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EDITORIAL Portugalglobal nº864

A Investigação e a Inovação na Saúde em Portugal 
constituem apostas fundamentais numa área que 
se quer afirmar internacionalmente e, por isso, foi 
o tema selecionado para o destaque deste mês. 

Considerado um setor estratégico para a econo-
mia nacional, apraz-me verificar que a Saúde tem 
registado um crescimento sustentado das expor-
tações, com um aumento de 6,7 por cento no 
período de 2011-2015, tendo atingido, no ano 
passado, um valor recorde que ultrapassou 1,2 
mil milhões de euros. O setor vende para uma 
vasta lista de cerca de 160 países, encabeçada 
pelos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.

A propósito do tema, Leonor Beleza, que nos 
prestigia mais uma vez com a sua presença na Por-
tugalglobal realça, em entrevista, o lugar incontor-
nável que a Fundação Champalimaud ocupa no 
nosso país e no mundo, no domínio da investi-
gação científica na área da biomedicina, designa-
damente da oncologia e das neurociências, real-
çando ainda o importante prémio que a Fundação 
atribui anualmente para distinguir a investigação 
que é feita mundialmente, na área da prevenção 
da cegueira e do alívio dos problemas da visão.

Joaquim Cunha, diretor executivo do Health 
Cluster Portugal, também a propósito do tema, 
apresenta-nos a visão desta associação, desta-
cando a valorização do conhecimento e res-
petiva especialização, tendo como objetivo o 
mercado global, focando-se em cinco grandes 

eixos que considera “críticos” para a competiti-
vidade do cluster da saúde em Portugal. 

A República da Coreia, uma aposta nossa com a 
recente abertura de uma representação da AICEP, 
é o mercado em análise. É um dos mais dinâmi-
cos e sofisticados mercados do mundo, ao qual as 
empresas portuguesas devem estar atentas. Com 
cinquenta milhões de consumidores de gosto so-
fisticado e um PIB per capita superior a 30.000 
dólares, justificam a popularidade do país entre 
as grandes empresas multinacionais.

Gostaria de realçar, por último, o novo espaço 
mensal da revista – Factos & Tendências – onde 
se destacam notícias, análises, estudos e ten-
dências sobre Portugal e setores e mercados in-
ternacionais, de assumida importância para as 
empresas e para outras entidades portuguesas 
envolvidas nas áreas do comércio e do investi-
mento internacional.

Na base da seleção dos documentos estão as 
atividades desenvolvidas na AICEP, em particu-
lar na Direção de Informação, com conteúdos 
informativos sobre mercados externos e Por-
tugal, nas suas vertentes de análises estatísti-
cas, consultoria regulamentar, oportunidades 
e empresas, research de mercados e research 
setorial, e à prestação de serviços de market in-
telligence e de informação empresarial.

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Saúde, um setor de excelência 
e em expansão internacional
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INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
NA SAÚDE

Considerado um setor estratégico para a economia nacional, a Saúde tem 
registado um crescimento sustentado das exportações, que aumentaram 6,7 por 

cento no período de 2011-2015, atingindo, no ano passado, um valor recorde que 
ultrapassou os 1,2 mil milhões de euros. O setor vende para 160 países, uma vasta 

lista encabeçada pelos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.
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A investigação e a inovação são apostas fun-
damentais num setor que se quer afirmar in-
ternacionalmente. Assim, empresas, institutos 
de investigação e entidades públicas e privadas 
contribuem fortemente para tornar o setor da 
Saúde em Portugal mais competitivo e reco-
nhecido internacionalmente. 

Num mundo cada vez mais tecnológico, a tec-
nologia é evidentemente um forte aliado do 
setor da Saúde, permitindo o desenvolvimento 
de produtos altamente inovadores de diagnós-
tico e tratamento de diversas doenças. As solu-
ções disponibilizadas são assim cada vez mais 
eficazes e permitem aumentar a notoriedade 
do setor da Saúde em Portugal.

Com um forte crescimento a nível nacional e 
internacional, é de realçar que as exportações 
do setor da Saúde têm aumentado significa-
tivamente nos últimos anos. Os mercados de 
exportação deste setor são diversificados, o 
que demonstra a forte presença dos produtos 
portugueses da área da saúde no mundo. 

A crescente 
internacionalização 
de um setor de excelência
A Saúde é um setor de excelência em Portugal 
e que integra múltiplas valências com univer-
sidades, empresas, instituições de investiga-
ção e desenvolvimento, parques tecnológicos, 
serviços, distribuição e tecnologia de informa-
ção, entre outros. 

O setor abrange um universo de 1.114 empre-
sas, de acordo com os últimos dados disponíveis, 

perto de 11 mil postos de trabalho e um volume 
de negócios superior a 1,4 mil milhões de euros.

A delimitação do setor Saúde é a definida pelo 
Health Cluster Portugal, isto é, em quatro gru-
pos de produtos: produtos farmacêuticos de 
base (CAE 2110), preparações farmacêuticas 
(CAE 2120), equipamento de radiação, elec-
tromedicina e eletroterapêutica (CAE 2660) 
e instrumentos e material médico-cirúrgico 
(CAE 3250).

Portugal mantém uma balança comercial defi-
citária neste domínio, mas salienta-se o cresci-
mento sustentado das exportações portugue-
sas do setor nos últimos anos. De acordo com 
dados do INE, as exportações atingiram o valor 
recorde de 1.216 milhões de euros em 2015, 
aumentando 4,1 por cento face ao ano ante-
rior, constituindo os medicamentos e os produ-
tos químico-farmacêuticos a grande maioria 
dos produtos vendidos ao exterior (78 por cen-
to do total). A quota das exportações do setor 
da saúde no comércio internacional global de 
Portugal atingiu, no ano passado, 2,44 por 
cento (2,19 por cento em 2011).

Empresas 1.114

Pessoal ao serviço (*) 10.890

Volume de negócios (*) 1.422 M€

Valor acrescentado bruto (*) 513 M€

(*) Não inclui sociedades com CAE 2660, devido a segredo 
estatístico (esses valores têm reduzida expressão no setor). 
Dados AICEP com base em estatísticas do INE

SETOR SAÚDE - ANO DE 2014

EXPORTAÇÕES 2015 IMPORTAÇÕES 2015:

Preparações farmacêuticas

Instrumentos e material médico-cirúrgico

Produtos farmacêuticos de base

Equipamento de radiação, electromedicina  
e eletroterapêutica

Preparações farmacêuticas

Instrumentos e material médico-cirúrgico

Produtos farmacêuticos de base

Equipamento de radiação, electromedicina  
e eletroterapêutica

69% 70,5%

20%

6%
3,5%

21,4%

6,8%
1%
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Por produtos, destacam-se, na exportação, as 
preparações farmacêuticas, com um valor de 
cerca de 840 milhões de euros vendidos em 
2015 e um crescimento médio de 10,6 por cen-
to no período de 2011-2015 e de 2,7 por cento 
em relação ao ano de 2014. A estes seguem-
-se os instrumentos e material médico-cirúrgico 
(valor de exportação de 260 milhões de euros 
e um aumento de 2,8 por cento face a 2014), 
os produtos farmacêuticos de base (105 milhões 
de euros e mais 29,5 por cento face a 2014) e 
o equipamento de radiação, electromedicina 
e eletroterapêutica (11,9 milhões de euros em 
2015, com um decréscimo de 28,5 por cento 
relativamente ao ano anterior).

De referir que em termos de importação, as 
preparações farmacêuticas têm o maior peso 
nas importações portuguesas na área da saú-
de, atingindo o valor de 2,4 mil milhões de 
euros num total de 3,32 mil milhões de euros 
importados. 

Principais mercados 
de exportação
As exportações portuguesas do setor da saúde 
abrangem um leque de 160 países, mas, no 
ano em referência, segundo o INE, seis mer-
cados apenas representaram, em conjunto, 64 

  2011 2012 2013 2014 2015 Var %a 15/11 Var %b 15/14

Exportações 938.910 1.011.046 1.045.360 1.167.879 1.216.111 6,7 4,1

Importações 2.926.352 2.827.255 2.816.467 2.892.061 3.320.192 3,4 14,8

Saldo -1.987.442 -1.816.209 -1.771.107 -1.724.182 -2.104.080 -- --

Coef. Cob. % 32,1 35,8 37,1 40,4 36,6 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015; (b) Taxa de variação homóloga 2014-2015;     
2011 a 2013: resultados definitivos; 2014: resultados provisórios; 2015: resultados preliminares;     § - Coeficiente de variação >= 
1000% ou valor zero em no período 2011-2014 (série 2011-2015) ou em 2014 (2014-2015);     - Informação pública, corrigida de 
valores confidenciais

  2011 2012 2013 2014 2015

Setor da Saúde 136 145 150 157 160

Preparações Farmacêuticas (CAE 2120) 119 124 129 136 140

Instrumentos e Material Médico-Cirúrgico (CAE 3250) 108 123 129 137 142

Produtos Farmacêuticos de Base (CAE 2110) 52 56 57 68 62

Equip. de Radiação, Eletromedicina e Eletroterapêutica 
(CAE 2660)

41 37 36 30 41

Fonte: INE, CIP

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DO SETOR DA SAÚDE (MILHARES DE EUROS)

NÚMERO DE MERCADOS DE DESTINO DE EXPORTAÇÃO PORTUGUESA

por cento do valor global exportado. Nestes 
destacam-se os Estados Unidos, com 15,54 
por cento do total, e que desde 2014 são o 
primeiro mercado de exportação do setor por-
tuguês da saúde, ultrapassando a Alemanha 
que anteriormente ocupava essa posição. Aos 
Estados Unidos seguiu-se a Alemanha (12,57 
por cento do total exportado pelo setor em 
2015), o Reino Unido (11,88 por cento), An-
gola (8,18 por cento), Espanha (7,86 por cen-
to) e França (7,62 por cento).

Refira-se que em termos de importação, os 
principais fornecedores de Portugal do setor 
são a Alemanha, Espanha, Irlanda, Holanda, 
França, Bélgica e Reino Unido. 

Na exportação por grupos de produtos do 
setor português da saúde, é de salientar que 
os Estados Unidos são o principal mercado 
de preparações farmacêuticas portuguesas, 
seguindo-se a Alemanha e o Reino Unido. Es-
panha e França são os principais mercados de 
destino de instrumentos e material médico-
-cirúrgico; Canadá, Japão, EUA e Reino Unido 
são os principais mercados de exportação dos 
produtos farmacêuticos de base; e os nossos 
principais clientes de equipamento de radia-
ção, electromedicina e eletroterapêutica são 
França, Espanha, Angola e Moçambique. 
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O Health Cluster Portugal tem uma visão que 
passa por agregar toda a cadeia de valor em 
torno de uma estratégia clara, assente na va-
lorização do conhecimento e na opção pela 
especialização, tendo como foco o mercado 
global, onde aposta no bem-estar e envelheci-
mento ativo; na medicina preventiva, persona-
lizada e participativa (doenças neuro-degene-
rativas, cancro, cardiovasculares, degenerativas 
osteoarticulares, inflamatórias, infeciosas, me-
tabólicas); no turismo de saúde; e no eHealth.

Decorrente do exposto, as ações e as iniciativas 
do HCP estruturam-se, fundamentalmente, em 
cinco grandes eixos tidos como críticos para a 
competitividade (a curto, médio e longo prazo) 
do cluster nacional da saúde: 

1)  Especialização Inteligente e Redes  
de Cooperação

2)  Internacionalização e Investimento 
Estrangeiro

3) I&D, Inovação e Competitividade

HEALTH CLUSTER PORTUGAL – HCP
VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA SAÚDE: 

UMA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

A Saúde é um setor de referência em Portugal pela qualidade dos cuidados que 
são prestados aos cidadãos e pelo bom desempenho que tem sido conseguido 

ao nível da ciência que se faz nas universidades e nos institutos de investigação. 
Contudo, na valorização deste conhecimento científico, tecnológico e clínico ainda 

não somos tão bem sucedidos, apesar de serem evidentes vários sinais positivos.

4) Sociedade, Emprego e Empreendedorismo

5) Benchmarking, Branding & Reputação

A especialização emerge como um vetor estru-
turante e prioritário, face às dinâmicas globais 
do setor e face às Estratégias Nacionais e Regio-
nais de Investigação e Inovação para uma Espe-
cialização Inteligente. É assumida, assim, como 
um desígnio estratégico, numa aposta susten-
tada em recomendações como, por exemplo, as 
decorrentes do estudo “O Setor da Saúde: da 
Racionalização à Excelência”, desenvolvido pela 
Porto Business School para o HCP. 

Este estudo defende que se concentrem os re-
cursos existentes: humanos, financeiros e físicos, 
em torno de um número reduzido de subclus-
ters, selecionados em função de competências 
previamente identificadas. O principal objetivo 
destes subclusters, criados no seio do HCP, pas-
sa por aumentar a competitividade internacional 
do país em nichos de mercado selecionados e, 
com isso, potenciar as exportações e a atração de 
investimento privado, em particular estrangeiro. 
Neste sentido, merece referência a implementa-
ção, em curso, dos subclusters “Cancro”, “Neu-
rociências” e “Turismo de Saúde”, e as dinâmi-
cas percetíveis no ecossistema dos Associados do 
HCP tendentes à possível criação de outros, em 
número necessariamente reduzido.

As matérias da internacionalização têm vindo 
a ganhar importância reforçada no âmbito das 
iniciativas do HCP, enquanto corolário lógico 
da estratégia desenvolvimentista adotada. A 
abrangência destas questões é transversal à 

> POR JOAQUIM CUNHA, DIRETOR 
EXECUTIVO DO HCP 
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estratégia definida, tendo como principais obje-
tivos: i) incrementar a notoriedade internacional 
do HCP, dos seus associados e da cadeia de valor 
nacional da saúde; ii) promover o networking 
entre o HCP, os seus associados e as entidades e 
redes de outros países, contribuindo para a inte-
gração sustentada das entidades nacionais em 
redes internacionais de referência; iii) identificar 
e mitigar barreiras à internacionalização e obter 
um melhor conhecimento da envolvente global, 
particularmente em vertentes críticas ao suces-
so internacional das empresas e das instituições 
portuguesas da Saúde; iv) potenciar a atração 
de investimento direto estrangeiro.

Particular relevo assume ainda a aposta na pro-
moção da inovação ao longo de toda a cadeia 
de valor, enquanto forma de valorização do co-
nhecimento, dos produtos e dos serviços made 
in Portugal, e de potenciar o desempenho e a 
eficiência das organizações. 

Como já referido, ao longo das duas últimas 
décadas, Portugal foi capaz de desenvolver um 
ecossistema global de I&D e Inovação que posi-
ciona hoje o país num interessante patamar de 
competitividade, e a saúde tem sido, indubita-
velmente, um dos setores em maior evidência. 

Em termos genéricos, poder-se-á dizer que 
Portugal dispõe atualmente de um capital de 
conhecimento de elevada qualidade, contudo 
deficientemente ajustado às necessidades da 
procura e do mercado ou incapaz de fazer com 
este a necessária ponte por via da sua divulga-
ção e valorização, com reflexos negativos ao 

nível da competitividade internacional da nossa 
cadeia de valor. A ação do HCP passa por inter-
vir sobre as condições de contexto, num proces-
so sempre articulado com os demais agentes e 
decisores do setor, a par do desenvolvimento de 
iniciativas de promoção e de disseminação de 
boas práticas por toda a cadeia de valor.

Sendo que o setor da saúde assume, à luz do 
atual contexto nacional e internacional, uma im-
portância redobrada enquanto motor do desen-
volvimento económico e social, o HCP tem vindo 
a reforçar continuamente as suas atividades em 
torno das áreas da Sociedade, Emprego e Em-
preendedorismo. Assim, procura-se potenciar o 
envolvimento ativo dos cidadãos (em particular 
dos utentes dos sistemas de saúde e suas associa-
ções) nas atividades e iniciativas do HCP, e particu-
larmente nas dinâmicas e processos de inovação.

Por fim, a melhoria da reputação e da ima-
gem do setor nacional da saúde é preocupa-
ção subjacente a todas as ações e iniciativas 
do HCP. Numa abordagem articulada com os 
demais stakeholders, pretende-se contribuir 
para a afirmação crescente de uma marca e de 
uma notoriedade comuns a todos os agentes 
do setor, desde a investigação à prestação de 
cuidados, que leve a um cada vez maior reco-
nhecimento internacional do nosso país pela 
qualidade e competitividade dos seus produtos 
e serviços, e pela sua atratividade enquanto 
destino para investir, realizar I&D e ensaios clí-
nicos, e para o turismo de saúde. 

www.healthportugal.com

http://www.healthportugal.com
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A HeartGenetics desenvolveu di-
versos testes genéticos para doenças 
cardiovasculares, mas com múltiplas 
aplicações. O teste DNArterial®, úni-
co no mundo, é um exemplo que per-
mite apoiar os médicos na adoção da 
terapia mais adequada a cada doente.

Por sua vez, a MedicineOne desen-
volveu recentemente o inovador pro-
jeto eu+, que consiste numa aplicação 
gratuita que permite que os utentes te-
nham acesso aos seus principais dados 
de saúde, recebam alertas automáticos 
de toma de medicação e comuniquem 
diretamente com os seus médicos. 

EMPRESAS QUE MARCAM  
A DIFERENÇA NA SAÚDE

A inovação consiste na introdução de novas soluções e produtos num determinado 
mercado, surpreendendo pela novidade. Na área da Saúde existem cada vez mais 
empresas que apostam na inovação para responder às necessidades do mercado, 

sendo a tecnologia um forte aliado. 

As aplicações e tecnologias inovadoras são uma forte aposta do setor da saúde, 
permitindo tratamentos e diagnósticos mais eficazes, bem como melhores condições de 

vida para a população. 

As empresas portuguesas já são reconhecidas a nível mundial pelas soluções que 
disponibilizam, o que demonstra o crescimento deste setor em Portugal.

O Body Interact™ é um simulador 

digital 3D, lançado pela Take The 

Wind, que possibilita, a partir de pa-

cientes virtuais, a criação de diversos 

cenários clínicos para diagnosticar 

corretamente o problema, através de 

entrevistas, exames físicos, monito-

rização e exames complementastes, 

para simular tratamentos e identificar 

a melhor solução.  

A plataforma PEGASEMP™ da TREAT  

U encapsula o fármaco e transporta-

-o ao longo da corrente sanguínea até 

ao tumor. Quando alcança o seu alvo, 

liberta o conteúdo apenas no tumor, 

não causando danos às células sãs dos 

outros órgãos.

Por fim, o Centro de Investigação 

Interdisciplinar em Saúde encon-

tra-se a participar numa investigação 

sobre o vírus Zika, levada a cabo por 

um grupo internacional. O CIIS está a 

utilizar a ferramenta bioinformática, 

OralInt, para identificar as proteínas 

do Zika que são capazes de interagir 

com proteínas humanas para desco-

brir as formas de entrada deste vírus 

no corpo humano. 
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A HeartGenetics - Genetics and Bio-

technology é uma empresa que de-

senvolve software inovador que per-

mite integrar de forma eficiente e 

precisa dados de genética, fármacos, 

clínica e guidelines médicas, na área 

da medicina cardiovascular.

O software HEARTDECODE® é um 

sistema de apoio à decisão clínica e de 

elaboração automática de relatórios 

HEARTGENETICS
NOVOS DISPOSITOS MÉDICOS NA GENÉTICA

Os novos dispositivos médicos na área da saúde digital são importantes motores 
para a utilização dos testes genéticos na rotina diária dos diagnósticos clínicos. 

Centrada na área da medicina cardiovascular, a HeartGenetics desenvolve soluções 
que facilitam o diagnóstico e tratamento das doenças.

de genética que permite aos hospitais 

e aos laboratórios obterem relatórios 

detalhados e de fácil leitura sobre um 

conjunto diversificado de patologias.

Com este novo software, é possível 

apoiar os médicos na integração da 

informação genética no processo de 

diagnóstico e tratamento da doença, 

tornando o processo mais adaptado 

às características de cada cidadão. Este 

produto, certificado como dispositivo 

médico com marcação CE/IVD, pode ser 

comercializado no mercado europeu.

Associado a este sistema, a empresa 

desenvolveu novos testes genéticos 

para doenças cardiovasculares, mas 

com utilização em diferentes áreas, 

como é o caso da obstetrícia, cardio-

logia e medicina interna. Em particular, 

foi desenvolvido o teste DNArterial® 

INVESTIGADORES  
NOS LABORATÓRIOS  
DA HEARTGENETICS  
NO BIOCANT PARK  
EM CANTANHEDE
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com aplicações na área da hipertensão 
arterial e eventos cardiovasculares. Este 
teste, único no mundo e certificado 
com marcação CE/IVD, permite apoiar 
os médicos na definição de uma tera-
pêutica adequada a cada doente.

Fundada em abril de 2013 e financiada 
inicialmente pela empresa de capital 
de risco ES Ventures, a HeartGenetics 
iniciou a sua atividade na realização de 
testes genéticos nos seus laboratórios e 
com relatórios entregues aos médicos 
através de uma plataforma web. 

A partir de julho de 2015 decidiu dar 
um novo rumo ao seu modelo de ne-
gócio, estabelecendo a meta de gerar 
mais de 40 por cento das suas vendas 
através da comercialização de dispositi-
vos médicos para a indústria da saúde 
em geral no ano de 2017, tornando-
-se assim numa empresa exportadora 
de tecnologia. Esta nova estratégia, 
resultante do aprofundamento do co-
nhecimento do mercado, foi suportada 
por um novo investidor, a empresa de 
capital de risco Beta Capital.

Considerada uma das 10 melhores 
startups na área da saúde no World 
Health Summit 2015 em Berlim, as 
perspetivas futuras da HeartGenetics 
centram-se na exportação para merca-
dos como a Itália, Alemanha, França e 
Reino Unido. Sendo o mercado inter-
nacional preferencial para orientar a 
inovação dos seus produtos, a empresa 
definiu projetos piloto com o Hospital 
Universitário de Coimbra (Portugal), o 
Hospital Charité (Alemanha) e a Fun-
dação Policlinico San Matteo (Itália).

A associação entre tecnologias genó-
micas avançadas e métodos computa-
cionais sofisticados, que está na base 
da propriedade intelectual detida pela 
HeartGenetics, é um fator essencial 
para o avanço do diagnóstico clínico e 
da prevenção da doença, servindo de 
pilar ao desenvolvimento da medicina 
personalizada. 

www.heartgenetics.com

Com a missão de apoiar os profissio-
nais de saúde na prestação de cuida-
dos e ajudar as pessoas na melhoria 
da sua qualidade de vida, a Medici-

MEDICINE ONE
MERCADO DA SAÚDE 

COM SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
INOVADORAS

A MedicineOne é uma empresa tecnológica de 
origem portuguesa e vocação mundial, dedicada ao 

desenvolvimento de software para o mercado da saúde. 
A constante aposta na inovação e na investigação 

permite que a empresa disponibilize melhores soluções 
tecnológicas nos mercados onde atua.

neOne pretende ser a referência no 
desenvolvimento de software inteli-
gente para a área da saúde, respon-
dendo às necessidades dos profis-

CARLOS GRAÇA (ESQ.) CEO DA MEDICINEONE E JOÃO DOMINGOS (DIR.), FUNDADOR

http://www.heartgenetics.com
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sionais e colocando os doentes no 
centro dos processos.

A internacionalização é um dos elemen-
tos fundamentais para esta empresa, 
tendo a primeira oportunidade de in-
ternacionalização surgido inesperada-
mente. A decisão de avançar partiu dos 
objetivos estratégicos de aumentar a 
independência económica do mercado 
nacional, diversificar riscos comerciais, 
operar em mercados mais amplos e ren-
tabilizar os produtos e serviços.

Atualmente a MedicineOne está pre-
sente em três continentes, mais especi-
ficamente em Portugal, Brasil, Angola e 
Cabo Verde. Nesta ação global, trabalha 
diariamente com mais de 16 mil médi-
cos e serve uma população de mais de 
cinco milhões de utentes. Devido ao 
aumento da atividade no Brasil e em 
Angola e, também, à entrada em novos 
mercados promissores, prevê-se que no 
espaço de um ou dois anos estes núme-
ros cresçam significativamente.

A MedicineOne investe diariamente 
na investigação e inovação, de modo 
a conseguir oferecer as melhores so-
luções aos mercados onde atua. As 
suas várias parcerias com entidades 
científicas, consideradas essenciais 
devido ao seu know-how, permitem 
um maior desenvolvimento de proje-
tos inovadores a nível mundial.

“Temos planos ambiciosos e comple-
xos, contudo, consideramos que vale 
a pena prosseguir porque terão um 
impacto muito grande na vida dos 
doentes e na qualidade dos cuida-
dos que as unidades de saúde podem 
prestar”, avança João Miguel, funda-
dor da MedicineOne.

Recentemente a empresa lançou um 
projeto inovador, o eu+, cuja adesão 
do mercado está a superar as expecta-
tivas. O eu+ é a primeira aplicação de-
senvolvida pela MedicineOne que se 
destina aos utentes, sendo totalmente 
gratuita. Através desta aplicação, o 
utente passa a ter acesso aos seus da-

diretamente com o seu médico sobre 
qualquer questão de saúde.

Tudo isto é feito com total integração 
com as soluções de gestão clínica da 
empresa, permitindo, pela primeira 
vez, criar registos precisos, reais e fide-
dignos sobre, por exemplo, as adesões 
à terapêutica instituída. A aplicação 
está a ser desenvolvida há cerca de três 
anos e a empresa prevê que durante 
este ano seja lançada uma versão com 
novas funcionalidades. O objetivo é 
que o doente possa pesquisar vagas, 
fazer agendamentos de consultas, pe-
dir a renovação do seu receituário, soli-
citar a conta corrente, fazer pagamen-
tos atrasados, entre outros aspetos. 

www.medicineone.net

“Atualmente a 
MedicineOne está 
presente em três 
continentes, em 

Portugal, Brasil, Angola 
e Cabo Verde. Nesta 
ação global, trabalha 
diariamente com mais 
de 16 mil médicos e 

serve uma população 
de mais de cinco 

milhões de utentes.”

dos de saúde mais importantes, rece-
be alarmes automáticos para a toma 
dos seus medicamentos e comunica 

1.  MENU INICIAL MEDICINEONE

2.  VISTA DE UM PROCESSO CLÍNICO DURANTE CONSULTA NO MEDICINEONE

2

1

http://www.medicineone.pt
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A PROHS é uma empresa portuguesa 

que atua na área dos dispositivos mé-

dicos e laboratoriais, com foco no fa-

brico de equipamentos de desinfeção 

e esterilização, acumulando know-

-how desde 1967.

O processo de internacionalização da 

empresa é baseado numa estratégia 

assente nos seus valores, na inovação 

e na excelência dos seus produtos, 

de modo a alcançar um crescimento 

sustentado. Plenamente consciente 

do ambiente concorrencial acérrimo, 

a empresa conseguiu diferenciar-se 

através dos três pilares onde assenta a 

sua vantagem competitiva:

Fiabilidade dos seus equipamen-
tos – a aposta na inovação e o uso 

de componentes de elevada qualida-

de permitem apresentar equipamen-

tos fiáveis a longo prazo, essenciais 

PROHS
A IMPORTÂNCIA DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO  
NO MERCADO DA SAÚDE

Com equipamentos em mais de 50 países, nos cinco continentes, a PROHS é uma 
referência no panorama internacional na área de desinfeção e esterilização 

hospitalar. Delineou a sua estratégia de internacionalização com base na inovação 
e na excelência dos seus produtos, procurando assim um crescimento sustentado.

quando têm equipamentos em países 
com diversas condições técnicas.

Orientação policêntrica – na sua 
abordagem internacional, considera 
cada país como um mercado indepen-
dente garantindo todo o apoio neces-
sário ao parceiro local, deixando que 
este possa implementar a estratégia 
comercial que considere mais adequa-
da para a região em causa, incluindo 
modificações aos seus produtos.

Flexibilidade da linha de produção 
– o dinamismo e capacidade produti-
va permitem garantir prazos de entre-
ga reduzidos possibilitando assim uma 
elevada rapidez de resposta às neces-
sidades dos clientes.

Estas características tornaram a PROHS 
uma empresa atrativa para distribuido-
res e consumidores finais em vários paí-
ses, principalmente fora dos tradicionais 

mercados europeus, na medida em que 
proporciona soluções inovadoras e fiá-
veis, a preços competitivos, face às mul-
tinacionais líderes de mercado.

Dada a natureza dos equipamentos, 
o modo de internacionalização passa 
maioritariamente pela exportação di-
reta e indireta dos seus produtos. Não 
obstante, em alguns países, a empresa 
projeta, desenvolve e instala projetos 
de centrais de esterilização chave-na-
-mão. A médio e longo prazo, a PROHS 
não exclui a possibilidade de avançar 
para uma entrada direta em mercados 
considerados chave no desenvolvimen-
to da marca a nível global.

O principal objetivo da empresa a cur-
to prazo é consolidar a sua presença 
no mercado laboratorial e farmacêu-
tico, onde os mercados europeus têm 
um maior peso. 

www.prohs.pt

http://www.prohs.pt/
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O produto inovador Body Interact™ 
foi lançado com base na seguinte pes-
quisa: “consegue imaginar um piloto 
a comandar um avião sem ter estado 
muitas horas num simulador de voo a 
enfrentar os mais diversos cenários?“ 
Tendo por comparação a normaliza-
ção que o treino de competências e 
avaliação de desempenho registou na 

TAKE THE WIND
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA TRANSFORMA 

MERCADO DA EDUCAÇÃO MÉDICA

A Take The Wind lançou, em 2013, o Body Interact™, um simulador digital 3D que, a 
partir de pacientes virtuais “quase reais”, possibilita a criação de múltiplos e variados 
cenários clínicos que desafiam o utilizador a diagnosticar corretamente o problema 

através de entrevistas, exames físicos, monitorização e exames complementares, para 
simular intervenções e tratamentos com vista à sua resolução.

área da aviação com ganhos de efi-
ciência muito significativos, também 
a área da saúde regista uma necessi-
dade generalizada de evoluir para um 
mercado de avaliação e de certificação 
continuada de competências, onde a 
simulação é positivamente considera-
da a melhor forma de preparar e ava-
liar profissionais de saúde.    

Este sistema mostra o impacto em 
tempo real dos erros e desafia o uti-
lizador a raciocinar e reformular. As-
sim, revoluciona a forma tradicional 
de treinar e avaliar a decisão clínica 
ao confrontar o utilizador com cená-
rios diferenciados e complexos que 
exigem a integração de diversas áreas 
de conhecimento. 
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O Body Interact™ centrou-se inicialmen-
te nas especialidades clínicas que lidam 
com cuidados agudos em cenários de 
emergência (cardiologia clínica e de in-
tervenção, neurologia, medicina interna, 
cuidados intensivos, emergência, pedia-
tria e obstetrícia) e em 2016 incorporou 
a área de gestão de patologias crónicas 
(cardiologia, diabetes, respiratória e can-
cro), criando desta forma uma ferra-
menta integrada do patient journey. 

A estratégia de negócio deste produto 
assenta em três segmentos principais: 
o ensino pré-graduado (medicina e 
enfermagem), a certificação e reno-
vação de competências profissionais 
(médicos, enfermeiros e paramédicos) 
e o treino de terapêuticas e gestão de 
efeitos adversos. 

O Body Interact™ tem operações em 
12 mercados, sendo os Estados Uni-
dos, a União Europeia, a China e o 
Médio Oriente as principais geogra-
fias. O projeto beneficia de parcerias 

científicas estratégicas com institui-
ções globais e “Accreditation Bodies”, 
como o American College of Cardio-
logy, a American Heart Association e a 
American Stroke Association.

Recentemente este produto recebeu 
duas distinções relevantes: a Seal of 
Excellence da Comissão Europeia 
decorrente da aprovação no âmbito 
do SME Instrument (project propo-
sal 697403 / 2016), e o Best in Show 
Award no maior evento da especiali-
dade, o IMSH 2016, realizado em ja-
neiro, em Los Angeles, EUA.  

Constituída em janeiro de 2008, a 
Take The Wind foi incubada no Ins-
tituto Pedro Nunes em Coimbra. A 
empresa iniciou a sua atividade com 
o desenvolvimento de vídeos 3D de 
base científica para visualização de 
conteúdos dinâmicos complexos, 
sendo utilizados em contextos for-
mativos na área das ciências da vida. 
Devido à necessidade de incrementar 

o negócio, foram lançadas a partir de 
2009 plataformas de gestão de risco 
(cardiovascular, diabetes e gravidez), 
ferramentas de apoio à decisão clíni-
ca e, como consequência do know-
-how acumulado e da forte interação 
na identificação das necessidades do 
mercado, o Body Interact™.

A empresa tem uma equipa multidis-
ciplinar de 24 colaboradores e regis-
tou um volume de negócio de 1,85 
milhões de euros em 2015. Ao longo 
destes oito anos, desenvolveu vários 
projetos de I&D focados na área do 
digital health, numa média anual de 
200 mil euros de investimento. Os dois 
projetos de internacionalização e a par-
ticipação em programas de aceleração 
de negócio contribuíram para alcançar 
um crescimento orgânico sustentado, 
tendo crescido 85 por cento em 2014 
e 96 por cento em 2015. 

www.takethewind.com

www.bodyinteract.com

http://www.takethewind.com
http://www.bodyinteract.com
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Fundada em 2010, a TREAT U centra a 
sua atividade no desenvolvimento de 
terapias nanotecnológicas mais seguras 
e eficazes para o tratamento do doente 
oncológico, particularmente em patolo-
gias sem tratamento direcionado.

Desta forma, a sua principal missão 
consiste no aumento da esperança de 
vida dos doentes oncológicos através 
do acréscimo da eficácia terapêutica e 
da redução da extensão de incidência 
de efeitos adversos, com diminuição 
dos custos de tratamento para o sis-
tema de saúde. 

As plataformas de entrega de medica-
mentos ao tumor desenvolvidas pela 
TREAT U tornam a tecnologia ape-
lativa para a indústria farmacêutica, 
tendo um valor acrescentado para os 
doentes, médicos e sistema de saúde. 

O plano estratégico da empresa con-
siste em demonstrar a eficácia e a se-
gurança do seu pipeline em humanos, 

TREAT U
OPÇÕES REVOLUCIONÁRIAS NO 

COMBATE ÀS DOENÇAS ONCOLÓGICAS

A TREAT U desenvolve soluções mais eficazes e seguras no tratamento e combate 
das doenças oncológicas, procurando evitar lesões nos órgãos saudáveis do corpo 

do doente. A inovação é uma aposta presente em todos os seus projetos, para 
assim fazer a diferença no mercado.

através de ensaios clínicos. A nível in-
ternacional, a TREAT U tem aumenta-
do a sua rede de contactos em even-
tos de empreendedorismo na Europa 
e nos Estados Unidos.

A inovação e a investigação são es-
senciais para o crescimento da em-
presa a nível nacional e internacional. 
Segundo a TREAT U, a existência de 
diversas áreas da saúde com necessi-
dades médicas sem resposta, aliadas 
à procura de tratamentos mais efica-
zes, torna a investigação e a capaci-
dade de inovação fundamentais para 
todo o mercado da saúde. 

O primeiro projeto de investigação e 
desenvolvimento tecnológico da em-
presa foi a plataforma PEGASEMP™, 
que permite encapsular um fármaco 
e transportá-lo ao longo da corrente 
sanguínea até ao seu alvo específico, 
ou seja, o tumor. Quando alcança o 
seu alvo, a nano-partícula liga-se es-
pecificamente às células cancerígenas 

e aos vasos sanguíneos tumorais, li-
bertando o conteúdo.

Esta plataforma permite a concentra-
ção do fármaco no tumor, não cau-
sando danos às células sãs dos outros 
órgãos. Assim, a falta de seletividade 
da quimioterapia convencional e os 
efeitos secundários indesejáveis daí 
decorrentes são evitados.

A tecnologia PEGASEMP™ teve a sua 
primeira patente aprovada nos EUA 
em 2012. Atualmente a TREAT U de-
tém os direitos de exploração de uma 
família de patentes nos EUA (uma pa-
tente e duas divisionais) e um pedido 
de patente internacional na Europa.

Em 2015, a empresa concluiu a trans-
posição de escala em condições GLP 
- Good Laboratory Practices para este 
produto e concluiu os ensaios pré-
-clínicos de demonstração do perfil 
farmacocinético e toxicológico. 

www.treatu.pt

http://www.treatu.pt
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Na componente da investigação 
existe o Centro de Estudos e Inves-
tigação em Saúde da Universidade 
de Coimbra (CEISUC), com uma ma-
triz interdisciplinar profundamente 
acentuada (economia, gestão, ma-
temática, administração da saúde, 
medicina, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia e psicologia). 

A esta visão holística da investiga-
ção em saúde junta-se o consórcio 
CNC.IBILI (Centro de Neurociências 
e Biologia Celular e Instituto Biomé-
dico de Investigação de Luz e Ima-
gem) que constitui a força matriz 
da investigação biomédica que se 
produz na UC. 

Subjacente a esta fervilhante ativida-
de de investigação, a UC possui uma 
oferta formativa extremamente con-
sistente na área da saúde. No Polo das 
Ciências da Saúde encontramos as Fa-
culdades de Medicina e de Farmácia, a 
que se associa o Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), 
sendo neste último que se produzem 
os radio fármacos (medicamentos) 
que alimentam parte importante do 
mercado português, sendo já exporta-
dos para Espanha.

A translação da investigação biomédi-

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UMA APOSTA CLARA NA ÁREA  

DA SAÚDE

> POR AMILCAR FALCÃO,  
VICE-REITOR DA ÁREA  
DE INVESTIGAÇÃO

A Universidade de Coimbra (UC) possui um forte ecossistema na área da saúde. É 
de um ecossistema que se trata e não de um cluster, uma vez que não estamos a 
falar de coisas isoladas, mas sim de uma atividade interdisciplinar e multifatorial 

cujos processos vitais estão relacionados entre si, como acontece nos ecossistemas e 
não nos clusters.

ca para a clínica necessita, por motivos 
óbvios, de se complementar com uma 
unidade hospitalar de referência. No 
caso da UC, quando se fala de inves-
tigação e ensino na área da saúde, é 
inevitável envolver o Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC). 

Situado junto do Polo das Ciências 
da Saúde, o CHUC é uma peça chave 
fundamental para o ecossistema que 
existe em Coimbra. Por isso mesmo, 
o Centro Académico e Clínico de 
Coimbra (consórcio entre a UC e os 
CHUC) emerge como uma ferramen-
ta estratégica singular nesta articu-
lação virtuosa entre a academia e 
o seu parceiro hospitalar. A recente 
entrada do consórcio CHUC-UC no 
restrito grupo da M8 Alliance (o G8 

da saúde) revela precisamente a for-

ça do consórcio e o reconhecimento 

internacional nas suas capacidades e 

competências.

A inovação em saúde é uma priorida-

de para a UC, razão pela qual existem 

múltiplos estímulos internos que con-

duzem à proteção de conhecimento 

(patentes), formação de empresas e 

prestação de serviços altamente dife-

renciados na área da saúde. 

Numa componente mais tecnológi-

ca o Instituto Pedro Nunes acolhe e 

apoia empresas que vão surgindo no 

âmbito da investigação biomédica. 

No caso da biotecnologia, o Biocant 

(UC-Biotech em Cantanhede) faz 

precisamente o mesmo, havendo as-

sim um processo de complementari-

dade que já se tornou uma imagem 

de marca da região e do próprio pais.

A UC lidera e participa em inúmeros 

projetos nacionais e internacionais, 

sendo de destacar a sua afirmação 

externa em áreas como a imagem mé-

dica, a visão, o envelhecimento e as 

doenças neuro degenerativas. Na UC 

respira-se saúde! 

www.uc.pt

http://www.uc.pt
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É neste cenário que o CIIS espelha a 

sua missão: promover uma investigação 

suportada pela integração de múltiplas 

dimensões do conhecimento, desde es-

tudos das moléculas e sua participação 

em mecanismos na saúde e doença, até 

à compreensão da saúde integral do 

ser humano, em todas as fases da vida 

pessoal e sociofamiliar, visando o de-

senvolvimento de soluções e estratégias 

inovadoras que contribuam para a pro-

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO  
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE - CIIS

DESENVOLVIMENTO  
DE SOLUÇÕES INOVADORAS

O CIIS é uma unidade de investigação da Universidade Católica Portuguesa que 
desenvolve a sua atividade em dois domínios: Ciências da Vida e da Saúde e 

Ciências Sociais e Humanas aplicadas à Saúde. O desenvolvimento de soluções 
na área da saúde é um enorme desafio uma vez que a sua aplicação deve ser 

abrangente e personalizada em simultâneo.

moção e o restabelecimento da saúde e 

da qualidade de vida. 

Os principais objetivos do CIIS são 
produzir novos conhecimentos atra-
vés de estudos in silico, laboratoriais 
e clínicos; transferir conhecimento de-
senvolvendo soluções para o arquivo e 
integração de dados moleculares, clí-
nicos e ambientais, visando a estratifi-
cação, a análise de risco e a criação de 
modelos assistenciais; implementar 

> POR MARLENE DE BARROS, 
DIRETORA DO CIIS
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 O projeto CLIC - Cognição e Lingua-
gem em Crianças Portuguesas com 
Implante Coclear permitiu estabelecer 
recomendações para o desenvolvi-
mento da linguagem oral em crianças 
surdas com implante coclear (Reco-
mendações para a Intervenção). 

No CIIS a investigação em Saúde Oral 
é multidisciplinar e centra-se no de-
senvolvimento, aplicação e validação 
de instrumentos e estratégias de reco-
lha de dados do exame clínico intra e 
extra oral, registo clínico eletrónico e 
da saúde oral comunitária, como do-
cumenta a publicação (Gingival bio-
type characterization).

O desenvolvimento de soluções ino-
vadoras para a reabilitação oral e a 
validação clínica são também tema de 
convergência da investigação em Saú-
de Oral. A caracterização da interface 
de implantes com os tecidos e com o 
microbioma oral são uma área em de-
senvolvimento no CIIS.

Anotar e integrar a informação produ-
zida pelas Ciências Ómicas permitirá 
identificar os mecanismos moleculares 
alterados e biomarcadores de doença. 
A investigação desenvolvida em Biome-
dicina Computacional no CIIS, permitiu 
criar ferramentas como o OralCard que 
integra a informação sobre proteínas 
humanas e do microbioma oral, per-

mitindo estudos prévios in silico para 
seleção das proteínas que devem ser 
avaliadas em amostras biológicas.

O laboratório SalivaTec tem como 
objetivo utilizar a saliva como fluido 
de diagnóstico alternativo ao sangue 
identificando proteínas e ácidos nuclei-
cos alterados em situações diversas.

O recente surto do vírus Zika e a des-
coberta de que pode ser detetado na 
saliva levou a que um grupo interna-
cional convidasse o CIIS a integrar a 
investigação nesta área. Neste mo-
mento estamos a utilizar uma outra 
ferramenta bioinformática (OralInt) 
para identificar as proteínas do Zika 
que são capazes de interagir com pro-
teínas humanas, revelando as “por-
tas” de entrada que o vírus utiliza.

Fecham o perfil da investigação que é 
realizada no CIIS as soluções que já fo-
ram desenvolvidas para a promoção de 
comportamentos saudáveis, a vigilância 
de saúde, a adesão e gestão de regimes 
terapêuticos e a redução de riscos ou 
o desenvolvimento de modelos assis-
tenciais e de intervenção promotores 
da saúde, sendo o projeto RN4CAST, 
financiado pela Comissão Europeia, um 
dos quais o CIIS participou. 

www.ics.lisboa.ucp.pt

novas estratégias de abordagem, so-
luções clínicas e de prestação de cui-
dados de saúde visando a promoção 
da qualidade de vida em particular 
dos grupos mais vulneráveis.

A investigação organiza-se assim em 
três áreas de confluência que permi-
tem abordagens inovadoras: Neuro-
ciências, Cognição e Linguagem; Bio-
medicina e Saúde Oral; Saúde, Família 
e Vulnerabilidade.

Exemplos de projetos 
desenvolvidos
“O desenvolvimento de uma nova 
linguagem” é o tema do projeto Sem 
Barreiras: uma língua gestual para os 
surdos santomenses, onde foi imple-
mentada uma língua gestual para a 
comunicação entre surdos em São 

Tomé e Príncipe, que permitiu observar 

processos da génese das línguas im-

portantes para o desenvolvimento de 

estratégias para aplicações na surdez.

http://www.ics.lisboa.ucp.pt
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NOVOS PRODUTOS NO MUNDO DA SAÚDE

As empresas e startups 
portuguesas do setor 

da saúde apostam cada 
vez mais em novos 

produtos, que sejam 
inovadores e satisfaçam 

as necessidades dos 
consumidores e dos 

mercados. Nos últimos 
anos, a tecnologia 

tem sido um excelente 
parceiro deste setor 
no que diz respeito 
ao desenvolvimento 
de novos produtos, 

permitindo a criação 
de soluções ainda mais 

inovadoras e funcionais.

IntellWheels
A cadeira de rodas inteligente Intell-
Whells, com capacidade de navega-
ção, planear tarefas, comunicar com 
outros dispositivos e desviar-se de 
obstáculos, é controlada através de 
movimentos da cabeça, corpo, voz, 
expressões faciais e até pensamentos. 
A IntellWheels, que já foi testada 
em pacientes com paralisia cerebral, 
distingue-se pela possibilidade dos 
utilizadores escolherem os modos de 
comando e também, pela capacidade 
de profiling da cadeira, onde a tecno-
logia analisa as capacidades do utiliza-
dor e estabelece automaticamente o 
modelo de comando mais adequado. 

www.inesctec.pt

ProLimb
O projeto ProLimb consiste num sis-
tema que permite analisar a atividade 
dos membros inferiores dos humanos 
durante a marcha. A informação re-
colhida ajuda os médicos a avaliar a 
evolução das patologias e a tomar de-
cisões quanto às terapias a adotar.
 
O sistema é constituído por uma rede 
de sensores interligados por conduto-
res têxteis, cuja unidade central recebe 
todos os sinais capturados e os envia 
para um computador externo através 
de uma ligação Bluetooth. 

A rede de sensores, que captura sinais 
mioelétricos e cinemáticos das coxas e 
pernas, é agregada a uma peça vestí-
vel que pode ser utilizada em todos os 
pacientes, inclusive aqueles com sérias 
deficiências ou inaptidões físicas. 

www.inesctec.pt

http://www.inesctec.pt/
http://www.inesctec.pt/
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NOVOS PRODUTOS NO MUNDO DA SAÚDE

MammoClass 
O MammoClass é uma ferramenta que 
estimula a malignidade de nódulos em 
mamografias, permitindo uma estima-
tiva do risco de cancro da mama, atra-
vés do recurso a imagens da biopsia. 
Este é um instrumento adicional de 
diagnóstico do cancro da mama.

www.inesctec.pt

MyHealth
O MyHealth é um boné que permite 
fazer o registo da atividade elétrica 
cerebral do indivíduo em qualquer 
local e a qualquer hora. A criação do 
boné que faz encefalogramas inclui-se 
numa plataforma de recolha de infor-
mações e dados clínicos.

Este aparelho, que faz medições por 
baixo do boné não tem fios e tem liga-
ção wireless, implicou um vasto desen-
volvimento tecnológico. Ao contrário 
dos eletroencefalogramas nos hospi-
tais, o boné não necessita que o utili-
zador ponha gel para a leitura. O apa-
relho tem ainda uma bateria e um chip 
para armazenar a informação, bem 
como um sistema de transmissão para 
emitir alertas para os centros de saúde.

www.healthportugal.com

Seringa sem agulhas 
Técnica de introdução não invasiva de 
medicamentos através da pele, que 
pode ser aplicada em diversas áreas 
da medicina, nomeadamente na anal-
gesia, ação anti-inflamatória e vaci-
nas. Contudo, o foco deste produto é 
a área da dermoestética, onde tecno-
logias indolores, seguras e efetivas po-
dem substituir a utilização de agulhas 
em vários tratamentos.

Este sistema permite fazer chegar o 
medicamento ao destino pretendi-
do, sem picada e recorrendo a laser. 
Através do laser é criada uma onda de 
pressão que, ao chegar à pele, deixa-a 
durante alguns segundos permeável, 
o que facilita a aplicação do fármaco, 
administrado em creme ou gel. 

Algumas da utilizações do fármaco, 
que surte efeito rapidamente, são o 
tratamento do cancro da pele e de de-
terminadas doenças dermatológicas, 
a administração de vacinas ou as apli-
cações em cosméticas.

www.laserleap.com

http://www.inesctec.pt/
http://www.healthportugal.com
http://www.laserleap.com
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O termo “transformação digital” é 
usado frequentemente, mas raramen-
te definido. A transformação de um 
negócio é digital quando é construída 
sobre uma base de tecnologias digitais:

Ferramentas e aplicações analíticas, 
incluindo “Big Data”,

Ferramentas e aplicações móveis,

 Plataformas que permitam a constru-
ção de capacidades digitais compar-
tilháveis, como soluções de “cloud” 
e marketplaces de aplicativos,

Ferramentas e aplicações de redes 
sociais,

 Internet of Things (IoT), incluindo 
dispositivos conectados e redes “in-
teligentes”.

Em conjunto, estas tecnologias digi-
tais são cumulativamente referidas 
como Internet of Everything (IoE) e es-
tão a ter um efeito profundo na forma 
como as organizações e as indústrias 
se estão a transformar, resultando 
muitas vezes em novos modelos de 
negócio. A IoE pode ser motivada por:

 Consumidores - melhor informa-
dos do que nunca, procurando 
ativamente serviços melhorados, 
preços mais baixos e níveis mais ele-
vados de qualidade. 

poder - o acesso, em tempo real, a 
informação sobre preços competiti-
vos e análises de produtos, com ca-
pacidade acrescida de interagir com 
os outros e partilhar informações. 

 Envolvimento dos colaboradores 
e parceiros - a transparência é um 
valor fundamental da cultura digital, 
pelo que as empresas devem cada 
vez mais impulsionar o relacionamen-
to colaborativo e cross-channel com 
seus fornecedores e parceiros. Para-
lelamente, os colaboradores comu-
nicam muito mais agilmente “para 
cima” e “para baixo” da hierarquia 
organizacional, o que tem vindo a 
quebrar barreiras entre grupos e silos 
funcionais. O papel do colaborador 
expandiu-se para o de “campeão da 
marca”, bem como para o de “contri-
buinte” para a inovação de produtos.

Se dividirmos a típica cadeia de valor 
organizacional em seis elementos crí-
ticos que estão no centro de transfor-
mação digital dos negócios digitais: 
o modelo de negócio, a estrutura, as 
pessoas, os processos, as capacidades 
de TI e o modelo de relacionamento, 
podemos considerá-los como o Piano 
Digital. Assim, as possibilidades de 
transformação serão melhor sucedi-
das e aumentadas se a organização 
endereçar mais do que um destes ele-
mentos ao mesmo tempo, isto é, se 
tocar acordes em vez de teclas. Esta 
resposta coordenada é fundamental e 
é a adequada para endereçar as amea-
ças de “disrupção” digital que muitas 
vezes surgem de múltiplas formas.

A transformação digital dos negócios 
não fácil de alcançar mas, na econo-
mia global atual, é uma necessidade 
competitiva essencial. 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS 
NEGÓCIOS E DAS ORGANIZAÇÕES – 

TSUNAMI OU PIANO?

> POR  MIGUEL FERNANDES, 
EXECUTIVE DIRECTOR,  
ADVISORY SERVICES

 Concorrentes - ofertas melhora-
das, melhores modelos de relacio-
namento ou preços mais baixos im-
põem disrupção aos incumbentes.

 Fatores internos - tecnologias 
emergentes que fornecem pontos 
de diferenciação competitiva.

Não sendo um fenómeno novo, a eco-
nomia digital está a entrar numa era 
que apresenta desafios sem preceden-
tes para os CEO, uma vez que impac-
ta o posicionamento estratégico das 
empresas, os seus processos e a sua 
cadeia de fornecimento. Esta espécie 
de Tsunami Digital está sentir-se a um 
ritmo cada vez mais veloz, resultando 
em alterações significativas na forma 
de trabalhar, comunicar e vender. 

A transformação digital é, antes de 
mais, uma transformação do negócio. 
Assim, são as pessoas e não a tecnolo-
gia, a peça mais importante do puzzle 
da transformação digital. Normalmen-
te, o ponto de partida é em avaliar o 
grau de preparação digital dos res-
petivos negócios, não apenas numa 
perspetiva tecnológica, mas com uma 
perspetiva holística de integração digi-
tal e envolvimento de toda a organiza-
ção, com enfoque em:

 Liderança – adoção de um mind-
set digital, fomentando o repensar 
dos seus modelos de negócios e 
estruturas operacionais. As orga-
nizações devem cultivar a inovação 
para conseguir a disrupção do seu 
próprio modelo de negócio e man-
ter a sua vantagem competitiva.

 Experiência de Cliente - a prolife-
ração de canais e dispositivos digitais 
fornece aos consumidores um novo 



http://www.ey.com/betterworkingworld
http://www.ey.com/betterworkingworld
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Presidente da Fundação Champalimaud

Inaugurado em outubro de 2010, o Centro Champalimaud ocupa um lugar 
incontornável, em Portugal e no mundo, no domínio da investigação científica na 
área da biomedicina, designadamente da oncologia e das neurociências. Nasceu 

da vontade, expressa em testamento, do empresário António Champalimaud que 
escolheu Leonor Beleza para presidir à Fundação por si idealizada. Um projeto 

com projeção e reconhecimento internacional, mas que a antiga ministra da Saúde 
afirma estar inacabado e em permanente procura do conhecimento visando o 

bem-estar das pessoas.
Além da investigação nas áreas das neurociências e da oncologia, a Fundação 

atribui anualmente, desde 2007, um importante prémio que distingue investigação 
e contribuições, a nível mundial, na área da prevenção da cegueira e do alívio dos 

problemas da visão.

LEONOR BELEZA

“Aumentar  
o conhecimento 
para combater  
o sofrimento”
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O que representa para si a concretização 
do projeto idealizado pelo empresário An-
tónio Champalimaud? A satisfação de uma 
missão cumprida ou há metas, inicialmente 
definidas, que ainda falta alcançar?

A Fundação Champalimaud nasceu da vontade 
do nosso Fundador, António Champalimaud, e é, 
por definição, um projeto inacabado, no sentido 
em que a procura do conhecimento ao serviço 
das pessoas e do seu bem-estar deve ser perma-
nente e nunca estará terminada. Ainda assim, ao 
longo destes cerca de dez anos de vida, a Funda-
ção foi marcando objetivos e atingindo metas de 
que nos orgulhamos e que queremos prosseguir, 
inovando e pondo os resultados ao serviço da co-
munidade. Desde logo, a construção e o funcio-
namento em pleno de um grande Centro cien-
tífico, de investigação e tratamento em cancro, 
e na área das neurociências, de relevo mundial; 
mas também o investimento na educação, na di-
vulgação científica, na capacidade de pensar o 
futuro. Estamos orgulhosos do que foi feito, mas 
temos a consciência de que este percurso não se 
esgota e ambicionamos sempre mais e melhor.

Pode descrever como funciona o Centro 
Champalimaud, nomeadamente a nível da 
investigação e na interação com os doentes?

O Centro Clínico Champalimaud foi pensado e 
é um centro de investigação de ponta, que jun-
ta profissionais muito competentes que se dedi-
cam a estudar, conhecer e tratar alguns tipos de 
cancro com maior incidência nas populações. O 
Centro está pensado, desde o primeiro momen-
to, na perspetiva do doente, do seu conforto 
e bem-estar, aliando humanismo e tratamentos 
de ponta, com recurso aos meios técnicos e tec-
nológicos mais sofisticados. A diferença faz-se 
pela humanização e pela qualidade dos trata-
mentos, pelo acompanhamento e por uma pro-
cura permanente, multidisciplinar, de respostas 
concretas a necessidades concretas; e pela cul-
tura e prática da busca constante de soluções 
novas, no contexto descrito.

Quantos cientistas (e de que nacionalida-
des) e outros especialistas trabalham no 
Centro? Como se interrelacionam na inves-
tigação e na sua aplicação?

Neste momento temos no Centro Champali-
maud cerca de 270 investigadores, 80 médicos, 
que também investigam, e no total à volta de 
600 pessoas de 41 nacionalidades. O nosso mo-
delo é de intensa interação entre a investigação e 
a clínica, na convicção de que a colaboração en-
tre cientistas e médicos é essencial ao progresso 
na prevenção e no tratamento de doenças.

“Sabemos hoje que há 
muitos milhares de pessoas 

em África, na Ásia, na 
América do Sul, que podem 
ver, ou ver melhor, porque 

instituições premiadas 
puderam ir mais longe no 

seu esforço.”

A investigação na área da visão tem parti-
cular interesse para a Fundação Champali-
maud que, anualmente, atribui um prémio 
elevado a quem se distingue nesta área. 
Como avalia esse investimento?

O Prémio António Champalimaud de Visão des-
tina-se a apoiar a investigação, mas também o 
trabalho desenvolvido por instituições que com-
batem, no terreno, a cegueira e as suas causas. 
Mantemos com os premiados uma ligação próxi-
ma e vamos acompanhando o enorme impacto 
que tem tido no apoio ao desenvolvimento de 
linhas de investigação, de programas científicos, 
e muito especialmente na prestação de cuidados 
oculares às pessoas mais carenciadas. Sabemos 
hoje que há muitos milhares de pessoas em Áfri-
ca, na Ásia, na América do Sul, que podem ver, 
ou ver melhor, porque instituições premiadas 
puderam ir mais longe no seu esforço. 
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A nível internacional, quais as principais par-
cerias existentes com outros centros de inves-
tigação e quais os benefícios que daí advêm?

Temos parcerias com diversas instituições euro-
peias, brasileiras, norte-americanas, indianas. 
O conhecimento é universal, não tem pátria, e 
é da interação permanente entre cientistas de 
diversas origens, com experiências diferentes, 
com leituras diferentes e culturas diversas que 
nascem novas respostas. O nosso Centro é um 
exemplo dessa diversidade. É permanentemen-
te visitado por cientistas de outras instituições, 
e os nossos investigadores mantêm intensos 
contactos com dezenas de outros laboratórios. 

A nível interno, mantém-se a colaboração 
com a Fundação Gulbenkian? De que for-
ma é feita essa colaboração? E que outras 
parcerias destacaria?

A nossa relação com a Fundação Gulbenkian 
tem sido muito importante e intensa desde o iní-
cio da nossa atividade, e de uma maneira muito 
especial em relação ao nosso programa de neu-
rociência, que nasceu no Instituto Gulbenkian 
de Ciência. Temos tido também parcerias, e há 
trabalhos conjuntos, de cientistas nossos com 
muitos outros de diversas instituições nacionais.

Como avalia a projeção internacional do 
Centro Champalimaud?

Fico sempre muito orgulhosa ao chegar a qual-
quer instituição fora do país e verificar que sabem 
do trabalho de qualidade que tem sido produzido 
e que somos uma referência em muitas áreas.

Quais as metas que o Centro Champali-
maud se propõe atingir no futuro?

Conhecer mais, trabalhar sempre melhor, ino-
var, ir ao encontro das pessoas no combate ao 
sofrimento trazido pela doença: não é pouco, 
são objetivos que nunca perdemos de vista.

Quando deu uma entrevista à Portugalglo-
bal em 2008 decorria um projeto da Funda-
ção junto de escolas portuguesas – o Cham-
pimóvel – destinado a fomentar o gosto 
pela ciência. Esse projeto teve continuida-
de? Qual o balanço que faz dessa iniciativa? 

O Champimóvel prossegue, imparável, pelo 
país, levando às crianças uma experiência di-
dática e lúdica inesquecível. O Champimóvel já 
deu várias voltas ao país e é uma referência in-
contornável para milhares e milhares de crian-

ças que já puderam fazer a viagem interativa 
pelo corpo humano. Os números são impres-
sionantes: mais de 185 mil crianças de 1.002 
escolas já experimentaram o Champi.

“O nosso modelo é de intensa 
interação entre a investigação 

e a clínica, na convicção de 
que a colaboração entre cien-
tistas e médicos é essencial ao 
progresso na prevenção e no 

tratamento de doenças.”

guros na demonstração de que o cancro se 
pode tratar com menos sofrimento e melhor 
qualidade, por exemplo, de forma menos in-
vasiva e respeitando o espaço e a serenidade 
dos doentes. 

Sente que, desde essa altura, houve uma 
evolução na investigação e ciência em Por-
tugal e que a fundação Champalimaud 
terá contribuído nesse sentido?

Sei que já demos contribuições relevantes 
em relação ao que se sabe sobre como o nos-
so cérebro funciona, sobretudo sobre como 
forma decisões, e sei que demos passos se-



PRÓXIMO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE
Depois do sucesso da edição 2014/2015, 

o Roadshow Portugal Global está de volta.

Em 2016 vamos a 6 regiões de elevado potencial 

de internacionalização com uma nova proposta 

de valor: Cooperação e Coopetição, chave para 

a competitividade nos Mercados Externos.

Durante um dia, oradores internacionais, especialistas 

de mercado, seminários temáticos, networking 

e speed meetings preparam a sua empresa 

para competir com sucesso no palco internacional.

2016

PatrocínioOrganização

SAIBA MAIS EM PORTUGALGLOBAL.PT/ROADSHOW

SETÚBAL.MARÇO   SANTARÉM.ABRIL   GUIMARÃES.JUNHO   VIANA DO CASTELO.JULHO   AVEIRO.SETEMBRO   LEIRIA.NOVEMBRO

http://www.portugalglobal.pt/roadshow
http://www.portugalglobal.pt/roadshow
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A Coreia do Sul é uma economia aberta e desenvolvida, com níveis de crescimento 
sólidos e uma população de quase 50 milhões de consumidores que apreciam 

sofisticação, inovação e qualidade.

Um mercado dinâmico em análise pelo embaixador de Portugal em Seul, António 
Quinteiro Nobre, e pela delegada da AICEP no país, Joana Neves.

REPÚBLICA  
DA COREIA
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Em 2011, os dois países comemora-
ram o 50º aniversário do estabeleci-
mento de relações diplomáticas, ten-
do o ano de 2014 sido especialmente 
significativo pela realização, em julho, 
da primeira visita oficial de um Pre-
sidente da República Portuguesa à 
República da Coreia e sendo agora 
aguardada a visita de retribuição. 

Sendo a economia sul-coreana a 13ª a 
nível mundial e a 4ª a nível asiático, é 
importante o relacionamento econó-
mico-comercial, a que corresponde um 
bom relacionamento na área cultural. A 
Língua Portuguesa é estudada em várias 
universidades coreanas, com destaque 
para a Universidade Hankuk de Estudos 
Estrangeiros em Seul, e é longa a lista 
de eventos culturais realizados com a 
cooperação do Instituto Camões: entre 
outros, em 2015, na área cinematográ-

> POR ANTÓNIO QUINTEIRO 
NOBRE, EMBAIXADOR  
DE PORTUGAL EM SEUL

PORTUGAL E A REPÚBLICA DA COREIA

Portugal e a República da Coreia estabeleceram relações diplomáticas em Abril de 
1961. A Embaixada de Portugal em Seul abriu as suas portas em Junho de 1988. 

Todavia, as relações entre os dois países datam de há mais de quatro séculos, com 
numerosas referências à Coreia registadas não só na cartografia portuguesa do 

tempo, mas também em textos escritos, especialmente os produzidos pelos padres 
jesuítas portugueses. O primeiro europeu a chegar à Coreia terá sido um mercador 

português de nome João Mendes, em 1604, e no mapa do cartógrafo português 
Manuel Godinho (1615), a Península e o mar que lhe fica a leste são designados 

por “Coria” e “Mar Coria”, assim apresentados ao Ocidente.

fica (retrospetiva sobre “João Bénard da 

Costa e o Cinema Português”), do tea-

tro (apresentação da “Ode Marítima“, 

de Fernando Pessoa, na interpretação 

de Diogo Infante e João Gil) e da dan-

ça (participação da Companhia de Olga 

Roriz no Festival Internacional de Dança 

de Seul); em junho de 2016 será a vez 
da apresentação da exposição conjun-
ta de escultura e cinema de Rui Chafes 
(Prémio Pessoa 2015) e Pedro Costa, no 
Ilmin Museum of Art.

À proximidade bilateral do ponto de 
vista histórico, diplomático e cultural 
corresponde uma proximidade tam-
bém do ponto de vista multilateral, 
nomeadamente no contexto da União 
Europeia: a República da Coreia é o úni-
co país do mundo que tem com a UE 
simultaneamente um Acordo-Quadro 
de Parceria e Cooperação, um Acordo 
de Comércio Livre e um Acordo-Qua-
dro no domínio da Gestão de Crises, 
cobrindo assim a cooperação nas áreas 
política, económica e de segurança. 

portcoreia@hotmail.com

embport@chol.com

mailto:portcoreia@hotmail.com
mailto:embport@chol.com
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LIDERANÇA MUNDIAL DA COREIA EM VÁRIAS INDÚSTRIAS

Nº 1 Chips de memória (DRAM) 60% quota de mercado global

Nº 1 Telas de LCD 51% quota de mercado global

Nº 1 Telemóveis

Nº 1 Construção Naval 51% quota de mercado global

Nº 5 Indústria Automóvel 4,7 milhões de veículos (2011)

Nº 5 Refinaria (capacidade)

Nº 6 Produção global de aço

Fonte: McKinsey Global Institute (2015)

A estrutura económica do país alterou-
-se significativamente. Por exemplo, 
em 1964, as exportações resumiam-
-se praticamente a minerais naturais e 
pesca, representando um valor global 
de 120 milhões de dólares. Em 2015, 
o volume total das exportações situou-
-se nos 559,6 mil milhões de dólares, 
sendo, hoje, líder mundial em cons-
trução naval, em telas de LCD, tele-
móveis e chips de memória. É, ainda, 
a quinta maior indústria automóvel 
do mundo em termos de capacidade 

ECONOMIA ABERTA E DE OPORTUNIDADES

> POR JOANA NEVES, DELEGADA 
DA AICEP NA COREIA

A República da Coreia continua a ser um estudo de caso global em termos de 
desenvolvimento económico. Conhecido como o “Milagre do rio Han-gang”, 

considerando a rápida industrialização do país após três anos devastadores de 
guerra, permitiu que um dos Estados mais pobres do mundo se tornasse numa 

potência económica global.

e um PIB per capita superior a 30.000 

dólares explicam a popularidade do 

país entre as grandes empresas mul-

tinacionais, que o encaram como um 

mercado de teste para a introdução 

de novos produtos. 

Regista-se, de facto, uma apetência 

particular para o consumo de produ-

tos de luxo e uma natural propensão 

para produtos “verdes”, ligados a um 

estilo de vida saudável, nos mais diver-

sos setores de atividade. As grandes 

de produção anual, assim como em 

refinaria, e a sexta maior produtora 

global de aço. De destacar que mais 

de metade das empresas incluídas no 

ranking Global Fortune 500 já tem 

presença comercial na Coreia.

A República da Coreia é um dos mais 

dinâmicos e sofisticados mercados do 

mundo, emergindo como um centro 

de atividade económica, de cultura e 

de artes. Cinquenta milhões de con-

sumidores, com um gosto sofisticado, 
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BARREIRAS PARA FAZER NEGÓCIOS COM A REPÚBLICA DA COREIA

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TENDÊNCIAS

HÁBITOS ALIMENTARES - TENDÊNCIAS

Crescimento 
das 

importações 
de frutas e 

carne

Interesse 
exponencial 

por alimentos 
prontos a 

consumir, e 
alimentos 
funcionais

Maior 
apetência 

para 
consumo de 

vinho

Dieta 
mediterrânica 

rica em vegetais, 
peixes, frutos, 

em sintonia com 
o consumidor 

coreano

Procura 
crescente 

de pescado 
congelado e 

fresco

Apetência 
natural para o 
consumo de 

café

marcas globais proliferam pelos bair-
ros mais luxuosos e principais centros 
comerciais de Seul, estendendo-se a 
outros grandes centros urbanos do 
país, nomeadamente Busan, Daegu, 
Incheon, Gwangju e Daejeon. 

É também um dos países mais tecno-
lógicos do mundo, dispondo de redes 
de alta velocidade e internet acessível 
a qualquer consumidor, independente-
mente da área geográfica do país onde 
se encontre. Esta realidade é responsá-
vel pela alteração do comportamento 
de consumo dos coreanos que já co-
meçaram a comprar os seus produtos 
diretamente em websites internacio-
nais à procura do melhor preço global. 
Está também a influenciar exponencial-
mente o próprio sistema de distribui-
ção. Exemplo disso é a emergência do 
novo canal “mobile retail” com grande 
sucesso no mercado, estando mesmo a 
ultrapassar as próprias vendas on-line.

Por sua vez, detém uma vasta indústria 
de cosmética e de moda, a dar os pri-
meiros passos de internacionalização, 
posicionando-se igualmente como um 
destino de Turismo de Saúde ligado à 
cirurgia estética, preferido por chine-
ses e por outros países vizinhos. 

As suas empresas tornaram-se globais, 
os seus atletas ganham medalhas olím-
picas e campeonatos de golfe nos qua-
tro cantos do mundo. Têm cidadãos 
coreanos a liderar as mais prestigiadas 
organizações mundiais, tais como o 
Banco Mundial ou as Nações Unidas. 
As telenovelas (dramas), filmes e cine-
ma coreanos e a designada K-pop mu-
sic inundam toda a Ásia e o mundo, 
atraindo cada vez mais audiências. 

Não será fruto do acaso que a Eco-
nomia Criativa e Inovação constituam 
o novo paradigma para o desenvolvi-
mento económico do país. O instru-
mento de orientação política do go-
verno de curto/médio prazo, designa-
do “Creative Economy Vision”, prevê 
que a aposta na vertente da inovação 
e indústrias criativas venha a superar 

os maiores problemas estruturais da 
economia do país, nomeadamente o 
fraco crescimento económico e o de-
semprego jovem. Uma das formas de 
operacionalizar a referida política foi a 
abertura de 17 Centros (Centers for a 
Creative Economy and Innovation) em 
cidades e províncias em todo o país, no 
2º semestre de 2015, como por exem-
plo, em Incheon, Daegu e Daejeon, 
através dos quais o governo apoia 
startups e PME, via capitais de risco.

Até junho de 2015, a também desig-
nada Coreia do Sul já tinha assinado 
Acordos de Comércio Livre com 50 
países, incluindo o Chile, Singapu-
ra, EFTA, ASEAN, Índia, União Euro-
peia, Peru, EUA e Turquia. Entretanto 
aguardam assinatura os acordos com 
a Colômbia e Vietname, estando em 
negociações acordos com o RCEP – 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership (entre os países ASEAN e 
os parceiros do ACL da ASEAN).

Lingua, cultura e/ou práticas de negócio

Concorrência estrangeira

Tarifas, quotas e taxas de importação

Acesso a financiamento

Compreensão da regulamentação local

Reputação favorável às empresas locais

Fonte: AIBS (2016)

59%

12%

12%

6%

6%
6%

Expansão de lojas 
de grandes grupos 
sul-coreanos para o 

exterior

Crescimento 
significativo das vendas 

via canal online

Distribuição online 
interessada em cobrir o 

mercado europeu

Crescimento 
exponencial do  

mobile retail

Aumento das compras 
através de websites 

estrangeiros

Abrandamento das 
vendas através de 

centros comerciaias, 
discounters e outras 
grandes superficies
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Fonte: MoSF

Source: Ministry of Strategy and Finance

Ao nível da captação de investimento, 
o governo, em conjunto com organiza-
ções diversas, recolhe informação sobre 
investimento a nível mundial, através do 
designado OIS (Overseas Investment In-
formation System). Este sistema permi-
te fornecer às empresas coreanas uma 
gama completa de informações sobre 
investimentos no exterior, desde as últi-
mas notícias sobre as atividades de in-
vestimento no mundo, até informações 
de investimento específico de cada país 
em análise. O referido sistema oferece 
ainda serviços online para busca de em-
presas coreanas com presença no mun-
do, para além de publicar estatísticas so-
bre investimento global e artigos sobre 
temas relacionados com investimento.

Não obstante, a 13ª maior economia 
e 6º maior exportador do mundo tem 
vindo a ressentir-se com a crise global, 
como qualquer economia aberta.

Após 40 anos de um crescimento mé-
dio anual do PIB na ordem dos 7,9 por 

cento, até 1999, a taxa de crescimento 
do país decresceu 4,1 por cento entre 
2000 e 2011. Em 2011, ficou-se nos 
3,0 por cento e, em 2015, nos 2,7 por 
cento, fruto essencialmente do MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome), 
da desaceleração da China e do arre-
fecimento das economias emergentes. 
A previsão para 2016, de acordo com 
as entidades governamentais, é de um 
crescimento de 3,1 por cento, apoiado 
sobretudo no consumo interno. Esta 
realidade, associada ao abrandamento 
das exportações e à contração na in-
dústria transformadora do país, ofusca-
da ainda pela possível saída de inves-
timentos e pela eventual volatilidade 
no mercado financeiro em face da alta 
de juros promovida pelo banco central 
americano (FED), poderá contribuir 
para que a economia do país permane-
ça algo vulnerável num futuro próximo. 

Também o próprio modelo económi-
co, assente fundamentalmente na di-
nâmica dos chaebols, tem contribuído 

OPORTUNIDADES  
DE NEGÓCIO

•  Setores Navais de Alto Valor 
Acrescentado (ex. eco ship e 
smart ship)

•  Indústria de Plantas 
Marinhas

•  Carne de porco (atualmente 
em fase processo certificação)

•  Rochas ornamentais

•  Produtos de padaria/
confeitaria

•  Cortiça

• Textêis-lar

• TIC

• Robótica Inteligente

• Impressão a 3D

• Vinho

• Azeite

• Compotas

•  Refeições prontas a comer

•  Energia térmica, 
hidroelétrica e fontes de 
energias renováveis 

• Medicina personalizada

•  Tecnologias de convergência 
multidisciplinares

• Detergentes biológicos

• Calçado

• Moda

• Café

•  Turismo cultural, religioso  
e golfe

•  Ensino superior (ex.: cursos 
em inglês e português na área 
da economia e gestão)

• Alimentos funcionais

• Congelados

• Moda

CRESCIMENTO ECONÓMICO: PREVISÕES E TAXA DE CRESCIMENTO ATUAL

PREVISÃO DA DÍVIDA PÚBLICA PARA 2060
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para o débil desenvolvimento do setor 
dos serviços no país. Tais conglomera-
dos de empresas continuam a favore-
cer os prestadores de serviços dos seus 
próprios grupos, sobretudo os ligados 
ao marketing e TIC, limitando, deste 
modo, a oportunidade de crescimento 
de novas PME, a sua inovação, finan-
ciamento, assim como a obtenção de 
benefícios e isenções fiscais. Contribui 
igualmente para o reforço da ausência 
de concorrência e para as dificuldades 
de expansão dos setores. Por outro lado, 
as taxas de mortalidade de PME são ele-
vadas, sendo que apenas 30 por cento 
das novas empresas sobrevivem mais de 
cinco anos e apenas 0,07 por cento de-
las passam a grandes empresas. 

De acordo com o World Economic 
Forum Doing Business 2015, a Repú-
blica da Coreia tem uma forte repu-
tação em termos de facilidade de ne-
gócios, tendo alcançado a 8ª posição 
no ranking de um total de 185 países 
analisados, muito embora figure em 
lugares muito baixos quando se fala 
em corporate governance (75ª posi-
ção para registo de propriedade; 49ª 
posição na proteção de investidores; e 
30ª posição em termos de impostos).

Do ponto de vista societal, há quem 
afirme que as condições atrás descri-
tas são sintomas de uma sociedade em 
stress, às quais acrescem outros fatores: 
crise de empregos de qualidade para 
uma população jovem altamente qua-
lificada; desaceleração do crescimento 
dos salários; aumento expressivo dos 
gastos com habitação e educação; au-
mento da dívida privada que mais que 
duplicou; envelhecimento demográfi-
co da sua população; e a mais elevada 
taxa de suicídios do mundo de pessoas 
abaixo dos 40 anos de idade. 

Há, contudo, que sublinhar que muito 
embora o comportamento da economia 
coreana revele fragilidades, não é menos 
verdade que também denota uma maior 
resiliência face a grande parte das eco-
nomias desenvolvidas. A dívida pública, 
em 2015, em relação ao PIB, permane-

ce controlada (38 por cento em 2015), 
embora com uma taxa de crescimento 
anual de 5,6 por cento no referido pe-
ríodo, esperando-se, mesmo assim, que 
se mantenha abaixo da média da OCDE, 
de acordo com o governo. 

Neste contexto, a qualidade, o grau de 
sofisticação e de inovação dos produ-
tos e empresas portuguesas são exce-
lentes cartões-de-visita para o mercado 
da República da Coreia, seja na pers-
petiva do setor exportador, seja em ter-
mos de atração de investimento. Por 
sua vez, sente-se uma apetência e pre-
disposição para o consumo de produ-
tos portugueses, como os vinhos, so-

bretudo quando tomam conhecimento 
dos inúmeros prémios e as posições 
cimeiras que os mesmos alcançam em 
provas cegas internacionais. 

Há que tirar partido desta nova “corren-
te navegável” e transmitir conhecimento 
às empresas portuguesas sobre uma das 
mais avançadas economias do mundo, 
em termos de oportunidades e de de-
safios. Não menos importante, é funda-
mental “comunicar, comunicar, comu-
nicar” um Portugal moderno, inovador, 
competitivo, ainda totalmente desco-
nhecido do consumidor coreano. 

joana.neves@portugalglobal.pt

Custo da viagem A partir de 500 euros

Visto Isenção para viagens de negócios e turismo, com duração inferior 
a 60 dias.

Fuso horário Horário de verão (+ 8 horas na Coreia); horário de inverno (+ 9 
horas).

Câmbio Comprar Won no aeroporto. Atenção que a maioria das caixas 
ATM não aceita cartões de crédito internacionais. Aos fins-de-se-
mana caixas ATM cobram, em geral, um fee para levantamento 
de dinheiro.

Telemóvel Em geral, apenas funcionam os 3G e 4G estrangeiros. Mas mesmo 
modelos mais recentes em Portugal (iPhone, etc.) podem não fun-
cionar na Coreia. 
Recomenda-se aluguer de telemóvel no aeroporto.
Operadoras locais: SK telecom; KT Olleh e LG U+.

Internet Melhor cobertura e conectividade, a mais rápida do mundo (média 
de 20.5 Mbps). 
Wi-Fi disponível, em geral, na maioria dos locais públicos e em al-
gumas linhas de metro.

Transportes locais Preço baixo e de excelente qualidade, incluindo táxi. Táxis (de cor 
laranja ou cinza) muito mais baratos que os táxis de cor preta (De-
luxe). Preço inicial (3.000 KRW) e 
bandeirada 100 KRW (à noite, preço é 3.600 KRW e 120 KRW).

Shuttle Aeroporto/
Cidade

Entre 8€ e 18€

Alojamento Preço médio por noite (Hotel 4 estrelas) – 150€

Refeições Preço médio por refeição 40€

Serviço de Intérprete Fundamental em qualquer reunião. Preço médio/dia (6 horas) 300€

Cartões-de-visita Fundamentais para qualquer tipo de contacto. Evitar tipo de letra e 
fonte de difícil leitura nos cartões.

Presentes É usual trocar presentes em ambiente negocial: objetos com logó-
tipo da empresa; produtos regionais (vinho, bolos), sendo que pro-
dutos de marca europeia reputada são muito apreciados. Crucial 
ter em consideração que o melhor presente deve ser oferecido ao 
elemento da empresa mais importante do ponto de vista hierár-
quico.

Eletricidade Tomadas com 220 volts, em geral. Frequência atual é de 60 Hz. 

PREPARAÇÃO DE DESLOCAÇÃO AO MERCADO

mailto:joana.neves@portugalglobal.pt
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O valor das exportações de bens e 
serviços de Portugal para a Coreia as-
cendeu a 115,8 milhões de euros em 
2015, enquanto as importações atin-
giram perto de 304 milhões de euros.

No comércio de bens, a Coreia no rela-
cionamento económico com Portugal 

RELACIONAMENTO ECONÓMICO 
PORTUGAL – COREIA

A Coreia do Sul assume uma posição modesta no contexto do comércio internacional 
português de bens e serviços, com o saldo da balança comercial claramente 

desfavorável ao nosso país. É, no entanto, de salientar o crescimento das exportações 
portuguesas de bens e serviços para aquele mercado nos últimos anos: mais 44,8 por 

cento em 2015 face a 2014 e 17,3 por cento no período de 2011-2015.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A COREIA DO SUL

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 15/11a 2015 jan/fev 2016 jan/fev Var % 16/15b

Exportações 53,8 78,9 87,1 65,5 93,3 18,6 16,0 15,5 -3,2

Importações 278,7 177,9 229,1 277,4 338,0 8,9 42,1 59,5 41,4

Saldo -224,9 -99,0 -142,0 -211,8 -244,7 -- -26,1 -44,0 --

Coef. Cob. 19,3 44,3 38,0 23,6 27,6 -- 38,1 26,1 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015        b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2013: resultados definitivos; 2014: resultados provisórios; 2015 e 2016: resultados preliminares)

tem maior importância como forne-
cedor do que como cliente. Em 2015, 
ficou em 45º lugar no ranking global 
de mercados de destino das exporta-
ções portuguesas com uma quota de 
0,19 por cento, e em 23º lugar como 
fornecedor com uma quota de 0,56 
por cento. Já em 2016, nos dois pri-

meiros meses do ano (últimos dados 
disponíveis), a Coreia foi o 43º cliente 
de Portugal e o 20º maior fornecedor.

No que se refere à estrutura das ex-
portações portuguesas para a Co-
reia em 2015, a primeira posição foi 
ocupada pelos plásticos e borracha, 
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“Os cinco primeiros gru-
pos de produtos repre-
sentaram, em conjunto, 
67,4 por cento do valor 
global das exportações 
para a Coreia do Sul no 

último ano.”

Área: 99.678 km² 

População: 49,5 milhões (estimativa 2014) 

Densidade populacional: 496 hab./km²  
(estimativa 2014) 

Designação oficial: República da Coreia 

Chefe de Estado: Park Geun-hye 

Primeiro-ministro: Hwang Kyo-ahn 

Data da atual Constituição: A Constitui-
ção é de 1948, tendo sido efetuadas várias 
alterações. 

Principais partidos políticos: Partido Sae-
nuri, Nova Aliança Política pela Democracia e 
Partido da Justiça. As últimas eleições legis-

que representaram 36,6 por cento 
do total; seguindo-se as máquinas e 
aparelhos (15,6 por cento), os metais 
comuns (5,7 por cento), os minerais e 
minérios (5,1 por cento) e as matérias 
têxteis (4,4 por cento). Os cinco pri-
meiros grupos de produtos represen-
taram, em conjunto, 67,4 por cento 
do valor global das exportações para 
este país no último ano.

De acordo com os dados do INE, o 
número de empresas portuguesas ex-
portadoras de bens para esse país tem 
vindo a aumentar, passando de 324 
em 2010 para 506 em 2014.

Nas importações portuguesas de pro-
dutos da Coreia do Sul, os plásticos e 
borracha e as máquinas e aparelhos 
ocuparam, igualmente, as duas pri-
meiras posições em 2015, sendo as 
respetivas quotas de 29,2 por cento e 
23,5 por cento, seguindo-se os metais 

comuns (14,8 por cento), os produtos 

químicos (13,3 por cento) e os veículos 

e outro material de transporte (10,3 

por cento), representando, em conjun-

to, 91,1 por cento do total importado.

As exportações portuguesas de servi-

ços para a Coreia do Sul e as impor-

tações desse país são pouco relevan-

tes, mas também neste caso o saldo 

da balança comercial é desfavorável 

a Portugal, de acordo com os dados 

do Banco de Portugal. Destaca-se, 

porém, o crescimento das exporta-

ções de serviços de 37,1 por cento em 

2015 face ao ano anterior. 

Coreia em ficha

Endereços úteis

lativas realizaram-se em abril de 2012 e as 

últimas presidenciais foram em dezembro de 

2012. As próximas eleições presidenciais es-

tão previstas para dezembro de 2017. 

Capital: Seul (9,895 milhões de habitantes, 

2010). 

Outras cidades importantes: Busan (3,663 

milhões de habitantes); Daegu (2,481 milhões 

de habitantes); Incheon (2,475 milhões de ha-

bitantes); Gwangju (1,414 milhões de habitan-

tes); Daejeon (1,368 milhões de habitantes). 

Religião: As religiões predominantes na Co-

reia do Sul são o cristianismo e o budismo. 

Língua: Coreano (alfabeto Hangeul) 

Unidade monetária: Won da Coreia do Sul 

(KRW) 

1 EUR = 1 313,48 KRW  
(Banco de Portugal, média/agosto 2015) 

Risco País: Risco geral - BBB  

(AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU 

Risco Político - BBB 

Risco de Estrutura Económica - BBB 

Risco de crédito: país “não classificado” na 

tabela de risco da OCDE. Não é aplicável o 

sistema de prémios mínimos.

Fonte:  The Economist Intelligence Unit (EIU), 

COSEC

Embaixada da República  
da Coreia em Lisboa
Edifício Presidente
Av. Miguel Bombarda, 36-7º
1051-802 Lisboa
Tel.: +351 217 937 200 / 217 817 130
Fax: +351 217 977 176
embpt@mofa.go.kr
 

Embaixada de Portugal em Seul
2nd Floor, Wonseo Bldg
171 Wonseo-Dong, Jongno-Gu
Seoul 110-280, Korea
Tel.: +822 3675 2251
Fax: +822 3675 2250
portcoreia@hotmail.com
embport@chol.com

The Korea Chamber  
of Commerce and Industry
39, Sejong-daero, Jung-gu
Seoul 100-743, Korea
Tel.: +822 6050 3114
Fax: +822 6050 3400
http://english.korcham.net

Korea Trade-Investment 
Promotion Agency (KOTRA)
13 Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul 137-749, Korea
Tel.: +822 1600 7119
Fax: +822 3460 7777
http://english.kotra.or.kr
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CASA AGRÍCOLA HERDADE  
DO MONTE DA RIBEIRA 

Aumentar presença  
no mercado internacional

Os vinhos da Herdade do Monte da Ribeira estão presentes 
nos principais mercados europeus e na China, sendo objetivo 

da empresa reforçar e aumentar a exportação, que representa, 
atualmente, 30 por cento da produção.

As suas vinhas, localizadas junto à vertente 
sul da Serra do Mendro, numa herdade com 
cerca de 1.100 hectares, beneficiam de um 
clima mediterrânico seco, que permite ma-
turações excelentes e consistentes. De acor-
do com António Nora, diretor de vinhos da 
empresa, a HMR tem uma das vinhas mais 
antigas do Alentejo, onde estão plantadas as 
variedades Touriga Nacional, Alicante Bou-
chet, Trincadeira, Alfrocheiro, Cabernet Sau-
vignon, Syrah, Antão Vaz e Roupeiro, a que 
se juntaram, em 2011, outras castas como a 
Petit Verdot, Petit Syrah, Baga, Alvarinho e 
Verdejo (já em plena produção). 

Além de 47 hectares plantados com vinha, a 
HMR tem ainda 300 hectares com olival. Dos 
47 hectares de vinha, 30 têm uma idade mé-
dia de 25 anos e 17 têm uma idade média de 
cinco anos. 

As principais marcas de vinho da HMR são o Va-
ral (150.000 garrafas/ano), o Pousio (340.000 
garrafas) e o Marmelar (5.000 garrafas), esta últi-
ma uma marca reservada para anos excecionais.

No mercado da exportação, China, Alema-
nha, Suíça, Canadá, Bélgica, Holanda são os 
principais destinos dos vinhos da HMR, mas é 
objetivo da empresa chegar a cada vez mais 
mercados e aumentar, até final deste ano, a 
quota de exportação para 35 por cento.

“Tendo em conta a atual conjuntura econó-
mica do país, temos procurado novas oportu-

Situada nas Terras de Marmelar, no concelho 

da Vidigueira, Alentejo, a Casa Agrícola Her-

dade do Monte da Ribeira – originalmente 

denominada CADE - Companhia Agrícola de 

Desenvolvimento SA – tem uma produção mé-

dia anual de 500 mil garrafas e as exportações 

para o mercado externo representam 30 por 

cento do total produzido.

ANTÓNIO NORA, DIRECTOR DE VINHOS DA HMR
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nidades, noutras geografias, estando a obter 

uma excelente recetividade para os nossos vi-

nhos. O nosso objetivo é que, até ao final de 

2016, o mercado externo valha 35 por cento 

das nossas vendas. Temos, também, o objeti-

vo de que, até 2018, 50 por cento das nossas 

vendas sejam realizadas no mercado interna-

cional”, adianta António Nora. 

Nos mercados internacionais a HMR aposta na 

presença nas feiras setoriais mais importantes 

e continua a procurar espaço em mercados 

emergentes, como os países de Leste e os asiá-

ticos. Além disso, pretende continuar o traba-

lho de desenvolvimento dos mercados em que 

já está presente e onde quer aumentar, cada 

vez mais, as vendas de produtos premium de 

valor acrescentado superior. 

“A nossa estratégia de internacionalização 

implica o investimento em conhecer o mer-

cado e estabelecer relações de confiança com 

parceiros, distribuidores locais e consumido-

res. Foi assim que fizemos em mercados como 

o chinês, onde estamos desde 2012 e onde 

vamos crescendo consistentemente”, revela o 

mesmo responsável, acrescentando que a em-

presa pretende “conquistar o mercado pela 

qualidade e confiança”. 

Em termos de estratégia, António Nora afirma 

que a missão da empresa será continuar “o 

trabalho de excelência que tem sido feito nas 

nossas vinhas e adega e continuar a produzir 

vinhos de cada vez maior qualidade, uma vez 

que Portugal tem de conseguir conquistar os 

mercados internacionais pela qualidade, per-

sonalidade e diversidade. O preço não é, nem 

pode ser nunca, o objetivo”. 

A Herdade do Monte da Ribeira fechou o ano 

de 2015 com vendas na ordem de um milhão 

de euros, sendo seu objetivo atingir 1,2 mi-

lhões de euros em 2016, com um aumento na 

exportação de 5 por cento. Os vinhos da HMR 

encontram-se nas principais grandes superfí-

cies e em algumas centenas de restaurantes e 

algumas dezenas de garrafeiras. 

www.casaagricolahmr.pt 

http://www.casaagricolahmr.pt/
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A Montiqueijo é uma empresa da área dos lac-
ticínios, onde a tradição no paladar permane-
ce desde as gerações mais antigas. A família 
Duarte iniciou a sua atividade em meados do 
século passado, começando por uma pequena 
queijaria, onde a qualidade dos seus queijos 
frescos e dos queijos curados se destacou, aca-
bando por se impor no mercado. 

Em 1999, a Montiqueijo deu um grande sal-
to qualitativo e quantitativo com a criação de 
duas empresas distintas: uma para a produção 

MONTIQUEIJO
À conquista do mercado externo

Empresa familiar, a Montiqueijo aposta na elevada qualidade 
dos seus produtos – queijo fresco e curado – para aumentar 

o seu volume de negócios e acelerar o seu processo de 
internacionalização. A empresa de Lousa, na região de Lisboa, 

quer continuar a crescer e conta com o alargamento dos 
mercados de exportação para sustentar esse crescimento.

e outra para a transformação do leite. A Mon-
tiqueijo é proprietária de uma exploração, a 
Agroleite, onde tem uma vacaria com mais de 
um milhar de animais, sendo atualmente, em 
termos tecnológicos, “a fábrica mais bem pre-
parada no setor do queijo fresco” em Portugal, 
dimensionada para laborar 40 000 litros/dia, 
como defende fonte da empresa. Com uma 
equipa de 46 trabalhadores, a Montiqueijo 
está certificada pela ISO 22000 desde março 
de 2009, certificação que tem sido renovada 
todos os anos.
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Há mais de 50 anos que esta empresa de la-
ticínios produz os seus queijos, sendo atual-
mente a única empresa do setor com a fileira 
completa, ou seja, a empresa é responsável 
por todo o processo produtivo dos seus pro-
dutos. O controlo é feito desde a produção 
do alimento dos seus animais (com produção 
própria na Agroleite), passando pelo controlo 
do leite até à produção dos seus queijos, ex-
plica a mesma fonte.

Apostando na qualidade e na inovação dos 
seus produtos, a empresa tem realizado inves-
timentos na área da produção visando aumen-
tar a própria produção e, assim, incrementar o 
seu volume de negócios e alargar a sua presen-
ça nos mercados externos.

“Nos últimos anos a Montiqueijo registou um 
crescimento enorme de produção; estamos 
neste momento em fase de planeamento de 
novos investimentos de modo a conseguirmos 
dar resposta às exigências dos vários mercados 
onde estamos presentes”, afirma a diretora 
geral da Montiqueijo, Dina Duarte.

A empresa pretende aumentar o seu volume 
de negócios em 30 por cento e acelerar o pro-
cesso de internacionalização, alargando a sua 
presença a mais países da Europa e da Ásia.

A estratégia de internacionalização passa pela 
participação em grandes feiras internacionais 
e no contacto direto com distribuidores locais. 
Em 2015 a Montiqueijo participou na Feira In-
ternacional de Macau, tendo conseguido um 
acordo com o Dah Chong Hong Food Mart, 
líder da distribuição em Hong Kong, para ven-
der os seus produtos. No seguimento deste 
acordo, a empresa está neste momento em 
fase de testes e envio de amostras para a Ásia. 

No mercado europeu, a Montiqueijo tem apos-
tado nas comunidades portuguesas, tendo 
também algumas parcerias com distribuidores 
locais, nomeadamente na Bélgica e Inglaterra.

Em 2015, o volume de negócios da Monti-
queijo superou os 5,2 milhões de euros, regis-
tando um crescimento de 2 por cento face ao 
ano anterior. Para este resultado contribuiu o 
aumento da venda do seu produto estrela, o 
queijo fresco de vaca, que teve uma produção 
de 3.345,658 unidades, equivalentes a  
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960,45 toneladas vendidas, bem como o alar-
gamento da gama de produtos, com foco em 
novos sabores. 

As perspetivas para 2016 são positivas, uma 
vez que os primeiros meses do ano revelaram 
sinais de crescimento. A grande aposta, segun-
do a mesma responsável, passará pela con-
quista de mercados externos – que dentro de 
dois anos deverão representar 15 por cento da 
faturação global da empresa –, mas também 
pela consolidação do mercado nacional com a 
aposta em novos produtos.

De acordo com Dina Duarte, “2015 foi um 
ano de consolidação e de planeamento de 
novos projetos. Em 2016 vamos continuar a 
apostar na inovação, em novos produtos e 
chegar até um maior número de consumi-
dores, alargando o nosso raio de distribuição 
nacional e internacional”.

A par dos investimentos no processo produti-
vo, a Montiqueijo investiu também cerca de um 

milhão de euros num projeto que visa reduzir 
o impacto ambiental e fomentar o crescimento
de várias unidades de produção. A empresa foi
pioneira a retirar o cincho dos seus produtos,
garantindo maior qualidade aos queijos frescos
e reduzindo a utilização do plástico em mais de
50 toneladas anuais, tendo ainda instalado um
sistema solar fotovoltaico que contribui para
o bom desempenho energético-ambiental da
empresa, reduzindo as emissões de CO2.

Ainda de referir que a Montiqueijo tem ob-
tido vários prémios pela qualidade dos seus 
produtos e foi distinguida, em 2015, pelo 
IAPMEI, como PME Líder, pelo terceiro ano 
consecutivo. Estas distinções devem-se, se-
gundo a responsável, ao forte investimento 
da empresa nas novas políticas de inovação 
e sustentabilidade. 

www.montiqueijo.pt

www.facebook.com/montiqueijo

montiqueijo@montiqueijo.pt

http://www.montiqueijo.pt
https://www.facebook.com/montiqueijo/
mailto:montiqueijo@montiqueijo.pt
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FACTOS &
TENDÊNCIAS
Eurostat – My country 
in a bubble
My country in a bubble é uma aplica-
ção interativa criada pelo Eurostat que 
permite comparar de um modo ami-
gável e direto um conjunto de 50 indi-
cadores económicos e sociais de nove 
áreas dos países da União Europeia e 
da EFTA.

CONSULTAR

Measuring trade  
in value added:  
an OECD-WTO joint 
initiative
As cadeias de valor globais consti-
tuem atualmente o paradigma da 
produção da maioria dos bens e 
serviços em todo o mundo. Neste 
contexto, surgiu a iniciativa Trade in 
Value Added (TiVA), a qual procu-
ra produzir indicadores que possam 
proporcionar novos ângulos de aná-
lise ao nível do comércio bilateral 
entre países e dessa forma suportar 
decisões de política comercial.

CONSULTAR

Royal Economic 
Society’s panel  
on Brexit
No próximo dia 23 de junho o Reino 
Unido decidirá a continuação ou a 
saída do país da União Europeia. A 
Royal Economic Society realizou a 22 
de março a sua conferência anual, su-
bordinada ao tema “Brexit?”, onde 
foram apresentadas diversas perspeti-
vas sobre este tema.

CONSULTAR

2016 Africa Indirect Tax 
Country Guide (KPMG)
Este estudo faz uma análise dos im-
postos indiretos ou sobre o consumo 
num conjunto de 23 países africanos, 
entre os quais Moçambique, Guiné-
-Equatorial, Senegal e Tunísia.

CONSULTAR

Startup portuguesa 
no ranking Tech Tour 
Growth 50’ 2016
A comunidade tecnológica Tech Tour 
selecionou a startup portuguesa Fee-
dzai (http://feedzai.com) como uma 
das 50 empresas europeias com maior 
crescimento e potencial e incluiu esta 
empresa no ranking Tech Tour Growth 
50’ 2016.

CONSULTAR

The Cities on the 
Sunny Side of the 
American Economy
Artigo do New York Times sobre as 
novas competitividades das cidades 
norte-americanas.

CONSULTAR

Services in European 
manufacturing: 
servinomics explained 
Análise do Think Tank Bruegel (Bélgi-
ca) sobre os fatores que poderão me-
lhorar e reforçar a competitividade da 
indústria transformadora europeia.

CONSULTAR

Short-term outlook for 
EU arable crops, dairy 
and meat markets  
in 2016 and 2017
Relatório da União Europeia que apre-
senta as perspetivas de curto prazo 
para as colheitas agrícolas, e para o 
mercado de carne e de produtos lác-
teos no espaço comunitário. 

CONSULTAR

The Global Risks 
Report 2016
A 11ª edição deste estudo realizado pelo 
World Economic Forum, em colabora-
ção com o Grupo Marsh&McLennan 
Companies, apresenta um retrato do 
cenário evolutivo dos riscos globais a 
curto e a longo prazo.

CONSULTAR

World Economic 
Outlook (FMI)
Análise e projeções do FMI para a 
economia mundial.

CONSULTAR

Fondos Soberanos 2015
Análise do ESADE, KPMG e ICEX/
Invest in Spain sobre a atividade dos 
fundos soberanos a nível global e em 
Espanha.

CONSULTAR

Direção de Informação

rui.almas@portugalglobal.pt

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/?lg=en
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm
http://voxeu.org/article/royal-economic-society-s-panel-brexit
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/03/africa-indirect-tax-guide-2016.html
http://www.techtourgrowth50.com/companies2016.aspx
http://feedzai.com/
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2016wesp_full_en.pdf
http://www.nytimes.com/2016/04/01/business/economy/cities-where-us-economy-is-thriving.html?_r=0
http://bruegel.org/2016/03/services-in-european-manufacturing-servinomics-explained/?utm_content=buffer7550f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer+(bruegel)
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm
http://portugal.marsh.com/default.aspx?tabid=16006&ID=45713 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/
https://home.kpmg.com/es/es/home/insights/2016/03/informe-fondos-soberanos-2015.html
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ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL 
SANTARÉM

AGROALIMENTAR É SETOR EM CRESCIMENTO

Santarém foi palco, no dia 6 de abril, da segunda sessão da segunda edição do 
Roadshow Portugal Global. Em foco, o setor agroalimentar e as oportunidades que 

poderá encontrar no mercado da Holanda. 
Oradores e participantes mostraram-se de acordo relativamente ao potencial de 

crescimento deste setor no mercado da exportação. 

Com perto de 900 empresas exportadoras, o 
distrito de Santarém tem no agroalimentar o 
seu principal setor exportador, que revelou, 
nos últimos anos, uma dinâmica e um cresci-
mento assinaláveis. Globalmente, as exporta-
ções do distrito ultrapassaram, em 2015, os 
1,4 mil milhões de euros, o equivalente a 3 por 
cento das exportações nacionais de bens e ser-
viços. A taxa de crescimento médio anual das 
exportações do distrito de Santarém foi de 5,8 
por cento entre 2011 e 2015. Do total exporta-
do por Santarém no ano passado, 22 por cento 
foram produtos alimentares e agrícolas.

Os números são animadores mas, na opinião 
do presidente da AICEP, existe ainda uma 
grande margem de progressão. Salientando a 
importância da cooperação entre empresas – 
complementares ou concorrentes, e particular-

mente de PME –, no seu processo de interna-
cionalização, Miguel Frasquilho afirmou estar 
otimista em relação ao futuro das empresas 
nacionais, mas ressalvou que os empresários 
não podem “baixar os braços”.

“Temos de continuar a trabalhar para conso-
lidarmos a nossa atuação nos países onde já 
estamos presentes e para encontrar oportuni-
dades de negócio em novos mercados”, de-
fendeu o presidente da AICEP. 

O crescimento do setor agroalimentar foi igual-
mente destacado pela presidente do NERSANT 
(Associação Empresarial da Região de Santa-
rém), Salomé Rafael, que apontou o aumento 
do número de empresas exportadoras na re-
gião, nomeadamente das relacionadas com o 
agroalimentar. 
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O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo 
Gonçalves, salientou a aposta da região neste 
setor, designadamente através do AgroClus-
ter Ribatejo, e referiu o projeto de criação do 
Centro de Competências para a Agricultura e 
a Agroindústria, um espaço dedicado à investi-
gação que deverá ser instalado na antiga Esta-
ção Zootécnica Nacional, situada na Fonte Boa, 
perto de Santarém.

Falando globalmente sobre a indústria agroa-
limentar portuguesa, o presidente da FIPA 
(Federação das Indústrias Portuguesas Agroa-
limentares), Jorge Tomás Henriques, afirmou 
ser objetivo desta entidade que o setor seja 
um exportador líquido em 2020. O responsá-
vel referiu-se ao crescimento sustentado das 
exportações do setor nos últimos anos, que 
tem permitido um maior equilíbrio da balança 
comercial, e apontou como meta, num cenário 
otimista, um crescimento médio das exporta-
ções da ordem dos 10 por cento.

Na sessão participou também o especialista 
holandês Walther Ploos van Amstel, que, des-
tacando a importância da logística num merca-
do competitivo como o da Holanda, reforçou a 
necessidade de haver mais colaboração no pla-
neamento e na partilha de dados e de recursos 
na cadeia logística.

Produtos portugueses pouco 
conhecidos na Holanda
Uma das “barreiras” à entrada de produtos 
portugueses na Holanda é o seu desconheci-
mento, apesar da sua qualidade, disse, por sua 
vez, o diretor da AICEP em Haia, Miguel Porfi-

rio. Salientou, no entanto, a importância deste 
mercado no contexto do comércio internacio-
nal – a Holanda é o 5º maior exportador mun-
dial e o 8º maior importador –, nomeadamente 
o grau de abertura da sua economia que cons-
titui, entre outros fatores, uma oportunidade 
para a entrada de produtos portugueses.

Segundo Miguel Porfírio, a recuperação eco-
nómica da Holanda abre novas possibilidades 
aos produtos portugueses, dado que as impor-
tações do país continuam a crescer, devendo, 
porém, ser tido em conta que se trata de um 
mercado onde a concorrência é muito elevada 
e onde existe uma forte concentração e “guer-
ra” de preços.

O seminário contou ainda com um painel de 
debate onde participaram representantes de 
várias empresas do setor – Carlos Sousa do 
AgroCluster Ribatejo, Miguel Fernandes da 
Foodintech, Rita Barroso do grupo Sugal, Da-
lila Tavares do grupo Luís Simões, Jorge Burgal 
da Pelarigo & Filhos, e Vitor Frutuoso da Terra 
Brava – que falaram, precisamente, da coope-
ração empresarial como estratégia para ganhar 
escala e assim melhor competir no mercado in-
ternacional. O debate, moderado por Alexan-
dra Machado do Jornal de Negócios, contou 
ainda com Diogo Lacerda do Millennium bcp. 

Teve ainda lugar um seminário temático sobre 
a “Construção da Marca nos Agroalimentares” 
como fator crítico para o sucesso no mercado 
global. Nesta sessão as empresas tiveram ainda a 
oportunidade de efetuar reuniões bilaterais com 
o diretor da AICEP na Holanda e reuniões de net-
working com outras empresas participantes.

No âmbito do Roadshow de Santarém, o admi-
nistrador da AICEP Pedro Ortigão Correia visi-
tou várias empresas da região nos dias 5, 6 e 7 
de abril, concretamente a Casa Santos Lima, a 
Naturea PetFoods, a Sumol+Compal, a Monliz, 
a J. J. Louro, a Curtumes Boaventura, a CMG 
Cerâmicas e a Gumelo.

O Roadshow Portugal Global é uma iniciativa da 
AICEP que visa estimular a internacionalização 
das empresas portuguesas, levando conhecimen-
to sobre os mercados externos às regiões onde 
estão instaladas. A próxima sessão desta iniciativa 
terá lugar em Guimarães no mês de junho. 
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Investir e (re)investir em Portugal. Eis o 
exemplo de aposta no nosso país que 
a AICEP quer dar a conhecer com o 
Roadshow de (Re)Investimento, que 
decorre ao longo deste ano e vai já 
na terceira ronda. No mês de março, 
o presidente da AICEP, Miguel Fras-
quilho, esteve nos distritos do Porto 
e de Braga em visita a duas grandes 
empresas e uma PME que têm feito 
investimentos de relevo em Portugal. 

“Queremos mostrar os exemplos de 
empresas que apostam em Portugal. É 
fundamental continuar a realçar a im-
portância do investimento já realizado e 
estimular novo investimento e estas em-

ROADSHOW DE (RE)INVESTIMENTO
“QUEREMOS MOSTRAR OS EXEMPLOS DE 
EMPRESAS QUE APOSTAM EM PORTUGAL”

presas são a prova da confiança no nos-
so país”, afirmou o presidente da AICEP.   

Sediada em Guimarães, a Amtrol-Alfa 
é o maior fabricante europeu de gar-
rafas de gás sob pressão, sendo consi-
derada a líder mundial neste setor em 
inovação, qualidade, suporte técnico e 
apoio ao cliente. Exportando para mais 
de 100 países, a Amtrol-Alfa desenvolve 
novas tecnologias no fabrico de garrafas 
leves envolvendo polímeros, materiais 
compósitos, fibras de carbono e aços de 
elevadas características mecânicas.

“O investimento contínuo dos últimos 
15 anos tem permitido à Amtrol-Alfa 

manter a sua competitividade nas gar-
rafas tradicionais, e simultaneamente 
desenvolver e industrializar garrafas 
de gás inovadoras que permitem à 
empresa ter um papel de liderança 
e referência na indústria mundial de 
reservatórios sob pressão. Através da 
sua política de investigação e desen-
volvimento, a Amtrol-Alfa incorpora 
no seu volume de negócios uma fatia 
muito relevante de produtos desen-
volvidos na última década”, afirmou 
o vice-presidente de Marketing e Ven-
das, Tiago Oliveira. 

O investimento feito pelas empresas 
é destacado como estratégico duran-
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te as visitas do presidente da AICEP. 
O Grupo Cerealis é um dos maio-
res grupos portugueses vocacionados 
para a atividade industrial e comer-
cial do setor agroalimentar, com for-
te presença em Portugal e em grande 
dinamização internacional. Focado 
em produtos derivados da transfor-
mação de cereais, é líder nas massas 
alimentícias e farinhas industriais, 
complementando a sua gama com 
bolachas, cereais de pequeno-almo-
ço e farinhas para uso culinário. É de-
tentor das marcas Nacional, Milane-
za, assim como as marcas Harmonia 
e Concordia   de farinhas industriais. 
Com uma faturação de 200 milhões 
de euros, exporta 25 por cento da fa-
turação dos seus produtos de grande 
consumo, emprega 685 colaborado-
res e transforma anualmente mais 
de 380 mil toneladas de cereais nos 
cinco centros de produção em Portu-
gal. Com mais de três mil clientes em 
carteira, os seus mais de 160 produ-
tos produzidos nas diferentes famílias 
de produto, são hoje comercializados 
nos cinco continentes. 

“No último ciclo de investimentos (su-
perior a 150 milhões de euros), o Gru-
po posicionou todas as suas unidades 
industriais no mais elevado padrão tec-
nológico e de modernidade e segundo 
os mais rigorosos sistemas de gestão 
de qualidade e certificação. Estes inves-
timentos procuram não só aumentar a 
capacidade produtiva, mas sobretudo, 
tendo a inovação como modelo cha-
ve, surpreender permanentemente os 
nossos exigentes clientes e consumido-
res”, destacou o CEO do Grupo Cerea-
lis, Rui Amorim de Sousa.   

Nas PME o investimento também é 
fulcral. A Vieira de Castro, uma em-
presa familiar fundada em 1943, tem 
vindo a desenvolver a sua atividade in-
ternacional há mais de duas décadas. 
Desde cedo identificou esta área como 
estratégica para o seu desenvolvimen-
to e crescimento, razão pela qual hoje 
lidera as exportações nacionais de bo-
lachas e amêndoas e está presente em 

56 mercados, dos EUA ao Japão. Uma 
estratégia que foi sempre acompanha-
da por um processo contínuo de fortes 
investimentos, na capacitação produti-
va, nos recursos humanos, no desen-
volvimento e inovação de produtos, no 
desenvolvimento dos mercados. 

A Vieira de Castro investe uma mé-
dia de 10 por cento/ano do seu volu-
me de faturação, o que denota uma 
aposta clara na sua competitividade 
e criação de valor para a expansão. 
Esta é uma característica da Vieira de 
Castro presente desde a sua génese. 

E também por isso a administradora 
Ana Raquel Vieira de Castro garante: 
“A competitividade de uma empresa 
obriga a um exercício permanente de 
autoavaliação e a um estado de per-
manente insatisfação”. 

O Roadshow de (Re)Investimento vai 
continuar com visitas regulares do 
presidente da AICEP, ao longo dos 
próximos meses, procurando dar a 
conhecer uma realidade importan-
te para a vida das empresas e para o 
tecido económico português: o fator 
investimento. 
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“Aqui nasceu Portugal”. A inscrição simboliza 
a fundação de Portugal e está gravada na anti-
ga muralha da cidade de Guimarães a partir da 
qual, rumo a sul, D. Afonso Henriques deu iní-
cio a uma cruzada para conquistar o território a 
que hoje chamamos Portugal. Quase 1.000 anos 
depois, o Município de Guimarães, em conjunto 
com a sólida e competitiva falange das empre-
sas da região, lidera uma nova cruzada que tem 
origem no berço da nação e que pretende con-
quistar o mundo. O contingente inicial – liderado 
pelo Município, mais concretamente pela Divisão 
de Desenvolvimento Económico – reúne 23 em-
presas locais com vocação marcadamente expor-
tadora e duas entidades: Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) - Pólo Guimarães e o 
Instituto de Medicina Regenerativa 3B’s. A mis-
são é clara: captar mais investimento estrangeiro 
para a região através da promoção da vertente 
industrial e cultural de Guimarães no mundo. O 
“código de guerra” que une todos estes bravos 
conquistadores empresariais em torno deste ob-
jetivo comum é “Guimarães Marca”. 

A estratégia passa por nos concentrarmos ex-
clusivamente nestas duas palavras: “Guima-
rães” e “Marca”. Guimarães detém uma força 
intrínseca capaz de catapultar, para o mundo, 
qualquer recurso independentemente da sua 
origem. Sejam eles endógenos ou exógenos. 
É importante enobrecer o fator diferenciador 
do qual se reveste a marca Guimarães. Sobeja-
mente conhecida como um destino cultural de 
excelência, convém assinalar que Guimarães se 
diferencia não apenas pela cultura e patrimó-
nio, mas também pela qualidade e pela valia 
do seu tecido empresarial. Mais do que uma ci-
dade histórica e cultural, Guimarães confirma a 
sua posição no território como um importante 
património industrial. Consciente da extrema 
importância para qualquer cidade que se que-
ria afirmar como turística, é conveniente que 
as imagens promovidas não sejam de tal forma 
diversas mas que, em vez de identificarem a 
cidade através de elementos fortes, sejam es-
truturadas e coerentes com uma identidade 
historicamente consolidada e, sobretudo, que 
deixem uma marca a quem a procura.

A palavra “marca” representa uma determina-
da cultura, globalmente interligada a empre-

>  POR RICARDO COSTA, 
VEREADOR DAS FINANÇAS  
E DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO DO MUNICÍPIO 
DE GUIMARÃES

INDÚSTRIA  
DE GUIMARÃES 
UNIDA 
À CONQUISTA 
DO MUNDO

A competitividade dos territórios transformou-
se numa das principais preocupações de 

qualquer governo e da indústria de qualquer 
país. Mas, afinal, o que é um país ou um 

concelho competitivo? A pedra angular do 
modelo de desenvolvimento económico reside 
na identificação e exploração das vantagens 
competitivas que os territórios proporcionam 

às empresas. “Guimarães Marca” consubstancia 
toda a estratégia de edificação de um concelho 

cada vez mais forte e competitivo à escala global.
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sas, mas também define valores e crenças. É 
construída principalmente por bens intangíveis 
e um deles é a perceção formada pela imagem 
que as pessoas criam da marca. Face à consoli-
dação de novas tendências socioeconómicas e 
perante a afirmação de movimentos de defesa 
do consumo, tornou-se visível a necessidade 
das empresas repensarem a forma de gestão 
das suas marcas. Mas também as próprias 
regiões. É nesse contexto que o “Guimarães 
Marca” surge como um projeto que pretende 
mostrar Guimarães ao mundo através da sua 
indústria e tecido empresarial.

A imagem de marca corresponde a todo o pro-
cesso de interação entre a marca e os seus pú-
blicos, que dá origem a uma dada perceção, na 
base da qual estará a maior ou menor predis-
posição para atribuir à marca um valor elevado 
no mercado, quer seja ao nível empresarial, 
económico ou turístico. Analisar a imagem de 
marca é estudar a relação com públicos, cuja 
gestão eficiente garante inúmeras vantagens 
pela capitalização no valor da marca. Neste 
trabalho atendemos mais à sua vertente pro-
cesso, ao modo como é criada e de que forma 
é fonte de capital. Entendendo-se que, nessa 
perspetiva, é o resultado de uma estratégia co-
letiva, de negociação simbólica e convencional, 
entre o ambiente interno e externo. E assim 
projetamos Guimarães pelo mundo.  

O valor da marca Guimarães reflete e incor-
pora em si todo um capital de confiança que, 
advém da sua história, se perpetua no presente 
e, certamente, sairá valorizado no futuro. Pre-
tendemos incorporar no “Guimarães Marca” o 
património da humanidade, o valor da cultura 
que projetou Guimarães com ampla notorie-
dade no espaço e no tempo e a inequívoca 
capacidade industrial existente no concelho. 
Com estes elementos, e de uma forma sinérgi-
ca, pretendemos aumentar a competitividade 
do nosso território e das nossas empresas. A 
competitividade de um país, de um concelho e 
de um território depende da capacidade da sua 
indústria de inovar e diferenciar. Num mundo 
cada vez mais globalizado, onde a competição 
global é crescente, os países e os concelhos 
tornaram-se, sem sombra de dúvidas, mais 
importantes. À medida que a competitividade 

evolui e se faz, inequivocamente, com aproxi-
mação aos centros do conhecimento, aumen-
ta, e muito, a importância dos territórios e as 
condições de contexto que proporciona aos 
seus stakeholders. 

A competitividade de qualquer território trans-
formou-se numa das principais preocupações 
de qualquer governo e da indústria de todos 
os países. Mas, afinal, o que é um país ou um 
concelho competitivo? É aquele em que todas 
as empresas ou setores são competitivos? Não 
existe, como compreenderão, uma única res-
posta. Existe uma nova teoria que reconhece 
que, na moderna competição mundial, as em-
presas concorrem com estratégias globais e, não 

havendo modelos perfeitos, podemos concluir 
que a pedra angular do modelo de desenvol-
vimento económico, seja ele nacional, regional 
ou concelhio, é a identificação e exploração das 
vantagens competitivas que os territórios pro-
porcionam às empresas, onde as mesmas ope-
ram independentemente da investigação e de-
senvolvimento que cada uma internamente faz.

A competitividade das empresas é de mais fácil 
perceção do que a ideia de um território com-
petitivo. Mas o que nos move, neste momen-
to, é a construção e esta busca continuada de 
um concelho cada vez mais forte, competitivo e 
com uma comunicação mais global. É isto que 
estamos a fazer e pretendemos continuar a fazer 
com a introdução deste novo conceito no “Gui-
marães Marca”. Inspirados na nossa história 
quase milenar, com um forte espírito de equipa 
e apoiados nesta marca de sucesso, batalhare-
mos no mercado global para levar e perpetuar 
Guimarães aos cinco continentes. 
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

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.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Clientes públicos: Aberta sem 
condições restritivas. 
Clientes privados: Em princípio, 
aberta sem condições restritivas. 
Eventual exigência de garantia 
bancária numa base casuística.

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 
C  Caso a caso, com eventual 

exigência de  garantia bancária ou 
garantia soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 meses.

M/L  Exigência de  garantia bancária 
ou garantia soberana. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro de 3  
para 12 meses.

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 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

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).

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).
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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
internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

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.

Rússia 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

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. Setor 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela Auto-
ridade Monetária (BCEAO); setor 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
Autoridade Monetária (preferência 
a projetos que permitam a aloca-
ção prioritária dos cash-flows ao 
reembolso do crédito).

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

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 objeto 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


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº8652

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
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
Trind. e Tobago

Bahamas
Barbados
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
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Uruguai 

África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Brasil •
Bulgária
Colômbia 
Guatemala
Hungria
Rússia
Tunísia •
Turquia

Angola
Azerbeijão
Bangladesh
Bolívia
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname
Zâmbia

Albânia
Arménia
Belize
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores 
Congo
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Geórgia
Honduras
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nauru
Nepal 
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Bielorussia
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba • 
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Irão
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro 
Myanmar 
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
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              

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. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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Ativo 720 -6.475 790 479 -312 -362 216

Passivo -1.207 -11.044 1.289 1.250 -39 -163 203

Saldo 1.926 4.568 -499 -771 -273 -198 14

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 7.364 4.267 260 739 479 240 -502

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.438 -301 759 1.510 752 438 -516

Saldo 1.926 4.568 -499 -771 -273 -198 14

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 63.749 68.606 71.860 78.726 80.320 2,0%

Stock Passivo 96.446 112.297 118.684 126.622 126.848 0,2%

Stock IDPE 47.495 43.146 43.542 50.051 58.386 16,7%

Stock IDE 80.192 86.837 90.366 97.947 104.914 7,1%

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros         Fonte: Banco de Portugal

Títulos de participação no capital 186 162 -24

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 163 162 -1

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 24 0 -24

     Entre empresas irmãs -1 0 1

Instrumentos de dívida 605 317 -288

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 372 157 -215

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -135 -128 8

     Entre empresas irmãs 368 287 -80

Títulos de participação no capital 791 510 -282

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 778 512 -266

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 0 -1 -1

     Entre empresas irmãs 13 -1 -14

Instrumentos de dívida 498 741 243

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 145 913 769

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 68 -209 -278

     Entre empresas irmãs 285 37 -248

Brasil 155 -140

Bélgica 96 162

Luxemburgo 65 75

Alemanha 64 53

Reino Unido 50 70

União Europeia 28 316 -224

Extra UE28 162 -87

Luxemburgo 527 165

Espanha 178 82

Bélgica 162 -179

Brasil 137 128

Itália 62 58

União Europeia 28 852 -284

Extra UE28 398 245

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR

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

INVESTIMENTO 
e COMÉRCIO EXTERNO

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO 2015  
jan/dez

vh meur 15/14 
jan/dez 2015 jan/fev 2016  

jan/fev
vh meur 

16/15 jan/fev
vh meur 16/15 

fev/fev
vc meur 

16/16 fev/jan

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL 2015  
jan/dez

vh meur 15/14 
jan/dez 2015 jan/fev 2016  

jan/fev
vh meur 16/15 

jan/fev
vh meur 16/15 

fev/fev
vc meur 16/16 

fev/jan

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)                                        2011 dez 2012 dez 2013 dez 2014 dez 2015 dez tvh 15/14 
dez/dez

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2015 jan/fev 2016 jan/fev vh meur 16/15

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2015 jan/fev 2016 jan/fev vh meur 16/15

PASSIVO 2016 jan/fev vh meur 16/15 
jan/fevATIVO 2016 jan/fev vh meur 16/15 

jan/fev
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 49.864 3,7% 7.760 7.700 -0,8% 0,8% 8,3%

Exportações bens UE 36.287 6,4% 5.750 6.055 5,3% 7,2% 8,4%

Exportações bens Extra UE 13.577 -3,1% 2.010 1.645 -18,2% -17,6% 7,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 25.073 6,6% 3.123 3.136 0,4% 5,5% 2,4%

Exportações serviços UE 17.238 8,0% 2.065 2.217 7,3% 11,8% 3,8%

Exportações serviços extra UE 7.835 3,8% 1.058 919 -13,1% -7,5% -0,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 72,8% -- 74,1% 78,6% -- -- --

Exportações bens Extra UE 27,2% -- 25,9% 21,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 68,8% -- 66,1% 70,7% -- -- --

Exportações serviços extra UE 31,2% -- 33,9% 29,3% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/fev

2016  
jan/fev

tvh 16/15 
jan/fev

tvh 16/15 
fev/fev

tvc 16/16  
fev/jan

 SERVIÇOS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/fev

2016  
jan/fev

tvh 16/15 
jan/fev

tvh 16/15 
fev/fev

tvc 16/16 
fev/jan

Espanha 26,3% 2,3%

França 13,5% 8,6%

Alemanha 12,4% -2,7%

Reino Unido 7,2% 6,9%

Países Baixos 4,4% 11,5%

EUA 4,0% -10,0%

Itália 3,5% 10,3%

Máquinas, Aparelhos 15,2% 2,4%

Veículos e Outro Material de Transporte 11,9% -4,0%

Plásticos, Borracha 7,9% 10,5%

Metais Comuns 7,1% -9,9%

Vestuário 6,9% 7,2%

França 82 1,1

Espanha 45 0,6

Bélgica 42 0,5

Gibraltar -36 -0,5

Brasil -43 -0,6

China -62 -0,8

Angola -150 -1,9

Plásticos, Borracha 58 0.7

Vestuário 35 0.5

Veículos, Out. Mat. Transporte -38 -0.5

Metais Comuns -60 -0.8

Combistíveis Minerais -143 -1.8

Exp. Bens - Clientes 2016 (jan/fev) % Total tvh 16/15

Export. Bens - Produtos 2016 (jan/fev) % Total tvh 16/15

Exp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

Exp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.
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Importações bens 60.196 2,1% 8.901 9.073 1,9% 5,3% 8,2%

Importações bens UE 46.037 4,4% 6.937 7.138 2,8% 6,1% 11,4%

Importações bens Extra UE 14.159 -4,8% 1.963 1.935 -1,5% 2,1% -2,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 12.795 6,1% 1.943 1.975 1,6% 5,8% -6,8%

Importações serviços UE 8.565 7,2% 1.307 1.363 4,3% 8,8% -6,3%

Importações serviços extra UE 4.230 3,9% 636 611 -3,9% -0,4% -7,9%

Unidade: Milhões de euros

INE INE abril 16 fevereiro 16 novembro 15 março 16 abril 16

PIB 0,9 1,5 1,4 : 1,3 1,7 : 1,8 1,6 : 1,5 1,5 : 1,8 2,0 : 2,4

Exportações Bens e Serviços 3,9 5,1 4,2 : 4,3 4,8 : 5,3 5,9 : 5,5 2,2 : 5,1 5,5 : 5,7

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,5% -- 77,9% 78,7% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,5% -- 22,1% 21,3% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 66,9% -- 67,3% 69,0% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,1% -- 32,7% 31,0% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/fev

2016  
jan/fev

tvh 16/15 
jan/fev

tvh 16/15 
fev/fev

tvc 16/16 
fev/jan

 SERVIÇOS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/fev

2016 
jan/fev

tvh 16/15 
jan/fev

tvh 16/15 
fev/fev

tvc 16/16 
fev/jan

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %) 2014 2015 FMI CE OCDE BdP Min. Finanças

Espanha 33,0% 1,3%

Alemanha 13,8% 4,0%

França 8,3% 6,6%

Itália 5,3% 3,6%

Países Baixos 5,0% -1,9%

China 3,5% 5,1%

Reino Unido 3,3% 6,4%

Máquinas, Aparelhos 16,0% 3,5%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,8% 18,2%

Químicos 11,4% 6,2%

Agrícolas 10,8% 3,1%

Combustíveis Minerais 8,3% -30,8%

Azerbaijão 102 1,1

Alemanha 48 0,5

França 47 0,5

Gana -39 -0,4

México -50 -0,6

Arábia Saudita -70 -0,8

Rússia -136 -1,5

Veículos, Out. Mat. Transporte 192 2,2

Químicos 60 0,7

Plásticos, Borracha 60 0,7

Máquinas, Aparelhos 48 0,5

Combustíveis Minerais -335 -3,8

Import. Bens - Fornecedores 2016 (jan/fev) % Total tvh 16/15

Import. Bens - Produtos 2016 (jan/fev) % Total tvh 16/15

Imp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

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
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Santiago do Chile
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Oslo
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Carlos Moura
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CHILE
aicep.santiago@portugalglobal.pt

Luís Moura
ANGOLA
aicep.luanda@portugalglobal.pt

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

Filipe Costa
EUA
aicep.s.francisco@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

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

António Aroso
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
aicep.saotome@portugalglobal.pt

Tiago Bastos
GUINÉ BISSAU
aicep.bissau@portugalglobal.pt

Maria Manuel Branco
BÉLGICA
maria.manuel.branco@portugalglobal.pt

António Silva
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

João Falardo 
ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

Paulo Borges
COLÔMBIA
aicep.bogota@portugalglobal.pt

Fernando Carvalho
MOÇAMBIQUE
aicep.maputo@portugalglobal.pt



Copenhaga

Berlim

Haia

Bruxelas

Luanda

Maputo

Pretória
Gaborone

Windhoek

Tunes

Abu Dhabi

Estocolmo

Zurique

Moscovo

Varsóvia
Praga

Budapeste
Viena

Bratislava

Liubliana Bucareste

Baku
Pequim

Nova Deli

Xangai

Tóquio

Macau Hong Kong

Guangzhou

Jacarta

Dili

Atenas

Tripoli

Riade
Doha

Ancara

Kuala Lumpur

Singapura

Eduardo Souto Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
SUIÇA
aicep.zurich@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

Afonso Duarte
ARÁBIA SAUDITA
aicep.riyadh@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

INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Isabel Maia e Silva
TIMOR-LESTE
aicep.dili@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu
CHINA
aicep.shanghai@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Neves
COREIA DO SUL
joana.neves@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
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“Negociar & Vender” é uma abor-
dagem clara e prática sobre atitu-
des e comportamentos negociais, 
disponibilizando reflexões, estraté-
gias e práticas, tão simples como 
eficazes, que visam potenciar o êxi-
to num amplo contexto negocial.

Numa época em que o merca-
do é cada vez mais competitivo, 
abundante em desafios e opor-
tunidades, e em constante trans-
formação, é fundamental saber 
negociar e vender. 

Esta obra irá dotar os leitores de 
competências operacionais únicas 
de reflexão e ação, geradoras de 
diferenciação pessoal e profissio-

nal, que ajudarão a alcançar uma 

performance negocial de sucesso. 

Embora transversal ao grande 

público, este é um guia prático 

especialmente pensado para em-

presários, gestores, key account, 

vendedores, negociadores, for-

madores e outros profissionais 

que diariamente têm de lidar com 

diversos aspetos negociais. 

Os autores, especialistas em ne-

gociação e coaching, criaram o 

site www.negociarevender.com 

onde é possível intervir e acom-

panhar novidades, iniciativas e 

debates sobre o livro.

O Manual de Comportamento 

Organizacional e Gestão integra 

os mais recentes desenvolvimen-

tos no domínio do comportamen-

to organizacional, estando devi-

damente revisto e atualizado. 

O tom pedagógico da obra, repleta 

de ilustrações e inúmeras caixas que 

permitem projetar diferentes olha-

res sobre o tema em análise, torna-

-a uma excelente fonte de apoio à 

lecionação de disciplinas relaciona-

das com o comportamento organi-

zacional e a gestão de pessoas. 

Entre os temas tratados estão as 

emoções e inteligência emocio-

nal, motivação, liderança, comu-

nicação, conflito, mudança, to-

mada de decisão, aprendizagem, 

inovação, cultura e poder. Temas 

mais recentes como o capital psi-

cológico, segurança psicológica, 

inteligência cultural e liderança 

são também explorados.

Os principais destinatários desta 

obra são gestores, quadros su-

periores de empresas, investiga-

dores, consultores, formadores, 

diretores e técnicos de recursos 

humanos e estudantes do ensino 

superior nas áreas de gestão, eco-

nomia, comportamento organiza-

cional e sociologia das organiza-

ções. Os profissionais destas áreas 

podem, assim, encontrar nesta 

obra inúmeras orientações com a 

devida fundamentação.
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8.ª EDIÇÃO 
revista e atualizada

8.ª EDIÇÃO
revista e atualizada

Miguel Pina e Cunha, 
Arménio Rego, 

Rita Campos e Cunha, 
Carlos Cabral-Cardoso,

Pedro Neves

Miguel Pina e Cunha, Arménio Rego, Rita Campos e Cunha, 
Carlos Cabral-Cardoso, Pedro Neves

Professor catedrático na Nova School of Business and 
Economics, onde foi diretor da licenciatura e do mes- 
trado em gestão, diretor do MBA, subdiretor e pre- 
sidente do conselho científico. Publicou em revistas 
como Academy of Management Review, Human 
Relations, Journal of Management Studies, Leader-
ship Quarterly e Organization Studies, entre outras. 
Em 2014 a APG considerou-o uma das 25 pessoas 
mais influentes da gestão de pessoas em Portugal.

MIGUEL  
PINA E CUNHA

Doutorado em gestão, ensina na Universidade de 
Aveiro e é autor (ou coautor) de mais de 40 livros 
nas áreas da liderança e da gestão de pessoas. Pu-
blicou em revistas como Human Relations, Journal 
of Business Ethics e Leadership Quarterly. Criou, com 
Miguel Pina e Cunha, uma ferramenta de avaliação 
360º (COMPASS) para líderes. Considerado pela APG 
uma das 25 pessoas mais influentes da gestão de 
pessoas em Portugal, em 2014.

ARMÉNIO 
REGO

Professora na Nova School of Business and Econom-
ics. Licenciada em psicologia pelo Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada, obteve os graus de mestre 
em gestão de recursos humanos pela New York Uni-
versity, um PhD em management pela University of 
Manchester Institute of Science and Technology e 
agregação em gestão de recursos humanos, pela 
Universidade Nova de Lisboa. A sua atividade de en-
sino tem incidido na gestão de recursos humanos e 
comportamento organizacional. É autora de livros, 
diversos capítulos e artigos publicados a nível nacio-
nal e internacional.

RITA CAMPOS 
E CUNHA

Doutorado em comportamento organizacional pela 
Universidade de Manchester, é professor catedráti-
co na Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto. Responsável pela área de Organização 
e Políticas Empresariais e pela pós-graduação nas 
áreas de Estudos Organizacionais e de Gestão de 
Recursos Humanos. Entre as suas publicações con-
tam-se artigos em revistas internacionais.

CARLOS 
CABRAL-CARDOSO

Professor associado na Nova School of Business and 
Economics, é doutorado em psicologia social e das 
organizações pelo ISCTE-IUL e realizou um post-doc 
na University of Delaware. Os seus trabalhos têm sido 
publicados em revistas como Journal of Applied 
Psychology, Journal of Business Ethics e Leadership 
Quarterly (entre outras), além de ter publicado tam-
bém livros em território nacional.

PEDRO NEVES

Revisto e atualizado, este Manual integra os mais recentes desenvolvimentos no domínio 

do comportamento organizacional. É acompanhado de um Manual de Exercícios 

disponível para acesso no website da editora em: www.editorarh.pt. O tom pedagógico 

da obra, repleta de ilustrações e inúmeras caixas que permitem projetar diferentes olhares sobre o 

tema em análise, torna-a uma excelente fonte de apoio à lecionação de disciplinas relacionadas 

com o comportamento organizacional e a gestão de pessoas. Os profissionais da gestão de pessoas, 

e da gestão em geral, podem aqui encontrar inúmeras orientações com a devida fundamentação. 

Entre os temas tratados estão as emoções e a inteligência emocional, a motivação, a liderança, a 

comunicação, o conflito, a mudança, a tomada de decisão, a aprendizagem e inovação, a cultura 

e o poder. Temas mais recentes como o capital psicológico, a segurança psicológica, a inteligência 

cultural e a liderança autêntica também são explorados.

{                 }ACOMPANHADO DE MANUAL 
DE EXERCÍCIOS NO SITE 

WWW.EDITORARH.PT

• Organizações: sua natureza 

e complexidade

• Comportamento organizacional: o papel 

da personalidade e das forças situacionais

• Emoções e inteligência emocional: 
a dialética coração-razão

• Motivação e bem-estar no trabalho
• Criando vínculos positivos entre as pessoas 

e a organização: quatro caminhos

• Trocas sociais positivas: justiça, 

apoio e confiança

• O processo de liderança: a 

dialética líder-seguidores

• Comportamentos de cidadania 
organizacional: a síndrome 

dos bons soldados

• Grupos: quando o todo é mais (ou 

menos) que a soma das partes

• Comunicação: o aparelho circulatório 

da vida organizacional

• Conflito e negociação: discórdia, 

competição e cooperação

• Tomada de decisão: razão, intuição, 

improvisação e política

• Estrutura e controlo: processos de 

coordenação organizacionais

• Cultura: o software mental

• Organizações num mundo em mudança
• Desenvolvimento organizacional 

sustentado: aprendizagem e inovação

• Poder, influência e comportamentos 
políticos: nos bastidores da organização

CONTEÚDOS:

Nesta edição revista 
e atualizada, aos 
temas tradicionais do 

comportamento organizacional 
juntam-se temas atuais 
relacionados com os estudos 
organizacionais positivos. Às 
inúmeras tabelas, caixas e figuras 
ilustrativas já presentes em 
edições anteriores acrescenta 
novas ilustrações e, sobretudo, 
um Manual de Exercícios 
(disponível em www.editorarh.pt).
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

NewsRoom
Para uma divulgação em mercados internacionais, conta com a 
newsletter semanal em língua inglesa e/ou francesa. 

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça 
os casos de sucesso de empresas portuguesas e os artigos de 
especialidade económica. 

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa 
nacional e estrangeira.

Subscreva as nossas newsletters.

Registe-se!

AICEP
INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA ONLINE

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
http://www.portugalglobal.pt/PT/AreaReservada/Paginas/Registo.aspx


PERTO DE SI 
PARA O LEVAR MAIS LONGE

Sabemos como é importante acompanhar cada passo 
do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através duma equipa de Gestores  
de Cliente em Portugal e uma Rede Externa em 65 mercados.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.

aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt
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