
Portugalglobal
Nº92 | novembro 2016
www.portugalglobal.pt

ROADSHOW 
PORTUGAL GLOBAL

ENTREVISTA //  ANTÓNIO MIRA - DIRETOR DA SIEMENS PORTUGAL

MERCADOS // XANGAI

EMPRESAS // LISBON TEA E POLISPORT



http://www.globalparques.pt
http://www.portodesetubal.pt


sumário
Portugalglobal nº92
novembro 2016

6

16

24

38

Destaque [6]
Roadshow Portugal Global encerra em Leiria. O balanço 
de uma ação de proximidade às empresas que levou a 
AICEP, durante dois anos, a 16 cidades do país.

Entrevista [16]
António Mira, diretor das Divisões da Indústria  
da Siemens Portugal.

Mercados [24]
Xangai.
Testemunho da empresa Gallo.

Empresas [38]
Lisbon Tea e Polisport.

Informação AICEP [43]
Factos & Tendências, pela Direção de Informação  
da AICEP.

Web Summit [44]
A reportagem do evento de tecnologia, inovação  
e empreendedorismo que reuniu em Lisboa mais 
de 53 mil pessoas de 170 países.

Notícias AICEP [48]

Análise de risco por país – COSEC [50]
Veja também a tabela classificativa de países.

Estatísticas [53]
Investimento e comércio externo.

AICEP Rede Externa [56]  

Bookmarks [58]



EDITORIAL Portugalglobal nº924

O Roadshow Portugal Global, a Iniciativa In-
dústria 4.0 e o mercado de Xangai são os 
principais temas abordados na revista da  
AICEP deste mês.

Relativamente ao Roadshow, entre 2014 e 
2016 e numa ação de proximidade da Agência 
ao tecido empresarial português, estivemos em 
16 cidades do país e, nas 18 sessões realizadas, 
contámos com a presença de mais de 2.000 
empresas e promovemos mais de mil reuniões 
entre empresários e outras 250 com os espe-
cialistas da AICEP dos 19 mercados abordados. 
Quisemos ser mais ambiciosos e ir às várias re-
giões do país com um conjunto de ações que 
servissem os interesses das empresas que, em 
toda a parte, se esforçam para gerar riqueza, 
garantir postos de trabalho e aumentar as suas 
vendas internacionais. De Norte a Sul do país, 
reunimos com os empresários locais, trocámos 
experiências, convidámos oradores, aconselhá-
mos como melhor soubemos. E tudo isto para 
que as empresas portuguesas possam olhar 
para os mercados externos como uma oportu-
nidade de crescimento para os seus negócios. 

Aplicar as principais inovações tecnológicas 
das áreas da automação, controle e tecnolo-

gia da informação aos processos industriais é 

o papel da Indústria 4.0, ou quarta Revolução 

Industrial. Lançada recentemente em Portu-

gal, a iniciativa Indústria 4.0 tem como prin-

cipal objetivo ajudar a definir uma estratégia 

para revitalizar o setor da indústria nacional. 

E é sobre o futuro desta indústria no nosso 

país que o diretor das Divisões da Indústria 

da Siemens Portugal nos fala em entrevista. 

António Mira acredita que o futuro desta in-

dústria é muito promissor, tendo em conta o 

consenso que tem sido criado em torno desta 

temática e o número de entidades que tem 

sido possível mobilizar e que estão empenha-

das em tornar esta nova era um sucesso.

Por último, Xangai. Uma das maiores cidades 

do mundo, a mais populosa da China e, atual-

mente, um dos principais centros financeiros 

mundiais, é um mercado ao qual devemos 

estar atentos e onde já se encontram presen-

tes várias empresas nacionais, como é o caso 

da Gallo Worldwide que aqui nos deixa o seu 

testemunho, de grande utilidade para poten-

ciais interessados em investir nesta região.

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

AICEP mais perto das empresas
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Seja qual for a área ou a dimensão da sua empresa, a gestão faz-se a 
cada minuto do dia. E todos contam para o seu sucesso. Por isso o 
NOVO BANCO desenvolveu soluções de tesouraria que vão tornar os 
seus dias mais produtivos. 

• Conta Corrente
• Factoring
• NB Express Bill
• Gestão de Pagamento a Fornecedores

E muitas outras soluções que vão tornar os seus dias úteis em dias ainda 
mais úteis. E que ajudam a fazer do NOVO BANCO, um banco de 
referência para as empresas portuguesas. 

Fale com o seu gestor NOVO BANCO
ou vá a novobanco.pt/empresas

Soluções 
de tesouraria 
para tornar 
os dias úteis,
mais úteis.

http://www.novobanco.pt/empresas
http://www.novobanco.pt/empresas
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ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL
AICEP mais perto das empresas

Ao longo de mais de dois anos (2014-2016), o Roadshow Portugal Global, 
promovido, organizado e desenvolvido pela AICEP, percorreu 16 cidades 

do país, numa iniciativa de aproximação da Agência ao tecido empresarial 
português e às suas regiões, visando incentivar a exportação e promover a 

internacionalização destas empresas.

Nas 18 sessões realizadas participaram mais de 2.000 empresas e foram realizadas 
1.060 reuniões entre empresas (B2B) e 250 encontros com os especialistas da AICEP 

dos 19 mercados abordados.

O Roadshow Portugal Global teve a 
sua última sessão de 2016 este mês 
de novembro, em Leiria, cidade onde, 
em 2014, arrancou esta iniciativa da 
AICEP, desenvolvida no quadro das 
ações de capacitação e de apoio às 
empresas realizadas pela Agência.

O Roadshow surgiu com o objetivo de 
dar maior expressão e visibilidade ao 
desígnio nacional de aumentar as ex-
portações e a internacionalização da 
economia portuguesa, contando para 
tal com o contributo das empresas, 
das associações empresariais e das re-

giões que foram palco desta iniciativa, 
como relata Pedro Ortigão Correia, 
administrador da AICEP, que acompa-
nhou de perto esta ação. Tratou-se, si-
multaneamente, de uma iniciativa que 
promoveu a aproximação da AICEP – 
enquanto Agência pública que tem 
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por missão fomentar o aumento das 
exportações nacionais e o investimen-
to – ao tecido empresarial português, 
maioritariamente constituído por pe-
quenas e médias empresas (PME).

Esta ação destinou-se, essencialmen-
te, às PME exportadoras, efetivas ou 
potenciais, numa análise aos merca-
dos na perspetiva de consolidação ou 
da expansão dos seus negócios, mas 
também às empresas que quiseram 
conhecer melhor as temáticas da ex-
portação e da internacionalização.

Como afirma o presidente da AICEP, 
Miguel Frasquilho: “Quisemos ser 
mais ambiciosos e ir às várias regiões 
do país com um conjunto de ações 
que servissem os interesses das em-
presas que, em toda a parte, se es-
forçam para gerar riqueza, garantir 
postos de trabalho e aumentar as suas 
vendas internacionais”.

Ortigão Correia reforça esta ideia refe-
rindo que “Unir descentralizando é 

Leiria

Lisboa

Santarém

Setúbal Évora

Coimbra

Aveiro

Porto

Braga

Guimarães

Viana do Castelo
Bragança

Viseu
Guarda

Ponta 
Delgada

Faro

CIDADES
DO ROADSHOW

VISITA À SUMOL+COMPAL, UNIDADE DE VILA FLOR - BRAGANÇA WALTHER VAN AMSTEL DA CITY LOGISTIC UNIVERSITY OF AMSTERDAM (SANTARÉM)

SEMINÁRIO DO ROADSHOW EM GUIMARÃES VISITA À QUEIJARIA DA SOALHEIRA - CASTELO BRANCO
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um conceito central e um objetivo que 
nos move nesta iniciativa, com o qual 
esperamos mobilizar mais empresas 
portuguesas para a atividade expor-
tadora e para a internacionalização”.

A primeira edição do Roadshow (2014-
2015) decorreu nas 12 cidades onde se 
encontram as lojas de exportação da 
AICEP, potenciando o trabalho por elas 
desenvolvido: Leiria, Braga, Coimbra, 
Guarda, Aveiro, Viseu, Bragança, Pon-
ta Delgada, Faro, Évora, Lisboa e Porto. 
Para cada sessão foram selecionados 
mercados e setores tendo em conta as 
características do tecido empresarial de 
cada região, contando com a presença 
dos diretores da AICEP nos mercados 
em causa e de outros oradores, cujos 

ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL – 2014-2016
2014-15

Cidade Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática

Leiria Japão Fileira Casa Polónia Agroalimentar

Braga França Moda Moçambique
Construção e

Materiais de construção

Coimbra EUA Saúde Espanha TICE

Guarda França Multissetorial

Aveiro Reino Unido Fileira Casa Senegal Construção e obras públicas, 
ambiente e energia

Viseu Hungria Multissetorial Moçambique Multissetorial

Bragança Espanha Multissetorial

Ponta Delgada Canadá Multissetorial

Faro Alemanha Multissetorial

Évora Holanda Multissetorial Países do Golfo  
(Arábia Saudita, EAU e Qatar) Multissetorial

Lisboa Reino Unido TICE Brasil TICE EUA TICE

Porto BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China) Multissetorial

VISITA À INDASA - AVEIRO
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contributos visaram apoiar e ajudar as 
empresas participantes nos seus pro-
cessos de internacionalização. Em cada 
sessão decorreu também uma mesa-re-
donda com a participação de empresas 
que deram o seu testemunho, num 
debate moderado por um jornalista do 
Jornal de Negócios, parceiro da AICEP 
nesta iniciativa desde a primeira hora. 
Responsáveis de mais de 70 empresas 
das várias regiões partilharam as suas 
experiências de internacionalização 
nos mercados selecionados, insights 
setoriais e estratégias de cooperação 
e coopetição, proporcionando, assim, 
maior conhecimento no meio empre-
sarial, concorrendo para o aumento 
das exportações e da competitividade 
da economia.

O êxito desta iniciativa – é de sublinhar 
que a avaliação média dos seminários 
pelos participantes foi de 87 numa esca-
la de 100 – motivou a sua continuação 
em 2016. Nesta edição, a AICEP levou 
às regiões novas propostas de valor para 
o reforço da internacionalização. Orado-
res internacionais vieram falar de casos 
de referência na criação de clusters em 
áreas como a Economia do Mar e a Lo-
gística, sobre temáticas com impacto em 
indústrias tradicionais – o design aplica-
do à indústria têxtil e o seu valor econó-
mico – e sobre novos setores da econo-
mia, nomeadamente a Indústria 4.0. 

Este ciclo de conferências teve como 
tema central a cooperação e coope-
tição como chave para o sucesso nos 

mercados externos, aumentando o po-
tencial de exportação e tornando a in-
ternacionalização acessível a empresas 
de menor dimensão e com menores 
recursos. A edição deste ano arrancou 
em março, em Setúbal, seguindo-se 
Santarém, Guimarães, Viana do Caste-
lo, Aveiro e, agora, Leiria.

De referir que, no final de cada sessão, 
as empresas puderam reunir-se com os 
responsáveis da AICEP nos mercados e 
também realizar reuniões de B2B. Houve 
também lugar para a realização de semi-
nários temáticos igualmente destinados 
às empresas participantes.

“De Bragança a Faro, reunimos com 
os empresários locais, trocámos expe-

2014-15
Cidade Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática

Leiria Japão Fileira Casa Polónia Agroalimentar

Braga França Moda Moçambique
Construção e

Materiais de construção

Coimbra EUA Saúde Espanha TICE

Guarda França Multissetorial

Aveiro Reino Unido Fileira Casa Senegal Construção e obras públicas, 
ambiente e energia

Viseu Hungria Multissetorial Moçambique Multissetorial

Bragança Espanha Multissetorial

Ponta Delgada Canadá Multissetorial

Faro Alemanha Multissetorial

Évora Holanda Multissetorial Países do Golfo  
(Arábia Saudita, EAU e Qatar) Multissetorial

Lisboa Reino Unido TICE Brasil TICE EUA TICE

Porto BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China) Multissetorial
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riências, convidámos oradores, acon-
selhámos como melhor soubemos. E 
tudo isto para que as empresas portu-
guesas possam olhar para os merca-
dos externos como uma oportunidade 
de crescimento para os seus negócios. 
Ganham as empresas portuguesas, 
ganha a nossa economia”, acrescenta 
Miguel Frasquilho. 

Paralelamente ao Roadshow, respon-
sáveis da AICEP visitaram empresas 
exportadoras das regiões onde se rea-
lizaram as várias sessões, num total de 
130, o que permitiu ter um contacto 

direto com a realidade e as estratégias 
dessas empresas.

O Roadshow Portugal Global contou 
com o patrocínio da Caixa Geral de 
Depósitos, do Montepio e do Millen-
nium bcp. Responsáveis destes bancos 
estiveram presentes em todas as ses-
sões do Roadshow para informarem 
as empresas dos apoios disponíveis à 
exportação, entre outros.

Mercados e setores
Em cada sessão do Roadshow procu-
rou-se abordar as oportunidades de 

2016
Cidade Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática

Setúbal França Economia do Mar

Santarém Holanda Agroalimentar

Guimarães Reino Unido Economia criativa

Viana do Castelo Espanha Cooperação Transfronteiriça

Aveiro Alemanha Indústria 4.0

Leiria EUA Cooperação e Coopetição  
/ Setores de alto valor acrescentado Irão

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado
Colômbia

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado
R. Unido

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado

negócio em um ou mais mercados 
externos, tradicionais ou de diversi-
ficação, que melhor correspondes-
sem à procura da oferta existente 
em casa região. A mesma fórmula 
aplicou-se à escolha do setor com 
maiores potencialidades para as 
empresas de cada região em cada 
mercado definido, sendo que em 
algumas regiões se optou por uma 
abordagem multissetorial.

Espanha, Reino Unido, França, Alema-
nha, Estados Unidos, Brasil e Holanda 
foram mercados abordados em mais 

VISITA À VIEIRA DE CASTRO - PORTO
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Mais informação sobre o Roadshow 
Portugal Global disponível em:
www.portugalglobal.pt/PT/RoadShow

ROADSHOW  
PORTUGAL GLOBAL

Os objetivos:
•  Aproximar a AICEP das regiões 

e das empresas.

•  Apresentar propostas de valor 
de internacionalização adap-
tadas às regiões.

• Incentivar as exportações.

Os números:
• 16 cidades
• 130 empresas visitadas
• 19 mercados
• 20 temáticas
• 2.000 participantes
• 1.060 reuniões de networking
•  71 oradores nacionais  

e estrangeiros
• 72 testemunhos de empresas
• 41 parceiros
• 3 patrocinadores

2016
Cidade Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática Mercado Temática

Setúbal França Economia do Mar

Santarém Holanda Agroalimentar

Guimarães Reino Unido Economia criativa

Viana do Castelo Espanha Cooperação Transfronteiriça

Aveiro Alemanha Indústria 4.0

Leiria EUA Cooperação e Coopetição  
/ Setores de alto valor acrescentado Irão

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado
Colômbia

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado
R. Unido

Cooperação e Coopetição 
/ Setores de alto valor 

acrescentado

do que uma sessão, mas houve tam-
bém espaço para se falar das poten-
cialidades existentes em países como 
o Japão, Polónia, Hungria, Canadá, 
Moçambique, Senegal, Irão, países do 
Golfo (Arábia Saudita, Emirados Ára-
bes Unido e Qatar) e Colômbia, bem 
como dos restantes membros dos 
chamados BRIC (Rússia, Índia e China, 
além do Brasil). 

No que respeita aos setores, houve abor-
dagens específicas ao agroalimentar, à 
construção e materiais de construção, à 
fileira casa, à moda, à cooperação trans-

fronteiriça (com o mercado espanhol), às 
TICE, à saúde, ao ambiente, à energia, 
à economia do mar, à logística, à eco-
nomia criativa, à Indústria 4.0 e a outros 
setores de alto valor acrescentado.

A edição de 2014-2015 contou com 
38 oradores convidados que falaram 
de diversas temáticas associadas ao 
desenvolvimento de negócios inter-
nacionais; em 2016, 33 especialistas 
nacionais e estrangeiros fizeram abor-
dagens de diversificação setorial com 
base em casos de sucesso em merca-
dos de referência. 

SEMINÁRIO DO ROADSHOW DE PONTA DELGADA

http://www.portugalglobal.pt/PT/RoadShow/
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A AICEP realizou, no dia 17 de novembro, nas instalações da NERLEI – Associação 
Empresarial da Região de Leiria, a última sessão do Roadshow Portugal Global.  

O tema em destaque foi a cooperação e coopetição entre as empresas portuguesas 
como chave para o sucesso nos mercados externos. 

ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL LEIRIA
COOPERAÇÃO PARA O SUCESSO  

NOS MERCADOS EXTERNOS

Na sessão de abertura, Jorge Santos, 
presidente da NERLEI, salientou a ati-
vidade que tem desenvolvido com a 
AICEP, nomeadamente ao nível das 
missões empresariais e participações 
em feiras. Por sua vez, Miguel Frasqui-
lho, presidente da AICEP, afirmou que 
o roadshow foi uma "iniciativa que só 
podemos catalogar como vencedora", 
que permitiu "aproximar mais a AICEP 
das empresas, partilhar conhecimento 
e ajudar os empresários nos processos 
de internacionalização".

O tema em destaque “Cooperação 
e Coopetição – chave para a com-
petitividade nos mercados externos” 
permite a criação de mais-valias nos 
processos de internacionalização e o 
aumento do potencial de exportação, 
tornando a internacionalização acessí-
vel a empresas de menor dimensão e 
com menos recursos. 

Na abordagem das redes de coopera-
ção, o processo de internacionalização 
é desenvolvido através das redes de 
relações, que são fundamentais para 
criar valor para os elementos da rede 
e ultrapassar barreiras de escala. Estas 
redes facilitam o acesso a novo conhe-
cimento, novos recursos, novos clien-
tes, novos mercados e novos parceiros, 
que muitas vezes só estão acessíveis a 
grandes empresas.

Esta temática deve ser incentivada, 
através da apresentação de casos de 
sucesso e metodologias para a sua im-
plementação. A estratégia de coopera-
ção e coopetição exige assim uma alte-
ração comportamental, possível a par-
tir da capacitação e do conhecimento. 

O orador internacional desta última ses-
são foi David E. Hawkins, especialista 
do Institute for Collaborative Working e 

docente do curso de Colaboração Em-
presarial da UNAVE - Associação para a 
Formação Profissional e Investigação da 
Universidade de Aveiro, que abordou 
a temática “Harnessing the Power of 
Collaboration to Enhance Competiti-
ve Edge”, destacando o modo como a 
cooperação pode gerar novas propostas 
de valor únicas ao combinar as capaci-
dades de duas ou mais empresas.

Num debate moderado por João Na-
zário, diretor do Jornal de Leiria, os 
representantes das empresas de Leiria, 
nomeadamente João Faustino da Ce-
famol, Jorge Periquito da Frubaça, Car-
la Moreira da Home Living Ceramics e 
António Poças da inCentea, partilha-
ram as suas experiências de sucesso 
na internacionalização através da coo-
peração, dando a conhecer diferentes 
formas de levar a cabo esta estratégia 
de abordagem aos mercados externos.
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Mercados em foco
Os mercados em análise foram a Colôm-
bia, os Estados Unidos da América (EUA), 
o Irão e o Reino Unido. Os diretores da 
AICEP nos mercados colombiano, norte-
-americano e iraniano, respetivamente 
Paulo Borges, Manuel Couto Miranda 
e Nuno Várzea, e ainda Miguel Fontou-
ra, especialista no mercado britânico, 
apresentaram as oportunidades para as 
empresas portuguesas que atuam em 
setores de alto valor acrescentado.

Com um mercado interno de cerca de 
48,9 milhões de habitantes, a Colômbia 
tem com Portugal uma excelente relação 
económica e diplomática. No período de 
2011 a 2015, as exportações de bens e 
serviços para este mercado cresceram a 
uma média de 34,4 por cento.

Os principais setores exportadores 
para este mercado são as máquinas e 
equipamentos, moldes, saúde, calça-
do, moda, materiais de construção e 
bens alimentares.

A dimensão do mercado dos EUA e 
as suas características têm desperta-
do interesse junto das empresas por-
tuguesas. Em 2015, as exportações 
portuguesas de bens aumentaram 
21,7 por cento face ao ano anterior, 
consolidando seis anos consecutivos 
de crescimento.

Os principais setores de oportunidade 
neste mercado para as empresas por-
tuguesas são: vestuário, têxtil, calçado, 
vinhos, biotecnologia, moldes, materiais 
de construção e produtos ecofriendly. 

O Irão é a segunda maior economia 
da região do Médio Oriente e Norte 
de África, a seguir à Arábia Saudita. 
Em 2015, as exportações portuguesas 
para este mercado aumentaram de 
7.030 milhares de euros para 19.744 
milhares de euros. 

As profundas mudanças que ocorrem 
nos dias de hoje projetam o Irão como 
um mercado com um grande poten-
cial de crescimento. Neste contexto, 
existem diversas oportunidades de ne-
gócio para as empresas dos seguintes 
setores: moldes, agroalimentar, máqui-
nas, equipamentos e automóveis.

O Reino Unido passou de quinto para 
quarto maior cliente de Portugal em 
2015, sendo um mercado incontorná-
vel na União Europeia e um mercado 
de validação para outros mercados em 
inúmeros setores de atividade. Assim, 
representa 6,7 por cento do total das 
exportações nacionais.

Um dos principais setores de oportu-
nidade neste mercado é a fileira casa, 
nomeadamente na área do mobiliário 
e do têxtil-lar. Este é, sem dúvida, um 

mercado incontornável e de grande 
oportunidade para um setor em que 
Portugal é muito competitivo.

Durante a tarde decorreu ainda um se-
minário dedicado à temática “Como 
Avaliar os Potenciais Parceiros e Risco 
Implicado”, onde Bruno Marques, es-
pecialista em gestão de informação, 
conhecimento, inovação e mudança 
e docente do curso de Colaboração 
Empresarial da UNAVE, demonstrou 
como as empresas devem fixar crité-
rios para selecionar e avaliar os seus 
parceiros de negócio. 

As empresas participantes tiveram 
também a oportunidade de realizar 
reuniões bilaterais com os diretores da 
AICEP nos mercados abordados.

No âmbito do Roadshow Portugal Glo-
bal, uma equipa da AICEP visitou, nos 
dias 15, 16 e 17 de novembro, as em-
presas: Ivo Cutelarias, Lustrarte, Tecfil, 
Tracto-Lena - Máquinas e Camiões, 
Geco, AESMOLDES, Plastimago, Alida-
ta e Roca.

O Roadshow Portugal Global, que 
terminou com esta sessão, foi uma 
iniciativa da AICEP com o objetivo de 
estimular a internacionalização das 
empresas portuguesas e potenciar o 
sucesso e a consolidação das mesmas 
nos mercados externos. 
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Ferramentas Google
na internacionalização

Plano de Marketing 
Internacional 

for mexport

Workshops sobre comé-
rcio electrónico

for mexport

MÓDULOS
  TEMÁTICOS 

Leading export
by Design

CAPACITAR AS EMPRESAS  
PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

Calendário para 2017

O Roadshow Portugal Global termina, mas a AICEP prossegue a sua missão de 
preparar as empresas portuguesas para a Internacionalização através de Ações de 

Capacitação com formação em mercados, setores e temáticas-chave.

A capacitação constitui um fator crítico de sucesso, em particular para as PME  
e para a internacionalização da economia portuguesa.
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No contexto da globalização e da pro-
gressiva ligação entre os vários merca-
dos, verifica-se uma tendência cres-
cente das empresas portuguesas para 
exportarem e para se internacionaliza-
rem, numa estratégia que decorre não 
só dos constrangimentos do mercado 
interno, mas também pela existência 
de mais oportunidades de expansão 
nos mercados externos.

O crescimento em mercados externos 
exige um planeamento antecipado e 
um processo de internacionalização  
bem preparado pela empresa, que são 
fundamentais para diminuir os riscos 
e aumentar as vantagens competiti-

vas. Esta é, aliás, a tónica presente em 
todas as ações de capacitação empre-
sarial levadas a cabo pela AICEP, quer 
por parte dos seus representantes nos 
mercados externos, quer pelas empre-
sas portuguesas que, nestas ações, 
dão testemunho dos seus processos 
de internacionalização.

Estas ações são concebidas por forma a 
dotar as empresas de know-how sobre 
oportunidades de negócio nos merca-
dos, envolvente macroeconómica, for-
mas de abordagem e funcionamento 
dos mesmos, como sejam as práticas 
bem-sucedidas de entrada, a consolida-
ção de quotas, o investimento em mer-

cados de diversificação e/ou tradicionais, 

bem como informação de natureza so-

cial e de cultura de negócios que possa 

determinar ou contribuir para o sucesso 

dos negócios internacionais. 

Consulte aqui o calendário* de ações 

previstas para 2017.

*Calendário sujeito a alterações.

Informação atualizada em:  

www.portugalglobal.pt/acoes

Proponha novos temas para Ações 

de Capacitação através do endereço: 

capacitacao@portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt/acoes
mailto:emailcapacitacao@portugalglobal.pt
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Diretor das Divisões da Indústria da Siemens Portugal

Lançada recentemente, a iniciativa Indústria 4.0 
tem como principal objetivo ajudar a definir uma 

estratégia para revitalizar o setor da indústria 
nacional. Com um valor global de 414 milhões 
de euros, suportados na totalidade por fundos 
comunitários, esta iniciativa pretende chegar a 

cerca de 9.000 empresas. 

A principal mudança que a Indústria 4.0 aporta 
para o setor industrial nacional é o facto de 
deixar de ser necessário uma indústria estar 

fisicamente instalada para perceber se conseguirá 
operar de uma forma eficiente e como serão os 

produtos que vai colocar no mercado.

Sobre o futuro desta indústria em Portugal, 
António Mira, diretor das Divisões da Indústria 
da Siemens Portugal, acredita que o mesmo é 

promissor, tendo em conta o consenso que tem 
sido criado em torno desta temática e o número 
de entidades que tem sido possível mobilizar e 

que estão empenhadas em tornar esta nova  
era um sucesso.

ANTÓNIO
MIRA

“A indústria 4.0”
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No que consiste e qual é o objetivo da 
iniciativa Indústria 4.0, lançada recentemente 
e da qual a Siemens Portugal faz parte?

A iniciativa Indústria 4.0 passou pela criação de 
grupos de trabalho, coordenados por um co-
mité estratégico, do qual fazemos parte, entre 
outras multinacionais, com o objetivo de ajudar 
a definir uma estratégia para revitalizar o setor 
da indústria nacional. Estamos a trabalhar des-
de abril de 2016, não só no comité estratégico, 
mas também em todos os grupos de trabalho 
dedicados aos importantes setores do retalho, 
turismo, automóvel, moldes e moda. Por es-
tratégia, falo na definição de prioridades e de 
medidas concretas que irão, certamente, ter um 
impacto muito positivo na economia portugue-
sa. Será necessário algum investimento, como é 
óbvio, mas existem fundos disponíveis. 

Esta iniciativa tem um valor global de 414 
milhões de euros, totalmente suportados por 
fundos comunitários, e pretende chegar a mais 
de 9.000 empresas. Muito em breve serão di-
vulgados os primeiros resultados deste impor-
tante exercício.

Qual é a estratégia de implementação da 
Indústria 4.0 na economia portuguesa?

Na visão da Siemens, a estratégia de implemen-
tação da Indústria 4.0 na economia portuguesa 
deve passar primeiramente pela aposta na for-
mação e requalificação dos recursos humanos. 
Uma aposta que deve começar na base. É fun-
damental entusiasmar os alunos do ensino bási-
co e secundário pelas áreas da engenharia e das 
tecnologias da informação explicando-lhe que, 
no futuro, terão emprego assegurado. Já os alu-
nos universitários e do técnico-profissional têm 
grandes vantagens competitivas no mercado de 
trabalho se começarem, desde cedo, a interagir 
com as soluções tecnológicas que vão encon-
trar, mais tarde, nas empresas. 

Estas são áreas particularmente queridas para 
a Siemens e para as quais temos desenvolvido 
vários projetos relevantes. Um deles é o Prémio 

Nova Geração, lançado em 2015, que desafia-
va os alunos do ensino universitário e técnico-
-profissional a desenvolver projetos que con-
tribuíssem para dinamizar a indústria nacional. 
Recebemos participações de grande qualidade. 
O sucesso foi tal que em breve vamos lançar 
uma nova edição desta competição nacional.

Além disto, é preciso acelerar o investimento e 
a adoção de soluções tecnológicas para o de-
senvolvimento de negócios, que vão permitir 
que a produção industrial se torne mais rápida, 
flexível e eficiente. Neste sentido, a Siemens 
está empenhada em apoiar os seus clientes, 
através de equipamentos, soluções e serviços 
de última geração, para que estes também 
possam beneficiar do potencial que a Indústria 
4.0 encerra. Em conjunto queremos impulsio-
nar a “empresa digital” – a empresa do futuro.

Quais são os principais desafios e oportuni-
dades da Indústria 4.0?

Neste momento estamos a presenciar um de-
senvolvimento holístico de máquinas e siste-
mas, o que exige uma evolução das compe-
tências humanas. Esse é um dos grandes de-
safios. Não obstante toda a autonomia dada 
ao processo de produção, é e será sempre o 
ser humano a definir as funções das máquinas, 
os ritmos de produção e a utilização eficiente 
dos recursos. Em Portugal existe, de facto, uma 
carência de recursos humanos com competên-
cias que permitam potenciar a transformação 
digital. Assim, ainda existe um longo caminho 
a percorrer nesta área. 

“Na visão da Siemens, a 
estratégia de implementação 
da Indústria 4.0 na economia 

portuguesa deve passar 
primeiramente pela aposta 

na formação e requalificação 
dos recursos humanos.”
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Outro setor que também poderá apresentar al-
guns desafios é o da segurança, daí a forte apos-
ta da Siemens Portugal na cibersegurança, como 
comprova o centro de competência que inaugu-
rámos já este ano em Alfragide, e que visa moni-
torizar e proteger instalações industriais. 

As oportunidades e as vantagens são imensas: 
redução dos custos, poupança de energia, au-
mento da segurança no trabalho, redução de 
erros na cadeia de produção, fim do desperdí-
cio, transparência nos negócios, aumento da 
qualidade de vida e a personalização, a uma 
escala sem precedentes.

Como podem as empresas portuguesas ini-
ciar o seu processo de “empresa digital”? 
Com que apoios podem contar?

A transformação digital na indústria tem dois 

níveis: as empresas têm de adaptar os seus 

próprios processos; e os fornecedores de solu-

ções, como a Siemens, têm de adaptar o seu 

portefólio às exigências da Indústria 4.0. 

Com a Digital Enterprise, a Siemens fez isso 

mesmo, passando a disponibilizar um porte-

fólio que apoia as empresas de todos os ta-

manhos e de diferentes indústrias a fazer a 

transição para esta nova era industrial. Neste 

âmbito, a Digital Enterprise engloba quatro 

elementos essenciais: software e automação 

industrial; comunicação industrial; serviços in-

dustriais e segurança industrial.

Quais são os principais setores em Portu-
gal que potenciam o crescimento da In-
dústria 4.0?
Existem vários setores que já estão bastante 

ativos nesta área. Em Portugal, a Siemens está 

já a trabalhar com os setores automóvel, far-

Com a nova era 4.0, quais são as principais 
mudanças para o setor industrial nacional?

Com a Indústria 4.0, e a junção perfeita que 

permite fazer entre o mundo real e o virtual, 

deixa de ser necessário uma indústria estar fisi-

camente instalada para perceber se conseguirá 

operar de uma forma eficiente e como serão os 

produtos que vai colocar no mercado. 

Cada processo poderá ser simulado e verifi-

cado virtualmente e só quando a versão final 

estiver pronta se dará início à produção físi-

ca, transferindo todo o software, parâmetros 

e matrizes numéricas para as máquinas que 

controlam a produção. Um exemplo fascinante 

do que as tecnologias de simulação permitem 

fazer é o do Mars Curiosity Rover – a aterra-

gem deste veículo em Marte foi testada 8.000 

vezes com o software PLM (Product Lifecycle 

Management) da Siemens antes de acontecer, 

na realidade, em agosto de 2012.

Outras mudanças são as que referi anterior-

mente. 

“É preciso acelerar o 
investimento e a adoção 
de soluções tecnológicas 

para o desenvolvimento de 
negócios, que vão permitir 

que a produção industrial se 
torne mais rápida, flexível  

e eficiente.”
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só celebrou cem anos de vida da marca, como 
também comemorou o melhor ano de sempre 
da sua história com as vendas deste modelo. 
Antes de ser produzido, foi feito um modelo 
virtual do Ghibli com o software PLM da Sie-
mens. Esta tecnologia permitiu à Fiat Chrysler 
reduzir os custos e o tempo de desenvolvimen-
to em cerca de 30 por cento.

Quais são os principais projetos que a Sie-
mens Portugal tem desenvolvido rumo à 
Indústria 4.0? 

O maior destaque vai, sem dúvida, para o Cen-
tro de Cibersegurança para a indústria que 
inaugurámos, recentemente, na presença do 
ministro da Economia, Manuel Caldeira Ca-
bral, e do secretário de Estado da Indústria, 
João Vasconcelos. 

O “Industrial Cyber Security Operation Center” 
tem a função de proteger as instalações indus-
triais, existindo apenas em três locais – Lisboa, 
Munique (Alemanha) e Ohio (EUA). Os espe-
cialistas de segurança industrial da Siemens, 
destacados nestes centros, monitorizam insta-
lações industriais em todo o mundo quanto a 

macêutico, alimentar e de bebidas, de maqui-
naria e ferramentas, químico e aeroportuário, 
entre outros. 

A Delta Cafés é um bom exemplo de uma 
empresa nacional que utiliza software da Sie-
mens. Esta marca, líder de mercado desde 
1994, utiliza o software PLM no seu núcleo 
de inovação (design e engenharia) para as 
máquinas de café. 

Para além de máquinas de café, este software 
de gestão do ciclo de vida do produto (PLM) 
da Siemens já foi utilizado, em Portugal, para 
desenvolver equipamentos tão diferentes 
como papeleiras, máquinas de cortar a relva 
ou um desfibrilhador. 

A um nível mais global, o setor automóvel é 
sem dúvida um dos mais dinâmicos. Sabemos 
isto porque mais de 80 por cento de todas as 
fábricas europeias de automóveis estão equi-
padas com tecnologia Siemens de automação 
e acionamentos. A Maserati, por exemplo, 
confiou no nosso software para produzir o 
modelo Ghibli. Em 2014, esta empresa não 
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“A transformação digital na 
indústria tem dois níveis: as 
empresas têm de adaptar os 
seus próprios processos; e os 

fornecedores de soluções, 
como a Siemens, têm de 

adaptar o seu portefólio às 
exigências da Indústria 4.0.”

ameaças cibernéticas, alertam as empresas em 
caso de incidentes de segurança e coordenam 
contramedidas proactivas.

Qual é o futuro da Indústria 4.0 em Portugal?

Acredito que é promissor tendo em conta o 
consenso que tem sido criado em torno desta 
temática, bem como do número de entidades 
que tem sido possível mobilizar e que estão 

empenhadas em fazer da Indústria 4.0 um su-
cesso em Portugal. 

Os incentivos à participação chegam-nos de 
todo o lado. Do estrangeiro, com a Comissão 
Europeia a coordenar iniciativas nacionais e re-
gionais que visam a digitalização da indústria 

e a investir 500 milhões de euros numa rede 
pan-europeia de polos de inovação digital, en-
tre muitas outras iniciativas. Do governo, com 
a criação da iniciativa Indústria 4.0 já mencio-
nada. Chegam-nos também da academia, que 
tem procurado disponibilizar uma oferta edu-
cativa ajustada àquelas que serão as necessida-
des do mercado de trabalho no futuro. 

Os incentivos chegam-nos ainda das empresas 
tecnológicas que, tal como a Siemens, estão 
empenhadas em apoiar os seus clientes para 
que também eles possam ser líderes desta 
revolução em Portugal. Se por um lado é im-
portante mostrar que os investimentos feitos 
nesta área têm retorno – com a Indústria 4.0 a 
produção industrial é mais rápida, mais flexível 
e mais eficiente – por outro, podem ajudá-los 
a manterem-se competitivos, face à concorrên-
cia nacional e internacional.

Portugal tem condições para assumir a 
liderança desta revolução industrial a nível 
mundial?

Considero que a junção dos esforços que 
menciono em cima colocam Portugal numa 
posição privilegiada para ocupar um lugar 
cimeiro nesta nova etapa em que entrou o 
setor industrial. 
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Em plena 4ª revolução industrial, os 
desenvolvimentos tecnológicos obser-
vados em inúmeras áreas, nomeada-
mente na nanotecnologia, na robótica 
e na inteligência artificial, têm-se am-
plificado uns aos outros promovendo 
a inter-conetividade e a integração 
destas tecnologias nos processos pro-
dutivos e empresariais, tornando-os 
mais eficientes e disponibilizando uma 
experiência de utilização inovadora 
aos consumidores. 

Ao contrário da anterior revolução 
industrial, assistimos agora a uma 
forte integração entre conectividade 
web, controlos digitais e ferramentas 
do mundo real. Sensores inteligentes 
embutidos em objetos, capazes de 
recolher e transmitir informação, vêm 
alterar profundamente a forma como 
trabalhamos, nos relacionamos, co-
municamos e aprendemos.

Esta disrupção tecnológica terá um pro-
fundo impacto no capital humano e no 
emprego, tal como podemos verificar 
no relatório The Future Of Jobs, emitido 
em 2016 pelo Fórum Económico Mun-
dial, o qual abrangeu 15 economias 
que representam cerca de 65 por cento 

força de trabalho a nível mundial e veio 
apresentar uma previsão de uma perda 
líquida de cerca de 5,1 milhões de pos-
tos de trabalho até 2020.

De entre as suas principais conclusões, 
salientamos as seguintes:

1.  A composição do mercado laboral 
vai alterar-se profundamente, com 
as funções mais tradicionais a cor-
rerem o risco de serem dizimadas e 
com um forte crescimento de áreas 
relacionadas com a computação, 
matemática e engenharia;

2.  Os gaps de género entre homens e 
mulheres vão ser agudizados dada 
a pouca presença de mulheres em 
profissões com elevada perspetiva 
de crescimento;

3.  As skills requeridas pelas organi-
zações vão sofrer uma profunda 
alteração dado que as tecnologias 
disruptivas (i.e. robotics e machine 
learning) estão a focar os colabo-
radores em tarefas que requerem 
skills core distintas.

Desde a 1ª revolução industrial que os 
empreendedores têm estado na linha 
da frente dos vários processos de trans-
formação contribuindo para a criação 
de emprego. Mas será que continuam 
a ser impulsionadores de emprego?

De acordo com um inquérito realiza-
do pela EY junto de 2.700 empreen-
dedores, praticamente seis em 10 in-
dicaram a sua intenção em aumentar 
a sua força de trabalho, tendo 85 por 
cento recrutado de acordo com o pla-
no. O referido estudo evidencia ainda 
que os empreendedores mais disrupti-
vos são aqueles que mais contribuem 

DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA E O SEU 
IMPACTO NO CAPITAL HUMANO

>  POR LUIS CORREIA, 
EY PORTUGAL

para o crescimento económico e para 
o emprego. O princípio de destruição 
criativa, formulado por Shumpeter, 
mantém-se atual!

Perante este contexto, torna-se eviden-
te que está em curso uma luta pelo ta-
lento, a qual será imperativa de vencer. 
Para isso, será fundamental que as or-
ganizações atuem em três áreas:

1.  Flexibilidade e agilidade. Conside-
rando que os millennials irão consti-
tuir 72 por cento da força de traba-
lho em 2025, a flexibilidade que eles 
tanto valorizam será fundamental 
para que as organizações consigam 
atrair e reter os seus talentos;

2.  “Intrapreendedorismo”. Dada a re-
lação direta entre empreendedoris-
mo, inovação e crescimento, as or-
ganizações que encorajem os seus 
colaboradores a serem empreende-
dores irão usufruir de uma inova-
ção endógena e de uma melhoria 
da eficiência dos seus processos;

3.  Propósito da organização. De acor-
do com um estudo elaborado pela 
EY em colaboração com a Harvard 
Business Review, a maioria dos 
executivos inquiridos revelou a 
convicção de que as organizações 
orientadas a um propósito são mais 
bem-sucedidas em entregar produ-
tos e serviços de elevada qualidade, 
de levar a cabo o seu processo de 
transformação e de reter os seus 
colaboradores e os seus clientes.

A disrupção tecnológica é um dos 
principais tópicos em discussão por 
todos os líderes a nível global. É uma 
questão crítica para o futuro de qual-
quer indústria. 
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A cidade mais populosa da China quer reforçar o seu posicionamento como 
centro financeiro internacional e impulsionar o desenvolvimento de uma zona 

franca aberta aos investidores estrangeiros, visando transformar-se numa área de 
inovação com influência global.

Principal porto marítimo da China, Xangai está também empenhada em 
aprofundar as reformas em curso no país para se transformar num hub de 

transporte global através do aumento da sua capacidade em todos os níveis, 
refletindo-se num maior volume de carga manipulada.

Para as empresas portuguesas apresentam-se várias oportunidades de negócio, 
nomeadamente em setores onde o governo chinês pretende incrementar a sua 

competitividade, como sejam: as energias renováveis, a engenharia biomédica e a 
indústria de dispositivos médicos, a indústria aeronáutica civil e militar, o setor do 
mar e dos transportes marítimos e as áreas da ciência e tecnologia onde Xangai se 

apresenta como um novo polo de I&D.

XANGAI
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Localizada no delta do rio de Yangtze, 
no leste da China, Xangai, tal como 
Pequim, Tianjin e Chongqing, é um 
território administrativo gerido direta-
mente pelo governo da República Po-
pular da China. Os principais distritos 
do município de Xangai são: Huan-
gpu, Xuhui, Changning, Jiang’an, Pu-
tuo, Hongkou, Yangpu, Baoshan, Mi-
nhang, Jiading, Pudong New District, 
Songjiang, Jinshan, Qingpu, Nanhui, 
Fengxian, Chongming. A língua oficial 
é o mandarim mas o dialeto mais co-
mummente falado é o xangainês.

A excecional localização geográfica 
de Xangai, com um importante porto, 
beneficiou o seu desenvolvimento e 
permitiu-lhe tornar-se uma platafor-
ma importante para o comércio inter-
nacional. Xangai também tira proveito 
do dinamismo do seu hinterland, que 
concentra cerca de um quarto do PIB 
da China e acolhe quase dois terços 
do fluxo de investimento estrangeiro 
direto (IDE) do país. 

A cidade tem uma área total de 
6.340,5 quilómetros quadrados (é 14 

XANGAI
MERCADO ABERTO A OLHAR  

PARA O FUTURO

> POR PEDRO AIRES DE ABREU, 
DELEGADO DA AICEP  
EM XANGAI

ça para 3.854 pessoas por quilómetro 
quadrado nas áreas urbanas. Alguns 
acreditam que a cidade atingiu a sua 
população máxima, mas projeções in-
dicam que Xangai terá uma população 
de mais de 50 milhões em 2050, o do-
bro da atual, devido à rápida urbaniza-
ção da região e ao forte crescimento 
económico. O governo municipal, no 
seu plano para 2016-2040, procura, 
porém, controlar este forte incremento 
demográfico protegendo a qualidade 
de vida dos habitantes da sua cidade. 

De acordo com um relatório do Shan-
ghai Statistics Bureau, o crescimento 
galopante dos últimos 20 anos sofreu 
uma desaceleração durante a crise 
mundial de 2008-2009, e também 
nos últimos anos devido a um con-
trolo mais apertado da migração para 
Xangai, por parte das autoridades, e 
à diminuição de projetos que neces-
sitem de um intenso trabalho braçal. 
Refira-se que cerca de 40 por cento 
da população atual é composta por 
migrantes que provêm de zonas ru-
rais, nomeadamente da vizinha pro-
víncia de Anhui.

“Enquanto o romance do início do século XX da cidade ainda alimenta a imaginação dos escritores, 
a vida contemporânea na cidade portuária em rápida mudança também inspira autores.”

Chitralekha Basu, jornalista sénior do China Daily de Hong Kong

vezes menor que Portugal), na sua 
maior parte é plana, à exceção de al-
gumas colinas na região do sudoeste, 
com uma extensa rede de rios, canais 
e lagos, num cenário perfeito para 
uma grande população. 

Conhecida como a “Pérola do Orien-
te”, Xangai tem uma população es-
timada em cerca de 24 milhões. A 
cidade, em termos de população, ocu-
pa o primeiro lugar no mundo, com 
uma densidade populacional média 
de 2.059 habitantes por quilómetro 
quadrado, embora esse número cres-

Xangai é uma das maiores cidades do mundo e a mais populosa da China, sendo 
atualmente um dos principais centros financeiros mundiais. Cidade em constante 
transformação, Xangai assiste também ao desenvolvimento de uma zona de livre 
comércio (FZT), ou zona franca, no âmbito de uma estratégia nacional que visa 
tornar esta região num centro de inovação com influência global, auxiliando na 

reestruturação da economia chinesa.
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A economia de Xangai
Tal como a demografia, a economia 
seguiu o mesmo curso de desace-
leração. No entanto, tal não parece 
preocupar o presidente no município 
de Xangai, Yang Xiong, que vem reite-
rando que a economia da cidade cres-
ceu 7 por cento em 2014 e que o go-
verno provincial está a dar prioridade 
ao desenvolvimento da “China (Shan-
ghai) Pilot Free Trade Zone - FTZ” e às 
reformas económicas e sociais. 

Xangai ocupou o 16º lugar no 20º 
Índice de Centros Financeiros Globais 
de setembro passado, tornando-se a 
principal cidade chinesa do ranking, 
demonstrando a sua crescente com-
petitividade no setor financeiro. 

A cidade está atualmente num pro-
cesso de transformação para se tor-
nar um centro financeiro global até 
2020. Existem cerca de 1.500 insti-
tuições financeiras em Xangai e a ci-
dade tem o maior volume comercial 
mundial de títulos no mercado de 
ações, a maior quantidade comercial 
do mundo em ouro spot, na Bolsa 
de Ouro de Xangai, e o quarto maior 
valor de ações a nível internacional.

O crescimento nos setores financeiro e 
do comércio eletrónico tem sido mui-
to rápido desde o início do ano, mo-
tivado principalmente pelas iniciativas 
de abertura económica promovidas 
pela Zona Franca de Xangai (FTZ). 

Além do setor financeiro, a logística 
e as indústrias criativas serão o enfo-

que do desenvolvimento de Xangai. 
Outros setores com maior relevo na 
cidade são o comércio e o imobiliá-
rio, incentivados pela presença de 
algumas das grandes empresas chine-
sas, muitas do setor privado, que se 
encontram sedeadas em Xangai, tais 
como o Baosteel Group, a SAIC Motor 
ou a Fosun, e os setores siderúrgico e 
automóvel. Este último tem um peso 
significativo com uma produção de 

2014 JAN-OUT 2015

Valor Taxa de 
crescimento Valor Taxa de 

crescimento

PIB (RMB bn) 2356,8 7,0 1786,3 6,8

PIB per capita 97370,0 6,0 - -

Comércio a retalho (RMB bn) 930,3 8,7 829,9 8,0

Exportações (US$ bn) 210,2 2,9 163,2 -5,2

Importações (US$ bn) 256,2 7,9 208,3 -1,1

IDE (US$ bn) 18,2 8,3 16,0 -2,3

DADOS ECONÓMICOS DO MUNICÍPIO DE XANGAI (2014) 

2,47 milhões de veículos em 2014, re-
presentando cerca de 16,4 por cento 
do output industrial do município. 

Xangai também é um dos principais 
produtores de etileno, plásticos, micro-
processadores e telemóveis, com um 
peso relativamente idêntico ao do se-
tor automóvel em termos de output in-
dustrial. Contudo, é de referir que o se-
tor secundário, que representava 64,7 
por cento do PIB em 1990, em 2014 
representou apenas 34,7 por cento.

É de salientar que Xangai se encontra 
num processo de reestruturação in-
dustrial, na última década, observan-
do-se uma diminuição das indústrias 
de baixo valor acrescentado (têxteis, 
equipamento pesado, entre outras) e 
um progresso importante no desen-
volvimento de indústrias de alta tecno-
logia, avançando já para o chamado 
“advanced manufacturing”.
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Xangai ocupa o 5º lugar no Índice de 
Competitividade do Conhecimento da 
Ásia e Pacífico deste ano, devido à sua 
capacidade de transformar a inovação 
em crescimento económico (Fórum de 
Inovação Pujiang, 2016). 

Startup em forte  
crescimento
É difícil descrever o ambiente start-
up de Xangai em poucas palavras, 
dada a sua elevada dimensão, diver-
sidade e constante mudança. Num 
mercado com a dimensão da China, 
onde existe uma concorrência feroz, 
uma abordagem neste setor impli-
cará avultados custos relacionados 
com o marketing, com a rede de 
fornecedores ou até mesmo com 
serviços relacionados com o atendi-
mento ao cliente. Importa também 
referir que, em países como a Chi-
na, a propriedade intelectual e a fal-
ta de mecanismos de proteção rela-
cionados com a mesma continua a 

ser uma das grandes preocupações 
para as empresas.

Mas mesmo quando a economia en-
frenta um arrefecimento, existem mu-
danças positivas que encorajam o apa-
recimento de startup e os empresários 
afirmam que o ambiente de negócios 
nunca foi melhor. Centenas de milha-
res de jovens chineses começaram as 
suas próprias empresas ou projetos nos 
últimos dois anos. Este dinamismo de-
ve-se também a reformas efetuadas no 
registo de empresas, nos requisitos de 
capital mínimo e nas inspeções anuais 
das empresas que foram substituídas 
por um sistema de relatórios. 

O governo chinês pretende impul-
sionar o empreendedorismo e a ino-
vação ativando centenas de milhares 
de células no mercado, numa ação 
que apoiou, em parte, a estabiliza-
ção macroeconómica. 

O número de novas empresas ilustra o 
vigor de uma cidade. No ano passado, 

instalaram-se cerca de 200.000 em-
presas em Xangai, mas nos primeiros 
meses deste ano número já tinha as-
cendido a 70.000, representando um 
aumento de 20 por cento em relação 
ao mesmo período do ano passado.

EMPRESAS  
PORTUGUESAS  
EM XANGAI

Relativamente às empresas portu-
guesas na área de jurisdição do Es-
critório da AICEP em Xangai, sur-
gem os seguintes investimentos: 

•  Representações próprias de em-
presas portuguesas exportadoras, 
como Iberomoldes, Filstone, Gra-
norte, Sogrape, Enoport, Gallo, 
Sumol + Compal, Delta Cafés e 
Critical Software, e exemplos de 
retalho próprio de mobiliário, cal-
çado, vestuário e têxtil-lar.

•  Hovione com um centro I&D em 
Xangai e fábrica em Zhejiang.

•  Multiplicadores de negócio: Novo 
Banco e BNU em Xangai e escri-
tórios de advogados em Xangai - 
Carlos Cruz & Associados Advo-
gados, Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira; ABBC e Garrigues.
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Embora muito habitantes de Xangai pre-
firam trabalhar nas grandes empresas 
chinesas ou estrangeiras, há um número 
crescente de residentes locais que deci-
dem iniciar o seu próprio negócio.

Em Xangai existem 1.750 startup por 
cada 100.000 pessoas, sendo reali-
zados inúmeros eventos e organiza-
ções públicas e privadas dedicadas ao 
apoio e lançamento de startup.

Comércio  
e comércio digital
O comércio tem desempenhado um 
papel cada vez maior no desenvolvi-
mento económico de Xangai dos úl-
timos anos, representando cerca de 
28 por cento do comércio nacional. 
O crescimento do comércio de Xan-
gai tem sido superior ao registado em 
outras cidades da China, tendo au-
mentado 7,8 por cento entre janeiro e 
julho de 2016 face ao mesmo período 
de 2015. Só em julho, o crescimento 
do comércio foi de 9 por cento. 

Estes dados revelam que a reestrutu-
ração do comércio offline tem sido 
capaz de criar novos modelos de ne-
gócios, fazendo frente ao incremento 
do comércio online e trazendo novos 
desafios à loja tradicional para que 

O novo plano quinquenal do governo 
chinês, aprovado em 2016, identifica 
áreas de negócio que surgem como 
nucleares para o desenvolvimento do 
país, surgindo, como oportunidades 
de investimento e indústrias emergen-
tes, como a engenharia biomédica e a 
indústria de dispositivos médicos, no-
meadamente a produção de maquina-
ria e aparelhos hospitalares. 

Em foco está também o setor das 
energias renováveis, onde o principal 
objetivo será a transição para uma 
economia de baixo carbono, dupli-
cando a capacidade de energia eólica, 
triplicando a capacidade solar e mul-
tiplicando em dez vezes o número de 
veículos elétricos. A China anunciou 
que vai aumentar a sua capacidade 
total de energia eólica em 22 por cen-
to, para 139 gigawatts (GW), visando 
atingir o ambicioso objetivo de 200 
GW em 2020.

O novo plano do governo chinês 
aponta também o potencial da in-
dústria aeronáutica civil e militar. Na 
aeronáutica civil, a COMAC (Com-
mercial Aircraft Corporation of Chi-
na) – empresa pública que se dedica 
à produção de aeronaves comerciais 
de passageiros – encontra-se a finali-
zar a produção dos modelos C919 e 
ARJ21 e espera-se que os primeiros 
aviões comerciais de passageiros de 
origem chinesa sejam entregues já no 
final do próximo ano. Ao nível da pro-
dução militar, a China encontra-se em 
fase de conclusão do seu novo caça 
de quinta geração J-20 (Tzyan-20). De 
acordo com a Associação Internacio-
nal de Transporte Aéreo, a China será 
em 2024 o maior mercado mundial 
da aviação.

Relativamente a outras oportunida-
des de negócio e áreas proeminentes, 
surgem as da ciência e tecnologia, 
onde Xangai se apresenta como um 
novo polo de I&D para diversas áreas, 

existindo uma grande disponibilidade 
e procura de fundos de capitalização 
para o investimento em negócios e 
empresas ligadas às áreas das novas 
tecnologias; na agricultura, devido 
ao aumento da procura, em Xangai, 
de produtos alimentares frescos e de 
alta qualidade; e o turismo, onde o 
aumento da classe média e interesse 
próprio dos chineses em viajar, colo-
ca Portugal como um possível desti-
no turístico, capaz de corresponder à 
procura chinesa.

O setor do mar e dos transportes 
marítimos surge, também, como um 
setor de oportunidade. Em Xangai, a 
indústria de cruzeiros ganha cada vez 
mais importância, nomeadamente 
nos distritos de Hongkou e Baoshan, 
onde existem portos de cruzeiros. A 
indústria naval, principalmente a cons-
trução de navios, também ganha es-
pecial incidência nesta região da Chi-
na. O governo chinês tem incentivado 
as empresas chinesas de transportes 
marítimo a encontrarem um porto em 
Portugal para canalizarem mercado-
rias para a União Europeia. Portugal 
poderá, assim, apresentar-se como 
um hub de entrada e de acesso aos 
mercados da UE e aos países de língua 
oficial portuguesa, principalmente, 
Brasil e Angola. O posicionamento de 
Portugal é também visto como fun-
damental para as relações trilaterais 
com países terceiros, nomeadamente 
os de expressão portuguesa. A ter em 
conta o projeto One Belt, One Road 
(OBOR) que, não incluindo Portugal 
numa primeira fase, poderá ser uma 
oportunidade para a estratégia do de-
senvolvimento de Portugal. 

SETORES DE OPORTUNIDADE
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possa adaptar-se às exigências do lado 
da oferta.

Xangai é o maior mercado de consu-
mo de entre todas as cidades do con-
tinente, sustentado no crescente nível 
do rendimento e no grande fluxo de 
turistas. Os consumidores de Xangai 
são vistos como trend-setters para 
produtos de moda e estilo de vida 
para o país inteiro, sendo de sublinhar 
que o rendimento per capita dos resi-
dentes de Xangai foi de 47.710 RMB 
(cerca de 6.400 euros) em 2014, o 
que traduz um aumento de 8,8 por 
cento face ao ano anterior.

No setor do comércio importa tam-
bém destacar a crescente importância 
do e-commerce em termos de vendas. 
No âmbito do comércio digital, e para 
2016, a China é o país onde se espera 
o maior número de registo de compras 
efetuadas via online, podendo alcançar 
os 899,09 mil milhões de dólares, re-
presentando 47 por cento do total de 
vendas online a nível mundial e 18,4 por 
cento das vendas totais na China (o va-

lor mundial de vendas online total ron-
dará os dois biliões de dólares em 2016, 
correspondendo a 8,7 por cento do to-
tal de vendas globais). Especificamente 
no mercado de Xangai, as vendas on-
line, nos primeiros seis meses de 2016, 
subiram cerca 15,7 por cento face ao 
mesmo período de 2015. 

No primeiro semestre de 2016, as 
vendas business-to-consumer (B2C) 
representaram 54,5 por cento do to-
tal de transações de compras online, 
num segmento liderado pelo Tmall 
(54,5 por cento) e JD (26,3 por cento). 
No mesmo período de 2016, as ven-
das online na China através de dispo-
sitivos móveis rondaram os 117,4 mil 
milhões de dólares, aumentando 75,9 
por cento comparativamente ao mes-
mo período de 2015, e representando 
70,1 por cento do total de transações 
de compras online. A Alibaba (que 
conta com plataformas como o Tao-
bao ou o Tmall) continua a dominar 
o mercado de compras online através 
de dispositivos móveis, com mais de 
80 por cento do market share.

Ainda de referir a importância, neste 

mercado, do marketing digital, onde 

plataformas como o WeChat ou o Wei-

bo proporcionam às empresas o acesso 

a novos clientes e, no caso do WeChat, 

a possibilidade de criar uma loja virtual 

para venda direta de produtos ao clien-

te final. Ao contrário das redes sociais 

“tradicionais”, este tipo de plataforma 

permite uma maior proximidade entre 

a empresa e o cliente.

INVESTIMENTO DE XANGAI EM PORTUGAL

Relativamente ao investimento das empresas de Xangai em Portugal, a Fosun 
e a Haitong assumem-se, sem dúvida, como os porta-estandarte desse in-
vestimento. A Fosun assume-se como o maior investidor chinês em Portugal, 
através da compra da Fidelidade, da ES Saúde e de uma fatia de 5 por cento 
da REN (dominada pela chinesa State Grid), tendo ainda manifestado inte-
resse, recentemente, na participação do capital do Millennium bcp; sendo de 
registar também a Haitong com a compra do BES Investimento.

Existem ainda investimentos privados produtivos, financeiros e no imobiliário 
com a valência dos chamados “vistos gold” (sistema de Autorização de Resi-
dência para Investidores – programa ARI).

COMÉRCIO PORTUGAL – XANGAI

No que respeita ao relacionamento comercial entre Portugal e Xangai, e de 
acordo com os dados disponibilizados pela “Shanghai Federation for Industry 
and Commerce”, as exportações portuguesas para Xangai ascenderam a 172 
milhões de dólares (cerca de 156 milhões de euros) de janeiro a agosto deste 
ano, contra 513 milhões de dólares (cerca de 465 milhões de euros) de impor-
tações com origem nessa região da China.

Devido ao protecionismo do governo 
chinês nesta área, as empresas chine-
sas de comércio digital desenvolve-
ram os seus próprios modelos e plata-
formas de negócios de e-commerce, 
criando nas empresas estrangeiras a 
necessidade de adaptar a sua abor-
dagem ao mercado para convergir 
com as características próprias deste 
setor na China.

No que respeita ao comércio com o 
exterior, os principais parceiros eco-
nómicos de Xangai, em 2014, foram 
os EUA, a União Europeia, o Japão, a 
ASEAN, Hong Kong e o Médio Orien-
te. A UE foi a principal fonte de impor-
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tações, seguida pelo Japão, países do 

ASEAN, EUA, Coreia do Sul e Taiwan.

Os principais produtos exportados 

são os produtos eletrónicos e eletro-

mecânicos, medicamentos biotec-

nológicos, aviação, vestuário, auto-

móvel e componentes, mobiliário e 

indústria naval. No que se refere às 

importações, as mais importantes 

são as de produtos eletromecânicos, 

avançada. Xangai também se tornou 
uma importante fornecedora das se-
des regionais das multinacionais, em 
áreas como o design, marketing, fa-
turação e investimento. Até 2014, 
empresas multinacionais criaram 

490 sedes regionais e 381 centros 
de I&D em Xangai.

O perfil cosmopolita da cidade, com 
consumidores sofisticados e ricos, e 
mão-de-obra altamente qualificada 

COMO VENDER NA CHINA

produtos agrícolas, borracha e com-

ponentes para automóvel.

Investimento
Xangai é também um destino princi-

pal do investimento direto estrangei-

ro, atraindo, em 2014, cerca de 15 

por cento do total de IDE na China. 

Nos últimos anos, sedes de empre-

sas estrangeiras e centros de inves-

tigação e desenvolvimento instala-

ram-se em Xangai, que se tornou 

uma cidade importante na cadeia de 

valor das multinacionais, atraindo 

um número crescente de empresas 

de serviços e indústrias de produção 

A entrada neste mercado implica 
custos elevados para evitar determi-
nadas ocorrências que poderão co-
locar em causa o decorrer dos negó-
cios entre as empresas envolvidas.

A AICEP aconselha que, quando se 
trate de contactos com potenciais 
importadores à distância, sejam 
realizadas diligências e pesqui-
sas acerca da empresa envolvida 
para que se possam evitar situa-
ções fraudulentas. Desta forma, 
é aconselhável que a empresa 
que esteja interessada em expor-
tar para este país tenha reuniões 
presenciais com os potenciais 
parceiros e, sempre que possível, 
viaje até à China para o fazer. A 
delegação da AICEP em Xangai 
disponibiliza-se para acompanhar 
a visita das empresas portuguesas 
interessadas neste mercado, desde 
a marcação das reuniões, até aos 
encontros presenciais com os po-
tenciais parceiros de negócio.

O mercado da China é um mercado 
bastante exigente, em que a média 
de entrada nos mercados andará à 
volta dos dois anos. É costume di-
zer-se que, para entrar no mercado 
chinês, é necessário cumprir a regra 
dos três “P”: persistência, paciência 
e perseverança.

O mercado de Xangai continua a ser 
um mercado bastante apelativo para 
as empresas portuguesas de Food & 
Beverage, onde os produtos têm vin-
do a ganhar destaque. De referir os 
setores dos vinhos, dos azeites, das 
conservas e dos refrigerantes, e, mais 
recentemente, a aprovação da expor-

tação de produtos lácteos, abriu uma 

janela de oportunidade de negócio. 

As empresas portuguesas estabe-

lecidas neste mercado têm, cada 

vez mais, apostado em estratégias 

importantes para o seu sucesso, 

verificando-se: 

•  Uma crescente presença de empre-

sas portuguesas de apoio à exporta-

ção, através do estabelecimento de 

escritórios de representação;

•  Oportunidade para a entrada de 

produtos de consumo com boa 

relação qualidade/preço, desde o 

superluxo ao muito barato;

•  Grande peso das matérias-primas 

e processadas;

•  Uma aposta nas exportações de 

bens de consumo mais viáveis e 

com mais impacto.

Normativos e requisitos a cumprir: 

CCC - China Compulsory Certifi-

cation; Standards GB; AQSIQ - Ad-

ministration of Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine; Direitos 

Aduaneiros, entre outros.

As empresas devem ainda conside-

rar o fator multiplicador da partici-

pação em feiras comerciais como: 

•  Fileira Casa – Design Shanghai, 

China Furniture, Interior Lifestyle 

e Domotex em Xangai;

•  Fileira Moda – CHIC, MICAM e In-

tertextile em Xangai;

•  Fileira Alimentar – SIAL, FHC e 

ProWine em Xangai.
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e especializada são atrativos para os 
investidores estrangeiros.

Nos últimos anos, o investimento es-
trangeiro foi sobretudo dirigido ao setor 
dos serviços, graças à sua liberalização. 
Em 2014, o IDE na indústria representou 
9,8 por cento enquanto no setor terciá-
rio foi de 90,2 por cento. Até 2014, o 
total acumulado de IDE atingiu 169 mil 
milhões de dólares, representando o se-
tor terciário 67,8 por cento do total.

Hong Kong é a maior fonte de inves-
timento estrangeiro em Xangai (63,7 
por cento do IDE total na cidade em 
2014), seguindo-se o Japão, os EUA 
e Singapura.

As empresas dos EUA identificaram 
Xangai como a cidade mais atrativa da 
China para o negócio. Além disso, 70 
por cento das empresas promotoras 
de investimento americanas apontam 
Xangai como o seu próximo destino 
de investimento.

China (Shanghai) Pilot 
Free Trade Zone - FTZ
Em setembro de 2013, com o apoio do 
primeiro-ministro Li Keqiang, foi inau-
gurada uma FTZ (zona de comércio livre) 
em Xangai, a primeira de toda a China 
continental. Esta FTZ criou expectativas 
quanto à introdução de reformas-piloto 
com o intuito de criar um ambiente 
favorável ao investimento estrangeiro, 
nomeadamente no setor financeiro, 
no comércio eletrónico e na logística. 
Esta plataforma abrange sete zonas es-
peciais e conta com uma área total de 
120,72 quilómetros quadrados.

O estabelecimento da FTZ pretende 
desenvolver a estratégia da China 
para fortalecer a posição de Xangai 
como um centro para a inovação fi-
nanceira, assumindo o livre comércio 
como parte da solução para o desen-
volvimento e crescimento económico. 
A regulamentação para o investimen-
to estrangeiro foi reformulada e o co-
mércio foi facilitado, nomeadamente 
a agilização do comércio eletrónico.

XANGAI (REGIÃO)
Principais portos: porto de Xangai, porto de Ningbo-Zhoushan, porto de Su-
zhou, porto de Lianyungang e porto de Wenzhou.

Principais aeroportos: Shanghai Pudong International Airport (Pudong, Xan-
gai), Shanghai Hongqiao International Airport (Xangai), Hanzhou Xiaoshan 
International Airport (Hangzhou, Zhejiang), Nanjing Lukou International Air-
port (Nanjing, Jiangsu), Ningbo Lishe International Airport (Ningbo, Zhejiang), 
Wuxi Shuofang Airport (Wuxi, Jiangsu), Changzhou Benniu Airport (Chan-
gzhou, Jiangsu), Nantong Airport (Nantong, Jiangsu) e Yangzhou Taizhou Air-
port (Yangzhou, Jiangsu).

REGIÃO ECONÓMICA DO DELTA  
DO RIO YANGTZE (YRD)

Esta região económica representa cerca de 20 por cento do PIB chinês e é 
responsável por um terço das suas importações e exportações. Engloba o mu-
nicípio de Xangai e as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, abrangendo 
28 cidades no total.

A YRD é dominada por Xangai, que é o centro financeiro da China conti-
nental, mas também por outros importantes centros económicos como as 
cidades de Nanjing, Suzhou, Hangzhou e Ningbo. É uma região altamente 
industrializada e com infraestruturas tecnologicamente avançadas, como é o 
caso da sua vasta e moderna rede de transportes (autoestradas, rede ferro-
viária, aeroportos e portos).

Xangai tem predominância nos setores financeiro, bancário, imobiliário, au-
tomóvel e logística. Suzhou é uma forte base industrial para empresas estran-
geiras. Nanjing é um hub para os setores automóvel, eletrónico, energético 
e para as indústrias do ferro e aço. Conta também com uma liderança na 
educação, com universidades bem reputadas. Ningbo tem um porto de im-
portância vital para a região e igualmente para toda a China, com rotas para 
as importações e exportações das cidades provinciais vizinhas.
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Xangai está, assim, a construir de forma 
acelerada um centro financeiro inter-
nacional e o desenvolvimento da zona 
franca de acordo com a estratégia na-
cional. Visa criar um centro de inovação 
com influência global, auxiliando na 
reestruturação da economia chinesa.

Nos próximos anos, os serviços finan-
ceiros, as telecomunicações ou mesmo 
a saúde, a educação e a cultura tornar-
-se-ão novos vetores de crescimento da 
indústria de serviços em Xangai, parti-
cularmente como fator de atração de 
investimento estrangeiro. 

Por seu lado, houve uma explosão do 
investimento de Xangai no exterior 
nos últimos anos, graças às facilidades 
introduzidas pelas reformas lançadas 
pela FTZ e pelo apoio à internaciona-
lização da indústria mais competitiva 
da zona (setores financeiro, máquinas 
e equipamentos, automóvel, aeronáu-
tica e construção). 

Refira-se que o investimento total das 
empresas chinesas no exterior regis-
tou um crescimento de 34,5 por cento 
no primeiro semestre de 2016. 

Xangai está empenhada em aprofundar 
as reformas em curso para se transfor-
mar um hub de transporte global com 
capacidade de carga mais elevada, atra-
vés da melhoria da oferta aeroportuária 
e de serviços de transporte mais abran-
gentes no delta de rio de Yangtze. De 
acordo com o 13º plano quinquenal, 
o porto de Xangai deverá continuar 
a ser o porto principal da China, com 
uma capacidade anual para contentores 
num total de 42 milhões de TEU, com 
o avanço da construção da quarta fase 
do porto de águas profundas de Yan-
gshan, um projeto de terminal automa-
tizado, que será colocado em produção 
experimental no próximo ano, com uma 
capacidade extra de 4 milhões de TEU. 
Além disso, o porto de Xangai preten-
de converter-se num dos maiores por-
tos de cruzeiros na região Ásia-Pacífico 
e no porto de origem de mais de 12 a 
15 navios de cruzeiro, com um total de 

1,5 a 2 milhões de visitas de turistas. 
Está também previsto o incremento da 
capacidade anual de passageiros nos 
aeroportos, que deverá chegar a 120 
milhões/ano.

Até 2020, a cidade pretende tornar-se 
um hub de transporte global, reunindo 
recursos de transporte de alto nível, ofe-
recendo serviços abrangentes de trans-
porte e logística eficientes e com capa-
cidade de alocação de recursos, ativos 
importantes para jogar forte na iniciati-
va OBOR – “One Belt, One Road”. 

Ainda mais ambicioso é o plano de de-
senvolvimento do município de Xangai 
para 2016-2040, focalizado na popula-
ção, meio ambiente, transportes e servi-
ço público, visando a “criação” de uma 
“excelente cidade global”. O “Shanghai 
Master Plan for 2016-2040” prevê que, 
em 2040, Xangai seja uma cidade glo-
bal excelente, um centro internacional 

TURISMO
Xangai é um dos principais destinos turísticos na China, com 268 milhões de 
visitantes nacionais em 2014, mais 3,2 por cento do que o ano anterior, e 7,91 
milhões de estrangeiros (mais 4,5 por cento). A cidade é um dos principais 
emissores de turistas da China para o estrangeiro, surgindo no ranking logo a 
seguir à província de Guangdong e a Zhejiang.
A inauguração de uma linha aérea direta China-Portugal (Hangzhou-Pequim-
-Lisboa), prevista para o próximo ano, poderá potenciar o aumento de turistas 
chineses em Portugal. Os voos serão operados pela Capital Airlines, detida 
pela HNA (que participa no capital da TAP).

da economia, finanças, comércio, nave-

gação e inovação científica, bem como 

uma metrópole cultural, ou seja, deverá 

tornar-se uma “cidade inovadora, hu-

manista e ‘eco-friendly’”. Para atingir 

esses objetivos serão tomadas medidas 

para melhor controlar o crescimento 

populacional e a construção, bem como 

para proteger o meio ambiente e me-

lhorar a segurança urbana. 

AICEP XANGAI
CONSULATE GENERAL OF PORTUGAL 

- ECONOMIC SECTION

16th floor, Crystal Century Tower, 567 

- Wei Hai Road

Shanghai 200041 - P. R. China

Tel. (geral):  +86 21 628 86767;  

extensões: 501 e 505

Tel. (linha direta): +86 21 628 86570 

Fax: +86 21 628 86571

aicep.shanghai@portugalglobal.pt

http://en.shio.gov.cn/presscon/
http://en.shio.gov.cn/presscon/
mailto:aicep.shanghai@portugalglobal.pt
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INVESTIR NA CHINA

O mercado da China é muito específico, com características próprias e únicas que 
importa considerar. 

Em termos de vantagens para o IDE 
na China, destacam-se, naturalmente, 
o seu grande crescimento económi-
co e as atuais linhas de orientação de 
política económica e comercial que 
enfatizam a importância, para a sus-
tentabilidade do crescimento obtido, 
de maximizar progressivamente o grau 
de abertura aos mercados externos, 
nomeadamente no que se refere aos 
fluxos de investimento, bem como pro-
vir pela melhoria do enquadramento 
regulamentar ao mesmo, criando um 
ambiente especialmente propício ao 
investimento do exterior.

Xangai surge como um polo financeiro, 
onde existe um ambiente de negócios 
altamente dinâmico e diversificado, 
completado pela grande oferta e pro-
cura de serviços complementares. A 
China apresenta-se, atualmente, como 
um grande mercado de consumo com 

perspetivas de crescimento exponencial 
a curto prazo – prevê-se que em 2020 
a classe média de China será composta 
por 400 milhões de pessoas com ren-
dimento familiar de aproximadamente 
2.000 a 4.000 euros.

De referir que para facilitar a abertura 
do mercado aos promotores externos, 
foi publicada, em janeiro de 2015, pelo 
MOFCOM (Ministério do Comércio da 
China), um Projeto de Lei de alteração 
do quadro jurídico do investimento 
estrangeiro que previa a eliminação 
de alguns dos principais atos jurídicos 
aplicáveis às empresas estrangeiras 
desde 1979, visando a liberalização do 
regime legal a que passariam a estar 
sujeitos os projetos de investimento 
externo, quer no que respeita à sim-
plificação dos respetivos procedimen-
tos (deixavam de estar submetidos a 
aprovação governamental, numa base 

casuística, com exceção dos investi-
mentos a implementar nas “restricted 
industries” que continuariam a estar 
sujeitos a licenciamento específico), 
quer no que concerne à aplicação do 
princípio do tratamento nacional em 
igualdade com as empresas chinesas. 
Recentemente foram publicadas alte-
rações às leis em vigor em matéria de 
investimento estrangeiro e estabeleci-
das novas regras com vista a melhorar 
e facilitar o ambiente de negócios para 
os investidores externos. 

As formas mais comuns de Investimen-
to Direto Estrangeiro na China apresen-
tam-se da seguinte forma:

Wholly Foreign-Owned Enterprise 
(WFOE) – Empresa de Sociedade Li-
mitada com capital totalmente detido 
pelo investidor estrangeiro. É necessário 
registar o capital da WFOE na China, e a 
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CONTACTOS ÚTEIS

Consulado Geral de Portugal em Xangai

Consulate General of Portugal

16th floor, Crystal Century Tower, 567 - 

Wei Hai Road

Shanghai 200041 - China

Tel.: (geral): +86 21 628 86767

Fax: +86 21 628 86568

consulado.xangai@mne.pt

China Council for the Promotion  

of International Trade Shanghai  

Sub-Council

Jinling Mansions, 28 Jinling Xi Road, 

Shanghai, 200021, China

www.cpitsh.org

Shanghai Federation of Industry  

& Commerce, Shanghai Chamber  

of Commerce

Rm1701, No.55, East Yan An Road, 

Shanghai 200002, China 

Tel.: +86 21 63374717

Fax: +86 21 63373416

www.sfic.cn

Zhejiang Chamber of Commerce, 

Shanghai

25F Huachen Financial Building, No.900 

Pudong Avenue

Shanghai, 200135, China

Tel.:  +86 21 50939588 

+86 21 58522113

www.zccs.org

FONTES DE 
INFORMAÇÃO

HKTDC Research

http://china-trade-research.hktdc.com

Livraria Digital – AICEP 

www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/

Paginas/Homepage.aspx

World Bank

www.worldbank.org

All-China Federation of Industry 

and Commerce

www.chinachamber.org.cn/

web/c_00000002/

The European Union Chamber  

of Commerce in China

www.europeanchamber.com.cn/en/home

responsabilidade da empresa é limitada 
ao capital investido. Este modelo de em-
presa pode gerar receita, paga impostos 
na China e o respetivo lucro poderá ser 
repatriado para o país do investidor.

Joint-venture – Empresa de Socie-
dade Limitada, formada por uma em-
presa chinesa e um investidor estran-
geiro. As partes concordam em criar 
uma entidade onde ambos contri-
buem com capital, dividem receitas, 
custos e o controlo da entidade. Este 
modelo de empresa é normalmente 
utilizado por investidores estrangei-
ros que pretendam abordar mercados 
restritos tais como: educação, entre-
tenimento, saúde, etc.

Escritório de Representação – Trata-
-se de um escritório de ligação com a 
empresa-mãe, sendo que para a sua 
criação não é necessário capital regista-
do. As suas atividades estão limitadas a: 
promoção de produtos e serviços, pes-
quisa de mercado referente aos negócios 
da empresa-mãe, controlo de qualidade 
ou ligação para contactos com a China. 
Estes escritórios de representação têm 
um papel importante, nomeadamente 
no apoio à exportação para o mercado 
e no acompanhamento do processo de 
introdução dos produtos no mercado. 

Os obstáculos que as empresas pode-
rão vir a encontrar neste mercado en-
contram-se, sobretudo, ao nível das di-
ferenças culturais, como por exemplo, 
a língua ou até mesmo a necessidade 
de adaptação à forma de conduzir a 
gestão e os negócios, que em muito 
difere dos países ocidentais. Dadas as 
características da China, o papel das 
instituições públicas, com competên-
cias nomeadamente nas áreas da pro-
moção do comércio e investimento, 
em ambos os fluxos e quer ao nível 
nacional quer regional, é especialmen-
te relevante e com atuação efetiva. Daí 
a importância de entidades como a  
AICEP neste mercado, em que a Agên-
cia assume uma especial capacidade de 
promover e facilitar contactos com os 
operadores económicos locais.

Como em qualquer outro mercado, 

deverá existir, por parte da empresa 

interessada, um planeamento e prepa-

ração prévia de qualquer projeto de in-

vestimento. Antes de qualquer tipo de 

abordagem, deverá ter a confirmação 

que a atividade a desenvolver é, real-

mente, permitida na República Popular 

da China e, uma vez confirmada essa 

possibilidade, deverá ser definido o tipo 

de investimento e o modelo de negócio 

que melhor se adequa às necessidades 

da empresa, tal como um business plan 

capaz de corresponder às adversidades 

que o mercado local poderá apresentar. 

Existem, ainda, outros procedimentos 

que deverão ser tomados em conta pela 

sua extrema importância para salva-

guarda das empresas, como por exem-

plo, o nome de registo da empresa em 

mandarim, e, especialmente, o registo 

de Trademark que poderá salvaguardar 

a empresa em possíveis casos de fraude.

Existem alguns procedimentos tipo que 

permitem um despiste de atividades 

fraudulentas. Recomenda-se que seja 

solicitada toda a documentação e infor-

mação empresarial relevante (certidão 

comercial, registo como importador se 

for o caso, entre outros) mas que mais 

sejam feitas as devidas diligências de in-

vestigação quanto à idoneidade comer-

cial (não sendo suficiente a existência 

de registo comercial e outros enquanto 

comprovativo da mesma), recorrendo 

para tal a prestadores especializados e 

habilitados para esse tipo de diligências, 

tais como as sociedades de advogados 

ou consultoras internacionais. Podem 

também ser realizadas consultas ao 

MOFCOM (Ministério do Comércio da 

RPC) ou à SAIC (Administração para a 

Indústria e Comércio da RPC). Mais se 

aconselha que não devem ser assumi-

dos quaisquer compromissos comerciais 

contratuais sem prévio recurso a apoio 

jurídico especializado para análise das 

respetivas propostas; nunca devem ser 

pagas contas pessoais; e deve sempre 

ser exigido documento do banco com 

os dados bancários da sociedade. 

mailto:consulado.xangai@mne.pt
http://www.cpitsh.org/
http://www.sfic.cn/
http://www.zccs.org/
http://china-trade-research.hktdc.com/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx
http://www.worldbank.org/
http://www.chinachamber.org.cn/web/c_00000002/
http://www.chinachamber.org.cn/web/c_00000002/
http://www.europeanchamber.com.cn/en/home
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A Gallo decidiu investir na China em 
2010, no seguimento de avaliações 
ao mercado iniciadas em 2008, ten-
do então entendido que seria “uma 
oportunidade interessante” para o 
desenvolvimento da marca.

“A China é um mercado do qual es-
peramos retorno a longo prazo mas 
entendemos ser hoje tempo de se-
mear, de iniciar o processo de desen-
volvimento para colher mais tarde. As-
sim fizemos no Brasil, onde estamos 
presentes desde 1908”, relata Helena 
Bento, vice-presidente da Gallo para a 
Ásia, África, América & New Business.

De acordo com a responsável, é obje-
tivo da empresa, enquanto segunda 
maior marca de azeite do mundo (de 
acordo com o Euromonitor 2015), 
desenvolver a sua presença nos mer-

GALLO
Uma aposta sólida na China

Fundada em 1919, a Gallo é a primeira marca portuguesa de azeite no mundo 
e a segunda no ranking mundial. Além de azeite, a empresa aposta também na 
produção de vinagres e piripiri, entre outros produtos. Na China está presente, 

desde 2010, com um escritório de representação em Xangai que, além desta 
cidade, abrange também as regiões de Pequim e Guangzhou.

cados externos, o que, no caso da 
China, implica introduzir o hábito de 
utilização de azeite no dia-a-dia dos 
chineses. “A nossa abordagem não 
é de massificar, até porque os pa-
drões de qualidade com que traba-
lhamos são altos e o que queremos 

é que o consumidor nos veja como 
uma marca ‘premium’, de qualidade 
certificada e de confiança”, afirma a 
mesma fonte.

“A nossa estratégia quando entra-
mos num mercado é sempre a de 
desenhar o modelo de negócio que 
melhor serve essa realidade. Na Chi-
na não estamos presentes apenas no 
retalho. Temos também uma aposta 
no desenvolvimento de outros canais 
muito importantes neste mercado 
como o ‘e-commerce’. Temos uma 
‘flagship store’ no T-mall, o maior 
retalhista da China (gallo.m.tmall.
com) e estamos presentes noutras 
plataformas de ‘e-commerce’ e nas 
grandes redes sociais chinesas, onde 
abrimos canais de comunicação com 
o consumidor chinês atual”, adianta 
Helena Bento.

> POR HELENA BENTO,  
VICE-PRESIDENTE DA GALLO 
PARA A ÁSIA, ÁFRICA, 
AMÉRICA & NEW BUSINESS
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A Gallo tem um escritório em Xangai 
que cobre três grandes regiões na Chi-
na que consideram ser as mais impor-
tantes: Pequim, Xangai e Guangzhou. 
Todos os seus colaboradores são lo-
cais, à exceção do country manager 
que é português.

Quanto aos resultados deste inves-
timento, Helena Bento afirma que 
“para já, não se medem em volumes 
consideráveis mas sim num cada vez 
maior conhecimento do mercado, 

numa capacidade de atuar em linha 
com a realidade chinesa, muito dis-
tante da nossa, e numa maior inte-
gração na nossa equipa de ‘expertise’ 
local relevante em áreas criticas”.

Para a vice-presidente da Gallo, “cres-
cer organicamente em mercados onde 
nem a categoria nem a marca são ain-
da reconhecidas exige persistência, 
resiliência, tempo e capacidade de 
investimento continuado. É um com-
promisso com o futuro que tem de 

ter suporte de recursos e de fé interna 
para subsistir até um dia dar frutos”.

“É um processo marcado por dificul-
dades mais do que por vitórias, por-
que a China hoje ainda nos oferece 
mais desafios do que qualquer certeza 
na forma de operar. Aprendemos a ter 
o erro como companheiro de viagem 
e só tentando se vai acumulando ex-
periencia para entender o que funcio-
na e o que tem de se abandonar, mui-
tas vezes antes de ter o retorno que se 
esperava”, explica.

A responsável refere que na China 

as empresas têm de estar preparadas 

“para inverter caminhos e tentar no-
vas hipóteses a uma rapidez a que não 
estamos habituados na Europa, dada 
a velocidade a que tudo acontece na-
quele país”.

Além disso, é fundamental que as 

empresas estejam bem preparadas 

para abordar o mercado dada a sua 

grande dimensão. “Naturalmente que 
quando pensamos na China e na sua 
dimensão é fácil encontrar janelas 
de oportunidade, mas é preciso ter a 
consciência que num país desta enver-
gadura ganha ainda mais importância 
o traçar bem os caminhos para a nos-
sa marca e definir a forma como ela se 
pode diferenciar. Um nicho na China 
será sempre um grande mercado!”, 

considera a gestora da Gallo.

Helena Bento acrescenta que o in-

vestimento na China deu à empresa 

“ganhos de aprendizagem enormes 
que podem beneficiar outras geogra-
fias onde operamos e outros sistemas 
que temos internamente, ganhando 
maior velocidade. A China obriga-nos 
a sair fora da nossa zona de conforto 
e isso permite alargar a nossa visão e o 
nosso empreendedorismo, ajudando 
a rejuvenescer visões e a ser mais au-
dazes nos desafios que aceitamos”. 

www.gallooliveoil.com

http://www.gallooliveoil.com/
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LISBON TEA
Chás com sabor a Portugal

A Lisbon Tea nasceu há dois anos com o objetivo de produzir 
chás diferentes e inovadores e que, simultaneamente, 

traduzissem os vários sabores de Portugal. O convite para 
integrar a Startup Lisboa foi decisivo para a abordagem ao 

mercado externo, e atualmente a exportação já representa 60 
por cento da faturação global da empresa.

A produção e comercialização de chás que se 

diferenciassem pela qualidade foi o objetivo 

da criação da marca portuguesa Lisbon Tea 

Co., que procurou igualmente promover pro-

dutos portugueses através do chá. Assim, e 

em apenas dois anos de atividade, a empresa 

lançou várias coleções de chás como os dos 

Açores, os chás de Vinhos (Porto, Madeira, 

Moscatel e Ginjinha), os de Sabores de Portu-

gal e os chás Tea Tox.

Como afirma Nuno Campos, CEO da empresa, 

“os ‘blends’ da Lisbon Tea refletem uma von-

tade muito grande em reinventar os sabores 

portugueses através do chá”.

A forte adesão aos chás da Lisbon Tea, e con-

sequente visibilidade, levou ao convite, no iní-

cio de 2015, para integrar a Startup Lisboa, 

o que, relata o CEO empresa, abriu “muitas 

portas”, sobretudo no estrangeiro, onde já 

vende grande parte das suas coleções de chás.

Sublinhe-se que a empresa regista atualmente 

um forte crescimento, em grande parte devido 

à exportação, que constitui já 60 por cento da 

faturação global da Lisbon Tea. 

Os chás da Lisbon Tea estão presentes em 102 

lojas em Portugal, incluindo o El Corte Inglés. 

No estrangeiro, estão à venda em 36 lojas, 
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“A estratégia de 
internacionalização da 

Lisbon Tea tem passado pela 
associação a vários parceiros 

com equipas de venda na 
Europa. A empresa vende 
para o chamado “mercado 

da saudade” (pequenas lojas 
gourmet de portugueses) mas 
também, e sobretudo, como 
sublinha Nuno Campos, para 
lojas gourmet e mercearias 
especializadas na Europa.”

nomeadamente em França, República Checa, 

Eslováquia, Hungria, Espanha, Alemanha, Po-

lónia, Suíça, Taiwan e Estados Unidos. No início 

do ano de 2016, a empresa entrou também 

nos supermercados Jumbo com chás em sa-

quetas, segmento que é vendido apenas nas 

grandes superfícies, restauração e hotelaria.

A estratégia de internacionalização da Lisbon 

Tea tem passado pela associação a vários par-

ceiros com equipas de venda na Europa. A 

empresa vende para o chamado “mercado da 

saudade” (pequenas lojas gourmet de portu-

gueses) mas também, e sobretudo, como su-

movam em regime de exclusividade os produ-

tos da marca, como já acontece na Hungria, 

República Checa, Eslováquia, Suíça e Macau. 

Haverá também o lançamento de novos pro-

dutos, como são o caso do Chá dos Açores 

com Ouro e o Chá dos Açores com Açafrão, 

refletindo o interesse da marca noutros ni-

chos de mercado.

Outra das grandes apostas da marca de chá 

Lisbon Tea Co., é a introdução de um número 

cada vez maior de chás e infusões biológicas.

Promover os sabores  
portugueses
Com apenas seis colaboradores, a Lisbon Tea 

tem apoiado o desenvolvimento da sua ativi-

dade na celebração de parcerias que lhe per-

mitem criar as suas coleções de chás em que 

estão presentes os sabores portugueses.

A coleção Sabores de Portugal resultou de uma 

parceria entre a Lisbon Tea e duas marcas na-

cionais líderes na produção de fruta desidrata-

da – a Fruut e a FrutaFormas. Desta parceria 

nasceu o Chá Verde Ananás dos Açores, o Chá 

Preto Laranja do Algarve, o Chá Preto Cereja 

do Fundão, o Chá Verde Pera Rocha do Oeste 

e o Chá Preto Maça da Beira Alta.

“Todos estes chás têm aromas destas frutas e 

pedaços de fruta desidratada destas regiões 

(denominação IGP e DOP)”, explica Nuno 

Campos, acrescentando que o chá Cereja do 

Fundão foi mesmo premiado pela Câmara Mu-

nicipal do Fundão, sendo o único chá a ter o 

selo de garantia do Fundão. Ainda de referir 

que os chás Sabores de Portugal estão também 

presentes, desde 2015, nos voos da TAP em 

classe executiva.

Em relação ao futuro, o CEO da Lisbon Tea 

deixa uma dica: “Enquanto empresa iremos 

sempre tentar corresponder às expectativas 

que o público tem em relação à nossa marca, e 

mantermo-nos fiéis ao princípio que nos rege 

de divulgação de produtos portugueses”. 

http://lisbonteacompany.com

www.facebook.com/lisbonteacompany

blinha Nuno Campos, para lojas gourmet e 
mercearias especializadas na Europa.

Fora da Europa, Taiwan tem constituído um pon-
to estratégico de entrada na Ásia, um mercado 
que a Lisbon Tea considera ser “extremamente 
importante” e onde abriu já uma empresa.

Consolidar a entrada nos principais países eu-
ropeus, na Rússia e na Ásia (Taiwan, Japão, 
Coreia do Sul, China, Macau e Hong Kong) é o 
objetivo da empresa para o futuro. Além deste, 
adianta Nuno Campos, a Lisbon Tea está neste 
momento a negociar a entrada num grupo es-
trangeiro com mais de 280 lojas, e que deverá 
vir a ser o seu principal cliente e proporcionar 
um crescimento de 20 por cento. 

A estratégia de desenvolvimento da empresa 
será, em 2017, a abertura a parceiros que pro-

http://lisbonteacompany.com/
https://www.facebook.com/lisbonteacompany/
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O entusiasmo que o motocross suscitava em 
Portugal no final da década de 1970 e conse-
quente aumento da importação de motos, mo-
tivou o atual CEO da Polisport, Pedro Araújo, a 
lançar uma empresa para a produção de acessó-
rios de reposição, designadamente peças plás-
ticas para motos. Atenta às necessidades dos 
clientes, a Polisport lançou-se no mercado em 
1981, ocupando hoje uma posição de destaque 
nos vários segmentos de mercado internacional 
em que está inserida e na liderança do mercado 
de componentes plásticos em Portugal.

Até 1985, a produção da Polisport concentra-
va-se em acessórios plásticos para motos. Mais 
tarde, devido à abertura de novos mercados e 
à integração de Portugal na Comunidade Eu-
ropeia, a Polisport teve a necessidade de di-
versificar a sua gama de produtos, iniciando a 
produção de acessórios plásticos para bicicleta 
como guarda-lamas e porta-bebés.

POLISPORT
Inovação para duas rodas

Líder mundial no mercado de porta-bebés para bicicletas, a 
Polisport produz peças e acessórios em plástico para motos e 
bicicletas, exportando para 65 países, espalhados pelos cinco 

continentes. A inovação é um dos fatores de sucesso da empresa 
que, desde cedo, apostou na sua internacionalização.

A focalização na Inovação e Desenvolvimento 
como prioridade estratégica materializou-se 
com o surgimento de novos produtos, novas 
ideias, novos materiais, novas ferramentas e no-
vos processos produtivos, os quais têm permiti-
do à empresa aumentar do volume de negócios 
a um ritmo médio de 10 por cento ao ano.

Atualmente o grupo Polisport é constituído por 
diversas unidades que trabalham junto das em-
presas/marcas mais respeitadas mundialmente 
em ambas as áreas, integrando a Polisport Plás-
ticos SA, empresa onde se faz todo o desenvol-
vimento, controlo, comercialização e expedição; 
a Polinter Plásticos SA, unidade de injeção de 
plásticos com tecnologia de ponta e uma equi-
pa especializada; a Polisport Molds Lda., unidade 
de produção de moldes; e a Headgy Helmets SA, 
empresa fundada em 2013, dedicada à produção 
de capacetes. A mais recente empresa do Gru-
po é a Polistar Brasil LDA. foi criada em 2014, 
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através de uma uma joint-venture que resulta de 
uma parceria com um produtor local, que procura 
conciliar os pontos fortes de ambos os parceiros 
visando o melhor resultado ao mais baixo risco.

O Grupo alberga ainda a marca holandesa BO-
BIKE, que foi adquirida em 2013 e está focada 
no desenvolvimento e produção de porta-bebés 
de alta gama. Após a aquisição da marca, toda 
a conceção, desenvolvimento e produção pas-
saram a ser feitos em Portugal. Globalmente o 
Grupo emprega aproximadamente 260 pessoas.

Hoje em dia, a Polisport oferece uma comple-
ta gama de produtos inovadores tanto no setor 
das bicicletas como no setor do off-road. No 
ramo de negócio ligado às bicicletas, a Polisport 
é líder de mercado a nível mundial na área dos 
porta-bebés. Na área ligada às motos de todo o 
terreno, a Polisport desenvolveu o seu negócio 
e marca tendo como base o seu core business 
– as peças plásticas de substituição para motos 
– sendo uma das mais prestigiadas marcas de 
plásticos nesta área e oferecendo uma gama 
alargada de produtos e acessórios inovadores.

Além da aposta forte na marca própria, a ca-
pacidade de inovação, qualidade do serviço e 
conhecimento técnico, permitiram à Polisport 
angariar importantes clientes com os quais tem 
vindo a criar longas e estáveis parcerias na área 
de primeiro equipamento e marca de cliente. 
Esta é hoje uma área de negócio-chave para a 
Polisport, que conta com importantes players 
na sua carteira de clientes.

Na área das motos a empresa destaca fabrican-
tes como a KTM, a Husqvarna e a GASGAS. Na 
área dos produtos de bicicleta, aponta a Be-
Safe, uma conceituada marca norueguesa de 
cadeiras de automóvel, e a Decathlon.

Internacionalização  
e novos projetos
Um dos pilares da estratégia da Polisport sem-
pre foi a internacionalização. Segundo Pedro 
Araújo, CEO da empresa, o objetivo foi procu-
rar, desde cedo, os melhores parceiros em cada 
um dos mercados, para distribuir os produtos e 
desenvolver a marca Polisport. 

Atualmente a Polisport exporta para 65 países, 
para after market ou OEM, espalhados pelos cin-
co continentes, destacando-se, pela sua impor-

tância estratégica, Espanha, França, Itália, Ale-
manha, Reino Unido, Holanda, Bélgica, toda a 
região escandinava e a América do Norte. Apesar 
de, progressivamente, ter vindo a alargar a sua 
presença em outros mercados, foi nestes países 
que se consolidou, em 2016, um maior aumento 
de vendas, como refere o responsável.

Em termos de estratégia de internacionaliza-
ção, as feiras internacionais continuam a ser 
uma das melhores montras do trabalho desen-
volvido pela empresa de Carregosa (concelho 
de Oliveira de Azeméis). 

As feiras internacionais são “plataformas es-
senciais para aumentar a nossa presença em 
mercados estratégicos e constituem um palco 
privilegiado para reforçar a nossa notoriedade 
quer junto de futuros e atuais distribuidores, 
quer junto do público em geral. Na área de bi-
cicletas destacamos a presença anual na Taipei 
Cycle Show, na China, na Cycle Show, em Xan-
gai, na Eurobike, na Alemanha, e na Interbike, 
em Las Vegas. Na área de motos, marcamos 
presença em inúmeros certames, sendo que os 
de maior importância são as feiras Aimexpo, 
nos EUA, a Intermot, na Alemanha, e a EICMA, 
em Itália”, aponta Pedro Araújo. 

Além desta participação, a empresa apos-
ta também na associação a equipas oficiais 
de competição, bem como aos campeonatos 
mundiais de Motocross e de Enduro, parcerias 
que lhe têm permitido “granjear prestígio jun-
to de muitos públicos entusiastas bem como 
afirmarmo-nos como um parceiro prioritário 
no desenvolvimento de novos produtos e tec-
nologias que permitam chegar ao mercado 
global com mais valor acrescentado”. 

A Polisport Plásticos registou, em 2015, uma fa-
turação de 22,7 milhões de euros, prevendo au-
mentar esse valor para 25 milhões de euros este 
ano e para 28 milhões de euros em 2017. De 
referir que a exportação direta e indireta corres-
pondeu a 98 por cento do volume de negócios 
da empresa em 2015.

Com a inovação no seu ADN, a Polisport fabri-
ca produtos com elevados níveis de qualidade, 
de desempenho e segurança, apostando igual-
mente no design desses produtos. Nesse sen-
tido, a empresa desenvolveu parcerias estraté-
gicas com universidades, centros tecnológicos 
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de I&D e centros industriais, tais como o Kaizen 
Institute, o INEGI, as universidades de Aveiro, 
Beira Interior e Minho, a ESA - European Space 
Agency, o PIEP - Pólo de Inovação em Engenha-
ria de Polímeros, a AICEP, o Centro Tecnológico 
de Calçado de Portugal, o CITEVE e a Produ-
tech. Esta estratégia permitiu à Polisport contar 
hoje com 33 registos de patente, 26 registos de 
design comunitários e 10 registos de marca.

Quanto ao futuro, a empresa tem “em mãos” 
vários projetos. Na área da produção de capa-
cetes de proteção para as áreas do desporto, a 
Headgy Helmets, criada em 2013, pretende ser 
líder mundial no setor, diferenciando os seus pro-
dutos pela inovação tecnológica e de materiais, 
assim como pela aposta no design, na qualida-
de e na marca, controlando o processo desde o  
design à montagem, passando pela prototipa-
gem, criação de moldes, injeção e logística.

A área promocional é também considerada uma 
área estratégica, estando, nesse sentido, a ser 
pensado um projeto que procura potenciar as 
capacidades dos bidões como produto promocio-
nal, procurando a parceria com as grandes mar-
cas. A este nível a Polisport refere ainda a atuação 
estratégica no desenvolvimento de novos mate-
riais e processos relacionados com a impressão di-
gital que servirão quer as áreas dos capacetes, do 
off-road e à área promocional dos bidões.

A customização, desenvolvimento de pe-
quenas séries, criação de produtos com valor 
acrescentado, pequenas cadências, qualidade 
de impressão, tempo de resposta reduzido, 
customização e maior proximidade com o 
cliente são objetivos que figuram na estratégia 
da empresa a curto-médio prazo. 

No mercado externo, e como a Ásia tem vindo 
a ganhar uma maior preponderância, a Polis-
port está a desenvolver um porta-bebés para 
mercado japonês, um dos maiores do mundo. 
Na área do off-road, está a ser desenvolvido 
um jerrycan (recipiente para transporte de 
combustíveis) para o mercado americano onde 
o uso deste tipo de recipientes é massificado. 

Em termos de estratégia de negócio, a empresa 
afirma estar atenta ao novo paradigma da revo-
lução 4.0. “O nosso modelo de negócio está a 
ser repensado tendo em conta a nova dinâmica 
da cadeia de distribuição do mercado das bicicle-
tas e do off-road”, defende o CEO da Polisport.

O Grupo conta, desde 2005, com um departa-
mento de inovação onde, para além da aten-
ção dispensada ao levantamento de problemas 
e estudo de potenciais soluções, é feito todo 
o trabalho de investigação e desenvolvimento 
de novas tecnologias, materiais, bem como o 
registo de patentes. O primeiro grande proje-
to do departamento foi precisamente o desen-
volvimento do IPD (InMold Plastic Decals), uma 
tecnologia que veio resolver um problema que 
sempre afetou os proprietários e principalmente 
os fabricantes de motos: o desgaste prematu-
ro dos autocolantes decorativos e consequente 
perda de identidade própria de cada modelo. 
Graças a esta tecnologia, a Polisport começou 
a produzir componentes originais para a KTM, 
a Husqvarna, a Husaberg, a GASGAS e a BMW.

De referir que os produtos Polisport foram 
premiados, por diversas vezes, nos prestigia-
dos prémios de design e inovação, como os 
IF Design Awards, que distinguiram vários dos 
porta-bebés da empresa portuguesa e o bidão 
de cortiça biodegradável. 

polisport@polisport.com

www.polisport.com

mailto:%20polisport@polisport.com
http://www.polisport.com
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FACTOS &
TENDÊNCIAS
“EU-Canada: 
Comprehensive 
Economic and Trade 
Agreement (CETA)”
A Cimeira UE-Canadá realizou-se a 30 
de outubro para celebrar a conclusão 
e entrada em vigor provisória do Acor-
do Económico e Comercial Global en-
tre a UE e o Canadá (CETA), que ficará 
formalmente concluído com a ratifica-
ção do Acordo nos parlamentos dos 
países da União.
Este acordo irá permitir, no final do 
período de transição, a eliminação de 
direitos aduaneiros para mercadorias 
originárias da UE na ordem dos 500 
milhões de euros por ano, a facilitação 
dos fluxos de investimento e o acesso 
das empresas europeias aos concursos 
públicos do Canadá.

CONSULTAR

Investimento direto 
mundial cai 5 por cento 
no primeiro semestre 
de 2016 
De acordo com informação da OCDE, 
no primeiro semestre de 2016, os fluxos 
globais de investimento direto estran-
geiro diminuíram 5 por cento, em com-
paração com o segundo semestre de 
2015, para 793 mil milhões de dólares.

CONSULTAR

Zona Euro registou  
um excedente comercial 
de 26,5 mil milhões  
de euros em 2016  
(janeiro a setembro) 
A primeira estimativa para as exporta-
ções de bens da zona Euro em Setembro 
de 2016 foi de 176,7 mil milhões de eu-
ros, um aumento de 2 por cento em re-

lação a igual período de 2015 (173,2 mil 
milhões de euros). As importações as-
cenderam a 150,2 mil milhões de euros, 
uma quebra homóloga de 2 por cento. 
Em consequência, a zona Euro registou 
um excedente comercial com o resto do 
mundo de 26,5 mil milhões de euros.

CONSULTAR

“Central, Eastern and 
Southeastern Europe – 
Effective Government 
for Stronger Growth”
O Relatório publicado pelo Fundo Mo-
netário Internacional antecipa, para 
2017, um crescimento económico 
sólido para a maioria dos países da 
Europa Central, Oriental e do Sudeste 
(média de 2,1 por cento), refletindo, 
em grande medida, o bom desempe-
nho dos países da CIS (Comunidade 
dos Estados Independentes).

CONSULTAR

"Europe’s digital 
progress report 2016" 
– European Comission, 
2016
O Digital Scoreboard avalia os pro-
gressos da economia digital na UE. O 
relatório de 2016 mostra que Portu-
gal foi o segundo país da UE que mais 
progrediu na área digital no último 
ano, e passou a ocupar o 14º lugar 
entre os 28 Estados-membros. Portu-
gal tem uma boa cobertura de rede 
de banda larga (disponível para todas 
as residências, com a Internet rápida 
disponível para 91 por cento delas e 
com as assinaturas de ligações rápi-
das a representarem mais da metade 
de todas as ligações de banda larga), 
serviços públicos avançados online (8º 
lugar entre os países da UE) e tem um 

desempenho acima da média na digi-
talização das empresas.

CONSULTAR

Alteração da lista de 
produtos alimentares 
interditos à importação 
na Rússia
Na sequência das sanções adotadas pela 
UE, no âmbito do conflito com a Ucrâ-
nia, a Rússia interditou, a 7 de agosto 
de 2014, por um ano, a importação de 
vários produtos alimentares provenien-
tes da UE. Por Decreto do Presidente da 
Federação Russa a decisão foi objeto de 
várias prorrogações, a última das quais 
até 31 de dezembro de 2017. Em 22 
de outubro de 2016 foram estabeleci-
dos ajustamentos na lista de produtos 
proibidos no que respeita a algumas po-
sições pautais do pescado. 
A lista atualizada pode ser consultada 
no site da AICEP. 

CONSULTAR

Produto Interno Bruto 
aumentou 1,6 por 
cento em volume -  
3.º trimestre de 2016
Segundo dados do INE, o Produto Inter-
no Bruto (PIB) registou, em termos ho-
mólogos, um aumento de 1,6 por cen-
to em volume no 3º trimestre de 2016 
(variação de 0,9 por cento nos dois tri-
mestres anteriores). O crescimento mais 
intenso do PIB refletiu principalmente o 
aumento do contributo da procura ex-
terna líquida, verificando-se uma acele-
ração mais expressiva das Exportações 
de Bens e Serviços em comparação com 
a das Importações de Bens e Serviços.

CONSULTAR

Direção de Informação
manuel.gaeiras@portugalglobal.pt

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2016.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2016.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2016.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2016.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-October-2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7733721/6-15112016-BP-EN.pdf/1e7cde0b-a6be-4653-9fcc-4bf6118723da
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei1116.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei1116.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei1116.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei1116.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei1116.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal
"Europe’s digital progress report 2016" – European Comission, 2016
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249869587&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249869587&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249869587&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249869587&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=249869587&DESTAQUESmodo=2
mailto:manuel.gaeiras@portugalglobal.pt


Há cerca de um ano e meio, começou 
o processo de trazer para Portugal a 
Web Summit, liderado pelo ex-vice-
-primeiro-ministro Paulo Portas, em 
parceria com a AICEP e, mais tarde, 
com a Câmara Municipal de Lisboa. 
Portugal ganhou a competição, ven-
cendo vários países europeus. 

WEB SUMMIT
A maior cimeira internacional  

do empreendedorismo e da tecnologia  

A Web Summit, conferência global de tecnologia, inovação e empreendedorismo, 
que se realizou entre 7 e 10 de novembro de 2016, no Parque das Nações, em 
Lisboa, recebeu mais de 53 mil pessoas de 170 países do mundo. Entre a FIL e 
o Meo Arena decorreram ao longo dos quatro dias, centenas de conferências, 

debates, apresentações e ainda pitches, onde as empresas procuraram 
investimento e bons parceiros de negócios.

Na cerimónia de abertura desta cimei-
ra do empreendedorismo, Paddy Cos-
grave, fundador da Web Summit, deu 
as boas-vindas às 15 mil pessoas pre-
sentes no Meo Arena e afirmou: “Há 
seis anos quando arrancámos com a 
Web Summit só apareceram 400 pes-
soas, que são apenas estas filas da 

frente. Agora temos mais de 53 mil 
pessoas de 170 países do mundo.”

António Costa, primeiro-ministro 
português, fez o discurso de abertu-
ra: “Lisboa vai tornar-se a capital do 
empreendedorismo. E vocês vão re-
cordar-se de Lisboa como amiga para 
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os negócios. Quero que se lembrem 
de Portugal como um país dinâmico 
e aberto”. Apesar de ter começado o 
seu discurso em inglês, foi em portu-
guês que o chefe de governo conti-
nuou para falar de ideias, espírito em-
preendedor e melhoria do ambiente 
para investir em Portugal.

Seguiu-se o painel intitulado “New 
Realities” com Durão Barroso, ex-pre-
sidente da Comissão Europeia, Rober-
to Azevêdo, da World Trade Organiza-
tion, e Mogens Lykketoft, presidente 
das Nações Unidas. Sob a orientação 
de Tom Nuttall, colunista do The Eco-
nomist, os oradores debateram sobre 
a gestão de crises e o futuro da União 
Europeia. Roberto Azevêdo afirmou 
ser fundamental adotar a tecnologia 
e a inovação nos mercados.

Nesta cerimónia de abertura, esteve 
ainda presente o ator Joseph Gordon-
-Levitt, protagonista de Snowden, 



EMPRESAS Portugalglobal nº9246

que falou do projeto hitRecord. Este 
projeto consiste numa comunidade 
criativa online que, segundo o ator, 
já atingiu os dois milhões de dólares 
de faturação e já envolve criativos de 
mais de 100 países. Para o ator, são 
os projetos mais comunitários e não-

Jorge, líder da Codacy (vencedora da 
pitch 2014), chamou ao palco os 150 
líderes de startup presentes e, ainda, 
com a presença de Fernando Medina, 
presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, e de António Costa, foi feita a 
contagem decrescente para a abertu-
ra oficial da Web Summit 2016.

Entre os oradores, estiveram os fun-
dadores e presidentes executivos das 
maiores empresas de tecnologia, bem 
como importantes personalidades das 
áreas de cinema, desporto, moda e 
música, que abordaram diversos te-
mas, todos eles com um pano de fun-
do em comum: o futuro e a tecnologia. 

Alguns dos muitos oradores presentes 
na Web Summit foram: Sean Rad, da 
Tinder; Carlos Ghosn, da Renault-Nis-
san Alliance; John Chambers, da Cis-
co Systems; Takeshi Idezawa, da LINE 
Corporation; Steve Anderson, da Ba-
seline Ventures; Ne-Yo, Músico; Mo-
gens Lykketoft, das Nações Unidas; 
Bob Greifeld, do Nasdaq; José Neves, 
da Farfetch; Ronaldinho, futebolista e 
investidor; Luís Figo, da Dream Foo-
tball; Carlos Moedas, da Comissão 
Europeia; Salil Shetty, da Amnistia In-
ternacional; Ben Goertzel, da Hanson 
Robotics; Shailene Woodley, da Up to 
Us; Mike Massimino, Astronauta; en-
tre muitos outros. 

Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, 
participou na sessão “Everyone wins in 
a global economy” e afirmou que “a 
ambição de qualquer ‘startup’ portu-
guesa é ser global e a língua franca dos 
negócios é o inglês e isso é ajudado pela 
dimensão do mercado”. “O mercado 
interno é limitado, com 10,5 milhões de 
consumidores, o que é uma vantagem 
porque as ‘startup’ avançam já com a 
intenção de serem globais”, prosseguiu. 

O presidente da AICEP referiu ain-
da: “Pensam globalmente porque o 
mercado interno a isso ajuda; se for à 
Alemanha, França, Itália ou Espanha, 
com mercados internos enormes, há 
uma tentação dos empreendedores 

-narcisistas que irão marcar o futuro 
das tecnologias.

No final, Paddy Cosgrave, em conjun-
to com João Vasconcelos, secretário 
de Estado da Indústria, Miguel Santo 
Amaro, líder da Uniplaces, e Jaime 



WEB SUMMITnovembro 2016 47

começarem o projeto na sua língua 
mãe, o que pode trazer dificuldades 
quando pretendem tornar-se globais, 
no nosso caso isso não acontece”. 

A maior competição da Web Summit, 
a pitch, premeia uma startup com cer-
ca de 100 mil euros, atribuídos pela 
Portugal Ventures. Ao longo do even-
to, foram realizadas 200 breves apre-
sentações, avaliadas por um total de 
150 júris. Fizeram parte desta compe-
tição 31 startup portuguesas. 

As três startup finalistas, Kubo Ro-
bot (Dinamarca), Soilitron (Chipre) e 
PapayaPods (Suíça), realizaram o seu  
pitch no palco principal, no último dia 
do evento, diante de um júri de peso: 
Theresia Gouw, cofundadora da Aspect 
Ventures; Steve Anderson, fundador da 
Baseline Ventures; e Marcus Segal, par-
ceiro da Y Combinator. A grande ven-
cedora foi a dinamarquesa Kubo Robot. 

No último dia do evento, Paddy Cos-
grave afirmou que há espaço no Par-
que das Nações para 80 mil pessoas, 
esperando-se um maior número de 
participantes no próximo ano. O Pre-
sidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, que visitou a Web Summit 
neste dia, classificou-a como “um su-
cesso espetacular”.

Quando o último painel terminou, os 
ecrãs do Meo Arena transmitiram um 
pequeno vídeo com um resumo das 
imagens mais marcantes do evento. 
Paddy Cosgrave não voltou a aparecer 
em palco e a Web Summit terminou. 

A Web Summit realizou-se pela pri-
meira vez em Lisboa, tendo sido a 
primeira conferência realizada fora 
de Dublin. Nos próximos dois anos, 
o maior evento a nível internacional 
na área da tecnologia e empreende-
dorismo será igualmente realizado em 
Lisboa, com possibilidade de realiza-
ção por mais dois anos. Fica agora a 
expetactiva sobre como será o evento 
em 2017, sendo que se espera nova 
lotação esgotada. 
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notícias 
AICEP

Roadshow de  
(Re)Investimento: 
Alentejo e Algarve
O presidente da AICEP, Miguel Fras-
quilho, visitou os distritos de Beja e 
Faro no âmbito da realização da úl-
tima sessão do Roadshow de (Re)In-
vestimento. Esta iniciativa integra um 
conjunto de medidas que a agência 
tem vindo a implementar em prol da 
captação e retenção de investimento.

Como vender em: 
mercado Rússia
A AICEP realizou, em Lisboa e no Por-
to, duas sessões da ação “Como ven-
der em”, dedicada ao mercado russo. 
Numa perspetiva multissetorial foram 

abordadas questões de interesse cru-
cial para as empresas portuguesas 
que pretendem iniciar, desenvolver 
ou potenciar negócios com a Rússia. 
Esta ação contou com a presença da 
diretora da AICEP em Moscovo, Ma-
ria José Rézio, e com a participação 
de empresas-testemunho de vários 
setores de atividade que partilharam 
as suas experiências de internacionali-
zação neste mercado.

com o apoio da AICEP. Dirigido prin-
cipalmente às PME, este evento teve 
por objetivo facultar às empresas 
portuguesas a possibilidade de co-
nhecer os instrumentos disponíveis 
de apoio à exportação e internacio-
nalização, aceder a informação vasta 
e especializada por mercados, seto-
res e outros temas relacionados com 
a internacionalização.

Setor agroalimentar 
português na Coreia  
do Sul
A PortugalFoods, em estreita colabo-
ração com a AICEP e a KITA (Korean 
International Trade Association), orga-
nizou, em Seul, um workshop sobre 
o tema “Descobrindo o setor agroa-
limentar português” para apresentar 
o melhor deste setor aos media e 
compradores sul-coreanos de forma a 
potenciar negócios e aumentar as ex-
portações agroalimentares nacionais. 
As cinco empresas nacionais partici-
pantes apresentaram as oportunida-
des que Portugal oferece como país 
produtor de excelência.

Portugal  
Exportador 2016
O presidente da AICEP, Miguel Fras-

quilho, participou no “Portugal Ex-

portador”, evento organizado pela 

Fundação AIP e pelo Novo Banco, 

Inovação na Energia  
e na Aeronáutica  
em debate europeu
A AICEP, em colaboração com a CIP 
– Confederação Empresarial de Por-
tugal, a ANI - Agência Nacional de 
Inovação e a EUpportunity organiza-
ram, em Bruxelas, o primeiro evento 
da Innovation Sessions, dedicado aos 
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setores da Energia e Aeronáutica. 
Com a participação do comissário da 
União Europeia para a Investigação, 
Ciência e Inovação, Carlos Moedas, e 
do presidente da AICEP, Miguel Fras-
quilho, a primeira sessão focou os 
temas da Energia para o Desenvolvi-
mento Sustentável e da Aeronáutica 
como Driver de Inovação. 

Missão de importador 
polaco a Portugal
A AICEP promoveu a deslocação a 
Portugal de um importante operador 
de moldes da Polónia, especializado 
em injeção de peças em plástico de 
média e grande dimensão, com o ob-
jetivo de alargar o seu leque de forne-
cedores de moldes em Portugal.

Missão de 
importadores 
canadianos a Portugal 
A AICEP organizou a visita a Portu-
gal de três importadores canadianos, 
incluindo um dos principais grupos 
de compras daquele mercado, e de  
Michael Knell, conhecido opinion 
maker e jornalista da revista/website 
de market intelligence HomeGoods 
Online.ca e correspondente cana-
diano da influente revista americana 
Furniture Today. Esta visita teve por 
objetivo dar a conhecer o potencial 
de Portugal como país fornecedor 
de produtos de qualidade, onde o  
design é um fator diferenciador.

Como internacionalizar 
com as ferramentas  
do Google
A AICEP realizou, em Lisboa e no Por-
to, com a colaboração de especialis-
tas da Google Portugal, um módulo 
dedicado ao tema “Como Internacio-
nalizar com as Ferramentas do Goo-
gle”, que deu a conhecer os meios 
disponíveis para ajudar as empresas 
no processo de internacionalização, 
designadamente a selecionar merca-

dos de aposta e a conquistar clientes 
internacionais através da comunica-
ção no canal online.

Feira Internacional  
de Havana 
O presidente da AICEP acompanhou a 
visita do Presidente da República Por-
tuguesa a Cuba e esteve presente na 
abertura da 34.ª edição da FIHAV – Fe-

ganizou em Lisboa o evento “Negó-
cios em África com a ZTE”. Tratou-se 
de um encontro de fornecedores do 
setor das tecnologias de informação 
e comunicação e de um espaço de 
divulgação de oportunidades e parti-
lha de experiências no mercado afri-
cano das TIC.

Missão empresarial  
ao Chile e à Argentina
A AICEP, a Fundação AIP, a Câmara 
de Comércio Portugal Atlântico-Sul, a 
Casa da América Latina, a Embaixada 
da Argentina e a Embaixada do Chile 
organizaram uma missão empresarial 
multissetorial ao Chile e à Argentina, 
composta por empresas de setores tão 
diversos como tecnologias de infor-
mação, alimentação e bebidas, têxtil-
-lar, consultoria em energias renová-
veis e consultoria ambiental.

Esta missão incluiu a realização de 
seminários técnicos de apresentação 
das especificidades e das oportunida-
des de negócio e de investimento dos 
dois mercados, ações de networking, 
reuniões institucionais e uma agenda 
de contactos individuais para as em-
presas participantes.

Guiné-Bissau: 
A porta de entrada  
da comunidade 
económica do Estados 
da África Ocidental
A AICEP, a RTP África, a Câmara de 
Comércio e Indústria Portugal Gui-
né-Bissau, a Embaixada da Guiné-
-Bissau, a Universidade Lusófona e o 
Observatório Lusófono de Atividades 
Económicas promoveram a conferên-
cia “Guiné-Bissau – A Porta de Entra-
da da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental”. O obje-
tivo foi afirmar a Guiné-Bissau como 
o primeiro passo para investimentos 
internacionais nos países da África 
Ocidental e enfatizar o papel de Por-
tugal como plataforma privilegiada 
para estas operações.

ria Internacional de La Habana. Portu-
gal esteve representado, pela primeira 
vez, com 31 empresas. Em paralelo, 
decorreu o “Encontro Empresarial 
Portugal Cuba”, que contou também 
com a presença do presidente da Câ-
mara de Comércio de Cuba, Orlando 
Hernándes Guillén.

Rede de Fornecedores: 
negócios em África 
com a ZTE
A AICEP, em parceria com a ZTE, 
maior fabricante multinacional chi-
nês de soluções tecnológicas nas 
áreas das TIC, cotado em bolsa, or-
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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
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

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
Trind. e Tobago
Uruguai

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

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

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

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
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
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
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 -377 -7.524 -66 1.847 1.912 -895 -740

Passivo 578 -9.258 -25 4.696 4.721 -210 -1.119

Saldo -955 1.734 -41 -2.849 -2.809 -685 379

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4.478 1.442 6.417 840 -5.577 -1.381 321

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.433 -293 6.457 3.689 -2.768 -696 -58

Saldo -955 1.734 -41 -2.849 -2.809 -685 379

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 68.644 71.899 77.212 77.935 80.363 3,1%

Stock Passivo 112.278 118.207 126.280 128.711 133.914 4,0%

Stock IDPE 43.184 44.087 49.005 54.699 56.129 2,6%

Stock IDE 86.818 90.395 98.074 105.475 109.680 4,0%

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

Títulos de participação no capital 766 790 24

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 768 773 6

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 27 24 -3

     Entre empresas irmãs -29 -7 22

Instrumentos de dívida -831 1.057 1.888

     De investidores diretos em empresas de investimento direto -2.694 443 3.138

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 348 -192 -540

     Entre empresas irmãs 1.515 805 -710

Títulos de participação no capital 2.289 1.375 -914

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 2.285 1.378 -907

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 0 4 4

     Entre empresas irmãs 3 -7 -10

Instrumentos de dívida -2.314 3.321 5.635

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 5.446 2.787 -2.659

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -8.388 253 8.641

     Entre empresas irmãs 628 281 -348

Alemanha 606 186

Espanha 542 -15

Brasil 402 290

Reino Unido 267 225

Itália 80 0

União Europeia 28 1.697 1.882

Extra UE28 150 30

Espanha 1.381 1.166

Luxemburgo 839 -6.339

Reino Unido 477 334

França 354 203

Alemanha 333 -9

União Europeia 28 3.458 3.498

Extra UE28 1.238 1.223

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/set

2016  
jan/set

vh meur 
16/15 jan/set

vh meur 16/15 
set/set

vc meur 16/16 
set/ago

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

jan/set
vh meur 16/15 

set/set
vc meur 16/16 

set/ago

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

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

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

PASSIVO 2016 jan/set vh meur 16/15 
jan/setATIVO 2016 jan/set vh meur 16/15 

jan/set
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 49.826 3,7% 37.332 37.194 -0,4% 6,6% 26,5%

Exportações bens UE 36.257 6,5% 27.124 28.376 4,6% 7,9% 33,7%

Exportações bens Extra UE 13.568 -3,1% 10.208 8.818 -13,6% 2,6% 7,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 25.347 7,8% 19.198 19.636 2,3% 3,3% -14,0%

Exportações serviços UE 17.466 9,4% 13.268 14.153 6,7% 5,2% -17,3%

Exportações serviços extra UE 7.880 4,4% 5.930 5.483 -7,5% -1,3% -3,7%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 72,8% -- 72,7% 76,3% -- -- --

Exportações bens Extra UE 27,2% -- 27,3% 23,7% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 68,9% -- 69,1% 72,1% -- -- --

Exportações serviços extra UE 31,1% -- 30,9% 27,9% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015 jan/set 2016 jan/set tvh 16/15 
jan/set

tvh 16/15 
set/set

tvc 16/16 set/
ago

 SERVIÇOS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015 jan/set 2016 jan/set tvh 16/15 
jan/set

tvh 16/15 
set/set

tvc 16/16 
set/ago

Espanha 26,5% 5,5%

França 12,9% 7,0%

Alemanha 11,9% -1,3%

Reino Unido 7,1% 7,1%

EUA 4,8% -9,5%

Países Baixos 3,8% -6,1%

Itália 3,3% 7,6%

Máquinas, Aparelhos 15,2% 4,6%

Veículos e Outro Material de Transporte 11,6% -1,4%

Plásticos, Borracha 7,7% 2,8%

Metais Comuns 7,3% -5,4%

Agrícolas 6,4% 6,7%

Espanha 515 1,4

França 312 0,8

Reino Unido 176 0,5

Gibraltar -112 -0,3

China -162 -0,4

EUA -188 -0,5

Angola -622 -1,7

Máquinas, Aparelhos 247 0,7

Vestuário 177 0,5

Agrícolas 149 0,4

Metais Comuns -156 -0,4

Combustíveis Minerais -840 -2,2

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

Exp. Bens - Produtos 2016 (jan/set) % 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 60.310 2,2% 45.124 44.838 -0,6% 1,9% 14,8%

Importações bens UE 46.152 4,6% 34.343 34.818 1,4% 3,7% 22,9%

Importações bens Extra UE 14.159 -4,9% 10.781 10.020 -7,6% -3,6% -6,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 12.945 7,3% 9.663 9.748 0,9% 3,5% 2,9%

Importações serviços UE 8.707 9,0% 6.484 6.657 2,7% 1,9% 4,2%

Importações serviços extra UE 4.238 3,9% 3.179 3.091 -2,8% 7,0% 0,2%

Unidade: Milhões de euros

INE INE outubro 16 novembro 16 setembro 16 outubro 16 novembro 16

PIB 1,6 0,9 1,0 : 1,1 0,9 : 1,2 1,2 : 1,3 1,1 : 1,6 1,2 : 1,2

Exportações Bens e Serviços 6,1 2,3 2,9 : 3,4 2,8 : 3,7 2,8 : 3,8 3,0 : 4,7 3,3 : 3,7

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,5% -- 76,1% 77,7% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,5% -- 23,9% 22,3% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 67,3% -- 67,1% 68,3% -- -- --

Importações bens Extra UE 32,7% -- 32,9% 31,7% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015 jan/set 2016 jan/set tvh 16/15 
jan/set

tvh 16/15 
set/set

tvc 16/16 
set/ago

 SERVIÇOS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015 jan/set 2016 jan/set tvh 16/15 
jan/set

tvh 16/15 
set/set

tvc 16/16 
set/ago

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %) 2015 2016 1º Sem. FMI CE OCDE BP Min. Finanças

Espanha 32,8% -0,5%

Alemanha 13,5% 4,9%

França 7,8% 4,1%

Itália 5,4% 1,6%

Países Baixos 5,1% -0,6%

Reino Unido 3,1% -2,3%

China 3,0% 1,3%

Máquinas, Aparelhos 16,3% 5,5%

Veículos e Outro Material de Transporte 14,0% 14,6%

Agrícolas 11,2% 2,8%

Químicos 10,9% 0,6%

Combustíveis Minerais 9,5% -31,3%

Rússia 325 0,7

Brasil 312 0,7

Alemanha 285 0,6

Cazaquistão -204 -0,5

Rep. Congo -229 -0,5

Arábia Saudita -266 -0,6

Angola -349 -0,8

Veículos, Out. Mat. Transporte 799 1,8

Máquinas, Aparelhos 377 0,8

Agrícolas 138 0,3

Metais Comuns -271 -0,6

Combustíveis Minerais -1.945 -4,3

Imp. Bens - Fornecedores 2016 (jan/set) % Total tvh 16/15

Imp. Bens - Produtos 2016 (jan/set) % 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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A obra Health Care Marketing tem 
como principal objetivo demons-
trar como criar, gerir e melhorar 
uma estratégia de marketing cen-
trada nas pessoas e relacionada 
com projetos na área da saúde. 
Este projeto resulta de muitos anos 
de investigação e de muitos traba-
lhos em comum na área da saúde, 
que transformaram a relação entre 
clientes e fornecedores. Além disso, 
é também o resultado de duas pes-
soas apaixonadas pelo marketing e 
pelo desafio de descobrirem novos 
caminhos e projetos nesta área, de-
senvolvidos em comum com outras 
pessoas e organizações. 
Assim, o livro deve ser encarado 
como uma conversa entre duas 
pessoas tão diferentes mas tão 
complementares, mesmo tendo 
uma obsessão natural por simpli-
ficar tudo aquilo que é essencial.

Doutorado pela Universidade de 
Vigo em comunicação e publicida-
de, Ricardo Mena é diretor do mes-
trado em gestão de marketing no 
IPAM Porto e também, professor 
adjunto na área de marketing es-
tratégico. É ainda o fundador e di-
retor de inovação da marca MM + 
A Branding, uma empresa de bran-
ding portuguesa, com mais de 13 
anos de experiência no mercado.
Pedro Aguiar, também docente no 
IPAM, é licenciado em biologia pela 
Universidade do Minho e tem um 
MBA em marketing pela Porto Busi-
ness School. É professor especialista 
na área do marketing com forma-
ção em Portugal, Alemanha, Esta-
dos Unidos e Espanha, nas áreas de 
vendas, liderança, marketing, es-
tratégia e negociação. Atualmente 
é presidente do conselho de admi-
nistração da AH Business, SGPS, SA.

O livro Empresariato surgiu com o 
objetivo de preencher uma lacuna 
em Portugal, uma vez que é o pri-
meiro manual de apoio à gestão e 
ao estudo com casos práticos de 
sucesso na internacionalização de 
empresas portuguesas.  
São abordados 13 casos de suces-
so na vertente da internacionali-
zação. As reconhecidas empresas 
mencionadas são a Continental 
Mabor, a Salsa, a Vieira de Cas-
tro, a Riopele, a Primor, a Adega 
Cooperativa de Favaios, a Amob, 
a Joalpe, a Louropel, a Meia Dú-
zia, a Monsanto GeoHotel Escola, 
a Nobrand e a Unissima. 
Esta obra pretende ser assim uma 
ferramenta fundamental para 
gestores, académicos e empresá-

rios, bem como para estudantes 
das áreas de Gestão, Economia,  
Marketing e outras. 
Sob a coordenação de João Abreu, 
a redação deste livro envolveu 24 
académicos de renome de diversas 
universidades, institutos politécni-
cos e escolas superiores portugue-
sas, devendo ser certamente acon-
selhado aos estudantes das várias 
faculdades do país. 
A obra apresentada foi editada 
no âmbito do evento Empresaria-
to do município de Vila Nova de 
Famalicão e do Famalicão Made 
In. Das 13 empresas citadas no 
livro, oito encontram-se sediadas 
em Vila Nova de Famalicão, de-
monstrando o poder empresarial 
deste município. 
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

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

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

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

Subscreva as nossas newsletters.

Registe-se!

AICEP
INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA ONLINE

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


PERTO DE SI 
PARA O LEVAR MAIS LONGE

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

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

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

aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
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