTO DAS EMPRESAS - Valor bruto da 
produção deduzido do custo das matérias-primas e de 
outros consumos no processo produtivo. POPULAÇÃO 
RESIDENTE - conjunto de pessoas que, independente-
mente de estarem presentes ou ausentes num determi-
nado alojamento no momento de observação, viveram 
no seu local de residência habitual por um período contí-
nuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de 
observação, ou que chegaram ao seu local de residência 
habitual durante o período correspondente aos 12 meses 
anteriores ao momento de observação, com a intenção 
de aí permanecer por um período mínimo de um ano. 

* A autora escreve de acordo com a nova grafia.

Fonte: INE, Contas Regionais 2011; Comércio Internacional 2012.
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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.

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

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. 

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.

China*  
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
T  Decisão casuística.

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

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).

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.

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 
T  Fora de cobertura. 

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

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.

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. 

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).
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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 

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.

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 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 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

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 
exigência 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


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

Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
Chile
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
Oman
Trind. e Tobago

África do Sul •
Argélia
Bahamas
Barbados
Brasil •
Costa Rica
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Namíbia
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Rússia
Tailândia
Uruguai 

Aruba
Barein
Bulgária
Colômbia 
El Salvador
Fidji
Letónia
Roménia
Tunísia •
Turquia

Angola
Azerbeijão
Cazaquistão
Croácia
Dominicana. Rep.
Gabão
Gana
Guatemala
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Mongólia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname
Zâmbia

Albânia
Ant. e Barbuda
Arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
Congo
Dominica
Egipto
Geórgia
Honduras
Kiribati
Moçambique
Montenegro
Nauru
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu

Afeganistão
Argentina
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Campuchea
Cent. Af. Rep.
Chade
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
C. do Marfim
Cuba • 
Djibuti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Irão •
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moldávia 
Myanmar

Nepal 
Nicarágua 
Níger 
Paquistão
Quirguistão
Ruanda
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe •
Salomão 
Seicheles 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
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.

• Mercado de diversificação de oportunidades               • Fora de cobertura               • Fora de cobertura. excepto operações de relevante interesse nacional

a) Abu Dhabi. Dubai. Fujairah. Ras Al Khaimah. Sharjah. Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa. Guam. Marianas. Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa. Guadalupe. Martinica. Reunião. S. Pedro e Miquelon. Polinésia 
Francesa. Mayotte. Nova Caledónia. Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau. Ilhas Nive
h)  Anguilla. Bermudas. Ilhas Virgens. Cayman. Falkland. Pitcairn. Monserrat. Sta. 

Helena. Ascensão. Tristão da Cunha. Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES
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INVESTIMENTO DIRECTO  
DO EXTERIOR EM PORTUGAL 2012 tvh 

2012/11
2012  

Jan/Dez
2013  

Jan/Dez
tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

IDE bruto 47.656 10,6% 47.656 30.109 -36,8% -53,0% 23,2%

IDE desinvestimento 40.655 15,9% 40.655 27.764 -31,7% -52,8% 40,2%

IDE líquido 7.001 -12,7% 7.001 2.345 -66,5% -54,8% -41,1%

IDE Intra UE 44.413 14,2% 44.413 28.061 -36,8% -52,9% 24,0%

IDE Extra UE 3.243 -22,5% 3.243 2.048 -36,8% -54,8% 11,4%

Unidade: Milhões de euros 

IDE Intra UE 93,2% -- 93,2% 93,2% -- -- --

IDE Extra UE 6,8% -- 6,8% 6,8% -- -- --

% Total IDE bruto

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR

IDPE bruto - Destinos 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 IDPE bruto - Sector 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12

Países Baixos 63,1% -19,6% Act. Financeiras e de Seguros 85,3% 0,3%

Alemanha 16,1% 2552,3% Comércio 4,5% 24,6%

Espanha 8,4% 66,7% Ind. Transformadoras 4,4% -67,0%

Brasil 2,6% -34,6% Construção 1,9% -46,1%

Polónia 1,1% 18,5% Act. Consultoria e Técnicas 1,5% 17,4%

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

INVESTIMENTO 
e COMÉRCIO EXTERNO

IDE bruto - Origem 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 IDE bruto - Sector 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12

Espanha 22,3% -24,1% Comércio 31,9% -41,0%

França 18,1% -23,6% Ind. Transformadora 22,5% -7,3%

Reino Unido 15,7% 8,5% Act. Financeiras e de Seguros 20,8% -48,1%

Alemanha 11,5% 17,3% Electricidade, Gás, Água 4,0% -66,9%

Bélgica 10,8% -13,9% Act. Informação e Comunicação 3,6% -60,4%

 2009 Dez 2010 Dez 2011 Dez 2012 Dez 2013 Dez tvh 13/12

Stock IDE 79.626 83.585 86.428 90.783 93.168 2,6%

Stock IDPE 47.530 49.942 55.823 57.639 59.378 3,0%

Unidade: Milhões de euros     Fonte: Banco de Portugal

INVESTIMENTO DIRECTO  
DE PORTUGAL NO EXTERIOR 2012 tvh 

2012/11
2012  

Jan/Dez
2013  

Jan/Dez
tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

IDPE bruto 15.966 -18,4% 15.966 14.048 -12,0% -50,2% 249,2%

IDPE desinvestimento 15.515 75,6% 15.515 12.973 -16,4% -49,6% 617,0%

IDPE líquido 451 -95,8% 451 1.075 138,5% -86,3% -96,7%

IDPE Intra UE 13.170 -21,5% 6.537 9.561 46,2% -47,3% 270,8%

IDPE Extra UE 2.795 0,2% 2.192 867 -60,4% -82,8% 17,9%

Unidade: Milhões de euros 

IDPE Intra UE 82,5% -- 40,9% 68,1% -- -- --

IDPE Extra UE 17,5% -- 59,1% 31,9% -- -- --

% Total IDPE bruto

ESTATÍSTICAS
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ESTATÍSTICAS
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

BENS (Exportação) 2012 tvh 
2012/11

2012  
Jan/Dez

2013  
Jan/Dez

tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

Exportações bens 45.259 5,7% 45.259 47.340 4,6% 8,0% -16,4%

Exportações bens UE 32.170 0,9% 32.170 33.249 3,4% 7,0% -19,7%

Exportações bens Extra UE 13.090 19,6% 13.090 14.092 7,7% 10,2% -8,5%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 71,1% -- 71,1% 70,2% -- -- --

Exportações bens Extra UE 28,9% -- 28,9% 29,8% -- -- --

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 Exp. Bens - Var. Valor (13/12) Meur Cont. p. p.

Espanha 23,6% 9,9% Espanha 1,010 2,2

Alemanha 11,6% -1,7% Marrocos 273 0,6

França 11,6% 2,7% Reino Unido 199 0,4

Angola 6,6% 4,1% França 142 0,3

Reino Unido 5,5% 8,3% EUA 136 0,3

EUA 4,2% 7,3% Angola 123 0,3

Países Baixos 4,0% 1,7% Venezuela -123 -0,3

Exp. Bens - Produtos 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 Exp. Bens - Var. Valor (13/12) Meur Cont. p. p.

Máquinas, Aparelhos 14,8% 0,6% Combustíveis Minerais 1,195 2,6

Combustíveis Minerais 10,5% 31,7% Alimentares 188 0,4

Veículos, Outro Mat. Transp. 10,5% -5,3% Plásticos, Borracha 174 0,4

Metais Comuns 7,8% -0,6% Químicos 152 0,3

Plásticos, Borracha 6,9% 5,6% Veículos, Out. Mat. Transp. -279 -0,6

 SERVIÇOS 2012 tvh 
2012/11

2012  
Jan/Dez

2013 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

Exportações totais de serviços 19.098 -0,3% 19.098 20.565 7,7% 15,1% 12,7%

Exportações serviços UE 13.104 -4,3% 13.104 14.063 7,3% 9,7% 7,3%

Exportações serviços extra UE 5.994 9,7% 5.994 6.502 8,5% 26,2% 24,1%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 68,6% -- 68,6% 68,4% -- -- --

Exportações serviços extra UE 31,4% -- 31,4% 31,6% -- -- --

Unidade: % do total  



ESTATÍSTICAS
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BENS (Importação) 2012 tvh 
2012/11

2012  
Jan/Dez

2013  
Jan/Dez

tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

Importações bens 56.166 -5,2% 56.166 56.617 0,8% 3,5% -6,8%

Importações bens UE 40.322 -7,6% 40.322 40.910 1,5% 12,1% -3,5%

Importações bens Extra UE 15.844 1,5% 15.844 15.707 -0,9% -20,0% -17,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 71,8% -- 71,8% 72,3% -- --

Importações bens Extra UE 28,2% -- 28,2% 27,7% -- --

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 Imp. Bens - Var. Valor (13/12) Meur Cont. p. p.

Espanha 32,3% 1,8% Angola 851 1,5

Alemanha 11,4% 0,6% Rússia 524 0,9

França 6,8% 3,6% Camarões 437 0,8

Itália 5,2% -0,8% Espanha 332 0,6

Países Baixos 5,0% 4,9% Líbia -295 -0,5

Angola 4,6% 47,8% Argélia -398 -0,7

Reino Unido 2,9% -1,6% Brasil -537 -1,0

Imp. Bens - Produtos 2013 (Jan/Dez) % Total tvh 13/12 Imp. Bens - Var. Valor (13/12) Meur Cont. p. p.

Combustíveis Minerais 19,5% -4,9% Agrícolas 220 0,4

Máquinas, Aparelhos 14,5% -1,1% Veículos, Outro Mat. Transp. 196 0,3

Agrícolas 11,1% 3,6% Alimentares 172 0,3

Químicos 10,5% -3,0% Químicos -185 -0,3

Veículos, Outro Mat. Transp. 8,7% 4,1% Combustíveis Minerais -567 -1,0

 SERVIÇOS 2012 tvh 
2012/11

2012  
Jan/Dez

2013  
Jan/Dez

tvh 13/12 
Jan/Dez

tvh 13/12 
Dez/Dez

tvc 13/13 
Dez/Nov

Importações totais de serviços 10.411 -9,2% 10.411 10.639 2,2% 4,0% 0,4%

Importações serviços UE 7.601 -5,9% 7.601 7.785 2,4% 6,1% 3,9%

Importações serviços extra UE 2.810 -17,1% 2.810 2.855 1,6% -1,8% -8,6%

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 73,0% -- 73,0% 73,2% -- -- --

Importações serviços extra UE 27,0% -- 27,0% 26,8% -- -- --

Unidade: % do total  

Fontes: INE/Banco de Portugal 
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros          Cont. - Contributo para o crescimento das exportações          p.p. - Pontos percentuais          tvh - Taxa de variação homóloga     
tvc - Taxa de variação em cadeia

PREVISÕES 2013 : 2014 (tvh real %) 2012 2013  
Jan / Set FMI CE OCDE BdP Min. 

Finanças

INE INE Fevereiro 14 Fevereiro 14 Novembro 13 Dezembro 13 Outubro 13

PIB -3,2 -2,4 -1,6 : 0,8 -1,6 : 0,8 -1,7 : 0,4 -1,5 : 0,8 -1,8 : 0,8

Exportações Bens e Serviços 3,2 4,9 5,8 : 5,0 5,8 : 5,0 5,9 : 4,3 5,9 : 5,5 5,8 : 5,0
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S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Bogotá

Nova Iorque

Haia

Bruxelas
Dublin

Londres

Paris

Milão

Barcelona

Praia

Rabat

São Paulo

Lima

Rio de Janeiro

Santiago do Chile

Buenos Aires

Argel

Zurique

Oslo

Madrid

Caracas

Panamá

Carlos Moura
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

António Felner da Costa
BRASIL
aicep.rio.janeiro@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CHILE
aicep.santiago@portugalglobal.pt

Luís Sequeira
ARGENTINA
aicep.buenosaires@portugalglobal.pt

Luís Moura
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

João Pedro Pereira
ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Rui Boavista Marques
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

REDE 
EXTERNA

Carlos Pinto
VENEZUELA
aicep.caracas@portugalglobal.pt

Álvaro Cunha
MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Eduardo Henriques
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

José Nogueira Ramos
IRLANDA
aicep.dublin@portugalglobal.pt

Miguel Fontoura
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

Armindo Rios
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Rui Cordovil
MARROCOS
aicep.rabat@portugalglobal.pt

Gonçalo Homem de Mello
BÉLGICA
aicep.bruxels@portugalglobal.pt

António Silva
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

João Renano Henriques
ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
COLÔMBIA
aicep.bogota@portugalglobal.pt

Fernando Carvalho
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt
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Copenhaga

Berlim
Haia

Bruxelas

Luanda

Maputo

Pretória
Gaborone

Windhoek

Tunes

Abu Dhabi

Helsínquia

Estocolmo

Zurique

Moscovo

Varsóvia
Praga

Budapeste
Viena

Bratislava

Liubliana Bucareste

Baku
Pequim

Nova Deli

Xangai

Tóquio

Macau Hong Kong

Guangzhou

Jacarta

Atenas

Tripoli

Riade
Doha

Ancara

Kuala Lumpur

Kristiina Vaano
FINLÂNDIA
aicep.helsinki@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite
POLÓNIA
aicep.warsaw@portugalglobal.pt

Maria José Rézio
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

Ana Isabel Douglas
ÁUSTRIA
aicep.vienna@portugalglobal.pt

João Guerra Silva
DINAMARCA
aicep.copenhagen@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão
ALEMANHA
aicep.berlin@portugalglobal.pt

AO SERVIÇO  
DAS EMPRESAS

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

Manuel Couto Miranda
EAU
aicep.abudhabi@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria João Bonifácio
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

João Cardim
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Filipe Costa
CHINA
aicep.shanghai@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Alexandra Ferreira Leite
CHINA
aicep.beijin@portugalglobal.pt

João Rodrigues
ÍNDIA
aicep.newdelhi@portugalglobal.pt

Pier Franco Schiavone
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt



No âmbito da actual reflexão em torno 
da redefinição das funções do Estado, 
da reorganização do ensino superior e 
da necessária quantificação do retorno 
dos investimentos públicos, pretende-
se com este livro enriquecer os debates 
sociais e científicos em torno da real di-
mensão do impacto social e do retorno 
económico do investimento público no 
ensino superior.
Este livro colectivo reúne estudos de 
caso desenvolvidos por investigadores 
portugueses e espanhóis que permitem 
identificar e quantificar o impacto so-
cial e económico induzido pelo Ensino 
Superior e, em particular, pela dinâmica 
gerada pelas comunidades académicas.
É uma obra que vem colmatar uma la-
cuna na bibliografia existente sobre o 
tema em Portugal e em Espanha, ten-
do interesse não só para académicos 
e investigadores mas, também, para 
o público em geral interessado nas 
questões transversais do retorno do 

BOOKMARKS

Nos conturbados tempos que se atra-
vessam, face à reconhecida necessida-
de em investir em ambiente económico 
desafiador, este livro surge da necessi-
dade de avaliar os projectos de investi-
mento com objectividade e rigor.
Essencial a todos que optem por res-
ponder a novos desafios, o presente 
texto, explicitando conceitos, apon-
tando procedimentos e demonstran-
do práticas, é dirigido aos estudantes 
de gestão e economia, aos técnicos a 
quem cabe a tarefa de elaborar os es-
tudos de viabilidade económica, bem 
como aos que têm a missão de os apre-
ciar, contribuindo para que os órgãos 
de decisão financeira e política pro-
movam ao máximo o desenvolvimento 
económico-social.
“(...) É, por isso, de todo o mérito e 
oportunidade a publicação pela Editora 
Sílabo deste livro da autoria da Senhora 

OS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DO ENSINO SUPERIOR
UM RETRATO A PARTIR DE ESTUDOS DE CASO DE PORTUGAL E ESPANHA

ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO

Dra. Leonilde Megre, que virá certamen-
te enriquecer o panorama da literacia 
financeira do país, contribuindo para 
uma melhor preparação do nosso tecido 
empresarial para enfrentar os desafios 
do competitivo e globalizado ambiente 
económico internacional, num momen-
to em que Portugal se vira de forma de-
terminada para a abertura da sua eco-
nomia, a internacionalização das suas 
empresas e a captação de investimento 
privado, nomeadamente externo.”
Pedro Reis, Presidente da AICEP, In 
Prefácio

Coordenadores:   Sandra Saúde, 

Carlos Borralho, 

Isidro Féria,  

Sandra Lopes

Editor: Ed. Sílabo

Nº de páginas: 220

Ano: 2013

Preço: 16.80€

Autor:   Leonilde Megre

Editor: Ed. Sílabo

Nº de páginas: 260

Ano: 2013

Preço: 17,80€

financiamento público. Adicionalmen-
te, e após a apresentação do guião da 
reforma do Estado, as questões que se 
prendem com a reorganização do en-
sino superior ganham particular aten-
ção, sendo que, como se protagoniza 
pela tutela, a mesma deve ter em conta 
o impacto gerado.
Público-alvo: académicos das áreas de 
economia, sociologia, ciências políti-
cas; políticos, investigadores, estudio-
sos da “coisa” pública (investimentos 
públicos e seu retorno).
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Sede:

Rua Júlio Dinis, nº 748, 9º Dto

4050-012 Porto - Portugal

Tel.: + 351 226 055 300

Fax: +351 226 055 399

E-mail: aicep@portugalglobal.pt

Web: www.portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt
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