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EDITORIAL Portugalglobal nº894

O mês de julho foi particularmente fértil em vitó-
rias para Portugal na área desportiva. É reconhe-
cido por todos os portugueses que foi o resultado 
de muito trabalho, esforço, dedicação, espirito de 
equipa e de acreditar que somos tanto ou mais 
capazes que os nossos mais diretos concorrentes.

Chamo ao editorial esta “chuva” de vitórias 
porque também acredito, como tantos outros 
portugueses, que o reflexo positivo das mes-
mas nos mais diferentes quadrantes da nossa 
sociedade, incluindo o empresarial, torna-nos 
mais confiantes e pode contribuir para atenuar 
alguns individualismos que teimam em persistir.

A propósito, e convicto de que a “união faz a 
força”, relembro o sucesso da participação por-
tuguesa da Fileira Casa – o tema de destaque 
deste número da revista – na 51ª edição da 
Casa Décor em Madrid. Este certame é conside-
rado como o centro das últimas tendências da 
arquitetura, decoração e design em Espanha, o 
nosso principal mercado de exportações.

Foi a AICEP que permitiu apresentar, nesta edi-
ção da Casa Décor, a oferta nacional da Fileira 
Casa de uma forma integrada e com ganhos 
de notoriedade evidentes, garantindo uma 
imagem de união e confiança das empresas 
portuguesas junto do público espanhol. 

Reafirmo: num mercado global muito competi-
tivo e com consumidores exigentes, a coopera-
ção é cada vez mais urgente para as empresas 
que desejam um diferencial competitivo.

Carlos Faria Santos, presidente da Frato, em-
presa especializada em projetos de interiores e 
mobiliário de luxo, apresenta, em entrevista, a 
história da empresa que, em apenas seis anos, 
alcançou sucesso no mercado da exportação, 
que hoje contribui com 99 por cento para o 
respetivo volume de negócios. Um claro exem-
plo de empreendedorismo e investimento, 
numa estratégia de verticalização da cadeia de 
valor que levou à criação do grupo TRIVA.

A Colômbia, ao estar hoje entre as economias 
mais dinâmicas e com melhores perspetivas 
de crescimento na América Latina, sendo a 
4ª maior economia da região e a 28ª a nível 
mundial, é o mercado que consideramos neste 
número da Portugalglobal. 

De realçar que, num esforço da AICEP e de 
empresários nacionais, já é possível exportar 
bens agroalimentares portugueses para aque-
le mercado, como por exemplo vinhos, azeite, 
pera rocha, carne de porco e produtos lácteos, 
encontrando-se em fase final de autorização 
os produtos de pesca e outras frutas. 

Atualmente, já se encontram qualificadas para ex-
portar dezenas de empresas portuguesas destes 
setores, afirmando-se cada vez mais a Colômbia 
como um novo e importante mercado de destino 

para as nossas exportações de agroalimentares.

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

“A união faz a força”
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Seja qual for a área ou a dimensão da sua empresa, a gestão faz-se a 
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referência para as empresas portuguesas. 
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Soluções 
de tesouraria 
para tornar 
os dias úteis,
mais úteis.

http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas


DESTAQUE Portugalglobal nº896

FILEIRA CASA
EMPRESAS PORTUGUESAS CRESCEM  

RUMO À GLOBALIZAÇÃO

A fileira casa tem vindo a apostar cada vez mais no desenvolvimento de produtos 
com forte incorporação de inovação e design, bem como com elevada qualidade 

e acabamento. A crescente competitividade obriga as empresas portuguesas a 
valorizarem os fatores criativos e de moda, para que consigam diferenciar-se no 

mercado nacional e internacional.

Composta por cerca de 8.000 empre-
sas de mobiliário, têxtil-lar, iluminação 
e utilidades domésticas, a indústria 
dos produtos para casa apresenta 
uma forte vertente exportadora, na 
medida em que as exportações têm 
registado, em média, um crescimento 
de sete por cento ao ano desde 2011.

Em 2015, esta fileira exportou produ-
tos para 171 países diferentes, entre 
os quais os mercados tradicionais, 
como França, Espanha, Estados Uni-
dos da América e Angola. Contudo, 
verifica-se um crescente interesse por 
parte de outros mercados, como a Co-
reia do Sul, Suíça, Suécia e Dinamarca.

Esta indústria esteve representada 
por 24 empresas portuguesas na 
Casa Décor 2016, em Madrid, uma 
feira de referência internacional e 
incontornável para as empresas que 
querem apostar nos mercados exter-
nos e tornar-se globais.
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Esta fileira conta com cerca de 7.000 
empresas com menos de 10 colabora-
dores e aproximadamente mais de mil 
empresas entre 10 e 249 colaboradores. 
As empresas com mais de 250 colabo-
radores operam maioritariamente nos 
setores de têxteis-lar e mobiliário. 

Refira-se ainda que o setor do mobi-
liário representa mais de metade da 
atividade das unidades produtivas 
afetas à fileira ganhando relevância 
na produção de riqueza, na criação de 
emprego e nas exportações, represen-
tando 46 por cento da atividade ex-
portadora deste sector.

Por seu lado, o setor do têxteis-lar é o 
segundo maior exportador da fileira, 
representando cerca de 33 por cento 
da atividade produtiva. 

A fileira Casa, delimitada pelos setores do mobiliário, têxtil-lar, iluminação e 
utilidades domésticas, registou nos últimos anos um crescendo não só na cultura 

empresarial de negócios ao nível nacional e internacional, como na tendência  
de crescimento das exportações.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL  
DA FILEIRA CASA

EXPORTAÇÃO PORTUGUESA 
DA FILEIRA CASA POR TIPO  
DE PRODUTO (% DO TOTAL)

  2015

Mobiliário 46,1

Têxteis Lar 33,3

Iluminação 2,8

Utilidades Domésticas 17,7

Cerâmica Decorativa e 
Utilitária 11,6

Vidros e Cristais Decorativos  
e Utilitários 3,4

Louça Metálica 1,6

Cutelaria 1,2

Fonte: INE

Em 2015 a Fileira Casa exportou pro-
dutos para 171 países, refletindo um 
acréscimo no número médio anual 
dos mercados com interesse nos 
produtos desta fileira no período de 
2011-2015. 

De assinalar que, para além dos mer-
cados de exportação considerados 
tradicionais como França e Espanha 
e, ao nível extracomunitário, como os 
Estados Unidos da América (EUA) e 
Angola, que representam cerca de 68 
por cento do volume total de exporta-
ções, há ainda a considerar o interesse 
de países como a Coreia do Sul, Suí-
ça, Suécia e Dinamarca nos produtos 
desta fileira, tendo-se registado um 
ligeiro aumento no volume de expor-
tações entre 2014-2015.

Vantagens  
competitivas
A tradição e a vasta experiência nos 
setores desta fileira, bem como a qua-
lidade, inovação e design constituem 
per si vantagens consideráveis na 
competitividade dos produtos nacio-
nais face aos restantes. 

Ao aliarmos a estes fatores a incor-
poração de modernas tecnologias de 
conceção e controlo na produção, a 
diversificação e oferta integradas, a 
orientação para o cliente, versatilida-
de e flexibilidade e ainda o desenvol-
vimento de uma cultura empresarial 
vocacionada para a internacionaliza-
ção, assistimos a uma crescente com-

petitividade dos produtos desta fileira 
a nível internacional.

A procura nacional dos produtos da filei-
ra tem vindo a aumentar, quer pela sua 
diversidade, quer pela customização da 
oferta, levando à redução das importa-
ções portuguesas deste tipo de bens.

Indicadores-chave  
da Fileira Casa
Volume de negócios: 2.400 milhões 
de euros. 
Nº de empresas: 7.700.
Nº de colaboradores: 53.000. 
Exportações: 2.000 milhões de euros. 
Crescimento das exportações: 7 por 
cento em média ao ano desde 2011. 
Peso nas exportações nacionais:  
4 por cento.

Setores: principais  
indicadores

MOBILIÁRIO

O setor do mobiliário tem registado 
uma evolução muito positiva a nível 
internacional, em muito devida à di-
ferenciação onde o design assume um 
papel fundamental. O conhecimento 
e a vasta experiência que Portugal 
tem neste setor garantiram-lhe o lema 
“Tradição na arte de criar”. 

Este setor exportou em 2015 para 
147 mercados. É composto por 4.500 
empresas e emprega cerca de 29 mil 
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colaboradores. O volume de negó-
cios andou à volta de 1.460 milhões 
de euros. As exportações totalizaram 
974 milhões de euros, verificando-se 
um aumento médio anual de 11 por 
cento no período de 2011-15. 

Os principais mercados de exporta-
ção foram França com cerca de 327 
milhões de euros; Espanha com 217 
milhões de euros; Angola com 86 mi-
lhões de euros; e os EUA. com 61 mi-
lhões de euros.

TÊXTEIS-LAR

Os têxteis-lar têm ganho quota de 
mercado principalmente devido à 
aposta na diferenciação e inovação 
dos seus produtos, bem como na cus-
tomização e diversificação de merca-
dos fora do espaço comunitário.

O saber fazer e a experiência acumulada 
de anos permitiu o uso do lema “Parti-
lha do passado no talento de produzir”.

Este setor exportou para 135 merca-
dos em 2015. Emprega cerca de 12 
mil colaboradores nas 1.600 empre-
sas. O volume de negócios rondou 
619 milhões de euros. As exportações 
totalizaram 700 milhões de euros, 
correspondendo a um aumento mé-
dio anual de cinco por cento no perío-
do 2011-15.

Os principais mercados de destino fo-
ram: Espanha com 138 milhões de eu-
ros; EUA com 111 milhões de euros; 
França com 102 milhões de euros; e 
Reino Unido com 84 milhões de euros.

UTILIDADES DOMÉSTICAS

Nas utilidades domésticas estão in-
cluídas a cerâmica (utilitária e deco-
rativa), os vidros e cristais, a cutelaria 
e a louça metálica. A customização e 
uma atitude de diferenciação tiveram 
como resultado o lema “Memória 
com design”. Diversificar mercados é 
a grande aposta deste setor.

Em 2015, verificou-se um registo de 

145 mercados como destino destes 

produtos. O setor é composto por 

1.376 empresas e emprega cerca de 

12 mil colaboradores. O volume de 

negócios rondou os 530 milhões de 

euros. As exportações totalizaram 374 

milhões de euros, correspondendo a 

um aumento médio anual de seis por 

cento no período de 2011-15.

Os principais mercados de destino 

foram: Espanha com 62 milhões de 

euros; EUA com 53 milhões de euros; 

França com 49 milhões de euros; e 

Alemanha com 42 milhões de euros. 

ILUMINAÇÃO

Apesar de apresentar os números 

mais reduzidos, Portugal sabe do 

que faz nesta área. Poucos mas bons, 

onde o conhecimento lhe garantiu 

o lema: “Engenho na evolução”. A 

vontade de crescer e a necessidade 

de surpreender, motivou que o design 

seja o principal foco de diferenciação 

e de aposta deste setor.

Em 2015, registaram-se exportações 

para 116 mercados. Tem 185 empresas 

e emprega cerca de 2.000 mil colabo-

radores. O volume de negócios rondou 

os 120 milhões de euros. As exporta-

ções totalizaram cerca de 60 milhões 

de euros, correspondendo a um au-

mento médio anual na ordem dos 7 

por cento no período de 2011-15.

Os principais mercados de exportação 

foram: Angola com 11 milhões de eu-

ros; França com 10 milhões de euros; 

Espanha com 7 milhões de euros; e 

Moçambique com 4 milhões de euros.

Podemos concluir que os números 

apresentados e a tendência de cres-

cimento revelam o sucesso Made in 
Portugal, representando um fator de 

diferenciação na comunicação das 

empresas que cada vez mais conquis-

tam o mercado internacional. 

CASA  
DÉCOR  
MADRID

Portugal  
afirma-se  
em Espanha
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> POR ISABEL QUINTAS, GESTORA DE CLIENTES DA AICEP, E FRANCISCO 
GUIMARÃES, TÉCNICO DA DELEGAÇÃO DA AICEP EM MADRID

A 51ª edição da Casa Décor Madrid contou, pela 
primeira vez, com a participação de uma marca 

país: Portugal. Estiveram presentes 130 profissionais 
a título individual e 24 empresas portuguesas, 

integradas e posicionadas num espaço que privilegiou 
a harmonia entre cores, produtos, design e qualidade. 

Considerada como o centro das últi-
mas tendências da arquitetura, deco-
ração e design em Espanha, a Casa 
Décor Madrid foi reconhecida pela  
AICEP como o local ideal para promo-
ver a oferta portuguesa.

Durante mais de um mês, Portugal es-
teve em Madrid, apoiado por 24 em-
presas que impulsionaram e reforçaram 
a imagem de um país com qualidade, 
capacidade e, acima de tudo, atual.

A aliança entre a tradição e o design 
português teve como resultado a cria-
ção de um ambiente inovador e aco-
lhedor, levando o público a viajar por 
alguns cantos de Portugal. Empresas de 
norte a sul estiveram aqui representa-
das. A pedra, o mármore, a madeira, o 
cobre, a porcelana, a cortiça, o azulejo, 
a iluminação e os tecidos, tornaram o 
espaço num local de visita obrigatória.

Do conjunto de decoradores apre-
sentados pela direção da Casa Décor, 
Pepe Leal foi considerado o deco-
rador que melhor reunia condições 
para apoiar a execução de um projeto 
ganhador, quer pelo seu curriculum, 
quer pela sua paixão por Portugal. 
“Aceitei o desafio porque sei que em 
Portugal se produzem coisas incríveis 
e únicas que a maioria dos espanhóis 
desconhece!”, afirmou o decorador. 

A Casa Décor focaliza a sua realização 
em locais estrategicamente localiza-
dos no centro de Madrid, em edifícios 
históricos e emblemáticos. A adminis-
tração responsável pelo evento aposta 
nas características arquitetónicas do 
edifício, reunindo a criação de grandes 
nomes da decoração com os diversos 
produtos e materiais das inúmeras em-
presas que se aliam a este projeto. 

A Casa Palácio Atocha 34, edifício 
onde se realizou a 51ª edição deste 
certame, foi construída em 1857 e 
está localizada no centro histórico da 
cidade. Os seus 4.000 metros quadra-
dos distribuíram-se em diversos espa-
ços que resultou numa amostra impar.
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Inúmeras empresas espanholas e in-
ternacionais escolheram este espaço 
para apresentarem e lançarem os seus 
produtos, desde revestimentos, ele-
trodomésticos, mobiliário, sanitários, 
iluminação, sistemas elétricos, têxteis 
e muitos outros.

Esta edição alcançou o recorde de 
40.251 visitantes, tendo sido consi-
derada a mais bem-sucedida de todas 
as edições realizadas ao longo da sua 
larga história. Este sucesso em muito 
se deve ao edifício escolhido, a toda 
a zona envolvente (fácil acesso, com 
vários hotéis e espaços de lazer), à 

qualidade dos espaços decorados e à 
quantidade de eventos que se realiza-
ram ao longo das cinco semanas.

Ao aumento de número de participan-
tes e visitantes, acrescenta-se a presen-
ça de cerca de 750 jornalistas de mais 
de 200 meios de comunicação, que 
teve como resultado a publicação de 
mais de mil notícias, espalhadas pelos 
diferentes suportes comunicacionais 
(televisão, revistas, plataformas digi-
tais), durante os meses de março e ju-
nho. Estes números evidenciam o me-
diatismo deste certame, que é consi-
derado “o” evento para o lançamento 

de tendências, novidades e conceitos 
inovadores de decoração.

Pelas suas características, este certa-
me é considerado um excelente palco 
para o lançamento e reconhecimento 
da oferta, direcionada para um seg-
mento mais alto. Uma plataforma de 
oportunidades para decoradores, de-
signers, paisagistas e empresas dos se-
tores da decoração e construção pro-
moverem os seus produtos e serviços.

A direção da Casa Décor dinamiza 
toda a sua estrutura operacional para 
uma cooperação estreita e fluída com 
as empresas e os decoradores, no sen-
tido de se obter uma excelente apre-
sentação e integração dos produtos 
no espaço expositivo. O objetivo é 
alcançar a máxima harmonia entre o 
carácter estético e funcional, para que 
a imprensa e o público tenham uma 
perceção total e útil do espaço.

A participação portuguesa neste evento 
permitiu apresentar a oferta nacional de 
uma forma integrada e com ganhos de 
notoriedade evidentes, essencialmen-
te pela novidade da ação. Esta foi a a 
primeira vez que um país assumiu a de-
coração de um espaço, apresentando 
a potencialidade da sua oferta, no que 
diz respeito à fileira casa, que integra 
setores nos quais Portugal tem tradição 
e qualidade, como o mobiliário, ilumina-
ção, têxteis-lar, cortiça, mármore, pedra, 
azulejo e componentes de interior. 

Este formato, além de garantir uma 
imagem de coesão e confiança das em-
presas portuguesas junto do público es-
panhol, permitiu perceber a flexibilida-
de e a adaptação de diversos materiais 
e produtos, originando valor acrescen-
tado às peças expostas e às empresas. 

A dinamização desta ação, comprovou 
o provérbio, tão conhecido entre nós, 
mas que raramente assumimos: “a 
união faz a força!”. O produto pode ser 
excelente e valorizado, mas integrado 
num conceito de decoração com outras 
empresas reforça a sua posição e visibi-
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FORMAS DE PEDRA
MÁRMORES DE ALTA 

QUALIDADE

Fundada em 2008 e sediada em Vila Viçosa, a Formas 
de Pedra tem como principal objetivo a extração e 
comercialização de mármores. A empresa pretende 

continuar o seu processo de internacionalização, mar-
cando presença em diversos eventos internacionais, 
como a Casa Décor. Assim, irá persistir numa aposta 
no mercado espanhol, que se tem revelado bastante 

dinâmico e recetivo à inovação.

lidade, permitindo uma maior perceção 
do produto enquanto elemento integra-
dor num conceito total de decoração. 

A cooperação entre as 24 empresas par-
ticipantes no projeto reforçou o conhe-
cimento da oferta portuguesa em Espa-
nha, e permitiu ainda motivar a comu-
nicação entre as empresas portuguesas, 
promovendo a partilha de conhecimen-
to e a troca de ideias, resultando, nal-
guns casos, na criação de parcerias.

Num mercado cada vez mais competi-
tivo e com consumidores cada vez mais 
exigentes, a cooperação torna-se um 
importante aliado para as empresas que 
desejam um diferencial competitivo.

Este projeto foi notoriamente ganha-
dor, quer pela cumplicidade estabe-
lecida entre as empresas, como pelos 
prémios arrecadados. No total, foram 
atribuídos três prémios ao espaço por-
tuguês e ao decorador Pepe Leal, que 
afirma ser um amigo de Portugal e 
que, por sinal, fala bem português e 
para quem Portugal é um “país sofis-
ticado e elegante!”. 

Os prémios conquistados foram de Me-
lhor Projeto, pela capacidade do projeto 
integrar materiais e peças de 24 empre-
sas portuguesas diferentes, dando-lhes 
relevância através de uma decoração 
criativa; Melhor Profissional, prémio pa-
trocinado pela NH collection e escolhido 
pelos participantes; e Menção Especial, 
prémio atribuído pelo público ao espaço 
decorado por Pepe Leal.

Sem dúvida que foram 74 metros qua-
drados de excelência portuguesa! 

Clique na imagem  
para ver o video 
da Casa Décor 2016

https://www.youtube.com/watch?v=OCunDQj0vRk
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A Formas de Pedra possui escritórios 
em Pero Pinheiro, em Sintra. Além dis-
so, tem ainda duas áreas de extração 
de mármore localizadas em Pardais, 
no concelho de Vila Viçosa.

O mármore extraído corresponde es-
sencialmente a dois tipos: o “Branco 
Cinza Pardais”, de cor branca, com 
veios cinzentos-claros, e o “Branco 
Venado de Pardais”, de cor branca 
com veios rosados, castanhos-claros 
ou, por vezes, cinzentos.

Após a extração, a empresa comercia-
liza o mármore, quer em bloco, quer 
como produto acabado, contando para 
o efeito com parcerias com empresas da 
região de Pero Pinheiro que procedem à 
sua transformação e acabamento.

O mármore que não tenha nem dimen-
são nem a forma adequada à comercia-
lização em bloco no âmbito da atividade 
principal da empresa, constitui matéria-
-prima para o desenvolvimento de um 
projeto de design de equipamento.

Os objetos de equipamento em causa, 
destinados essencialmente à hotelaria 

e à decoração de interiores de habi-
tação, são desenhados pela Formas 
de Pedra e fabricados com recurso a 
empresas de transformação. A marca 
“Formas de Pedra” já se encontra re-
gistada a nível comunitário.

O convite da participação da Formas 
de Pedra na Casa Décor 2016, inte-
grando a representação de empresas 
portuguesas da área do design de 
interiores, foi sentido como um reco-
nhecimento do trabalho que a empre-
sa tem vindo a desenvolver e da exce-
lência da qualidade técnica e estética 
dos seus produtos.

Nesse âmbito, a empresa contribuiu 
com o fornecimento do seu mármore 
Branco Venado Pardais, em revesti-
mentos de pavimento, paredes, lareira 
e guarnecimento de vãos, e em duas 
peças de design.

A presença da empresa neste evento 
revelou-se bastante proveitosa, consi-
derando o número elevado de visitan-
tes e o grande interesse demonstrado 
pelo seu mármore, quer por parte dos 
profissionais da decoração de interio-

res, quer por parte do público em ge-
ral, verificando-se algumas propostas 
concretas de aquisição de algumas 
das peças expostas.

Para o futuro, a empresa perspetiva a 
continuação da aposta na sustentabi-
lidade nos processos produtivos e no 
desenvolvimento de novos produtos e 
técnicas de fabrico.

Pretende ainda prosseguir o processo 
da sua internacionalização com parti-
cipação em eventos como a Casa Dé-
cor, vocacionados para a arquitetura 
de interiores e para a decoração, mas 
também em eventos mais direciona-
dos para o setor da construção.

A esse nível, continuará a apostar no 
mercado espanhol. Espanha possui 
um mercado muito dinâmico, com 
uma forte recetividade à inovação. A 
empresa acredita que a aposta nesse 
mercado poderá vir a ser frutuosa, em 
termos de obtenção de parcerias co-
merciais consistentes e duradouras. 

www.formasdepedra.net

http://www.formasdepedra.net
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A essência da New Terracotta passa 

por fundir a técnica e a experiência 

ancestral portuguesa com a estética 

contemporânea, propondo uma nova 

dimensão da terracota vidrada, alta-

mente diferenciadora. 

Para além das suas coleções standard, 

a empresa dispõe de coleções especiais 

que remetem para a história portugue-

sa utilizando simbologias como renda, 

florão, botão e pinheiro, o que permite 

levar Portugal além-fronteiras.

NEW TERRACOTTA
AZULEJOS PORTUGUESES INOVADORES

A New Terracotta fabrica e comercializa azulejos artesanais vidrados na face 
nobre ou tardoz, de diversos formatos, feitos à mão por artesãos portugueses.  
As suas coleções especiais com renda, florão, botão e pinheiro permitem levar 

Portugal além-fronteiras.

Os azulejos desenvolvidos pela empre-

sa são totalmente inovadores e dife-

renciadores, sendo esta uma das suas 

principais apostas da New Terracotta 

no mercado nacional e internacional. 

A participação da empresa na Casa Dé-

cor incidiu essencialmente na linha de 

azulejos históricos portugueses apre-

sentados com uma nova roupagem. 

As expectativas da empresa foram 

largamente superadas, que foi posi-

tivamente surpreendida com a orga-
nização do certame, a qualidade dos 
materiais expostos e a forma como os 
azulejos foram aplicados. 

No futuro, a New Terracotta preten-
de continuar a participar em certa-
mes nacionais e internacionais desta 
dimensão, uma vez que aumentam 
consideravelmente o reconhecimento 
e a visibilidade da empresa no merca-
do nacional e internacional. 

www.newterracotta.com 

http://www.newterracotta.com/


DESTAQUE Portugalglobal nº8914

PAULO ANTUNES
PRESTÍGIO GLOBAL  

EM MOBILIÁRIO

A marca Paulo Antunes desenvolve coleções de 
mobiliário que se pautam pela elevada qualidade 
do seu design e pela preocupação constante na 
sustentabilidade dos seus métodos de produção. 
As suas perspetivas de crescimento são altamente 
favoráveis no mercado espanhol e em nichos de 

mercado com perfis interessantes.

lo Antunes é assim fruto de uma partilha 
de valores com os seus colaboradores. 

A cultura e a visão da marca centram-se, 
assim, na procura da identidade própria 
e da autenticidade na aproximação à 
natureza, na redescoberta dos valores 
da simplicidade, amizade e alegria de 
viver, na importância do conforto e no 
papel do design na forma como afere a 
cultura e qualidade de vida da empresa. 

No que diz respeito à sua participa-
ção na Casa Décor, as expectativas 
da empresa foram largamente supe-
radas, sendo o segmento de clientes 
compreendido pelo certame muito 
interessante relativamente ao posicio-
namento da própria marca. “O ‘feed-
back’ pós-participação tem sido extre-
mamente positivo, não só por parte 
de potenciais clientes, como também 
por parte dos decoradores Pepe Leal e 
Elena de la Peña”, afirma Paulo Antu-
nes, responsável da empresa.

“Estamos cientes de que esta partici-
pação irá impulsionar as nossas vendas 
no mercado espanhol, que outrora 
fora um dos nossos principais merca-
dos, tendo a conjuntura macroeconó-
mica deste mercado culminado num 
enfraquecimento do consumo do 
mesmo. Este impulso conseguir-se-á 
também através do contacto tido com 
potenciais clientes de um segmento 
alto, onde a marca se posiciona. A 
empresa Paulo Antunes está, indubi-
tavelmente, interessada em participar 
numa outra edição da Casa Décor, 
por todos os motivos supramenciona-
dos”, adianta o mesmo responsável.

As perspetivas de futuro da empresa 
no mercado global e no mercado es-
panhol são altamente favoráveis, ten-
do em conta a taxa de crescimento 
da mesma e a crescente presença em 
nichos de mercado com um perfil inte-
ressante no que ao posicionamento da 
marca diz respeito. 

www.pauloantunes.net

A personificação da marca é o reflexo 
natural da personalidade e atitude do 
seu fundador, inspirando e motivando 
a equipa de profissionais a investirem 
o melhor de si próprios segundo a má-
xima: “Sou uma pessoa simples. Para 
mim, o melhor é suficiente”. O carácter 
exclusivo e personalizado da marca Pau-

A utilização inteligente e sustentável 
das mais nobres matérias-primas natu-
rais, reconhecida internacionalmente, 
conjuga técnicas ancestrais com tecno-
logias mais atuais, traduzindo o know-
-how, a experiência e o trabalho inter-
disciplinar da equipa que se encontra 
por trás da marca Paulo Antunes. 

http://pauloantunes.net/
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CASA DÉCOR 
TESTEMUNHOS DE EMPRESAS PRESENTES  

NO CERTAME

A Casa Décor contou, na sua edição de 2016, com a presença de 24 empresas por-
tuguesas do setor, que se mostraram bastante satisfeitas com os resultados da sua 

participação. Conheça os testemunhos de algumas destas empresas.

Castelbel
A Castelbel considerou a exposição 
Casa Décor 2016 uma excelente pla-
taforma de apresentação dos seus 
produtos. Para além de reunir algu-
mas das melhores e mais respeita-
das marcas nacionais, este contexto 
expositivo permitiu mostrar a marca 
Castelbel de uma forma original, num 
ambiente decorativo e do quotidiano, 
não só a profissionais, mas também à 
imprensa do setor da decoração e ao 
consumidor final.

www.castelbel.com

HMD
A HMD foi surpreendida com este convite e o resultado não 
podia ter sido mais satisfatório. Ficámos impressionados com 
o trabalho do decorador Pepe Leal, que conseguiu juntar de 
forma fantástica, num só espaço, empresas e produtos com 
características completamente diferentes. Assim como com a 
AICEP, que permitiu que tudo corresse de maneira fácil e eficaz 
no processo de construção do melhor espaço da exposição.

www.hmd-interiors.com

http://www.castelbel.com/
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Kymera
A participação na Casa Décor deu uma 
elevada projeção à Kymera, sendo o 
mercado espanhol muito forte e com 
um peso muito importante no negócio. 
A decoração do espaço, que ficou a 
cargo de um dos decoradores mais me-
diáticos de Espanha, Pepe Leal, permitiu 
um prestígio ainda maior. Nesse espa-
ço, o design dos nossos candeeiros de 
cerâmica fundiram-se numa atmosfera 
versátil, eclética, cheia de cor e texturas.

www.kymera.pt

Rose Project ACE
O Rose Project ACE procura man-
ter uma proximidade com a AICEP 
e estar presente nas ações que esta 
desenvolve. Assim, marcar presen-
ça na Casa Décor, um evento com 
grande impacto em Madrid, enqua-
dra-se perfeitamente nos objetivos 
da empresa.

O sucesso desta edição foi uma reali-
dade, que se consubstancia no apre-
ço e nos contactos que os visitantes 
estabeleceram com o decorador, que 

Tapeçarias  
Ferreira de Sá
Através da participação na edição de 
2016 da Casa Décor, a Ferreira de Sá 
conseguiu estabelecer contacto com 
alguns nomes sonantes das áreas do 
design, arte e decoração, sendo que 
a partir daí surgiram também alguns 
potenciais contactos comerciais. 

Ao nível do feedback dos visitantes, a 
empresa faz um balanço muito positi-
vo, sendo que o espaço dedicado às 
24 empresas portuguesas estava visi-
velmente bem organizado. 

www.ferreiradesa.pt

podem tornar-se muito importantes e 

determinantes para o estabelecimento 

de uma parceira entre o Rose Project 

ACE e o Pepe Leal. Desta forma, os 

produtos da empresa podem passar a 

fazer parte do quotidiano dos clientes 

espanhóis que procuram habitar em 

espaços que privilegiem a sustentabi-

lidade, a redução de consumo ener-

gético e a utilização dos produtos e 

materiais naturais.

www.roseprojectace.com

http://www.ferreiradesa.pt
http://www.roseprojectace.com/
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UrbanMint – Munna
A participação da Munna e Ginger & 
Jagger na Casa Décor foi um contri-
buto importante para a solidificação 
da presença das marcas no mercado 
espanhol. O design português é cada 
vez mais reconhecido pela inovação e 
forte ligação à tradição e herança ma-
nual dos artesãos portugueses. A pre-
sença em eventos internacionais é fun-
damental para a elevação do design 
nacional e para a projeção das marcas.

www.urbanmint.pt

WEWOOD
O evento Casa Décor revelou ser uma 
boa estratégia para aproximar a em-
presa do mercado espanhol. Até ao 
momento já recebemos vários pedidos 
de informações provenientes da Casa 
Décor e acreditamos que poderão sur-
gir boas oportunidades de negócio.

www.wewood.eu
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Presidente da Frato (grupo TRIVA)

CARLOS 
FARIA SANTOS
“Criatividade, visão  
e empreendedorismo são fatores 
de sucesso para a indústria  
de mobiliário nacional”
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Pode contar-nos um pouco da história da 
Frato, designadamente os factos que mais 
marcaram a vida e crescimento da empresa? 

A Frato foi lançada em Paris no ano de 2010, 

um pequeno investimento que obteve uma 

enorme aceitação. De forma imediata, tive-

mos a clara perceção do potencial da Frato. 

Outras empresas, participações sociais e áreas 

de negócios, foram alienadas ou adiadas e a 

estratégia focou-se em verticalizar toda a ca-

deia de valor Frato, por forma a garantir um 

crescimento sustentado. 

Efetuamos sérios investimentos em recursos 

humanos qualificados: arquitetos, engenhei-

ros, designers, bem como uma profissional e 

sólida equipa comercial.

Paralelamente, privilegiámos investimentos na 

área produtiva. Para o efeito, adquirimos uma 

indústria de mobiliário (ADC) e criámos de raiz 

uma carpintaria (Woodskills) e uma fábrica de 

estofo (Knot Factory). 

Hoje em dia, desenhamos, produzimos e ven-
demos Frato diretamente ao público em três 
países e via parceiros em mais de 60 países. 

Mais recentemente lançámos negócios em áreas 
paralelas, tais como a Idezi Concept, que, no 
corrente ano, está a produzir mil quartos de ho-
tel para a Hilton, Marriot e Kempinski, os quais 
serão instalados na Nigéria, Geórgia e Suíça. 

Especializada em projetos de interiores e mobiliário sofisticados 
dirigidos a públicos dos segmentos alto e muito alto, a Frato 

nasceu vocacionada para o mercado externo, onde obtém 99 por 
cento do seu volume de negócios. 

Para garantir a qualidade dos produtos e maximizar toda a 
cadeia de valor, o fundador e presidente da empresa, Carlos Faria 

Santos, apostou na criação e aquisição de unidades de fabrico 
destinadas à produção da Frato e hoje, seis anos passados do 
lançamento da marca, em Paris, o grupo TRIVA, com sede na 

Maia, engloba várias empresas. 

Uma estratégia de sucesso que Carlos Faria Santos considera 
poder ser replicada na indústria de mobiliário nacional, onde 

– afirma – existe produção de qualidade mas é necessário mais 
empreendedorismo.

Ainda de sublinhar que o grupo tem em carteira o lançamento, este 
ano, de uma nova marca premium, a Altto, e que pretende expandir 

a rede de lojas da Frato para outros países já a partir de 2017.

Este ano lançaremos ainda a Altto, uma nova 
marca, mais jovem e contemporânea que irá 
complementar a oferta da exclusiva Frato, con-
tudo no mercado premium. É uma marca mais 
abrangente e que esperamos venha a ter suces-
so, com um enorme potencial de crescimento. 

“A nível de interiores, 
Londres é e continuará a 

ser a capital do mundo, e o 
Harrods uma loja única. Com 

ou sem Brexit.”
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Hoje, mais do que a Frato, vemos este con-
junto de empresas como um grupo – TRIVA – 
onde a estratégia é delineada tendo em conta 
as diferentes áreas de negócio que se comple-
mentam entre si. 

Relativamente ao seu processo de interna-
cionalização, onde está a Frato presente e 
com que resultados? 

Como referi, atualmente a Frato está presente 
em cerca de 60 países, via B2B, e contamos 
ainda com três lojas: Singapura, Riade e Lon-
dres, sendo esta última a primeira a ser opera-
cionalizada diretamente. 

A nível de resultados, o volume de negócios este 
ano atingirá os 17 milhões de euros, dos quais 
99 por cento são provenientes das exportações. 

Qual, em traços gerais, tem sido a vossa es-
tratégia para o mercado externo? 

A Frato não se internacionalizou no sentido li-
teral do termo, na realidade nasceu no exterior. 
Todos os nossos clientes foram adquiridos no 
exterior, todas as presenças em feiras ou even-
tos ocorreram no exterior. 

Daí que o essencial da estratégia tenha sido 
esta focalização total no mercado externo, sem 
qualquer base ou rampa de lançamento pro-
porcionada pelo mercado nacional. 

A aposta foi centrada inicialmente na criativi-
dade e num serviço de excelência, promovendo 
dessa forma a continuidade de relações com 
os clientes que vamos servindo. Ultimamente 
temos desenvolvido fortemente a capacidade 
produtiva, oferecendo respostas mais rápidas, 
com mais qualidade e mais competitivas. 

De igual forma optamos por, na fase inicial, 
concentrarmos as vendas no mercado B2B, e 
apenas agora, quando consideramos já estar-
mos suficientemente preparados, optámos por 
lançar canais de distribuição próprios. 

Como tem corrido a experiência no Harrods 
em Londres e quais as expectativas para o 
futuro tendo em conta a recente decisão da 
saída do Reino Unido da União Europeia? 

A experiência Harrods tem sido fantástica, em 
particular nos últimos quatro meses, após ter-
mos, com sucesso, obtido uma concessão váli-
da para os próximos três anos. 

Estar no Harrods é uma ferramenta única a ní-
vel de benchmarking. Todas as grandes marcas 
estão presentes, totalizando 40 concorrentes. É 
ultracompetitivo e exigente, o que nos permite 
afinar a coleção, o atendimento e o nível de servi-
ço necessários a um retalho altamente exclusivo. 

O resultado tem sido excecional e por duas 
vezes, nas últimas 15 semanas, estivemos no 
topo das vendas no segmento do mobiliário. 
Estes resultados oferecem-nos a garantia que 
necessitávamos tendo em vista o lançamento 
da cadeia de lojas Frato. 

Que análise faz deste processo, do Brexit, 
e de que forma, na sua opinião, irá ter in-
fluência no percurso da sua e de outras 
empresas portuguesas instaladas no mer-
cado britânico? 

A nível de interiores, Londres é e continuará a 
ser a capital do mundo, e o Harrods uma loja 

A FRATO NO HARRODS, 
LONDRES
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única. Com ou sem Brexit. Não prevejo grandes 
oscilações e na realidade o grosso das vendas no 
Harrods não é destinado a cidadãos britânicos. 

Teremos com certeza alguns anos com incer-
tezas, mas estou convicto que se encontrarão 
soluções equilibradas e de compromisso. 

Contudo, estamos atentos às variações de 
mercado e estamos preparados para efetuar 
correções se as entendermos necessárias. 

para pequenas séries, com forte componente 
de detalhe e peças únicas. É, portanto, o con-
texto ideal para uma produção de nicho, que 
caracteriza a Frato. 

Por outro lado, o catalisador da Frato sempre 
foi a área criativa, que aliada a estas caracte-
rísticas permitiu um crescimento exponencial 
entre 2010 e 2016. Na realidade, o volume de 
negócios cresceu dos 200 mil euros para os 17 
milhões de euros em apenas seis anos. 

O risco é inerente ao empreendedorismo. Não 
existe negócio, lucro, criação de emprego ou 
empresas sem que alguém esteja disponível 
para assumir algum tipo de risco, o qual obvia-
mente deve ser devidamente avaliado. 

Os vossos produtos são todos fabricados em 
Portugal e com mão-de-obra portuguesa? 
Quantos trabalhadores tem a empresa? 

A produção é 100 por cento nacional e esmaga-
doramente em unidades do grupo. Alguns com-
ponentes e produtos intermédios, como tecidos, 
são importados, mas tem pouca expressão. 

Neste momento, e nas diversas empresas do 
grupo Triva, contamos com 110 colaboradores. 

O que pensa da indústria portuguesa de 
mobiliário? 

De uma forma global e numa perspetiva indus-
trial, produzimos bem, com qualidade e preço 
competitivo. 

“O risco é inerente ao 
empreendedorismo. Não 

existe negócio, lucro, criação 
de emprego ou empresas 

sem que alguém esteja 
disponível para assumir 
algum tipo de risco, o 

qual obviamente deve ser 
devidamente avaliado.”

“Numa perspetiva 
empresarial [sobre a 

indústria de mobiliário 
nacional] será necessário 
apostar na criatividade, 

visão e empreendedorismo. 
Algum arrojo também será 

importante.”

No que respeita aos outros mercados, 
quais as vossas metas para o futuro? Até 
onde querem chegar e de que forma? 

No que diz respeito à Frato, entendemos que 
está a atingir a maturidade. Estamos ao nível 
criativo, produtivo e financeiro a atingir o pata-
mar necessário para lançar a rede de lojas Frato, 
a qual deverá contar com 30 unidades a nível 
mundial, com as primeiras aberturas em 2017. 

A Altto nasce este ano, o objetivo é seguir 
um percurso similar à Frato, noutro segmen-
to de mercado. 

Por fim a área dos projetos chave na mão de 
grande escala, após a aquisição da ADC, ga-
nhou o pulmão que era fundamental, sendo 
agora uma área que pretendemos desenvolver 
nos próximos anos. 

A Frato nasceu em 2010 numa conjuntura 
de crise em Portugal, apostando no fabri-
co de mobiliário para um segmento muito 
alto e de luxo. Qual a estratégia que este-
ve subjacente a essa aposta que, para mui-
tos, seria uma aposta de risco? 

Portugal produz mobiliário e estofo com mui-
ta qualidade, as estruturas fabris são indicadas 

Já numa perspetiva empresarial será necessário 

apostar na criatividade, visão e empreendedo-

rismo. Algum arrojo também será importante. 

Têm, nos últimos tempos, surgido várias 
empresas do vosso setor vocacionadas 
para um segmento alto ou muito alto. 



ENTREVISTA Portugalglobal nº8922

E as restantes, como vê o futuro delas e o 
que considera que devem fazer para serem 
bem-sucedidas? 

Muitas das empresas que operam no segmen-

to alto não são produtoras, o que, quanto a 

mim, lhes dificulta ou mesmo impossibilita um 

crescimento exponencial com sustentabilidade. 

Curiosamente, o invés também ocorre com fre-

quência: boas empresas produtoras com más op-

ções estratégicas e criativas ao nível do produto. 

Considero ser essencial aliar as duas vertentes, 

num só grupo ou empresa. Penso aliás, ser 

essa uma grande virtude do grupo TRIVA. 

Em 2015 Portugal exportou mais de mil 
milhões de euros em mobiliário, represen-
tando 2 por cento do total das exportações 
portuguesas, tendo aumentado 10,7 por 
cento em relação a 2011. Considera que 
estes números podem ser potenciados? 

Absolutamente. A capacidade instalada é mais do 

que suficiente para duplicar o valor exportado. 

Esse objetivo pode ser atingido por duas vias. 

Por um lado, a capacidade instalada é enorme, 

diria que uma boa parte das fábricas trabalha 

a menos de 50 por cento da capacidade insta-

lada, existe claramente capacidade de produzir 

mais quantidade com a estrutura existente. 

Por outro lado, para além da quantidade produzi-

da, é fundamental subir na cadeia de valor e ob-

ter melhor retorno por cada unidade produzida. 

Globalmente, na sua opinião, como pode 
esta indústria ser mais competitiva? 

Subindo na cadeia de valor, por três vias distin-

tas. Apostando claramente em produtos inova-

dores e com uma criatividade verdadeiramente 

original, estando mais próximo do consumidor 

final através de pontos de venda internacionais 

diretos e, por fim, oferecendo soluções inte-

gradas que vão para além do simples forneci-

mento de peças de mobiliário individuais. 

A título de exemplo, em alguns casos integra-

mos serviços, como projeto de arquitetura, ins-

talação e renovações, aliados ao fornecimento 

de mobiliário, estofo e carpintarias. 



http://www.inovcontacto.pt
http://www.inovcontacto.pt
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A Colômbia é um grande mercado de quase 50 milhões de consumidores, 
cujos crescimento e dinamismo da economia potenciam um vasto leque de 
oportunidades às empresas que aí queiram apostar. Constitui ainda uma 

plataforma privilegiada de acesso a outros países da América Latina.

Um mercado em análise por Paulo Borges, delegado da AICEP naquele país, num 
dossier que conta também com os testemunhos de três empresas portuguesas que 

apostaram no mercado colombiano: Bluepharma, Jerónimo Martins e Vortal.

COLÔMBIA
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O mercado colombiano apresenta 
uma localização geográfica privilegia-
da; situa-se no extremo noroeste da 
América do Sul e faz fronteira com 
cinco países – Venezuela, Brasil, Equa-
dor, Peru e Panamá. Com uma super-
fície territorial de 1.038.700 quilóme-
tros quadrados e 2.900 quilómetros 
de costa, é considerado o 25º maior 
país do mundo.

Apresenta-se como uma potencial 
plataforma de acesso a outros países 
da região, e uma porta de entrada 
para as empresas portuguesas acede-
rem à América Latina, e em especial 
à Aliança do Pacífico (Chile, México, 
Peru, e Colômbia), sendo igualmente 
importante realçar os tratados de livre 
comércio (TLC) assinados nos últimos 
anos, dos quais se destacam os que 
foram celebrados com a Europa e os 
Estados Unidos.

Portugal poderá beneficiar igualmen-
te da sua localização geográfica estra-
tégica para as exportações e investi-
mento das empresas colombianas na 
Europa, apresentando-se como uma 
porta de entrada para cerca de 500 
milhões de consumidores na Europa e 
250 milhões de consumidores de lín-
gua portuguesa.

UM MERCADO DE OPORTUNIDADES 
COM UMA POSIÇÃO GEOESTRATÉGICA 

PRIVILEGIADA

A Colômbia encontra-se entre as economias mais dinâmicas e com melhores 
perspetivas de crescimento da América Latina. Com um mercado interno de 

cerca de 48,9 milhões de habitantes, apresenta uma centralidade económica e 
geográfica potenciadora de um acesso privilegiado das empresas portuguesas à 

América Latina e, em particular, à Aliança do Pacífico.

Em abril de 2011, a Colômbia em con-

junto com o Chile, Peru e México fun-

daram a Aliança do Pacífico, iniciativa 

de integração económica e comercial 

> POR PAULO BORGES, 
DELEGADO DA AICEP  
NA COLÔMBIA

regional, da qual Portugal é país ob-
servador, e que pretende ser, com os 
seus cerca de 217 milhões de pessoas, 
um bloco facilitador do comércio glo-
bal alternativo ao Mercosul. 

Em termos macroeconómicos, importa 
referir que a Colômbia tem na sua his-
tória económica o facto de nunca ter 
sofrido uma crise nos últimos 15 anos, 
onde o crescimento e desenvolvimento 
foram sempre no sentido ascendente e 
sustentável, com taxas de crescimento 
entre 4 por cento a 5 por cento do PIB, 
colocando a Colômbia no radar dos di-
versos atores da economia global.

A Colômbia encontra-se hoje entre as 
economias mais dinâmicas e com me-
lhores perspetivas de crescimento da 
região, sendo atualmente a 4ª maior 
economia da América Latina e a 28ª 
a nível mundial, tendo sido, em 2015, 
a 2ª economia com maiores taxas de 
crescimento da América Latina com 
3,1 por cento PIB (2015-FMI), ape-
sar da sua forte exposição a fatores 
exógenos internacionais, como seja o 
ciclo de baixos preços das commodi-
ties e em particular do petróleo, bem 
como ao abrandamento das econo-
mias de alguns dos seus principais 
parceiros comerciais.

“A Colômbia tem na 
sua história económica 

o facto de nunca ter 
sofrido uma crise 

nos últimos 15 anos, 
onde o crescimento 
e desenvolvimento 
foram sempre no 

sentido ascendente e 
sustentável.”
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As reformas implementadas ao nível 
económico, social e da segurança do 
país, e as expectativas geradas pelas 
negociações do processo de paz recen-
temente assinadas em Havana, Cuba, 
com as FARC e ELN, poderão represen-
tar um crescimento adicional do PIB 

A Colômbia é um grande mercado 
com cerca de 48,9 milhões de con-
sumidores, competitivo, dinâmico 
e longínquo, que exige que os em-
presários portugueses considerem 
alguns aspetos relevantes na sua 
abordagem ao mercado:

•  É obrigatório realizar uma boa ca-
pacitação antes de se deslocar ao 
mercado, ter em consideração as 
realidades socioeconómicas distin-
tas entre as principais cidades, onde 
existem níveis de especialização se-
torial diferenciados. Deve-se utilizar 
preferencialmente o idioma caste-
lhano como linguagem de negócios, 
apesar de o inglês e o “portunhol” 
serem, regra geral, percetíveis.

•  Efetuar uma boa preparação prévia 
no processo de análise do mercado, 
conhecer a concorrência, os princi-
pais importadores, as práticas co-
merciais e legais, e avaliar a forma 
mais adequada de entrar no merca-
do, dentro de uma visão de médio 
longo prazo. Encontrar um parceiro 
local pode ser uma boa solução que 
permitirá ultrapassar alguns obs-
táculos burocráticos, conhecer os 

canais de distribuição, e identificar 
oportunidades de negócios.

•  A especialização setorial é uma reali-
dade, pelo que se recomenda, como 
uma das formas de abordar o mer-
cado, privilegiar a participação em 
missões empresariais de natureza se-
torial ou nas principais feiras interna-
cionais, como visitante ou expositor, 
uma vez que as feiras na Colômbia 
ainda são o principal acontecimento 
empresarial onde se encontram os 
principais players e se apresentam as 
novidades, muitas delas com proje-
ção e importância regional.

•  É importante compreender de que 
forma a oferta de valor da sua em-
presa se enquadra no cenário e opor-
tunidades existentes na Colômbia.

•  Internacionalizar em rede com outras 
empresas, ou entre vários setores 
numa lógica de complementaridade, 
permite ganhar escala, e aumentar a 
sua visibilidade no competitivo mer-
cado colombiano. Recomenda-se 
igualmente a utilização dos incen-
tivos à internacionalização do novo 
quadro comunitário Portugal 2020.

Aspetos a considerar na abordagem ao mercado

“A Colômbia apresenta-
se como uma potencial 

plataforma de 
acesso das empresas 

portuguesas à 
América Latina e, em 

especial, à Aliança 
do Pacífico. Portugal 
poderá, por seu lado, 

beneficiar da sua 
localização estratégica 

para as exportações 
e o investimento 

colombiano na Europa.”

que se estima seja de 1,1 por cento a 
1,9 por cento do PIB, atraindo cada vez 
mais investidores estrangeiros e empre-
sas com processos de internacionaliza-
ção para este mercado, em resultado 
do aumento dos fluxos de comércio 
internacional. O saldo líquido da dívi-
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da pública é relativamente moderado, 
situando-se em 40,3 por cento do PIB, 
com uma balança comercial desfavorá-
vel (menos 6,5 por cento do PIB).

O crescimento económico associa-
do ao aumento da sua classe média, 

colombianas, existindo um diálogo 
permanente bilateral e através da 
Delegação da União Europeia, em 
articulação com as entidades por-
tuguesas junto das instituições co-
lombianas, no sentido de ultrapassar 
estes constrangimentos.

Os combustíveis fósseis constituem a 
principal estrutura produtiva do país, 
representando 52,8 por cento das ex-
portações em 2015; seguindo-se o café 
(elemento de identidade nacional) com 
7,2 por cento; os plásticos com 4,0 por 
cento; as pedras preciosas (ouro e es-
meraldas) com 3,7 por cento; e a flori-
cultura igualmente com 3,7 por cento.

Ao nível das importações, as máquinas 
e equipamentos mecânicos represen-
tam 12,8 por cento do total, as máqui-
nas e equipamentos elétricos 10,3 por 
cento, os combustíveis 9,5 por cento, os 
veículos 7,8 por cento e as aeronaves e 
outros aparelhos aéreos 4,8 por cento.

Os EUA são claramente o principal 
parceiro económico da Colômbia, ab-
sorvendo como cliente 28,2 por cento 
das exportações, seguido do Panamá 
com 6,7 por cento, China com 6,3 por 
cento, Espanha com 4,4 por cento, 
Países Baixos com 4,2 por cento, ocu-
pando Portugal o 24ª lugar, com uma 
evolução positiva nos últimos anos.

Entre os principais fornecedores, os 
EUA são igualmente o principal par-

Atualmente, ainda persistem algumas 
dificuldades no acesso das empresas 
estrangeiras e portuguesas ao merca-
do colombiano, nomeadamente ao 
nível da exportação de bens agroali-
mentares de origem animal e vegetal 
destinados ao consumo humano e não 
humano (alguns bens ainda em nego-
ciação), produtos farmacêuticos e cos-
méticos, concursos de obras públicas, 
segurança privada e taxas elevadas que 
incidem sobre as bebidas alcoólicas.

Comércio externo
Em 2015, a Colômbia foi a 54ª eco-
nomia com maior facilidade em fazer 
negócios, segundo o ranking Doing 
Business, e a 66ª economia mais 
competitiva, segundo o ranking do 
The Global Competitiveness Report 
2014-15 publicado pelo World Eco-
nomic Forum.

Oportunidades 
de negócio

•  Agroalimentar: vinhos, azeite, 
pescado, marisco e conservas, 
fruta, carne de porco e deriva-
dos, produtos lácteos, chocola-
tes e produtos biológicos.

•  Bens de consumo: moda, calça-
do, fileira casa e têxteis.

•  Engenharia, construção, materiais 
e infraestruturas: plano de investi-
mento Infraestruturas 4G no va-
lor de 19,9 mil milhões de euros.

•  TIC: e-gov (compras públicas, 
fatura eletrónica, portagens, 
tecnologias da saúde.

•  Bens de equipamento: máqui-
nas, aparelhos e componentes, 
indústria de moldes e metalo-
mecânica.

característica de um país emergente, 
proporcionou, em 2015, um PIB per 
capita de 6.056 dólares e uma taxa de 
consumo privado de 4,2 por cento, o 
que tem permitido alimentar um ciclo 
expansionista do investimento pro-
dutivo e consumo, gerador de opor-
tunidades para as empresas locais e 
internacionais, apesar do aumento 
da taxa de inflação que se situou nos 
5,0 por cento, e de uma desvaloriza-
ção monetária do peso face ao dólar 
de cerca de 40 por cento, o que tem 
criado um aumento da dificuldade de 
importação de bens e serviços de paí-
ses estrangeiros.

Apesar da assinatura do TLC com 
a Europa em 1 de agosto de 2013, 
ainda se verifica uma atitude pro-
tecionista e de barreiras ao livre 
comércio por parte das entidades 
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Apesar do contexto internacional e ce-
nário macroeconómico menos favorável 
da economia colombiana, o bom rela-
cionamento diplomático e económico 
existente entre Portugal e a Colômbia 
tem mantido a sua dinâmica de evolu-
ção, verificando-se nas exportações de 
bens e serviços, no período de 2011 a 
2015, um crescimento médio de 34,4 
por cento, e nas importações um cresci-
mento médio de 6,6 por cento. 

De referir igualmente, a importância da 
entrada em vigor, em janeiro de 2015, 
da Convenção entre Portugal e a Co-
lômbia para evitar a dupla tributação e 
prevenir a evasão fiscal em matéria de 
impostos sobre o rendimento.

Ao nível do Investimento Direto de 
Portugal na Colômbia, segundo in-
formação da ProColombia (congéne-
re colombiana da AICEP), no período 
de 2010-2015, Portugal foi o sétimo 
maior país investidor em greenfield 
na cidade de Bogotá, com um valor 
global de 523,5 milhões de dólares, à 
frente de países como México, Vene-
zuela e Rússia.

A dimensão do mercado, associada a 
um crescimento económico sustenta-
do ao longo dos últimos 15 anos, que 
permitiu o aumento do consumo em 
resultado de uma classe média emer-
gente, associado à gradual entrada 
em vigor do TLC assinado com a Euro-

Cultura de Negócios

•  Em Bogotá as reuniões são bas-
tante formais. A utilização de 
fato e gravata e o cumprimento 
de horários constitui uma regra, 
embora nas cidades costeiras e 
do interior, o vestuário utilizado 
seja mais fresco e informal, dis-
pensando a gravata.

•  É importante ser pontual, cor-
dial e pragmático nas reuniões, 
respeitando os timmings colom-
bianos. Por vezes, existem des-
marcações de reuniões no pró-
prio dia ou alterações de horá-
rios por parte dos colombianos.

•  A saudação usual é o aperto 
de mão. No encontro com mu-
lheres, o aperto de mão ou um 
apenas um beijo na face direita. 

•  A oferta de um “Tinto” durante 
as reuniões é uma forma tradi-
cional de mostrar a hospitalidade 
e socializar, sendo considerado 
um sinal de apreço e confiança.

pa, abre um conjunto de novas opor-

tunidades de negócio para as em-

presas portuguesas, devido aos seus 

produtos competitivos e inovadores, 

à sua capacidade de adaptação aos 

standards colombianos, estabeleci-

mento de parcerias, e flexibilidade na 

produção de pequenas encomendas.

Em síntese, o bom relacionamento 

diplomático e económico existente 

entre Portugal e a Colômbia, conti-

nuará a gerar um crescente aumento 

das oportunidades de negócio para as 

empresas portuguesas, apesar do seu 

cenário macroeconómico menos favo-

rável comparativamente com os anos 

anteriores, pelo que é fundamental 

que empresas portuguesas e associa-

ções apostem cada vez mais no mer-

cado da Colômbia no âmbito dos seus 

processos de internacionalização. 

Exportação  
de agroalimentares

A abertura do mercado colombia-
no às exportações dos bens agroa-
limentares portugueses tem sido 
uma prioridade da AICEP. Neste 
momento já é possível exportar 
vinhos (volume de exportação su-
biu 50 por cento em 2015 face a 
2014), azeites, pera rocha do oeste, 
carne de porco e produtos lácteos, 
encontrando-se em fase final de 
autorização os produtos de pesca e 
outras frutas. Atualmente  já se en-
contram qualificadas para exportar 
dezenas de empresas portuguesas 
destes setores, afirmando-se cada 
vez mais a Colômbia – com 48,9 
milhões de consumidores – como 
um novo e importante mercado de 
destino para as nossas exportações 
agroalimentares.

ceiro económico, com uma quota de 
28,8 por cento, a China surge em 
segundo lugar com 18,6 por cento, 
o México com 7,1 por cento, a Ale-
manha com 4,2 por cento, e o Brasil 
com 3,9 por cento, ocupando Portu-
gal uma modesta 40ª posição.  

Ao nível do investimento, a Colômbia 
ocupava em 2014 a 18ª posição como 
recetor e a 37ª posição como emissor 
a nível global. 
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O mercado colombiano assume uma 
posição modesta no contexto do co-
mércio internacional português de bens 
e serviços, cuja balança apresenta um 
saldo tradicionalmente desfavorável ao 
nosso país derivado, sobretudo, do peso 
do carvão na estrutura das importações 
de Portugal daquele mercado.

Refira-se no entanto, que o número 
de empresas exportadoras portugue-

RELACIONAMENTO ECONÓMICO 
PORTUGAL - COLÔMBIA

As exportações portuguesas de bens e serviços para a Colômbia registam um 
crescimento regular e consistente desde 2011, ascendendo a 82 milhões de euros 

em 2015, o seu melhor ano de sempre.

No investimento, Portugal é já um investidor de relevo no mercado colombiano, 
que tem vindo a suscitar o interesse de empresas portuguesas como a Jerónimo 

Martins, Sonae Sierra, BluePharma, Parfois, entre outras.

sas para a Colômbia aumentou de 
169, em 2011, para 392 em 2015, re-
fletindo, assim, um interesse crescente 
dos agentes económicos portugueses 
por este mercado.

As exportações de Bens e Serviços 
registaram, porém, um crescimento 
médio anual de 34,4 por cento no 
período 2011-2015, ascendendo a 
82 milhões de euros em 2015 quan-

do em 2011 rondavam os 26 mi-
lhões de euros. 

No que respeita às importações portu-
guesas de bens e serviços da Colôm-
bia, estas ascenderam a 282 milhões 
de euros em 2015, sendo o mais ele-
vado dos últimos cinco anos. 

No âmbito do comércio internacional 
português de bens, a Colômbia tem 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A COLÔMBIA

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

Exportações 18,8 27,8 40,6 63,8 59,2 36,0 23,9 10,1 -57,6

Importações 246,6 281,8 201,3 210,5 279,7 5,8 96,0 83,6 -12,9

Saldo -227,8 -254,1 -160,7 -146,7 -220,5 -- -72,1 -73,4 --

Coef. Cob. 7,6 9,9 20,2 30,3 21,2 -- 24,9 12,1 --

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 2014: resultados definitivos; 2015 e 2016: resultados preliminares)
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maior importância como fornecedor 
do que enquanto cliente. Em 2015, 
a Colômbia foi 51º cliente de Portu-
gal (64º nos primeiros quatro meses 
deste ano), e o 26º fornecedor (29º 
no primeiro quadrimestre de 2016). 
Verifica-se, nos primeiros quatro me-
ses deste ano, um decréscimo quer 
das exportações quer das importações 
face a período homólogo de 2015.

De acordo com dados do INE, os 
principais grupos de produtos ex-
portados para a Colômbia foram, 
em 2015, as máquinas e aparelhos 
e os minerais e minérios, absorven-
do, respetivamente, 41,7 por cento 
e 32,1 por cento do valor global. 
Seguiram-se os plásticos e borracha 
(4,6 por cento), os metais comuns 
(4,1 por cento) e o calçado (3,3 por 
cento). Os cinco primeiros grupos 
representaram, em conjunto, cerca 
de 86 por cento do respetivo total. 
O principal produto exportado foi o 
cimento hidráulico (17,5 milhões de 
euros) correspondendo a 29,6 por 
cento das exportações.

Desses grupos, diminuíram as expor-
tações de plásticos e borracha e de 
metais comuns em 2015 face ao ano 
anterior (variações percentuais, respe-
tivamente, de menos 37,1 por cento e 
menos 72,7 por cento). Mas as vendas 
de máquinas e equipamentos aumen-
taram 198,7 por cento, verificando-
-se um acréscimo de 10,3 por cento 
no grupo de minerais e minérios e de 
12,5 por cento no calçado. 

No que se refere às importações, es-
tas continuam a ser dominadas por 
um único produto, o carvão (com-
bustíveis minerais), que representa 
90,1 por cento do total das impor-
tações, registando um crescimento 
de 24,9 por cento face a período ho-
mólogo do ano anterior. De salientar 
ainda o aumento das importações de 
produtos agrícolas em 2015 – mais 
320,3 por cento –, apesar de só re-
presentarem 5,1 por cento do total 
das importações.

Investimento
O mercado da Colômbia tem vindo a 
suscitar, nos últimos anos, um interesse 
crescente das empresas portuguesas 
ao nível do investimento (IDPE). Nes-
se âmbito, são de referir, a título de 
exemplo, o grupo Jerónimo Martins, o 
grupo Pestana, a ETE, a Bluepharma, a 
Parfois e a Tecnimede, sendo o restante 
investimento, sobretudo, em empresas 
de serviços, apoiando localmente as 
vendas ou prestações de serviços. 

Segundo informação da ProColombia 
(congénere colombiana da AICEP), no 
período de 2010-2015, Portugal foi 
o 7º maior investidor em greenfield 
na cidade de Bogotá, com um valor 

cinco regiões da Colômbia, num investi-
mento global 500 milhões de euros. 

Outros investimentos portugueses a 
destacar são o da Sonae Sierra, que irá 
construir o seu primeiro centro comer-
cial na Colômbia na cidade de Cucuta 
em parceria com a empresa Central 
Control, num montante de cerca de 60 
milhões de dólares (encontrando-se já 
em estudo novos investimentos em ou-
tras cidades); e o da Bluepharma, que 
está a iniciar a construção de uma fá-
brica na zona Franca de Cota, próxima 
de Bogotá, em conjunto com dois par-
ceiros colombianos, tendo por objetivo 
ser a maior na Colômbia, focada na 
produção industrial de medicamentos 
de alto valor agregado e diferenciação 
tecnológica, maioritariamente na área 
oncológica, num investimento inicial 
de 50 milhões de dólares. A Parfois, 
por seu lado, mantém o seu modelo 
de expansão em centros comerciais 
em diversas cidades, já se encontrando 
presente com seis lojas de marca pró-
pria nos principais centros comerciais, 
distribuídos por três cidades – Bogotá, 
Medellin, e Bucamaranga.

Ao nível da construção e engenharia, 
o ambicioso plano de infraestrutu-
ras em curso por parte do governo 
colombiano denominado “4G”, no 
valor de 19,9 mil milhões de euros, 
que prevê a construção/ampliação de 
vias rodoviárias, ferroviárias, aéreas e 
portuárias, já permitiu às principais 
empresas portuguesas deste setor 
presentes na Colômbia (Mota En-
gil, Teixeira Duarte, OPWAY, Central 
Control, ConstruGomes) ganharem 
os primeiros concursos, prevendo-
-se que no futuro próximo o número 
de contratos adjudicados a empresas 
nacionais aumentem.

No sentido inverso, não existem ain-
da investimentos colombianos em 
Portugal, mas neste momento estão 
a ser acompanhadas duas leads re-
centemente identificadas. Portugal 
encontra-se cada vez mais no radar 
enquanto destino de investimento. 

“Ao nível do 
Investimento Direto de 
Portugal na Colômbia, 
segundo informação 

da ProColombia 
(congénere colombiana 
da AICEP), no período 

de 2010-2015, 
Portugal foi o sétimo 
maior investidor em 

greenfield na cidade de 
Bogotá com um valor 

global de 523,5 milhões 
de dólares, à frente de 
países como México, 
Venezuela e Rússia.”

global de 523,5 milhões de dólares, à 

frente de países como México, Vene-

zuela e Rússia.

De destacar a empresa Jerónimo Mar-

tins, que inaugurou, em apenas dois 

anos, mais de cem supermercados ARA, 

num investimento de cerca de 100 mi-

lhões de euros estimando-se que no 

final 2016 chegue às 200 lojas. O ob-

jetivo é atingir as mil lojas até 2020, em 
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O grupo Bluepharma anunciou, em 

2015, uma nova fase do seu projeto de 

expansão além-fronteiras com um pro-

jeto de investimento na Colômbia, que 

se traduz na construção de uma uni-

dade industrial farmacêutica, com uma 

superfície total de aproximadamente 

14 mil metros quadrados, que deverá 

gerar 100 postos de trabalho na fase 

de arranque do projeto, em 2018.

Esta unidade industrial será comple-

mentar à já existente na sede, em 

Coimbra, quer do ponto de vista tec-

nológico, quer em termos de interna-

cionalização. Com este investimento 

BLUEPHARMA
Colômbia é “cluster” de oportunidade  

para os empresários estrangeiros

No âmbito do seu processo de internacionalização, a farmacêutica Bluepharma 
decidiu investir no mercado da Colômbia através da instalação de uma nova 
fábrica, que deverá tornar-se a principal plataforma de abastecimento dos 

mercados da América do Norte e do Sul.

a Bluepharma pretende, por um lado, 

alargar o seu portefólio de tecnolo-

gias de desenvolvimento e fabricação, 

oferecendo uma gama cada vez mais 

ampla de serviços industriais aos seus 

atuais e novos clientes. Por outro lado, 

ao investir no mercado colombiano, 

a Bluepharma espera aumentar a sua 

quota de exportação, tornando essa 

unidade industrial a principal platafor-

ma de abastecimento dos mercados da 

América do Norte e da América do Sul.

O interesse da Bluepharma na região 

da América Latina não é novo. Segun-

do Paulo Barradas Rebelo, presidente 

da Bluepharma, há muito que vários 

mercados da América do Sul se torna-

ram suficientemente atrativos para in-

vestidores de todo o mundo e a cidade 

de Bogotá, considerada como capital 

financeira da Colômbia, ocupa o se-

gundo lugar na lista de cidades latino-

-americanas que mais atraíram investi-

mento estrangeiro na última década.

São vários os motivos pelos quais a 

Colômbia se tornou num cluster de 

oportunidades para os empresários es-

trangeiros: a localização geográfica, a 

abertura ao comércio externo, a mão-

-de-obra qualificada, as zonas francas, 
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a proteção ao investimento estrangeiro 
e, claro, o crescimento económico que 
vem registando nos últimos anos. 

Paulo Barradas Rebelo aponta como 
positivos os mecanismos de apoio ao 
investimento e à criação de empresas, 
incluindo micro e pequenas e médias 
empresas (Pymes), de que são exem-

o apoio contínuo de entidades como 
a AICEP e a PROCOLOMBIA, quer na 
etapa prévia, quer na etapa posterior 
ao investimento.

Para o presidente da Bluepharma, a Co-
lômbia apresenta, porém, aspetos me-
nos positivos no campo dos impostos, 
resultado da complexa bateria tributá-

no. É curioso ressaltar que estas Zonas 
Francas, hoje mais de 15 na Colômbia, 
foram originariamente criadas com o 
propósito de promover as exportações, 
mas resultaram ser – uma espécie de 
efeito colateral, ainda que neste caso 
positivo – um atrativo ao investidor 
estrangeiro. Aqui, o imposto sobre o 
rendimento é de 15 por cento e não 

plos a Colciencias, de especial interes-
se para o setor da inovação e tecnolo-
gia, o programa INNpulsa, Bancoldex 
y MiPyme. A estes incentivos, soma-se 

ria composta por impostos nacionais 
e regionais que somam e acumulam 
encargos às empresas. “É de destacar 
o imposto sobre o rendimento (o equi-
valente ao IRC em Portugal), que se fixa 
em 25 por cento, e o imposto adicio-
nal – e inicialmente de caráter transitó-
rio, criado em 2013 – de 8 por cento, 
o qual designam por imposto sobre o 
rendimento para a equidade (CREE)”, 
aponta. De referir, ainda, o processo de 
“reforma tributária 2016”, anunciada 
pelo governo colombiano, “cujos con-
tornos ainda não são totalmente co-
nhecidos, e para a qual os investidores 
devem estar atentos”. 

“Em contraponto, a Colômbia teve a 
perspicácia de criar um regime inter-
médio de carga impositiva. Fazemos 
referência às Zonas Francas, áreas geo-
graficamente delimitadas dentro do 
território nacional, que desfrutam de 
normatividade especial em matéria tri-
butária, aduaneira e de comércio exter-

“São vários os motivos 
pelos quais a Colômbia 
se tornou num cluster 

de oportunidades 
para os empresários 

estrangeiros: a 
localização geográfica, 
a abertura ao comércio 
externo, a mão-de-obra 

qualificada, as zonas 
francas, a proteção 

ao investimento 
estrangeiro e o 

crescimento económico 
que vem registando nos 

últimos anos.”

se aplica o imposto de CREE. Não obs-
tante, deverá ser mencionado que tam-
bém se pagam taxas na Zona Franca, o 
equivalente à taxa de condomínio de 
um apartamento, que, não sendo real-
mente um imposto, soma às obrigações 
financeiras”, Paulo Barradas Rebelo.

Para aquele responsável, os benefícios 
das Zonas Francas não se esgotam no 
campo dos impostos: para as empre-
sas, cujo objeto social implica a utiliza-
ção de insumos e matérias-primas em 
geral de origem internacional – como 
é o caso da indústria farmacêutica, 
onde, não raras vezes, os componen-
tes utilizados para o fabrico de um 
produto farmacêutico de qualidade 
provêm dos cinco continentes – a boa 
notícia é que as Zonas Francas imple-
mentam uma política de zero IVA (Im-
posto ao Valor Agregado) e zero taxas 
portuárias ou de importação/exporta-
ção sempre e quando a operação se 
realize para e desde a Zona Franca. 
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À abertura ao mercado externo, evi-
denciada pelos múltiplos acordos de 
comércio livre estabelecidos com mais 
de 17 países, soma-se o posicionamen-
to geográfico estratégico do país que, 
no conjunto, fazem da Colômbia um 
potencial hub de exportações. Está no 
centro de cinco time zones, a poucas 
horas de distância dos mercados ame-
ricanos e com boas conexões com todo 
o mundo por via aérea. Por outro lado, 
a Colômbia é o único país da América 
Latina com frente para os dois ocea-
nos Pacífico e Atlântico, o que se torna 
uma mais-valia para as empresas, cujo 
meio de transporte é o marítimo. “No 
entanto, há que referir que os pro-
cessos alfandegários não são os mais 
eficientes e, se a documentação não 
cumpre rigorosamente com as exigên-
cias da autoridade nacional (DIAN), a 
mercadoria pode ficar retida por vários 
meses, o que penaliza o desempenho 
do país como plataforma de exporta-
ção”, alerta Paulo Barradas Rebelo.

Por outro lado, a inexistência de ca-
minho-de-ferro e de boas rodovias 
são um ponto negativo que deve ser 
“cuidadosamente ponderado pelas 
empresas que desejam instalar-se na 
região, principalmente no momento 
de escolher o terreno para investir em 

instalações (se for o caso), de forma a 
minimizar os potenciais problemas ou 
ineficiências logísticas que poderiam 
ocasionar o mau estado das vias ter-
restres”. No entanto, defende Paulo 

atenção: a informalidade do mercado 
e a sua burocracia. “Os empresários 
colombianos são maioritariamente 
informais na forma como desenvol-
vem os seus primeiros contactos de 
negócio e, simultaneamente, muito 
fechados à partilha de informação, 
provavelmente consequência dos vá-
rios anos de guerra civil que atormen-
taram o país, o que pode entrar em 
conflito com a cultura de partilha das 
empresas europeias e, numa primeira 
etapa, gerar desconfiança por parte 
do investidor estrangeiro”, afirma o 
presidente da Bluepharma.

Igualmente de referir a legislação bas-
tante complexa aplicada às empresas 
formalmente constituídas na Colôm-
bia, no que respeita às múltiplas tare-
fas administrativas que há a executar 
para prosseguir com o desenvolvi-
mento normal do negócio. 

No plano positivo, é de salientar ainda 
o potencial da mão-de-obra local que 
regista níveis de elevada qualificação 
académica, resultado da qualidade do 
ensino universitário.
 
Os empresários potencialmente interes-
sados na Colômbia deverão ainda ter 
em conta a volatilidade da moeda local 
(o peso colombiano), que se vem desva-
lorizando face à moeda europeia e ao 
dólar americano, e o processo de paz 
que se vislumbra no futuro próximo. 

Em resumo, para a Bluepharma, a 
Colômbia surge “como um país de 
elevado potencial em variados seto-
res de atividade e, seguramente, uma 
oportunidade para a expansão da 
economia portuguesa, seja qual for a 
modalidade de investimento, embora 
apresente algumas barreiras que, ain-
da que não devam deter os empresá-
rios, merecem uma avaliação cuidada 
por parte dos empresários portugue-
ses no momento de delinear o seu 
modelo de negócio, a fim de otimizar 
os seus recursos”.  

www.bluepharma.pt

Barradas Rebelo, poderá aqui haver 
oportunidades para as empresas do 
setor da construção, pelos contínuos 
programas de atualização das vias ter-
restres, uma prioridade do governo 
colombiano desde há vários anos.

Em termos de cultura de negócios, 
a farmacêutica de Coimbra aponta 
dois aspetos importantes a ter em 

“À abertura ao mercado 
externo, evidenciada 

pelos múltiplos acordos 
de comércio livre 

estabelecidos com mais 
de 17 países, soma-

se o posicionamento 
geográfico estratégico 

do país que, no 
conjunto, fazem da 

Colômbia um potencial 
hub de exportações.”

https://www.bluepharma.pt/
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“No dia 2 de Novembro de 2011, che-
gou à Colômbia uma equipa do Gru-
po Jerónimo Martins que tinha como 
missão lançar uma operação de reta-
lho neste país. Seria o primeiro start-
-up que o Grupo fazia, na sua história 
recente, uma vez que as anteriores 
experiências internacionais tinham to-
das elas começado com aquisições de 
cadeias locais. 

Esta “guarda avançada” era constituí-
da por cinco portugueses e um pola-

JERÓNIMO MARTINS
Investimento de sucesso no mercado colombiano

Na Colômbia desde 2013, o Grupo Jerónimo Martins abriu, em apenas três anos, mais 
de cem supermercados naquele país com a marca ARA, sendo seu objetivo superar as 

200 lojas até final de 2016, num investimento de cerca de 100 milhões de euros.

Pedro Veloso*, diretor-geral da Jerónimo Martins Colômbia entre outubro de 2011 
e junho de 2016, relata, na primeira pessoa, os principais passos da operação do 

Grupo no mercado colombiano.

co, todos com uma vasta experiência 
no Grupo e com valências profissionais 
nas áreas chave do negócio. Anterior-
mente à chegada deste primeiro grupo 
de pioneiros tinha sido levado a cabo 
um aprofundado, e detalhado, estudo 
tanto do país como, naturalmente, do 
sector de Retalho e tinham sido efec-
tuadas diversas visitas a este mercado 
pelos quadros mais seniores do Grupo.

Tínhamos feito com diligência o nos-
so trabalho de casa e chegávamos 

confiantes sobre a oportunidade que 
tínhamos identificado. O mercado 
colombiano aparentava ter todas as 
características que nos permitiriam 
transformar uma operação neste país 
num dos futuros motores de cresci-
mento do nosso Grupo. Aos nossos 
olhos a Colômbia tinha o perfil de país 
que procurávamos, um mercado com 
dimensão (cerca de 46 milhões de po-
tenciais consumidores) e demografica-
mente jovem, uma economia com um 
crescimento sustentado, um estado 
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de direito, uma democracia consolida-
da, um país preocupado em acolher e 
promover a iniciativa privada e o inves-
timento estrangeiro e, em termos de 
Retalho, um mercado ainda relativa-
mente pouco consolidado. Este nosso 
primeiro diagnóstico sobre o país con-
firmou-se na plenitude uma vez que a 
imagem bastante estigmatizada que 
ainda, tristemente, existe da Colômbia 
actual não tem absolutamente nada a 
ver com a realidade que encontrámos. 

E melhor que todas as características 
socioeconómicas que enumerei en-
contrámos um povo contagiantemen-
te optimista e positivo e com uma ini-
gualável alegria de viver. Este estado 
de alma dos colombianos transmite-se 
a todos aqueles que, como nós, tive-
mos a sorte de aqui viver.

No dia 13 de Março de 2013, inaugu-
rámos as nossas primeiras lojas ARA, 
nome da nossa insígnia neste país, 
na região cafeeira. Estivemos, assim, 
pouco mais de um ano a preparar o 
lançamento da nossa operação, a va-

lidar os pressupostos com que tínha-
mos chegado e a tentar começar a 
entender o consumidor colombiano. 
Olhando para trás, este foi um perío-
do absolutamente chave e sem esta 
preparação prévia teria sido impossí-
vel lançar um conceito minimamente 
ajustado às necessidades dos consu-
midores colombianos.

O ensinamento mais importante que 
retirámos, destes primeiros três anos 
de operação, foi a humildade com que 
temos de entrar num novo mercado e 
numa nova realidade que desconhece-
mos. Humildade para não pensarmos 
que sucessos passados são garantia 
de sucesso futuros, humildade para 
não pensarmos que as soluções que 
comprovadamente funcionam noutros 
mercados funcionaram neste, humilda-
de para termos a capacidade de ouvir 
o que consumidor nos vai dizendo, 
humildade para termos a capacidade 
de desafiar princípios de negócio que 

pensávamos indiscutíveis à partida, hu-
mildade para reconhecer o erro e não 
perdermos tempo a desculparmo-nos 
com factores externos, humildade para 
termos a capacidade de questionar as 
nossas próprias experiências e vivências 
e encararmos as questões que nos são 
colocadas com a abertura dos nossos 
primeiros tempos no negócio. 

Se formos capazes de assegurar este 
estado de espírito, a probabilidade de 
sermos capazes de entender um novo 
consumidor e, consequentemente, de 
lhe apresentar as soluções adequadas 
para as suas necessidades aumenta 
substancialmente. E só com consu-
midores realmente satisfeitos pode-
remos ambicionar ter projectos com 
expectativa de sucesso.”  

* O autor escreve de acordo com a antiga 
ortografia.

www.jeronimomartins.pt

http://www.jeronimomartins.pt
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Constituída em 2000, a VORTAL de-
dica-se ao desenvolvimento de plata-
formas eletrónicas de compras para o 
setor privado e público, ajudando em-
presas e entidades públicas a otimizar 
os seus processos de compra e venda. 
A empresa presta serviços de G2B2B 
nas áreas do eSourcing e do eCom-
merce e nas áreas do eSourcing em 
modo SaaS (Software as a Service).

A internacionalização foi desde cedo 
uma das ambições da empresa, tendo 
vindo a concretizar-se três anos depois 
da sua constituição com a abertura de 
um escritório na Galiza. “Desde essa al-
tura que a sua cultura internacional se 
foi cimentando, tendo a VORTAL adap-
tado a sua equipa e todos os processos 
decorrentes da sua atividade para aco-
lher os desafios internacionais. Um dos 
melhores exemplos foi a adoção do in-

VORTAL
Colômbia, um mercado a apostar

Na Colômbia desde 2013, a VORTAL olha para este mercado com especial interesse, 
pretendendo no futuro reforçar a sua presença neste país. A empresa considera 

importante ter-se um parceiro ou uma assessoria local na abordagem ao mercado.

glês como língua oficial da empresa”, 

refere Madalena Mendes Costa, Senior 

Finance Controller da empresa. 

no Unido, Republica Dominicana e 
México), garantindo cerca de 20 por 
cento da sua faturação nos merca-
dos internacionais. Os principais 
mercados nos quais a VORTAL as-
senta a sua estratégia de internacio-
nalização são a Europa e a América 
Latina, mas a empresa está atenta a 
outras oportunidades que vão sur-
gindo, principalmente provenientes 
de concursos internacionais nou-
tras geografias. A abordagem aos 
mercados passa, segundo a mesma 
fonte, pelo estabelecimento de par-
cerias locais, embora em situações 
em que se justifique sejam criadas 
sucursais ou mesmo joint-ventures 
com parceiros locais.

Líder no mercado ibérico, a VORTAL 
tem em curso importantes projetos 
na América Latina, onde se destacam 

“Na Colômbia a 
implementação 

da plataforma da 
VORTAL arrancou em 

dezembro de 2013 
com a vitória num 

concurso internacional 
para o governo local 
e o projeto teve uma 

duração de dois anos.”

Atualmente a VORTAL está presente 
em oito países (Portugal, Espanha, 
Alemanha, Áustria, Colômbia, Rei-
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a Colômbia, República Dominicana 
e México. Os próximos passos estão 
orientados para o reforço da interna-
cionalização, adianta Madalena Men-
des Costa, explicando que a empresa 
pretende manter a aposta no exterior, 
tentando, por um lado, tirar partido 
das oportunidades que a nova legis-
lação europeia da contratação públi-
ca veio criar e, por outro, apostar nos 
mercados recentemente conquista-
dos. Refira-se que a VORTAL iniciou 
atividade na Alemanha no final de 
2014 e, no início de 2015, no México.

Na Colômbia a implementação da 
plataforma da VORTAL arrancou em 
dezembro de 2013 com a vitória num 
concurso internacional para o governo 
local e o projeto teve uma duração de 

a existência de acordos comerciais e 
fiscais que possam ser interessantes, 
como é o caso do acordo para evitar 
a dupla tributação entre Portugal e a 
Colômbia celebrado em 2015.

“Estudem bem todas as hipóteses de 
estrutura de negócio para poderem 
criar mais sinergias fiscais entre as 
empresas. Os países da América Lati-
na são todos diferentes em termos de 
legislação e normalmente Espanha é o 
que tem melhores acordos (pela ques-
tão da língua), mas há exceções – por 
exemplo, o Peru tem melhores acor-
dos comerciais e fiscais com Portugal 
do que com Espanha”, aconselha Ma-
dalena Mendes Costa, dirigindo-se às 
empresas potencialmente interessa-
das no mercado colombiano. 

E acrescenta: “Antecipem todas as 
questões antes de firmar o contrato e 
tenham sempre um contacto local que 
possa esclarecer em questões fiscais, 
porque poupar em assessoria inicial-
mente pode sair mais caro no futuro”.

Quanto ao futuro da empresa na Co-

lômbia, a responsável adianta que 

a VORTAL pretende continuar com 

o contrato com a agência Colombia 

Compra Eficiente (setor público) para 

desenvolver localmente uma comuni-

dade de compradores e fornecedores 

(públicos e privados).

A responsável aponta ainda como 

fator de diferenciação o facto de a 

plataforma da VORTAL se adaptar às 

reais necessidades dos mercados, po-

dendo ser rapidamente customizada 

a novas geografias e realidades dos 

clientes. Atualmente a VORTAL tem 

uma oferta que serve os principais 

setores da economia nacional e inter-

nacional, ligando em rede 120.000 

empresas em 40 países.

A VORTAL tem cerca de 180 cola-

boradores diretos e indiretos de oito 

nacionalidades. 

www.vortal.biz 

“Sobre o processo de 
entrada nos mercados, 

a VORTAL considera 
que deve haver um 
estudo prévio para 

verificar a existência 
de acordos comerciais 
e fiscais que possam 

ser interessantes, 
como é o caso do 

acordo para evitar a 
dupla tributação entre 
Portugal e a Colômbia 
celebrado em 2015.”

dois anos. A plataforma suporta o sis-
tema nacional de compras públicas e 
está a funcionar desde 2015. A VOR-
TAL mantém um contrato de manuten-
ção evolutiva para os anos seguintes, 
que está atualmente em vigor. A em-
presa ganhou o referido concurso em 
parceria com uma empresa de Espanha 
que já tinha presença na Colômbia. 

Sobre o processo de entrada nos mer-
cados, a VORTAL considera que deve 
haver um estudo prévio para verificar 

http://www.vortal.biz
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Colômbia em ficha

Endereços úteis

Área: 1 038 700 km² 

População: 48,9 milhões de habitantes 

Densidade populacional: 46 habitantes/km2

Designação oficial: República da Colômbia 

Chefe de Estado e de Governo: Presidente Juan Manuel Santos 

(desde 7 de agosto de 2010) 

Vice-presidente: Germán Vargas Lleras 

Embaixada da Colômbia  
em Portugal 
Av. Fontes Pereira de Melo, 16, 6º Andar 
Palácio Sottomayor 
1050-121 Lisboa 
Tel.: +351 213 188 480/213 188 487
Fax: +351 213 188 499 
embajada@embaixadadacolombia.pt 
www.embaixadadacolombia.pt

Câmara de Comércio  
e Indústria Luso-Colombiana
Av. Dr. Antunes Guimarães, 698 
4100-075 Porto
Tel.: +351 226 155 524 (Porto)
Tel.: +351 213 887 026 (Lisboa)
geral@portugalcolombia.com
www.portugalcolombia.com

Embaixada de Portugal  
na República da Colômbia 
Edificio Advance 
Cl.99, #7A-77, Of.507, 
Bogotá - Colômbia 
Tel.: +571 307 29 90
Fax: +571 236 52 69 
bogota@mne.pt 

AICEP Colômbia
Edificio Advance 
Cl.99, #7A-77, Of.507 
Bogotá - Colômbia 
Tel.: +571 307 29 90 Ext. 805 
aicep.bogota@portugalglobal.pt

Data da atual Constituição: 5 de julho 1991, tendo existido diversas 

alterações.

Principais Partidos Políticos: Partido Social de Unidade Nacional 

(Partido de la U); Partido Conservador; União Patriótica; Partido Liberal 

Colombiano; Mudança Radical (CR); Polo Democrático Alternativo. As 

últimas eleições legislativas e presidenciais ocorreram em 2014 estando 

previstas as próximas eleições para 2018.

Capital: Bogotá (8,7 milhões de habitantes) 

Outras cidades importantes: Medellín (3,5 milhões), Cali (2,4 

milhões), Barranquilla (1,8 milhões), Bucaramanga (1 milhão) e 

Cartagena (1 milhão).

Religião: A grande maioria da população é cristã (o catolicismo tem um 

peso muito significativo).

Língua: O idioma oficial da Colômbia é o castelhano, mas existem no 

país muitos idiomas indígenas.

Unidade monetária: Peso colombiano (COP)

1 EUR = 3 250,4 COP (Banco de Portugal - final do mês / abril 2016) 

Risco País: 

Risco geral - BB  

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

Risco Político - BB 

Risco de Estrutura Económica - BB 

Risco de crédito: 4  

(1 = risco menor; 7 = risco maior) - COSEC, maio 2016 

Política de cobertura de risco: Operações de Curto Prazo - Carta de 

crédito irrevogável; Operações de Médio/Longo prazo - Caso a caso, numa 

base restritiva (COSEC, maio 2016).

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

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
Edificio Centro Comercio Internacional 
Calle 28, nº 13 A - 15 
Bogotá - Colômbia 
Tel.: +571 606 76 76
Fax: +571 606 75 22 
info@mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

PROCOLOMBIA – Exportaciones 
Turismo Inversion Marca País
Calle 28 nº 13 A - 15 Piso 35 - 36
Bogotá - Colômbia
Tel.: +571 560 01 00
Fax: +571 560 01 04
www.procolombia.co

Colômbia

Bogotá

http://www.embaixadadacolombia.pt
http://www.portugalcolombia.com
mailto:aicep.bogota@portugalglobal.pt
http://www.mincit.gov.co
http://www.procolombia.co/
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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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Fundada há 81 anos, a Bulhosas é uma unidade 
empresarial com dois ramos produtivos distintos – 
artes gráficas e injeção de plásticos –, fabricando 
produtos diversos como rótulos e etiquetas auto-
-adesivas, em papel, filme e cartolina, e cabides 

BULHOSAS
SUCESSO NAS ARTES GRÁFICAS 

INOVADORAS E“À MEDIDA” 
DO CLIENTE

Diversificação e capacidade de adaptação permitiram à Bulhosas, 
em atividade há mais de 80 anos, afirmar-se no mercado nacional 

e internacional. Com a sua atividade centrada no mercado 
de artes gráficas, a Bulhosas trabalha também na injeção de 
plásticos, fabricando variados produtos nestas duas áreas. O 

mercado externo absorve já 44 por cento das vendas da empresa 
de São João da Madeira.

plásticos para a indústria de confeções ou cápsu-
las para rolhas de vinho do Porto, entre outros. O 
seu volume de negócios está, assim, distribuído 
por mais de 500 clientes, provenientes de uma 
variedade de setores de atividade (alimentar, bebi-
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das, farmacêutica, cosmética, química, automó-
vel, papelaria, informática, confeção, calçado).

A empresa opera também em áreas específi-
cas, como a das etiquetas de segurança e em 
relevo/braille, e 44 por cento das suas vendas 
têm como mercado de destino diversos países, 
dos quais se destacam França, Suíça, Inglater-
ra e Alemanha. As suas exportações diretas e 
para entrepostos isentos de IVA já representam 
mais de 58 por cento do seu volume de negó-
cios. Com as exportações indiretas, esta per-
centagem ultrapassa os 82 por cento.

Para esta situação contribui a oferta persona-
lizada da Bulhosas, que a empresa considera 
ser de valor acrescentado para os clientes: “we 
taylor the labels to suit your needs!”. A versa-
tilidade da empresa no setor gráfico é refor-
çada pela cooperação com empresas gráficas 
e sociedades de outras áreas (indústrias trans-
formadoras ou prestadoras de serviços) que 
vendem para os mesmos setores. 

A empresa situa-se igualmente na área de Se-
gurança, onde apresenta soluções alternativas, 
tais como: ADN sintético inserido nas etique-
tas; película holográfica; tintas de segurança; 
deteção de líquidos ou sólidos explosivos e 

deteção de drogas ilegais em aeroportos. “É 
possível criar um ADN exclusivo para um clien-
te, que funcionará como forma de combater a 
contrafação”, adianta fonte da Bulhosas.

Como atividade secundária, a Bulhosas traba-
lha ainda na área da injeção de plásticos, fa-
bricando artigos como cabides para o setor da 
confeção, pegas para carros de supermercado, 
porta-copos, cápsulas para rolhas de vinho do 
Porto e utensílios de cozinha, entre outros.

No que respeita à estratégia de internacionali-
zação, a Bulhosas aposta na concentração nos 
mercados tradicionais já referidos, através da 
participação em feiras, exposições e de deslo-
cações pontuais a esses mercados.

“A versatilidade da 
empresa no setor gráfico é 
reforçada pela cooperação 

com empresas gráficas e 
sociedades de outras áreas 
(indústrias transformadoras 
ou prestadoras de serviços) 

que vendem para os 
mesmos setores.”

A empresa tem também realizado prospeção 
em mercados com tradição nos setores vitiviní-
cola, farmacêutica e outros que sofram de uma 
contrafação acentuada (farmacêutico, cosmé-
tica, bebidas alcoólicas de gama alta, etc.) para 
avaliar potenciais oportunidades de negócio.

Fonte da Bulhosas adianta ainda que a em-
presa aguarda a aprovação de um projeto de 
internacionalização que inclui “outras compo-
nentes mais inovadoras, em que as parcerias 
entre empresas do setor gráfico serão funda-
mentais, como fatores críticos de sucesso”.

A Bulhosas (Irmãos), S.A. encontra-se certifica-
da pela APCER desde setembro de 2001, cum-
prindo os requisitos da NP EN ISO 9001:2015.

Uma história de resiliência
Nem sempre a Bulhosas, localizada em São 
João da Madeira, teve nas artes gráficas a sua 
principal área de negócio. A empresa nasceu 
em 1935, pelas mãos de Alberto Rodrigues Bu-
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lhosa, dedicando-se ao fabrico de cintas e tiras 
de papel timbrado/etiquetas, com estampagem 
a ouro e impressão a tinta, para o interior dos 
chapéus, indústria então florescente na região.

A crise neste setor levou ao encerramento de 
várias fábricas chapeleiras em São João da Ma-
deira, o que motivou a Bulhosas a mudar de 
estratégia e a apostar numa nova indústria de 
sucesso em São João da Madeira, o calçado, 
passando a fabricar etiquetas em papel para os 
sapatos e, mais tarde, palmilhas. 

O primeiro grande salto qualitativo nos meios 
de fabrico surgiu com a invenção do papel au-
tocolante e a criação da primeira máquina para 
imprimir com essa matéria-prima inovadora. 
Em paralelo com o jornal O Comércio do Porto, 
a Bulhosas foi a primeira empresa em Portugal 
a adquirir uma máquina de impressão automá-
tica – uma Keese Gerlach, de fabrico alemão, 
hoje exposta no museu da empresa – que per-
mitiu abandonar a impressão com a colocação 
de goma-arábica no verso do papel e dar início 
à execução de etiquetas autocolantes em bo-
bine e em folha, à medida das necessidades 
dos clientes e encurtando consideravelmente 
os prazos de entrega.

A empresa manteve-se nas mãos da família do 
seu fundador e, durante as décadas de 1950 
e 1960, conquistou novos setores de ativida-
de, tais como o químico e o alimentar. O início 
da década de 1970 coincidiu com a fundação 
oficial da empresa – a Bulhosas (Irmãos), Lda., 
hoje S.A.. Iniciaram-se as exportações para An-
gola e Moçambique e edificou-se uma nova 
fábrica, de raiz, capaz de acomodar o cres-
cente número de trabalhadores. Quando São 
João da Madeira assistiu ao surgimento de 
uma nova indústria de peso – a das confeções 
–, a Bulhosas adquiriu moldes de injeção de 
plástico e uma primeira máquina de injeção, 
iniciando a produção de cabides plásticos. Nos 
anos 1990 o setor de confeções descentralizou 
a produção para outros pontos do globo, mas 
a Bulhosas continuou, até aos dias de hoje, a 
explorar as potencialidades da injeção de plás-
ticos, que se mostrou uma aposta vencedora. 
Em paralelo, a firma voltou a canalizar as suas 
forças naquela que é a sua maior identidade – 
o sector gráfico, nomeadamente os rótulos e 
etiquetas autocolantes e em papel.

Na final da década de 1990, a firma apostou 
na exportação mais acentuada para o mercado 
externo, nomeadamente para as regiões trans-
fronteiriças, processo que encarou como uma 
etapa integrante do seu processo evolutivo. Na 
viragem do milénio, e já com a terceira geração 
de Bulhosas na liderança da empresa, a firma 
adquiriu a primeira máquina de impressão off-
set semi rotativa para o fabrico de rótulos e 
etiquetas autocolantes na Península Ibérica.

Hoje, com 42 trabalhadores, a empresa está 
dotada dos melhores sistemas tecnológicos 
mundiais para o fabrico de rótulos e etique-
tas, apostando constantemente em aumentos 
de produtividade. 

mail@bulhosas.com 

www.bulhosas.com 

mailto:mail@bulhosas.com
http://www.bulhosas.com
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A COMTEMP – Companhia dos Temperos, Lda. resulta de uma joint-venture de 
duas empresas com uma experiência acumulada de mais de 100 anos, encon-
trando-se em atividade desde 2008. 

Situada na zona do Entroncamento, no centro de Portugal, a empresa conta com 
34 colaboradores “empenhados e motivados”, sendo especialista na produção 
de vinagres – com uma capacidade de produção na ordem dos 20 milhões de 
litros –, molhos; condimentos e vinhos espumantes. Nos vinagres destaca-se a 
marca CRISTAL, criada em 1933, sendo a MAGOS a marca mais antiga no que 
respeita aos espumantes. 
 
A COMTEMP está apoiada numa unidade fabril de dimensão europeia, utili-
zando a tecnologia mais avançada no desenvolvimento de produtos de quali-
dade e de acordo com as especificações individuais de cada cliente. Qualidade 
e know-how de muitas décadas na produção são os principais fatores que 
diferenciam os produtos da empresa.

A exportação foi, desde cedo, o caminho seguido pela COMTEMP pelo po-
tencial de crescimento que representa para a empresa, e hoje contribui com 
cerca de 40 por cento para o seu volume de negócios. Refira-se que em 2015 
as vendas da COMTEMP atingiram 6 milhões de euros, perspetivando-se que 
este ano cheguem aos 7 milhões de euros.

“Portugal é um mercado pequeno de 10 milhões de habitantes, pelo que o 
crescimento passa muito por dar continuidade ao negócio fora de Portugal, 
quer ao nível de produtos acabados, quer ao nível de negócio industrial para 
empresas transformadoras. Temos uma grande capacidade de produção de 
vinagres, molhos e outros temperos, para além dos nossos produtos de Ade-
ga, que o mercado nacional não absorve. Os produtos portugueses estão a 
ter uma boa aceitação no exterior e são reconhecidos pela sua qualidade”, 
afirma Fernando Pereira Caldas, gerente da COMTEMP.

Num contexto de crescente globalização, os mercados externos são também im-
portantes para promover o investimento em I&D, nomeadamente ao nível da ex-

COMTEMP
Qualidade é o fator  

de sucesso no mercado externo

A exportação representa 40 por cento do volume 
de negócios da COMTEMP, que vende os seus 

vinagres, temperos e espumantes para mercados 
na Europa, África, Estados Unidos e Macau. 

CRISTAL e MAGOS são as marcas emblemáticas  
da empresa do Entroncamento.
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portação para mercados mais sofisticados. Como 
aponta o mesmo responsável, “o grau de exi-
gência na exportação é muito grande, o que nos 
torna uma empresa muito bem preparada para 
responder às exigências do ‘mundo moderno’”.

A COMTEMP está presente um pouco por todo 
o mundo, nomeadamente em Espanha, França, 
Polónia, Reino Unido, Alemanha, Angola, Mo-
çambique, Guiné Bissau, África do Sul, Cabo 
Verde, Israel, EUA e Macau. A empresa pretende 
consolidar a sua presença nos mercados onde 
opera e chegar a mercados de forte crescimento 
na Europa, Médio Oriente, Sudoeste Asiático e 
África, mas este será um processo lento dado 
que envolve um conhecimento mais profundo 
dos mercados e das suas necessidades.

“Para se ser bem-sucedido há que estudar mui-
to bem o mercado-alvo, conhecer os aspetos 
culturais, os hábitos de consumo, as capacida-
des e os tipos de embalagens que aquele mer-
cado valoriza, bem como o tipo de certificações 
que são obrigatórias. Deste modo é mais fácil 
tornar o produto comercialmente aceitável”, 
afirma Fernando Pereira Caldas, acrescentando 
que “é importante também oferecer produtos 
de inovação para despertar maior interesse e 
curiosidade no mercado/cliente”.

Em Portugal os produtos da COMTEMP encon-
tram-se em todas as insígnias da grande distri-
buição e da distribuição tradicional. No mer-
cado externo, a empresa trabalha com alguns 
distribuidores de renome, quer com produtos 
private label quer com produtos das marcas 
CRISTAL e MAGOS.

Segundo a mesma fonte, a influência de pro-
dutos de indústria que integram a produção 
de outros produtos, tem estado a aumentar de 
forma significativa. Grandes multinacionais pro-
dutoras de produtos alimentares estão cada vez 
mais direcionadas neste sentido e têm represen-
tado um papel importante na dimensão da car-
teira de clientes internacionais da COMTEMP.

A COMTEMP produz os mais diversos tipos de 
vinagres, desde o principal, o vinagre de vinho 
(mais consumido e tradicional), de sidra (vinagre 
funcional mais ligado à saúde), de espumante, 
balsâmicos, de frutos vermelhos de arroz, de 
malte, de figo, de uva, de tâmara, de mel, de 
álcool (destinado para propósitos industriais), 
bem como variados molhos e condimentos (vi-

nagretes, cremes balsâmicos, molhos asiáticos, 
entre outros) que exporta de acordo com as suas 
receitas e as específicas dos nossos clientes.

“Podemos afirmar que a COMTEMP é o que se 
pode chamar de um ‘verdadeiro mestre vinagrei-
ro’, com conhecimentos únicos na elaboração de 
receitas a disponibilizar ao mercado e com uma 
preocupação permanente com as questões rela-
cionadas com a saúde e bem-estar dos consumi-
dores”, conclui o responsável da empresa. 

Ainda de referir que a COMTEMP é certificada 
pelas normas ISO 9001; 14001; IFS Food; BRC 
e Ecocert, bem como pelas certificações reli-
giosas Kosher (mercado judaico) e Halal (mer-
cado muçulmano). 

geral@comtemp.com.pt

www.comtemp.com.pt

mailto:geral@comtemp.com.pt
http://www.comtemp.com.pt/
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A Constantinos, S.A., empresa fundada em 
1990 por José Constantino, desenvolveu ini-
cialmente a sua atividade com a comerciali-
zação de bacalhau salgado seco adquirido no 
mercado nacional. Posteriormente, o aumento 
da sua expressão comercial determinou a pro-
cura da matéria-prima – o bacalhau salgado 
verde – nos mercados internacionais, tendo-se 
tornado importadora direta dos países de ori-
gem, designadamente, da Noruega, do Cana-
dá e da Islândia.

Empresa de cariz familiar, e atualmente PME 
Líder, a Constantinos inaugurou em 1997 as 
atuais instalações fabris de Torres Vedras, tam-

CONSTANTINOS
Aumentar presença 

no mercado internacional

Empresa familiar com sede em Torres Vedras, a Constantinos 
dedica-se à transformação e comercialização de bacalhau. Na 

exportação, Angola, Estados Unidos e Espanha são os seus 
maiores clientes, mas a empresa pretende entrar em novos 

mercados, designadamente França e Alemanha.

bém sede da empresa, onde passou a fazer a 
transformação de uma parte significativa da 
sua matéria-prima. Este novo estabelecimento 
fabril, concebido de acordo com as exigências 
legais para a indústria alimentar, tem uma área 
coberta de cerca de 6.000 metros quadrados 
e uma capacidade de armazenagem frigorífica 
superior a 2.000 toneladas. Todos os critérios 
de higiene, segurança e controlo de qualidade 
são constantemente observados e controlados, 
tendo atualmente em vigor a certificação IFS. 

Em 2006, a empresa inaugurou uma segunda 
unidade de transformação, de idênticas di-
mensões, desta vez em Aveiro (Gafanha da En-
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carnação), e hoje a Constantinos é uma marca 
sólida, com elevada qualidade, que transforma 
uma média de 6 mil toneladas/ano de pesca-
do e que aposta no desenvolvimento de novos 
produtos. A empresa conta com uma equipa 
de 62 colaboradores, todos das regiões onde 
opera, o que em muito contribui para a fixação 
das pessoas ao seu meio, como frisa Elisabete 
Constantino, administradora da Constantinos. 

Os principais objetivos da Constantinos passam 
por ser uma empresa conhecida e reconhecida 
pela qualidade dos seus produtos no merca-
do nacional e crescer de forma sustentada no 
mercado internacional.

A empresa exporta já para vários mercados, 
entre os quais Angola, Estados Unidos e Espa-
nha. Angola deverá, porém, perder este ano 
o lugar de destaque que sempre teve como 
mercado de destino dos produtos da Constan-
tinos, passando a dar lugar a outros mercados 
mais próximos e com elevado potencial, no-
meadamente Espanha, França e Alemanha. A 
empresa aposta ainda na entrada em dois ou 
três novos mercados, nos quais já está a co-
meçar algumas parcerias estratégicas, que vão 
permitir alcançar outra tipologia de público-
-alvo, adianta a mesma fonte.

Em 2015, a Constantinos registou um volume 
de negócios de 33,5 milhões de euros, dos 
quais cerca de 3 milhões foram resultado da 
exportação. Para este ano prevê-se que a em-
presa continue a crescer, de forma sustentada, 

não só no mercado nacional, como também 
nos mercados internacionais, quer através dos 
mercados já existentes quer através da entrada 
em novos mercados. 

De referir que a Constantinos está presente em 
todas as grandes superfícies a nível nacional, bem 
como nos principais distribuidores e na melhor 
restauração. A sua matéria-prima principal é o 
bacalhau Gadus morhua, importado diretamente 
dos melhores produtores da Noruega e Islândia.

Este bacalhau é comercializado preferencial-
mente salgado seco inteiro, mas também pode 
ser encontrado no mercado em diversas outras 
apresentações: cortado e embalado em cuvetes, 
desfiado ou em packs especiais. A Constantinos 
comercializa também os derivados de bacalhau: 
caras, línguas, medalhões e samos. O portfólio 
da Constantinos inclui ainda bacalhau demo-
lhado e ultracongelado, em diversas apresenta-
ções, cujas vendas têm sido significativas apesar 
de ter sido lançado mais recentemente.

“A Constantinos prima no mercado não só 
pela qualidade dos seus produtos mas também 
pela apresentação dos mesmos. Vamos conti-
nuar a fazê-lo inovando sempre no ‘packaging’ 
do nosso produto para torná-lo cada vez mais 
uma referência para os nossos consumidores”, 
reforça a administradora da empresa. 

mail@constantinos-sa.com

www.constantinos-sa.com

mailto:mail@constantinos-sa.com
http://www.constantinos-sa.com/pt
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A F3M Information Systems S.A. é uma empresa 
portuguesa do setor das Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação especializada na conceção, 
desenvolvimento e implementação de software 
à medida para mercados específicos (soluções 
verticais) e no fornecimento de soluções TIC, 
nomeadamente infraestrutura tecnológica, te-
lecomunicações, software de gestão e serviços 
de consultoria. A empresa foi fundada em 1987, 
tendo atualmente o seu edifício-sede em Braga, 
delegação em Lisboa e detendo maioritariamen-
te o capital das sociedades DotPro em Avanca 
(Estarreja) e Megalentejo (Ponte de Sor). Em Por-
tugal, estas três empresas têm cerca de 120 cola-
boradores, dos quais mais de 100 estão na sede, 
em Braga. A F3M prevê que as vendas globais 
atinjam os 8,5 milhões de euros em 2016.

O processo de internacionalização da F3M ar-
rancou em 2007 e atualmente a empresa tem 
vendas para 96 países, obtendo um valor glo-
bal de negócio externo superior a 25 por cento 

F3M 
Dos mercados específicos às soluções 

tecnológicas globais

A F3M é uma tecnológica portuguesa com operações em 
cerca de uma centena de países, com destaque para Angola e 
Moçambique. A empresa, com sede em Braga, é especializada 
na conceção e desenvolvimento de software para mercados 

específicos como a economia social, óticas, têxtil e imobiliário e 
no fornecimento global de soluções TIC.

quer seja através de operação direta, quer seja 
através de exportação. 

Quando iniciou as suas operações no mercado 
externo, afirma Pedro Fraga, CEO da F3M, o 
apoio da AICEP aos projetos de investimento que 
a empresa apresentou “foi fundamental”. Esses 
projetos vieram mais tarde dar origem a duas so-
ciedades autónomas, com uma forte atividade 
em Angola e Moçambique, e hoje a tecnológica 
portuguesa detém a maioria do capital das so-
ciedades F3M Angola e F3M Moçambique, onde 
reúne cerca de 20 profissionais. A expectativa é 
que as vendas nesses dois mercados ascendam a 
cerca de 2 milhões de euros este ano.

De acordo com Pedro Fraga, em Angola a F3M 
é líder destacado no setor das óticas e tem sen-
tido um crescimento relevante na área da saú-
de. Já em Moçambique, o crescimento também 
foi significativo em setores como a construção 
e a saúde. O significativo crescimento da em-
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presa nos últimos tempos motivou a inaugura-
ção, já em 2016, de novas instalações destas 
empresas em Luanda e Moçambique, respe-
tivamente, com “o principal objetivo de con-
tinuar a proporcionar as melhores condições 
de trabalho aos seus colaboradores e também 
para receber clientes e parceiros”. 

A F3M concebe soluções de raiz para os mer-
cados-alvo e desenvolve projetos à medida e de 
grande dimensão para diferentes entidades na-
cionais e internacionais. Ao nível dos mercados 
setoriais, a F3M é líder de mercado na economia 
social e nas óticas e tem forte implementação 
nos setores têxtil e imobiliário. Para o desporto 
desenvolveu uma plataforma (Talent Spy) que 
permite a gestão de dados sobre os profissionais. 

A empresa apresenta também uma oferta alar-
gada ao nível da formação, desenvolvida à medi-
da para áreas específicas, nomeadamente conta-
bilidade, fiscalidade, economia social, tecnologia 
e desenvolvimento pessoal. O F3M Training Cen-
tre promove ações de formação em todo o país, 
com um forte pendor prático e que podem ser 
consideradas para efeitos do cumprimento do 
número de horas de formação exigida pela legis-
lação. A F3M é certificada pela DGERT e conside-
rada Entidade Formadora Equiparada pela OCC 
(Ordem dos Contabilistas Certificados). 

Prestes a assinalar 30 anos de existência e ex-
periência no mercado, a F3M tem recebido ao 
longo dos anos várias distinções e prémios, 
destacando-se a Certificação em Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, sendo uma das 
poucas dezenas de empresas portuguesas a 
obter este reconhecimento.

Integra, também, a Rede PME Inovadoras  
COTEC e é considerada case study europeu na 
área da responsabilidade social das organiza-
ções. A F3M foi selecionada, durante cinco anos 
consecutivos, como uma das Melhores Empre-
sas para Trabalhar em Portugal, estudo que tem 
como objetivo analisar as práticas de recursos 
humanos e distinguir as empresas com o maior 
grau de compromisso dos seus trabalhadores. 
Faz, ainda, parte da lista “The Top 500 ISV in 
Europe”, elaborada pela IT Europa, detendo 
igualmente o estatuto de PME Líder. 

Visando a inovação e o crescimento contínuos, a 
F3M é suportada por um departamento de I&D 
ativo e atuante, apostando também com regula-

ridade no alargamento das soluções e dos servi-
ços que disponibiliza no mercado. 

A empresa adianta que um dos projetos emble-
máticos da F3M e que tem potencial para ser o 
maior caso de sucesso da história da empresa e 
um caso de sucesso do software português no 
mundo, é a plataforma Talent Spy - The football 
platform, para detetar, organizar e gerir talento 

no desporto. A plataforma chegou já a todos os 
continentes, tendo milhares de utilizadores. 

“Mais uma vez, o recurso a uma candidatura 
apoiada pela AICEP foi de enorme importân-
cia, comprovando que em Portugal as empre-
sas TIC podem ter projetos de sucesso que 
cheguem a todo o mundo”, defende o CEO 
da F3M, Pedro Fraga. 

Os principais clientes da F3M são organizações 
corporativas posicionadas nos cinco segmentos 
de mercado em que a empresa opera: entidades 
do setor social, óticas, empresas de cariz pro-
dutivo (setor têxtil), empresas de outros setores, 
bem como clubes de futebol/agentes desporti-
vos/meios de comunicação social. Estes clientes 
situam-se essencialmente no mercado nacional, 
mas a empresa apresenta já um interessante vo-
lume de negócios internacional, principalmente 
em Angola e Moçambique, pretendendo conti-
nuar a crescer nos seus mercados de atuação, 
e em particular no mercado internacional, quer 
através da comercialização dos seus produtos 
atuais, quer de novas e inovadoras soluções. 

contacto@f3m.pt

www.f3m.pt

mailto:contacto@f3m.pt
http://www.f3m.pt
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FACTOS &
TENDÊNCIAS

ACRIS: Launch of New 
IP Enforcement, 2016
A Comissão Europeia, no âmbito da 
sua atividade de promoção da prote-
ção da propriedade intelectual, desen-
volveu uma ferramenta que permite 
reunir e sistematizar, numa base de 
dados, casos de violação da proprie-
dade intelectual que afetam empresas 
comunitárias em países terceiros. 

CONSULTAR

EY Portugal 
Attractiveness 
Survey’2016
Um estudo da Ernst & Young (EY) re-
fere um crescimento das intenções de 
investimento em Portugal. 25 por cen-
to das empresas inquiridas revelam ter 
planos de investimento para o próximo 
ano, em particular as empresas que já 
têm presença em Portugal (com 40 por 
cento a planearem projetos de expan-
são). Quanto às perspetivas de evolução 
da atratividade do país nos próximos 
três anos, 47 por cento dos investidores 
inquiridos acreditam que vai melhorar, 
um valor que excede o resultado obti-
do em outros países europeus em que 
foram realizados estudos semelhantes. 

CONSULTAR

China as a Global 
Investor, 2016
Análise da Brookings sobre o papel da 
China como investidor mundial e as con-
sequências desta atividade para a China, 
para os EUA e para os restantes países.

CONSULTAR

Direção de Informação 
rui.almas@portugalglobal.pt

Industry 4.0 After  
the Initial Hype - 
Where Manufacturers 
Are Finding Value and 
How They Can Best 
Capture It, 2016
As mudanças de atitude sobre a in-
dústria 4.0 e os progressos realizados, 
sobretudo no consumo de energia 
inteligente, na otimização da cadeia 
de fornecimento em tempo real, na 
monitorização e controlo remoto e na 
gestão de qualidade e desempenho, 
estão em foco nesta publicação da 
Mckinsey que atualiza o levantamento 
já realizado em 2015. 

CONSULTAR

Portugal - 30 Anos  
de Integração 
Europeia, 2016
Cumpridos 30 anos de adesão à CEE/
UE, o INE publica uma análise relativa à 
evolução da economia e da sociedade 
portuguesa entre 1986 até à atualida-
de, salientando as melhorias significa-
tivas em áreas relevantes para o bem-
-estar dos cidadãos, como a saúde, a 
educação e as condições de habitação.

CONSULTAR

Global Trade  
Plateaus, 2016
Artigo publicado na Vox – CEPR’s  
Policy Portal referente ao abrandamen-
to do comércio mundial nos últimos 18 
meses até à estagnação, associado ao 
aumento dos níveis de protecionismo.

CONSULTAR

World Investment 
Report’ 2016
Estudo da UNCTAD sobre as principais 
tendências ao nível do investimento 
direto estrangeiro, dando-se especial 
enfoque, nesta edição de 2016, às 
questões da propriedade e controlo 
das empresas multinacionais e à re-
levância das redes globais de filiais e 
sucursais destas empresas.

CONSULTAR

Cost of Living  
Survey, 2016
Análise realizada pela consultora 
Mercer sobre os índices de custo de 
vida num conjunto alargado de ci-
dades mundiais com base em diver-
sos indicadores internacionais que 
incluem as flutuações nas taxas de 
câmbio, a inflação ao nível dos bens 
e serviços e as alterações nos custos 
de habitação.

CONSULTAR

Rússia/UE - 
Prorrogação  
da Interdição  
de Importação de 
Produtos Alimentares  
e Agrícolas, 2016
Informação sobre a prorrogação da 
Interdição de Importação de Produtos 
Alimentares e Agrícolas Provenientes 
da UE até 31 de dezembro de 2017 
(AICEP julho 2016).

CONSULTAR

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1523
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/ey-2016-european-attractiveness-survey
http://www.brookings.edu/research/papers/2016/05/china-as-global-investor-dollar
http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/industry-40-looking-beyond-the-initial-hype
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=265143898&PUBLICACOESmodo=2
http://www.voxeu.org/article/global-trade-plateaus
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1555
http://www.mercer.com/newsroom/continued-demand-for-mobility-in-the-global-workforce-challenged-by-cost-of-expatriate-packages.html
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
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Com o foco na euro-região Galiza/Norte de 
Portugal, uma área de cooperação entre em-
presas e instituições portuguesas e espanholas, 
esta sessão teve como objetivo juntar os em-
presários destas regiões com vista a intensificar 
a cooperação transfronteiriça, congregando 
esforços e vontades de ambas as partes.

De referir que Espanha é o principal parcei-
ro económico de Portugal, sendo o primeiro 
cliente e fornecedor. Este mercado vem regis-
tando um grau de importância crescente para 
o tecido empresarial nacional. 

Num contexto marcado pela proximidade e 
pela cooperação, as regiões transfronteiriças 
constituem a porta de entrada e de oportuni-
dades de negócio para a internacionalização 
das empresas portuguesas. Estas regiões repre-
sentam mais de 35 por cento do total das com-
pras de Espanha a Portugal e as vendas ao nos-
so país significam cerca de um terço do total. 

Em 2015, as principais comunidades trans-
fronteiriças clientes de Portugal foram a Galiza 
(mais de 1.860 milhões de euros, mais de 17 
por cento do total das compras de Espanha a 
Portugal), seguida da Andaluzia (9,6 por cen-
to, cerca de 1.030 milhões de euros), Castela e 
Leão (seis por cento, cerca de 640 milhões de 
euros) e a Extremadura (mais de 3 por cento, 
345 milhões de euros).

ROADSHOW PORTUGAL 
GLOBAL VIANA DO CASTELO

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

A quarta sessão do Roadshow Portugal Global de 2016 realizou-
-se em Viana do Castelo, no dia 6 de julho, na Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão (ESTG). O tema em destaque foi a promoção 

da Cooperação Transfronteiriça. 

A dimensão dos dois mercados representa no 
seu conjunto, aproximadamente, 15 milhões 
de consumidores e a possibilidade de se esta-
belecerem relevantes parcerias em vários seto-
res de atividade são fatores a potenciar pelas 
empresas portuguesas com vista à internacio-
nalização conjunta para países terceiros.

Neste âmbito, o diretor da AICEP em 
Madrid, Eduardo Henriques, apre-
sentou o mercado espanhol 
e a forma de aproveitar a 
cooperação transfron-
teiriça, destacando as 
oportunidades existen-
tes ao nível setorial, os 
projetos em curso e as 
iniciativas futuras.

De referir que na ses-
são plenária estiveram 
presentes o administrador 
da AICEP, Pedro Ortigão Cor-
reia, o presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, Ví-
tor Lemos, e os representantes do CEVAL 
– Confederação Empresarial do Alto Minho, Luís 
Ceia, e da ESTG - Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão, Joana Santos.

A Confederação de Empresários de Ponteve-
dra também marcou presença na sessão com 
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o seu representante como orador convida-
do, o qual realçou o papel das organizações 
empresariais na cooperação transfronteiriça 
e as oportunidades para uma profícua coo-
peração empresarial.

Os membros da direção do Agrupamento Eu-
ropeu de Cooperação Territorial Galiza - Norte 
de Portugal (GNP-AECT), Maria Geraldes, di-
retora, e Xosé Lago, secretário-geral, oradores 
convidados, elucidaram as empresas sobre as 
formas de atuação no âmbito da cooperação 
transfronteiriça, de modo a tornar esta euro-
-região num território mais atrativo ao nível re-
gional e potenciar a competitividade do tecido 

empresarial destas regiões.

O objetivo primordial deste agrupa-
mento consiste em aproximar as 

entidades regionais e as empre-
sas do Norte e da Galiza e in-
centivar a realização de mais 
e melhores negócios, visan-
do uma internacionalização 
empresarial de sucesso.

O painel de debate teve 
como tema “Casos de su-

cesso no mercado espanhol” 
e foi moderado por Rui Neves 

do Jornal de Negócios. Neste 
painel tiveram lugar os testemu-

nhos de representantes de associa-
ções e de empresas portuguesas e espa-

nholas, que apresentaram os respetivos pro-
jetos de colaboração luso-espanhóis e partilha-
ram experiências de internacionalização e casos 
de sucesso no mercado espanhol, a saber: CCILE 

- Câmara de Comércio e Indústria Luso Espa-
nhola; ATP – Associação de Têxtil e Vestuário de 
Portugal/Projeto Euroclustex; AEVC – Associação 
Empresarial de Viana do Castelo/Projeto ENTIC; 
CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na 
Indústria Automóvel/Projeto MOBI; Millennium 
bcp; Mar Ibérica e Vianatece.

Para a sessão temática sobre os “Programas 
de Apoio à Cooperação Transfronteiriça”, foi 
convidada Ana Luísa Ladeiras, CEO da Around 
Europe Advisors, que abordou os objetivos e 
eixos estratégicos do Programa Operacional de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portu-
gal, e deu a conhecer a tipologia de projetos 
dirigidos às empresas, as condições de finan-
ciamento e as regras básicas de apresentação 
de candidaturas ao programa.

Foi também referido por esta especialista que 
a cooperação transfronteiriça, enquanto estra-
tégia comunitária, está dotada de fundos que 
atingem 290 milhões de euros até 2019. As 
áreas prioritárias são a inovação, investigação, 
desenvolvimento económico, ambiente, coe-
são territorial e eficiência de recursos.

No final da sessão os participantes puderam 
ainda realizar reuniões bilaterais com o dire-
tor da AICEP em Madrid e networking entre 
os empresários.

No âmbito deste Roadshow Portugal Global 
uma equipa da AICEP que integrou o admi-
nistrador, Pedro Ortigão Correia, e o diretor 
da Agência em Madrid, Eduardo Henriques 
visitou nos dias 5, 6 e 7 de julho as seguin-
tes empresas: Minho Fumeiro; Malhas So-
nix, SA (Grupo Diastêxtil); Tintex - Tinturaria 
Têxtil de Cerveira, SA; Edeatech; Enercon-
por; e Painhas, SA.

O Roadshow Portugal Global é uma iniciativa 
da AICEP que conta com o apoio do Millen-
nium bcp e do Jornal de Negócios. Trata-se de 
uma ação de proximidade onde a AICEP leva 
conhecimento sobre mercados externos às re-
giões onde estão instaladas as empresas, esti-
mulando ou aprofundando os seus processos 
de internacionalização. 
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“A captação de investimento é um dos 
pilares fundamentais da AICEP. Para 
nós é essencial continuar a realçar a 
importância do investimento já reali-
zado e estimular novos projetos ou o 
reforço de investimentos realizados 
por parte das empresas um pouco por 
todo o país”, refere Miguel Frasquilho. 

As origens da Ramirez remontam a 
1853, o que a torna na mais antiga pro-
dutora e exportadora de conservas em 
Portugal, na Europa e numa das mais 
antigas do mundo. Atualmente a fábri-
ca de Matosinhos exporta para todo o 
mundo com uma produção de 250 mil 

ROADSHOW DE (RE)INVESTIMENTO
“A captação de investimento é um dos nossos 

pilares fundamentais”

latas por dia. Em maio de 2015, a Ra-
mirez concentrou a sua atividade numa 
nova unidade produtiva – a Ramirez 
1853 – que representa um investimento 
de 18 milhões de euros. A mais antiga 
produtora de conservas de peixe do 
mundo tornou-se assim também a mais 
moderna e “verde” indústria do setor. 

A importância deste investimento foi 
explicada pelo CEO da empresa, Ma-
nuel Ramirez: “A Ramirez 1853 é uma 
unidade de vanguarda, técnica e tecno-
lógica, que permite duplicar ou triplicar 
a capacidade das duas fábricas anterio-
res, diminuindo os custos operacionais 

e logísticos, favorecer o recurso a novos 
equipamentos, as condições de trabalho 
dos colaboradores e a criação de novos 
produtos, e reforçar o controlo de qua-
lidade, a segurança alimentar e a conve-
niência dos consumidores. Enfim, permi-
te dar novo impulso a uma clara vocação 
exportadora, que procura respeitar a 
sustentabilidade da pesca e das comu-
nidades piscatórias. Já em 2016 depois 
da visita de auditores internacionais, foi 
considerada uma das cinco melhores 
unidades agroalimentares do mundo”.

Das conservas aos plásticos, a diversi-
dade das empresas que apostam no 

O Roadshow de (Re)Investimento da AICEP continua a destacar bons exemplos 
de empresas nacionais e estrangeiras que tenham investido num passado 

recente e estejam a colher os frutos desse investimento nos seus processos de 
internacionalização e/ou que estejam a investir/ponderar investir a curto prazo no 
nosso país. Ramirez, Casfil, Europa&C Kraft Viana, ITEN, Digidelta e Lusiaves são 
algumas das empresas que o presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, já visitou.
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investimento é expressiva. A Casfil - In-
dústria de Plásticos, localizada em San-
to Tirso, produz plásticos que depois 
de transformados estão presentes em 
quase todos os produtos do dia-a-dia, 
sejam embalagens de pão, fiambre, 
iogurtes ou embalagens de material 
médico. Exportam para mais de 40 paí-
ses. Como? “Com o investimento na 
segunda base fabril de Santo Tirso em 
produção plena, a Casfil, líder ibérico 
na produção de filmes flexíveis de CPP, 
BOPP e de média e alta barreira, dupli-
cou a sua capacidade produtiva. A for-
te presença no mercado externo é sus-
tentada por tecnologia atualizada em 
todas as linhas, que garante elevada 
produtividade e um departamento de 
investigação sempre atento às neces-
sidades do mercado”, destaca Ferreira 
Pinto, fundador da empresa.

A Europa&C Kraft Viana foi outra das 
empresas visitada pelo presidente da 
AICEP, ainda no mês de maio. É uma 
multinacional da indústria de embala-
gem que faz parte do grupo espanhol 
Europac que se afirmou como o quar-
to maior produtor europeu de cartão 
canelado. A fábrica de Viana do Cas-
telo é considerada a “jóia da coroa” e 
consegue produzir um quilómetro de 
cartão por minuto. 

De Viana a Santarém, o Roadshow de 
(Re)Investimento percorre o país de nor-
te a sul. A Digidelta é um fabricante e 
integrador de sistemas com soluções 
de alto valor acrescentado para os mer-
cados de impressão digital, exibição, 
etiquetagem e comunicação visual. 
Fundada em 1986 por Rui Leitão, a 
empresa apresenta ao mercado as pri-
meiras soluções para a indústria gráfi-
ca. O investimento na unidade fabril de 
Torres Novas levou ao desenvolvimento 
do projeto DECAL ADHESIV, capaz de 
produzir toda uma gama de produtos 
adesivos que usa a tecnologia UV livre 
de solvente, tais como vinil, laminação, 
bi-adesivos e têxteis adesivos, autoade-
sivos ou termo adesivos, de elevado ní-
vel de qualidade. Além do investimento, 
a internacionalização é outro pilar para 

algumas empresas. “A internacionali-
zação é um passo fundamental para o 
crescimento a que a Digidelta se pro-
põe. O objetivo da empresa é apresen-
tar cada vez mais soluções completas e 
promissoras para o mercado de comu-
nicação digital que tragam valor acresci-
do aos nossos clientes, queremos deixar 
a nossa marca inicialmente na Península 
Ibérica e de futuro alargar para o resto 
do mundo”, refere o CEO, Rui Leitão. 

A Lusiaves dedica-se à produção avícola 
desde 1986 e opera em todas as etapas 
da sua cadeia de valor. É uma grande 
empresa portuguesa que também já 
conta com uma presença relevante a ní-
vel internacional. “Hoje em dia Lusiaves 
significa muito mais do que produção 

de aves; significa também produção de 
milho e das subsequentes rações, pro-
dução de ovos para incubação, incuba-
ção de ovos e produção de pintos, abate 
de aves, transformação de produtos ali-
mentares, armazenamento e comerciali-
zação, saúde e nutrição animal e valori-
zação de subprodutos. Mas tudo isto só 
foi possível com uma decisão persistente 
de reinvestir, ano após ano, todo o valor 
gerado pelas empresas do Grupo e as-
sim conseguir estar presente em todas 
as etapas da cadeia de valor, assegu-
rando desta forma um controlo total da 
qualidade dos nossos produtos que tem 
sido determinante para o nosso suces-
so”, explica o fundador Avelino Gaspar.

Já em Lisboa, Miguel Frasquilho visitou 
o Grupo Prológica, fundado em 1984 
e que rapidamente se tornou numa 
das maiores empresas portuguesas na 
área das Tecnologias de Informação 
(TI). Com mais de três décadas de ex-
periência no desenvolvimento, instala-
ção e implementação de soluções na 
área das TI, especialmente focada no 
mercado empresarial, a Prológica tem 
atualmente negócios em diferentes 
áreas: desde Serviços de TI, à Educação 
e Saúde. A ITEN Solutions surgiu em 
2013 de um projeto comum entre a 
Prológica e a CPCis para criar uma ofer-
ta comum, capaz de melhor endereçar 
as necessidades do mercado europeu 
e é já uma referência das TI em Por-
tugal. “Operamos num mercado extre-
mamente competitivo e desafiante em 
que as empresas necessitam de investir 
para manter os recursos necessários ao 
sucesso. A ITEN está numa fase de for-
te investimento em duas áreas estraté-
gicas: internacional e inovação”, frisa o 
CEO João Pinto e Sousa. 

O Roadshow de (Re)Investimento, 
que arrancou na Região Norte, já 
passou por Leiria, Porto, Braga, San-
tarém e Lisboa e vai continuar a per-
correr algumas dezenas de empresas 
de diversos setores de atividade um 
pouco por todo o país durante os 
próximos meses. 
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Programa INOV 
Contacto da AICEP - 
edição de 2016/2017 
O INOV Contacto é um programa de 

estágios internacionais gerido pela 

AICEP e cofinanciado pelo POISE – 

Programa Operacional de Integração 

Social e Emprego, Portugal 2020 e 

União Europeia, Fundo Social Euro-

peu, Iniciativa Emprego Jovem.

As inscrições para a 21ª edição des-

te programa estão abertas, para os 

jovens licenciados, até às 15h00 do 

dia 15 de setembro de 2016 e, para 

as entidades de acolhimento, prolon-

gam-se até ao dia 30 do mesmo mês. 

As candidaturas são feitas exclusiva-

mente on-line em: 

www.inovcontacto.pt

Fórum Mundial  
de Investimento 2016
O presidente da AICEP, Miguel Fras-

quilho, foi um dos oradores convi-

dados do World Investment Forum 

2016, organizado pela Conferência 

sobre Comércio e Desenvolvimento 

das Nações Unidas (UNCTAD), realiza-

da em Nairóbi, no Quénia. 

O tema desta Conferência foi a “Pro-

moção de Investimento para a con-

cretização dos Objetivos do Milénio 

da ONU (SDGs)”. Estiveram presentes 

presidentes de agências congéneres 

da AICEP, altos executivos do sector 

privado e decisores políticos de topo.

Programa “Seeds for 
the Future”
Miguel Frasquilho, presidente da AI-
CEP, esteve na China para participar 
na cerimónia de encerramento do 
Programa “Seeds for the Future” que 
seleciona estudantes dos cursos de 
Engenharia Eletrotécnica, Informática 
e de Comunicações em Portugal para 
uma experiência na sede da Huawei, 
em Shenzhen.

notícias 
AICEP

ABC Mercado Chile
A AICEP organizou o ABC Mercado Chi-
le, em Lisboa e no Porto, com a presen-
ça do delegado da Agência em Santiago 
do Chile, Jorge Salvador. Foi apresenta-
do o mercado chileno numa perspetiva 
multissetorial, as estratégias de aborda-
gem mais adequadas para ter sucesso 
no mercado e os setores de maior opor-
tunidade para as empresas portuguesas. 
As oportunidades de negócio no Chile 
estão a crescer, potenciadas pelo Progra-
ma Start-Up Chile e pelo amplo elenco 

http://www.inovcontacto.pt/
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de acordos de comércio livre e associa-
ção económica, e de acordos para elimi-
nar a dupla tributação (ADT), nomeada-
mente com Portugal e Brasil.

EM FOCO Chile - 
Materiais  
de Construção
A AICEP organizou, no Porto, a ação 
EM FOCO dedicada ao setor dos Ma-
teriais de Construção no Chile e con-
tou com o patrocínio do Millennium 
bcp. Na sessão participaram o diretor 
da AICEP em Santiago do Chile, Jorge 
Salvador, e o especialista chileno Artu-
ro Quiroz, diretor-geral da Komercio y 
Konstrucción, Ltda., que deu a conhe-
cer as oportunidades de negócio que 
se colocam às empresas portuguesas 
no mercado chileno neste setor, de-
talhando os fatores críticos para uma 
estratégia de negócio bem-sucedida.

Reabilitação e extensão 
da rede ferroviária  
na Argentina
A AICEP e a argentina ADIF - Adminis-
tracion de Infraestruturas Ferroviarias 
Sociedade del Estado organizaram em 
Lisboa o Seminário “Reabilitação e Ex-
tensão da Rede Ferroviária na Argenti-
na”, em que participaram cerca de 20 
entidades portuguesas. O presidente da 
ADIF, Guillermo Fiad, apresentou o mer-
cado argentino e falou sobre o Plano de 
Desenvolvimento da Rede Ferroviária na 
Argentina, com especial incidência na 
reabilitação e extensão da rede.

Fórum empresarial 
Portugal-Rússia
A AICEP, em colaboração com a Embai-
xada da Federação da Rússia em Por-
tugal, organizou, em Lisboa, o Fórum 
Empresarial Portugal-Rússia à margem 
da Comissão Mista Portugal-Rússia. O 
Fórum teve como objetivo aproveitar 
a presença em Lisboa de representan-
tes de relevantes organismos russos na 
área económica em virtude da realiza-
ção da Comissão Mista entre ambos os 
países, para dar a conhecer a atual si-
tuação económica da Rússia e as opor-
tunidades de negócio existentes para 
as empresas portuguesas, promovendo 
ainda o contacto direto entre empresá-
rios russos e portugueses. 

Oportunidades  
de negócios nos 
mercados lusófonos
Com o apoio da AICEP, a Câmara Agrí-
cola Lusófona percorreu seis cidades 
de Portugal, em parceria com diversas 
associações empresariais, a fim de pro-
mover a criação de parcerias comerciais 
nos mercados lusófonos. Esta iniciativa, 
que decorreu no âmbito do Programa 
de Internacionalização do Setor Agro-
negócio para a CPLP, comparticipada 
pelo Programa Portugal 2020, preten-
deu impulsionar as relações comerciais 
nos mercados lusófonos por parte das 
empresas deste setor. 

Expectativas  
de exportação  
e investimento
A AICEP e o GPEARI - Gabinete de Pla-
neamento, Estratégia, Avaliação e Rela-
ções Internacionais realizaram a 2.ª edi-
ção do Questionário sobre Expectativas 
de Exportação e Investimento, tendo 
em conta a relevância da atividade das 
empresas exportadoras para a evolução 
do comércio externo de Portugal, com 
o objetivo de efetuar um acompanha-
mento adequado do desempenho, 

expectativas e dificuldades destas enti-
dades. Foi elaborada uma análise que 
permite aferir o comportamento espe-
rado das exportações e identificar os 
obstáculos que as empresas ligadas ao 
setor exportador enfrentam no acesso 
ao mercado externo, bem como reco-
nhecer as suas intenções de investimen-
to e de criação de emprego.

Seminário 
“Mecanismos  
de Financiamento  
para o Setor Privado
A delegação da AICEP na Guiné-Bissau 
realizou o seminário “Mecanismos de 
financiamento para o setor privado”. 
Este seminário teve como objetivos 
principais dar a conhecer aos empre-
sários presentes os diversos mecanis-
mos de financiamento, os projetos 
em desenvolvimento e em vias de im-
plementação neste país. Colocou em 
contacto os empresários já presentes 
ou interessados na Guiné-Bissau com 
representantes do Banco Mundial, 
BOAD - Banque Ouest Africaine de 
Développement BAD - Banco Africano 
de Desenvolvimento, BAO - Banco da 
África Ocidental e da União Europeia.

Mostras promocionais 
na Colômbia
A delegação da AICEP em Bogotá or-
ganizou duas mostras promocionais: 
uma da fileira casa, a “Hogar – Ten-
dências de Portugal”, e outra do setor 
agroalimentar, “Sabores de Portugal”. 
Nestas mostras estiveram presentes 
as empresas Vista Alegre, Bordalo Pi-
nheiro, Atlantis, Castellbel, Silampos, 
Lasa, Herdmar, Delta Q, Nova Delta, 
Sumol+Compal, Chocolates Imperial, 
Queijo Saloio, Cerealis, Constantinos, 
Quinta do Vallado, Provam, Vinhos 
Campelo, Panidor, Cister, Quinta de 
São Sebastião, e Mina Velha. Em pa-
ralelo decorreu o 1º Festival Gastro-
nómico na Casa da Cultura Colombo 
Portuguesa e o 2º Festival do Fado.

NOTÍCIAS AICEP

http://www.portugalglobal.pt/PT/Acoes/EmFoco/Documents/CV_Arturo-Quiroz-Riumalló.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Acoes/EmFoco/Documents/CV_Arturo-Quiroz-Riumalló.pdf
http://www.adifse.com.ar/index.php
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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 nº8958

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
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Uruguai 

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

Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname

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

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
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 
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 -2.215 1.150 3.365 -64 -209

Passivo -1.207 -11.044 -2.065 2.788 4.853 430 627

Saldo 1.926 4.568 -150 -1.638 -1.488 -494 -836

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 7.364 4.267 207 1.243 1.036 -2 -487

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.438 -301 358 2.882 2.524 492 349

Saldo 1.926 4.568 -150 -1.638 -1.488 -494 -836

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 68.606 71.860 78.726 80.320 81.054 0,9%

Stock Passivo 112.297 118.684 126.622 126.848 130.003 2,5%

Stock IDPE 43.146 43.542 50.051 58.386 58.984 1,0%

Stock IDE 86.837 90.366 97.947 104.914 107.933 2,9%

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

Títulos de participação no capital -567 418 985

     De investidores diretos em empresas de investimento direto -598 420 1.018

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 24 -1 -25

     Entre empresas irmãs 8 -1 -9

Instrumentos de dívida -1.648 732 2.380

     De investidores diretos em empresas de investimento direto -2.630 366 2.996

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 158 -374 -531

     Entre empresas irmãs 824 740 -85

Títulos de participação no capital 1.032 1.368 336

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 1.018 1.343 325

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 0 4 4

     Entre empresas irmãs 14 21 7

Instrumentos de dívida -3.097 1.420 4.517

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 163 1.349 1.186

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -2.890 -269 2.621

     Entre empresas irmãs -370 341 710

Países Baixos 451 3.372

Alemanha 198 96

Brasil 169 71

Bélgica 159 104

Luxemburgo 97 261

União Europeia 28 1.017 3.337

Extra UE28 133 28

Luxemburgo 820 707

Espanha 682 507

Brasil 267 240

Bélgica 195 -310

Reino Unido 170 194

União Europeia 28 1.976 4.449

Extra UE28 812 403

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/mai

2016 
jan/mai

vh meur 
16/15 jan/mai

vh meur 16/15 
mai/mai

vc meur 16/16 
mai/abr

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL 2015 jan/dez vh meur 15/14 
jan/dez 2015 jan/mai 2016 jan/mai vh meur 16/15 

jan/mai
vh meur 16/15 

mai/mai
vc meur 16/16 

mai/abr

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)                                        2012 dez 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 mar tvh 16/15 
mar/dez

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

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

PASSIVO 2016 jan/mai vh meur 16/15  
jan/maiATIVO 2016 jan/mai vh meur 16/15  

jan/mai



ESTATÍSTICAS Portugalglobal nº8960

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 49.870 3,8% 20.677 20.334 -1,7% -0,7% 1,8%

Exportações bens UE 36.293 6,6% 15.134 15.697 3,7% 2,7% -0,3%

Exportações bens Extra UE 13.577 -3,1% 5.543 4.638 -16,3% -10,1% 9,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 25.073 6,6% 9.192 9.246 0,6% 8,6% 14,2%

Exportações serviços UE 17.238 8,0% 6.054 6.506 7,5% 17,9% 17,0%

Exportações serviços extra UE 7.835 3,8% 3.138 2.740 -12,7% -10,4% 7,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 72,8% -- 73,2% 77,2% -- -- --

Exportações bens Extra UE 27,2% -- 26,8% 22,8% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 68,8% -- 65,9% 70,4% -- -- --

Exportações serviços extra UE 31,2% -- 34,1% 29,6% -- -- --

Unidade: % do total

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

2016  
jan/mai

tvh 16/15 
jan/mai

tvh 16/15 
mai/mai

tvc 16/16 
mai/abr

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

2016  
jan/mai

tvh 16/15 
jan/mai

tvh 16/15 
mai/mai

tvc 16/16 
mai/abr

Espanha 26,7% 4,3%

França 13,2% 6,3%

Alemanha 12,1% -2,8%

Reino Unido 7,3% 8,4%

EUA 4,5% -9,8%

Países Baixos 3,8% -4,8%

Itália 3,5% 7,0%

Máquinas, Aparelhos 15,3% 2,9%

Veículos e Outro Material de Transporte 12,1% -1,7%

Plásticos, Borracha 7,8% 5,2%

Metais Comuns 7,5% -9,6%

Vestuário 6,3% 8,3%

Espanha 221 1,1

França 159 0,8

Reino Unido 114 0,6

Gibraltar -86 -0,4

EUA -99 -0,5

China -117 -0,6

Angola -404 -2,0

Vestuário 98 0,5

Máquinas, Aparelhos 88 0,4

Plásticos, Borracha 79 0,4

Metais Comuns -162 -0,8

Combustíveis Minerais -543 -2,6

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

Export. Bens - Produtos 2016 (jan/mai) % 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 60.242 2,0% 24.811 24.417 -1,6% -3,6% 5,8%

Importações bens UE 46.083 4,4% 18.927 19.134 1,1% 2,5% 2,0%

Importações bens Extra UE 14.159 -4,9% 5.884 5.282 -11,4% -20,0% 21,0%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 12.795 6,1% 5.178 5.218 0,8% 0,6% 5,1%

Importações serviços UE 8.565 7,2% 3.448 3.578 3,8% 4,4% 0,6%

Importações serviços extra UE 4.230 3,9% 1.730 1.641 -5,2% -6,4% 15,8%

Unidade: Milhões de euros

INE INE junho 16 maio 16 junho 16 junho 16 abril 16

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

Exportações Bens e Serviços 3,9 5,2 2,9 : 3,4 4,1 : 5,1 2,8 : 3,8 1,6 : 4,7 4,3 : 4,9

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,5% -- 76,3% 78,4% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,5% -- 23,7% 21,6% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 66,9% -- 66,6% 68,6% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,1% -- 33,4% 31,4% -- -- --

Unidade: % do total

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

2016  
jan/mai

tvh 16/15 
jan/mai

tvh 16/15 
mai/mai

tvc 16/16 
mai/abr

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

2016  
jan/mai

tvh 16/15 
jan/mai

tvh 16/15 
mai/mai

tvc 16/16 
mai/abr

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

Espanha 32,6% 0,7%

Alemanha 13,8% 5,0%

França 8,1% 6,5%

Itália 5,6% 1,7%

Países Baixos 5,1% 0,3%

Reino Unido 3,2% -6,8%

China 3,0% 4,7%

Máquinas, Aparelhos 16,1% 5,0%

Veículos e Outro Material de Transporte 15,0% 17,1%

Químicos 11,1% -1,9%

Agrícolas 10,9% 0,0%

Combustíveis Minerais 8,5% -39,8%

Brasil 194 0,8

Alemanha 159 0,6

Irlanda -131 -0,5

Arábia Saudita -148 -0,6

Rep. Congo -178 -0,7

Cazaquistão -192 -0,8

Angola -227 -0,9

Veículos, Out. Mat. Transporte 533 2,1

Máquinas, Aparelhos 188 0,8

Plásticos, Borracha 96 0,4

Metais Comuns -172 -0,7

Combustíveis Minerais -1.375 -5,5

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

Import. Bens - Produtos 2016 (jan/mai) % 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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BOOKMARKS Portugalglobal nº8964

A obra “Atração, Seleção e Inte-
gração de Talentos” é um manual 
prático detalhado com respostas 
aos atuais requisitos para um re-
crutamento de sucesso. Com um 
mercado de trabalho cada vez 
mais exigente, é fundamental 
demonstrar que a flexibilidade, a 
polivalência e o valor pessoal são 
uma verdadeira mais-valia.
Com exemplos práticos e ilustra-
dos, este livro engloba no seu con-
teúdo uma nova realidade que se 
vive ao nível das exigências de per-
fil dos candidatos e que são cru-
ciais, na medida em que preten-
dem dar respostas aos complexos 
desafios com que as empresas se 
confrontam diariamente.

Os principais conteúdos desta 
obra são:

•  A importância das Pessoas nas 
Organizações;

•  A Atração e Retenção de Talentos; 

•  O Recrutamento e Seleção de 

Talentos;  

•  O Perfil Profissional dos Talentos;

•  O Processo de Recrutamento e 

Seleção por Pesquisa Direta; 

•  O Processo de Recrutamento e 

Seleção Tradicional;

•  O Acolhimento e Integração de 

Talentos.

Destinado essencialmente a con-

sultores, formadores, professores 

e alunos de todas as áreas de ges-

tão, e ainda, aos responsáveis de 

organizações que direta ou indi-

retamente lidam com a gestão de 

pessoas, o principal objetivo deste 

livro é ajudar e orientar as empre-

sas nos seus processos de seleção 

e recrutamento, permitindo que 

se destaquem no mercado como 

employer branding.

Com uma abordagem prática 
e inovadora, o livro “Liderança 
Inteligente – Criar a paixão pela 
Mudança” permite o desenvolvi-
mento das capacidades de lide-
rança e ensina a tirar partido da 
mudança de forma eficaz, atra-
vés da apresentação de casos de 
liderança de sucesso, resultantes 
de 25 entrevistas realizadas a lí-
deres reconhecidos. 
A obra aborda, de forma acessí-
vel, as tendências dominantes do 
desempenho eficaz da gestão. Se 
para muitos a mudança é vista 
como uma ameaça, para outros 
representa um desafio e uma 
oportunidade de futuro. 
Saber liderar eficazmente em 

tempos de mudança resulta da 

experiência de vida e do desen-

volvimento de competências ade-

quadas para motivar e conquistar 

o empenho e compromisso de to-

dos os colaboradores, não sendo 

apenas uma capacidade.

Dirigida a estudantes universitá-

rios, gestores e a todos os inte-

ressados na ciência da liderança, 

esta obra explica quais são os 

fatores-chave para uma lide-

rança de sucesso e aborda os 

conceitos de delegação de po-

der (empowerment), coaching, 

responsabilização, comunicação 

eficaz, níveis de liderança e ava-

liação da liderança.
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PERTO DE SI 
PARA O LEVAR MAIS LONGE
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