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O cluster aeronáutico 
português tem vindo 
a afirmar-se, nos últi-
mos anos, como uma 
indústria altamente 
qualificada, competiti-
va e tecnologicamente 

avançada, que tem conquistado reconheci-
mento internacional cada vez maior. 

A AICEP esteve, desde o início, envolvida e em-
penhada na constituição do cluster e no apoio 
a este importante setor da atividade económica 
nacional, que abrange a Indústria Aeronáutica, 
do Espaço e da Defesa, congratulando-se com a 
notável evolução que registou nos últimos anos. 

Fortemente vocacionado para a exportação, 
o cluster aeronáutico português represen-
ta atualmente cerca de 1,4 por cento do PIB, 
prevendo-se que, dentro de cinco anos, esse 
contributo atinja já os três por cento. Exce-
lentes perspetivas para um setor da atividade 
económica nacional que está no radar desta 
importante indústria mundial.

Em entrevista, o General José Cordeiro, pre-
sidente da AED, analisa a evolução do cluster 

aeronáutico português, apontando os princi-

pais fatores de competitividade e as perspeti-

vas de crescimento deste setor, completando 

dessa forma o dossier que publicamos nesta 

edição da revista Portugalglobal.

Nos mercados, destacamos este mês o Cana-

dá, um parceiro económico importante para 

Portugal e que encerra boas oportunidades 

de negócio para as empresas portuguesas. O 

Canadá é a 10ª maior economia do mundo, 

muito desenvolvida e diversificada e com gran-

des competências em muitos setores de tecno-

logias avançadas, entre outros. 

Importa realçar a entrada em vigor, há preci-

samente um ano, do Acordo CETA celebrado 

entre o Canadá e a União Europeia, destina-

do a impulsionar o relacionamento económico 

global entre o Canadá e os países da UE. Um 

mercado onde a AICEP desenvolveu recente-

mente uma missão muito bem-sucedida. 

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

O futuro promissor  
de um cluster em crescimento
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O SUCESSO GLOBAL 
DO CLUSTER AERONÁUTICO 

PORTUGUÊS

Nos últimos anos, a Indústria Aeronáutica, do Espaço e da Defesa Portuguesa 
tem vindo a conquistar uma elevada dimensão e reconhecimento internacional, 

como uma das mais avançadas do ponto de vista tecnológico, sendo por isso 
impulsionadora da investigação e da inovação. 

Esta indústria de alta tecnologia afirmou a sua competitividade internacional, 
quer pela participação em projetos globais de alto valor acrescentado, quer pela 
presença em reconhecidos eventos e certames internacionais, permitindo-lhe um 
aumento exponencial das exportações para diferentes mercados externos e uma 

maior captação do investimento direto estrangeiro. 

A liderança mundial a nível tecnológico, a capacidade fortemente exportadora, o 
retorno que gera para as empresas investidoras e a formação de recursos humanos 
especializados, colocam Portugal no mapa de uma das indústrias mais atrativas e 

sofisticadas da economia global. 
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O cluster aeronáutico português englo-
ba mais de 100 empresas, nove insti-
tuições e oito universidades. Além dis-
so, emprega cerca de 18.500 pessoas, 
sendo reconhecido pela sua força de 
trabalho talentosa. Atualmente existem 
14.743 diplomados em Engenharia em 
Portugal. Mas, prevê-se, nos próximos 
três anos, a qualificação de mais dois 
mil técnicos e de mais de 200 engenhei-
ros, demonstrando a aposta no setor. 

Com um volume de negócios de 1,72 
mil milhões de euros, dos quais 87 por 
cento se destinam à exportação, este 
cluster representa cerca de 1,4 por 
cento do PIB português. Contudo, em 
cinco anos, espera-se que passe a re-
presentar três por cento.

As principais atividades realizadas no 
âmbito deste cluster são o fabrico de 
aéreo estruturas, a manutenção aero-
náutica, os conjuntos para aeronaves 
civis e militares, os sistemas mecatróni-
cos, os dispositivos de simulação, os dis-
positivos de ensaios e testes espaciais, 
as tecnologias e ferramentas industriais 
de apoio ao setor e ainda, o desenho e 
fabrico dos interiores de cabines. 

Com o intuito de reforçarem a sua 
participação no setor aeronáutico eu-
ropeu e mostrarem as potencialidades 
da indústria nacional, as empresas 
portuguesas apostam anualmente na 

CLUSTER AERONÁUTICO PORTUGUÊS
Evolução e potencial para o futuro

A Aeronáutica, o Espaço e a Defesa formam o 
cluster que mais irá crescer nos próximos anos, 

essencialmente devido ao aumento das exportações 
portuguesas do setor, que representam cerca de 

87 por cento do volume de negócios, e à captação 
de investimento direto estrangeiro por parte de 

reconhecidas multinacionais. 

presença nos maiores e mais reco-
nhecidos certames internacionais do 
mundo da aeronáutica, como o “Paris 
Air Show”, em França, e o “Farnbo-
rough Air Show”, no Reino Unido. As 
oportunidades deste cluster nos mer-
cados de França e do Reino Unido se-
rão abordados pormenorizadamente 
neste dossier. 

Para os investidores estrangeiros des-
te setor, Portugal é um local único e 
estratégico, devido à sua localização 
geográfica na costa oeste da Europa, 
mais especificamente entre Espanha 
e o Oceano Atlântico. Como é o país 
europeu mais próximo das Américas, 
é uma verdadeira ponte entre a Euro-
pa e a América Latina. Assim, é visível 
que tem uma localização privilegiada 
para aceder a mercados relevantes.

O posicionamento atlântico de Por-
tugal abre novas oportunidades no 
contexto internacional, na medida em 
que permite a instalação de infraestru-
turas de observação e medida, num 
espectro não alcançável ou replicável 
em nenhum outro país. Por exemplo, 
a Região Autónoma dos Açores tem 
uma posição geoestratégica particu-
larmente adequada para a instalação 
e operação de infraestruturas espa-
ciais para o lançamento de satélites. 

Nos últimos anos, esta indústria por-
tuguesa tem aumentado a sua parti-
cipação em projetos de investigação e 
desenvolvimento de alto valor acres-
centado para a economia. Por exem-
plo, o Aerocluster Portugal conquis-
tou um projeto de investigação euro-
peu no valor de 5,5 milhões de euros. 
Por sua vez, é relevante salientar que 
o primeiro satélite 100 por cento por-
tuguês estará em órbita até 2020. Por 
fim, mas não menos importante, é in-
teressente verificar que a construção e 
o desenvolvimento do novo foguetão 
Ariane 6 terá a participação de várias 
empresas portuguesas. 

Além disso, as empresas portuguesas 
têm participado em reconhecidos con-
sórcios e projetos europeus de investi-
gação: “Passaro”, “Flexcraft”, “Em-

“Nos últimos anos, 
Portugal têm registado 
inúmeros investimentos 

estrangeiros de 
elevado valor por 

parte de várias 
multinacionais. 

Alguns exemplos mais 
concretos da captação 

de investimento 
direto estrangeiro 

para Portugal são a 
Embraer, a Lauak e a 

Mecachrome.”

Nos últimos anos, Portugal têm regista-
do inúmeros investimentos estrangei-
ros de elevado valor por parte de várias 
multinacionais. Alguns exemplos mais 
concretos da captação de investimento 
direto estrangeiro para Portugal são a 
Embraer, a Lauak e a Mecachrome. 
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braer Defense & Security KC-390”, 
“NewFace”, “SHEFAE - Surface Heat 
Exchangers for Aero-Engines” e “LIFE”.

No âmbito do Programa Europeu Hori-
zonte 2020, mais de metade do investi-
mento em tecnologias espaciais foi cap-
tado diretamente pelo tecido empresa-
rial. Este processo de capacitação e reco-
nhecimento do setor tem sido reforçado 
pela diplomacia científica e cooperação 
científica e tecnológica internacional, 
nomeadamente através da cooperação 
com o Luxemburgo, Espanha e a Índia, 
assim como com processos em curso 
com França, Alemanha, Reino Unido, 
Estados Unidos da América, Brasil, Ni-
géria e África do Sul. Esta estratégia 
inclui a necessidade de estimular novos 
mercados, públicos e privados, em Por-
tugal e no âmbito internacional, desen-
volvendo em Portugal projetos-piloto de 
relevância internacional.

No contexto deste crescente prestí-
gio, surge a agenda nacional “Por-
tugal Espaço 2030”, que tem como 

principais objetivos promover o cres-
cimento económico e a criação de 
emprego qualificado em Portugal 
através da promoção de mercados 
relacionados com o espaço; fomentar 
a geração de dados de satélite atra-
vés de novas tecnologias espaciais e 
infraestruturas relacionadas com o 
espaço em Portugal, transformando 
o nosso país num ator mais forte no 
setor espacial; contribuir para o de-
senvolvimento do país e para o forta-
lecimento das relações diplomáticas 
e de cooperação internacional cien-

tífica, atendendo às vantagens da 
posição geoestratégica de Portugal 
para o setor do espaço; e também, 
garantir o desenvolvimento e a evolu-
ção dos quadros jurídico, financeiro, 
institucional, cultural e educacional 
de internacionalização, capazes de 
impulsionar o desenvolvimento do 
setor espacial em Portugal. 

Para um maior sucesso, esta indústria 
deverá diversificar a sua cadeia de for-
necedores e trabalhar para que as em-
presas atinjam o nível de qualificação 
tier 1, uma vez que a maioria são tier 
2, e isso só é possível quando crescem 
em consórcio e cooperam através de 
redes. Esta cooperação em redes tem 
permitido que as empresas portugue-
sas participem em reconhecidos con-
sórcios e projetos europeus, como os 
já referidos anteriormente. 

Os desafios futuros a ter em conside-
ração são o aumento do tráfego aé-
reo, com a duplicação dos passageiros 
nos próximos 20 anos; a necessidade 
de existirem mais aeronaves; o exces-
so de encomendas; a urgência do au-
mento da cadeia de fornecedores; a 
falta de pilotos, de controladores de 
tráfego aéreo, de pessoal de manuten-
ção e de outros técnicos necessários; e 
a melhoria da performance da cadeia 
de fornecedores, nomeadamente ao 
nível dos tempos de entrega e da exis-
tência de certificação adequada. 

Desta forma, é percetível que se deve 
continuar a apoiar o crescimento do 
cluster Aeronáutico, do Espaço e da 
Defesa português, uma vez que Portu-
gal é considerado um caso de sucesso 
nesta área pela sua rápida adaptação 
e integração nos programas europeus. 

A AICEP está motivada na promoção 
internacional do progresso tecnológi-
co português desenvolvido neste setor, 
uma vez que, tal como nos outros seto-
res de forte intensidade e complexida-
de tecnológica, o desenvolvimento da 
aeronáutica é intrinsecamente depen-
dente da cooperação internacional. 

Análise SWOT

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

•  Empresas internacionais já imple-
mentadas (Embraer, Lauak, Meca-
chrome e Altran); força de trabalho 
altamente qualificada; flexibilidade 
e motivação das empresas portu-
guesas; custos controlados; e boas 
infraestruturas.

•  Tamanho reduzido de algumas 
empresas portuguesas, nomea-
damente PME; e fraca aposta na 
área do marketing.

• Indústria 4.0 e digitalização; em-
presas interconectadas; Novo Pro-
grama Europeu de Defesa; Novo 
Programa “Portugal Espaço 2030”; 
empresas de nicho de mercado com 
abordagem flexível e novas tecno-
logias; e coordenação com outras 
indústrias (automóvel e têxtil) para 
modernizar e melhorar o setor.

•  Dificuldade na retenção de mão-
-de-obra qualificada; emergên-
cias de novos clusters aeronáu-
ticos, como no Norte de África; 
câmbio monetário; e gap de pre-
ços reduzido pela automatização.
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PORTUGAL LOOKS UP
Promoção internacional do cluster  
da Aeronáutica, Espaço e Defesa

Criada em 2018 por várias entidades institucionais dos setores da Aeronáutica, 
Espaço e Defesa, a iniciativa Portugal Looks Up tem como objetivo, através de 
uma ação conjunta e trabalho em cooperação, promover a oferta nacional nos 

grandes eventos internacionais e nacionais e estimular a captação de investimento 
estrangeiro para estes setores.

Esta iniciativa é constituída e cofinan-
ciada por várias instituições privadas e 
governamentais, nomeadamente a AI-
CEP, a ADRAL, o AED Cluster Portugal, 
a idD, a FCT, o Governo Regional dos 
Açores e o Portugal IN. Estas entidades 
foram impulsionadas pela vontade de 
ajudar as empresas portuguesas destes 
setores no seu esforço para aceder aos 
vários mercados internacionais. 

Além disso, foi ainda estimulada 
pelo facto do cluster aeronáutico 
português ser cada vez mais reco-
nhecido internacionalmente como 
um dos mais avançados tecnologi-
camente. O crescimento verificado 
nos últimos anos tem assim melho-
rado a competitividade internacio-
nal dos setores. 

Desta forma, Portugal é um destino 
inovador e um importante parceiro 
que detém o conhecimento funda-
mental na área da engenharia e a ca-
pacidade para se posicionar estrategi-
camente no mercado global. 

Neste contexto, verifica-se também 
uma maior participação das empresas 
portuguesas nos projetos internacio-
nais de alto valor, com uma elevada 
incorporação tecnológica. 

Esta indústria portuguesa compreen-
de essencialmente PME distribuídas 
por diferentes áreas industriais, extre-

mamente inovadoras e com estruturas 

flexíveis. Estas competências foram já 

reconhecidas pelas maiores entidades 

e empresas internacionais, como a 

Airbus, a Embraer, a NATO e a Agên-

cia Espacial Europeia.

CALENDÁRIO DE EVENTOS: PORTUGAL LOOKS UP

Ano Data Evento Local

2018 1-5 outubro IAC (International  
Astronautical Congress)

Bremen,  
Alemanha

2018 7-10 novembro INDO Defence 2018 Jakarta,  
Indonésia

2018 13-14 novembro Missão Empresarial  
a França (GIFAS)

Paris e Toulouse, 
França

2018 20-22 novembro AED Days 2018 Lisboa,  
Portugal

2018 4-6 dezembro Aeromart Toulouse Toulouse,  
França

2019 2-4 abril Aircraft Interiors Hamburgo, 
Alemanha

2019 8-11 abril 35th Space Symposium Colorado Springs, 
EUA

2019 15-19 abril International  
Aerospace Week

Montreal,  
Canadá

2019 maio Portugal Air Summit  
Ponte de Sor Portugal

2019 17-23 junho Paris Air Show 2019 Paris,  
França

Finalmente importa referir que esta ini-
ciativa se encontra aberta e disponível 
para todas as entidades que se identifi-
quem com estes objetivos e princípios. 

www.iddportugal.pt/tag/portugal-
-looks-up/

http://www.iddportugal.pt/tag/portugal-looks-up/
http://www.iddportugal.pt/tag/portugal-looks-up/
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AED

O AED Cluster é uma plataforma que 
representa as indústrias da Aeronáuti-
ca, Espaço e Defesa em Portugal, dis-
ponibilizando uma plataforma única 
para promover e apoiar o desenvolvi-
mento competitivo do setor. 

A partir das sinergias criadas entre as 
competências dos seus associados, 
realiza atividades de investigação, de-
senvolvimento, inovação, formação, 
qualificação e internacionalização, 
contribuindo para a criação de riqueza 
e emprego na sociedade.

Os principais objetivos do AED são 
consolidar uma estratégia comum 
para o setor, reforçar a internacionali-
zação dos setores, capacitar as empre-
sas e os empreendedores e promover 
o cluster junto dos vários públicos. 

www.aedportugal.pt

FCT

A FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia é a agência pública nacio-
nal de apoio à investigação em ciên-
cia, tecnologia e inovação, em todas 
as áreas de conhecimento. O principal 
objetivo desta fundação é tornar Por-
tugal uma referência internacional em 
ciência, tecnologia e inovação. 

O Programa Espaço da FCT tem como 
missão implementar a estratégia espa-
cial nacional, de modo a estimular o 
desenvolvimento do setor espacial e 
maximizar os benefícios da participa-
ção nos programas espaciais europeus, 
como os programas da Agência Espa-
cial Europeia e da Comissão Europeia. 

As principais responsabilidades des-
te programa são estimular a partici-
pação da indústria e da comunidade 
científica portuguesa nos programas 
espaciais europeus e internacionais; 
propor a manutenção de um nível 
de contribuição nacional na Agência 
Espacial Europeia e noutras organi-
zações internacionais; explorar as 
sinergias com outras organizações 
internacionais nas quais Portugal é 
Estado-membro e, simultaneamente, 
promover a transferência tecnológi-
ca bidirecional para outros setores de 
atividade económica; promover a visi-
bilidade e a competitividade do setor 
espacial português junto dos princi-
pais atores europeus e internacionais; 
e, por fim, fomentar a utilização das 
tecnologias e serviços de base espacial 
nas mais diversas áreas de aplicação.

www.fct.pt

idD

Fundada em 2014, a idD – Plataforma 
das Indústrias de Defesa é responsável 
pela implementação de uma estratégia 
nacional para a promoção externa da 
Base Tecnológica e Industrial de Defesa 
(BTID), com a intenção de desenvolver 
as capacidades nacionais nesta área e 
promover Portugal como produtor e 
exportador de tecnologia e serviços no 
âmbito da Economia de Defesa. 

ENTIDADES DO CLUSTER AERONÁUTICO 
PORTUGUÊS

A ação da idD pretende então contri-
buir para o aumento das exportações 
das empresas portuguesas que atuam 
neste mercado e para a manutenção e 
criação de emprego altamente qualifi-
cado no nosso país.

Os principais objetivos desta platafor-
ma passam por identificar oportunida-
des de negócio em mercados estratégi-
cos; dinamizar e apoiar visitas e missões 
ao exterior; divulgar internamente as 
oportunidades identificadas nos mer-
cados externos; apoiar a internacio-
nalização das empresas portuguesas; 
promover a criação de parcerias com 
entidades nacionais e internacionais; 
e motivar as parcerias entre as Forças 
Armadas e as Indústrias de Defesa. 

www.iddportugal.pt

http://www.aedportugal.pt
http://www.fct.pt
http://www.iddportugal.pt


DESTAQUEsetembro 2018 11

O cluster aeronáutico francês abran-
ge todas as áreas, desde as aerona-
ves, helicópteros, motores, equipa-
mentos, mísseis, drones, lançadores 
espaciais, satélites e sistemas de 
defesa e segurança. Com cerca de 
190 mil trabalhadores e mais de mil 
empresas, o cluster registou receitas 
no valor de 64,2 mil milhões de eu-
ros em 2017. Este setor está em fran-
co crescimento: só em 2017 foram 
concluídas 12 mil contratações que 
abrangem dois mil novos empregos!

FRANÇA: UM MERCADO  
DE OPORTUNIDADES PARA  

AS EMPRESAS PORTUGUESAS  
DO SETOR AERONÁUTICO

O cluster aeronáutico, espacial e da defesa tem constituído uma aposta estratégica 
para o desenvolvimento da economia portuguesa, sendo que se pretende, nos 

próximos 10 anos, duplicar o seu peso no PIB português. Desta forma, o mercado 
francês é uma excelente oportunidade para as empresas portuguesas deste setor, 

devido essencialmente à dimensão e às perspetivas de crescimento desta fileira em 
França, bem como na Europa.

O mercado de França tem constituído 
uma aposta para a promoção interna-
cional do cluster aeronáutico português, 
não só pelas oportunidades de coopera-
ção e exportação existentes para as em-
presas portuguesas, mas também pela 
atratividade que Portugal tem represen-
tado, enquanto destino de investimento 
direto estrangeiro para um conjunto de 
empresas francesas relevantes.

Desta forma, cada vez mais empresas 
francesas estão já instaladas em Por-

> POR RUI PAULO ALMAS, 
DELEGADO DA AICEP  
EM FRANÇA
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tugal, merecendo especial destaque 
os investimentos realizados pelas em-
presas Mecachrome e Lauak, sendo 
que nesta altura outras também con-
sideram a hipótese de se instalarem 
no nosso país.

Além disso, a AICEP tem vindo a dina-
mizar, nos últimos anos, um conjunto 
de iniciativas neste mercado, nomea-
damente a realização de missões em-
presariais, a organização de visitas 
de jornalistas franceses a Portugal, o 
apoio na participação de empresas 
portuguesas no Salão Aeronáutico do 
Le Bourget, a inserção de anúncios 
promocionais em revistas especiali-
zadas, o acompanhamento regular e 
muito próximo deste cluster através de 
equipas de angariação de investimento 
direto estrangeiro, entre outras.

No passado dia 23 de maio de 
2018, decorreu, na Embaixada de 

sentar as condições de investimento 
em Portugal – com o testemunho de 
algumas empresas francesas insta-
ladas no mercado português (Me-
cachrome e Lauak), da Embraer e 

de outras entidades –, bem como 
reforçar a imagem, notoriedade e 
potencial do cluster aeronáutico, es-
pacial e da defesa português junto 
dos atores mais relevantes do cluster 
aeronáutico francês. Este evento foi 
organizado pela AICEP, em parceria 
com o GIFAS - Groupement des In-
dustries Françaises Aéronautiques et 
Spatiales e a AED Cluster Portugal.

Com o apoio da GIFAS e da AED Clus-
ter Portugal, a AICEP organiza ainda 
uma missão empresarial a França des-
te cluster, que se encontra em fase de 
lançamento e terá lugar no segundo 
semestre de 2018. Os principais ob-
jetivos são a promoção das exporta-
ções portuguesas de bens e serviços 
e a apresentação das potencialidades 
de cooperação empresarial, em vários 
domínios, entre empresas e entidades 
portuguesas e francesas.

Por último, o Salão Aeronáutico do Le 
Bourget, um dos principais e mais re-
conhecidos certames mundiais do se-
tor, vai ter lugar de 17 a 23 de junho 
de 2019, no “Parc des Expositions du 
Bourget”, localizado no norte de Pa-
ris, sendo esperada uma participação 
de várias empresas e entidades por-
tuguesas. Na edição de 2017, esta 
feira contou com 2.381 expositores 
de 48 países, 290 delegações oficiais 
estrangeiras, 142 mil visitantes pro-
fissionais, 180 mil visitantes do pú-
blico em geral e 3.450 jornalistas de 
todo o mundo.

Nos últimos anos, o mercado fran-
cês tem sido alvo de uma forte e 
regular atividade de promoção, nas 
suas múltiplas dimensões, do cluster 
aeronáutico, espacial e da defesa 
português, com resultados assinalá-
veis e no quadro de uma eficaz co-
laboração entre os principais atores 
institucionais dos dois países, no-
meadamente a AICEP, a AED Cluster 
Portugal e a GIFAS. 

aicep.paris@portugalglobal.pt

Cada vez mais 
empresas francesas 
estão instaladas em 

Portugal, merecendo 
especial destaque os 

investimentos realizados 
pelas empresas 

Mecachrome e Lauak.

Portugal em Paris, um seminário 
com o tema “Le cluster aéronauti-
que Portugais: quelles opportunités 
d’investissement pour les entreprises 
françaises”, cujo objetivo era apre-

mailto:aicep.paris@portugalglobal.pt
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A edição de 2018 fez descolar 192 mil 
milhões de dólares em negócios que 
refletem a confiança no crescimento 
futuro da indústria a nível mundial. 
Assim, estiveram presentes cerca de 
48 países e mais de 80 mil profissio-
nais, sendo que apenas 55 por cento 
eram originários do Reino Unido.

Portugal fez-se representar através de 
uma participação conjunta do Cluster 
AED com o conceito “Portugal Looks 
Up”. O secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, es-
teve presente nos primeiros dias, tendo 
apadrinhado a assinatura de protoco-
los entre a IdD e as FICCI (Federation 
of Indian Chambers of Commerce and 
Industry) e entre a AED e a EACP (Eu-
ropean Aerospace Cluster Partnership).

A AICEP Londres organizou ainda uma 
sessão de networking na Embaixada, 
que teve mais de 120 participantes, 
incluindo representantes dos clusters 
congéneres do Brasil, Canadá e Mé-
xico, para além de representantes das 
maiores empresas britânicas do setor.

Estiveram também representadas as 
empresas OGMA, Tekever, Edisoft 
Thales, Embraer, TAP e Almdesign, 
que apresentaram os seus mais re-
centes sucessos comerciais em várias 
geografias. A TAP e a Almadesign rea-
lizaram sucessivas demonstrações do 
novo avião da companhia portuguesa, 

EMPRESAS PORTUGUESAS VOAM  
SOBRE FARNBOROUGH

Entre 16 e 22 de julho, Portugal esteve no radar de Farnborough Air Show, uma 
das mais relevantes feiras da indústria da aeronáutica europeia, que proporciona 

uma oportunidade de carácter global para demonstrar aeronaves civis e militares a 
potenciais clientes e investidores, para além da promoção de produtos dos setores 

que compõem a indústria: aeroespacial, defesa, segurança e espaço.

o Airbus 330Neo, adaptado e interior-
mente desenvolvido pela Almadesign. 
Por sua vez, a Tekever lançou o seu 
novo drone AR5, através da demons-
tração de uma missão em tempo real. 

Em foco esteve também a Embraer 

que, para além de ter conquistado 

vários contratos para os seus novos 

e antigos modelos, lançou o KC-390, 

fabricado com componentes desen-

volvidos em Portugal. 

A indústria aeroespacial no Reino Uni-

do é colossal, líder na Europa e segun-

da a nível mundial (atrás dos Estados 

Unidos da América). Segundo o clus-

ter britânico ADS, a indústria expan-

diu-se em 39 por cento nos últimos 

cinco anos, sendo o segundo setor de 

mais rápido crescimento. Só em 2017, 

o setor cresceu 6,5 por cento para 35 

mil milhões de libras de vendas, tendo 

87 por cento sido exportado. Os em-

> POR RUI BOAVISTA 
MARQUES, DELEGADO DA 
AICEP NO REINO UNIDO
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pregos diretos chegam a cerca de 128 
mil e existem cerca de 4.100 novos 
estágios por ano, numa indústria cuja 
componente de formação profissional 
é fundamental.

A BAE System e a Rolls-Royce são os 
players britânicos mais expressivos 
em termos de lucros globais, sendo 
peças fundamentais no anúncio do 
novo caça de sexta geração “Tem-
pest”, revelado na Farnborough 
como o sucessor do “Eurofighter 
Typhoon”. Este jet é o resultado de 
um investimento de mais de dois mil 
milhões de libras em investigação e 
desenvolvimento e de uma parceria 
entre a BAE System (sistemas aéreos 
avançados de combate e integração), 
a Rolls-Royce (sistemas avançados 
de energia e propulsão), a Leonardo 
(sensores avançados de eletrónica e 
aviónica) e a MBDA (sistemas avança-
dos de armamento). 

- European Aviation Safety Agency”, 
que certifica os aviões, motores e 
componentes. Se a opção for criar 
uma nova agência, não só haverá dis-
rupção, como os custos irão aumen-
tar significativamente.

A perceção é que o Reino Unido está 
a ficar para trás na atualização tecno-
lógica, o que foi igualmente enfati-
zado num recente estudo da Roland 
Berger para o Aerospace Technology 
Institute. Um caso concreto é o pri-
mado tecnológico que o Reino Unido 
tem tido na tecnologia de asas leves, 
umas das mais críticas e lucrativas 
subáreas de tecnologia aeronáutica. 
Por exemplo, o fabrico e design do 
A380 foi praticamente todo efetuado 
no Reino Unido. Contudo, no mais 
recente avião da Airbus – o A350 – 
algumas componentes foram desen-
volvidas pela primeira vez na Alema-
nha e em Espanha, tendo sido este 

nos primeiros três lugares: 1º Singa-
pura, 2º Prestwick e 3º Londres.

Por outro lado, é interessante inte-
grar nesta análise outros fatores de 
políticas públicas e de constrangi-
mentos multilaterais, que podem ter 
impacto na indústria britânica. Um 
exemplo elucidativo foi a recusa do 
regulador “UK Competition and Ma-
rkets Authority (CMA)” em aceitar a 
aquisição, por 44 milhões de libras, 
do produtor de componentes Nor-
thern Aerospace, por parte da em-
presa Gardner Aeropsace, sediada 
em Derby, uma subsidiária da empre-
sa chinesa Shaanxi Ligeance Mineral 
Resources. Outro exemplo do impac-
to de M&A global é a Short Brothers 
que é a subsidiária da Bombardier 
na Irlanda do Norte e que é a maior 
empregadora de Belfast. Com a ven-
da da parte dos aviões C Series da 
Bombardier à Airbus, a fábrica viu-se 

Este cluster britânico é um dos gru-
pos de lobby mais influentes da po-
sição de “Remain in EU”, tendo re-
centemente publicado um relatório 
no qual associava a saída da União 
Europeia a um prejuízo anual de 
3,2 mil milhões de libras. As preo-
cupações centram-se igualmente no 
acesso a mão-de-obra qualificada 
da Europa e o acesso ao cofinancia-
mento comunitário, sobretudo nos 
projetos de I&D. 

Outra preocupação do setor é a par-
ticipação do Reino Unido na “EASA 

facto encarado pelos especialistas 
como uma perda direta de competiti-
vidade do Reino Unido.

Esta parece ser também a opinião do 
governo do Reino Unido, que anun-
ciou este ano um investimento numa 
fábrica nova de “wing integration re-
search” em Filton, a norte de Bristol.

Apesar disso, a revista “fDi”, do Fi-
nancial Times, elaborou um ranking 
da localização dos maiores clusters 
mundiais da indústria aeroespacial, 
com duas cidades do Reino Unido 

inesperadamente na contingência de 

redundância total.

Apesar de ainda serem desconheci-

dos os termos finais da negociação do 

Brexit e os possíveis impactos nestes 

setores, está instalado um nível de tur-

bulência assinalável e são expectáveis 

alterações, nomeadamente ao nível 

do regime regulatório e de competiti-

vidade das empresas do setor aeroes-

pacial na Europa. 

aicep.london@portugalglobal.pt

mailto:aicep.london@portugalglobal.pt
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A Embraer investiu 94 milhões de eu-
ros na expansão de duas unidades de 
produção na cidade de Évora, sendo 
uma destinada à produção de estru-
turas metálicas e outra à produção de 
materiais compósitos. Atualmente, a 
construtora aeronáutica brasileira con-
ta com 450 trabalhadores diretos nas 
suas duas fábricas e no centro de en-
genharia, bem como com 120 postos 
de trabalho de prestadores de serviço.

A Embraer chegou ao Alentejo em 
2009 e, desde então, tem divulgado 
mundialmente as potencialidades da 
região para o setor da aeronáutica, 
permitindo um crescimento dos inves-
timentos estrangeiros. 

De referir ainda que a Embraer detém 
a maioria da OGMA – Indústria Ae-
ronáutica de Portugal, que se dedica 
ao fornecimento de serviços de ma-
nutenção e fabrico de aeroestruturas. 
Fundada em 1918, a OGMA é reco-
nhecida internacionalmente e conta 
com prestigiadas empresas internacio-
nais na sua carteira de clientes. 

Por sua vez, a multinacional francesa 
Lauak avançou com um investimento 
de 32 milhões de euros na criação de 
uma nova unidade industrial em Grân-
dola, que deverá iniciar a produção de 
componentes para aviões no início do 
próximo ano. Este investimento prevê 
a criação de mais de 200 postos de 
trabalho nos próximos dois anos. 

AERONÁUTICA
Crescimento do investimento direto estrangeiro 

em Portugal

O crescimento do cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa português tem sido 
sustentado pela captação de investimento direto estrangeiro estruturante, de 

elevado valor para a economia portuguesa. Alguns exemplos mais concretos da 
captação de investimento para Portugal são a Embraer, a Lauak e a Mecachrome. 

A Lauak de Grândola terá três linhas 
autónomas de produção, sendo que 
irá produzir peças destinadas ao avião 
A320 da Airbus e, num futuro próxi-
mo, também fornecerá componentes 
para os modelos A350 e Falcon. 

Por fim, a multinacional francesa  
Mecachrome Aeronáutica investiu 30 
milhões de euros na abertura de uma 
fábrica com 22 mil metros quadrados 
em Évora. Esta unidade, a laborar 
desde o início do ano de 2017, conta 
com 70 colaboradores e dedica-se à 
produção de peças metálicas de alta 
precisão para a indústria aeronáutica. 

No futuro, a empresa planeia insta-
lar nesta nova fábrica um inovador 
processo produtivo de criogénico, à 
base de azoto liquido, que é único no 
mundo e foi concebido pela Meca-
chrome em França. 

Além desta fábrica, a Mecachrome 
detém ainda, desde 2014, outra uni-
dade industrial em Portugal, mais es-
pecificamente em Setúbal.

Estes dois últimos investimentos foram 

investimentos greenfield, que são um 

tipo particular de investimento onde 

uma empresa internacional começa 

uma nova operação num mercado ex-

terno, construindo novas instalações 

operacionais desde o início.

Estes investimentos justificam-se 

essencialmente pela elevada com-

petitividade para fazer negócios 

deste cluster (Top 30 no ranking 

“Doing Business”); pelo alto talento 

e flexibilidade dos recursos humanos 

portugueses; pelos reconhecidos 

conhecimentos de engenharia e ca-

pacidades linguísticas; pela extrema 

qualidade da rede de infraestruturas 

e centros de investigação; e claro, 

pela existência de redes de fornece-

dores de alta qualidade.

Em Portugal, verifica-se assim, cada 

vez mais, um novo racional para um 

investimento mais focado no talento, 

na competitividade e na inovação. 
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ADRAL – AGÊNCIA  
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

DO ALENTEJO
Cluster Aeroespacial - Invest in Alentejo

Nos últimos anos, o setor aeroespacial no Alentejo beneficiou de um enorme 
impulso, fruto de uma estreita cooperação e alinhamento estratégico entre o 
território, a indústria e o I&D. O posicionamento geoeconómico do Alentejo, 

associado a uma estratégia regional de especialização inteligente, tornou o setor 
um dos mais emergentes da região, facto comprovado pelo forte investimento 

externo que tem existido nesta área.
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A constituição de uma alargada par-
ceria de colaboração com as organi-
zações-chave do cluster aeroespacial 
presentes no território, em constante 
crescimento e fortalecimento, tem 
contribuído de forma positiva para 
a consolidação do setor na região. 
Através da cooperação com entidades 
relevantes, o Alentejo posiciona-se a 
nível nacional como um emergente 
e promissor polo de desenvolvimen-
to para o setor, com uma presença 
forte e sólida na indústria, efeito que 
alavanca novas oportunidades e uma 
maior consolidação na cadeia de valor.

A competição entre os diversos acele-
radores industriais do setor existentes 
no Alentejo, associada a uma renova-
da rede de logística, constitui-se como 
um fator preponderante, que acentua 
as possibilidades de desenvolvimento 
integrado dos atuais e futuros atores 
do setor, numa perspetiva sinérgica e 
de partilha de conhecimento. Consta-
ta-se ainda uma evidente predisposi-

When heart meets business. Em cada encontro, um  

ambiente eletrizante. É então que se cruzam o ator global e os  

heróis locais. Nesse instante, nesse local, abrem-se ao mundo 

novíssimas perspetivas. E o negócio transforma-se em sentimento:  

www.messe-duesseldorf.de

Basis for 
Business

Informações: Walter & Cia., Lda.
 Largo de Andaluz, 15, 3º Esq. - 2

1050-004 Lisboa 
Tel. +351-213 556 254 – Fax +351-213 539 311 

geral@walter.pt

www.walter.pt 

umd1802_LaF_210x149+3_PT.indd   1 20.08.18   13:39

ção e preparação técnica dos agentes 
económicos regionais, em especial 
nos municípios e organismos interfa-
ce, no sentido de criar todas as condi-

mento, criando parcerias, em contex-
to nacional e internacional, de apoio 
ao empreendedorismo e investigação, 
capazes de gerar riqueza, postos de 
trabalho qualificados/especializados e 
uma crescente coesão social, desenvol-
vendo um ecossistema de inovação. 

A iniciativa Portugal Looks UP, para pro-
moção do setor aeroespacial português, 
é um fórum onde a região é represen-
tada pela ADRAL na procura de novas 
e sólidas oportunidades. O Alentejo é 
hoje uma região dotada de uma rede 
integrada de modernas infraestruturas, 
com excelente qualidade e capacidade 
disponível. Através de emergentes com-
petências de investigação, formação 
avançada e recursos humanos altamen-
te qualificados, o Alentejo consegue 
corresponder a desafios para a instala-
ção de empresas em setores de elevada 
intensidade tecnológica e inovação. 

www.adral.pt

https://invest.alentejo.pt

“Através da 
cooperação com 

entidades relevantes, 
o Alentejo posiciona-

se a nível nacional 
como um emergente 
e promissor polo de 

desenvolvimento para o 
setor aeronáutico."

ções de excelência para o acolhimento 
de investimentos do setor na região.

O Sistema Regional de Transferência 
de Tecnologia do Alentejo promove 
uma visão integrada da capacidade 
científica e transferência de conheci-

http://www.adral.pt
https://invest.alentejo.pt/
http://www.messe-duesseldorf.de
http://www.messe-duesseldorf.de
http://www.walter.pt
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Essa centralidade representa uma opor-
tunidade e um ativo, uma vez que a 
região dos Açores tem um papel de 
elemento central na estratégia nacional 
para o espaço. Assim, os Açores podem 
assumir uma nova centralidade que, 
como todos sabem, já a teve, aquando 
da epopeia dos descobrimentos por-
tugueses e do despontar da aviação 
intercontinental. Acontecimentos que 
sempre reforçaram e diferenciaram a 
posição dos Açores na Europa.

GOVERNO DOS AÇORES
Uma região estratégica para o progresso  

do setor do Espaço

O papel de relevo que os Açores assumem, não só no âmbito da possível 
instalação de um porto de acesso ao espaço, mas também no âmbito da 

instalação e operação de outros projetos de índole aeroespacial, está relacionado 
essencialmente com dois aspetos. Em primeiro lugar, com a centralidade atlântica 

e a dimensão que esta confere a Portugal e à União Europeia, que tem potenciado 
o desenvolvimento de vários projetos de índole aeroespacial, dos quais têm 

resultado alguns acordos bilaterais com outros países e outras organizações. E em 
segundo, com o desenvolvimento em áreas estratégicas, onde o espaço se insere, e 

a qual tem sido uma aposta do governo dos Açores.

Desde 2008, o governo dos Açores 
tem assistido a um incremento na 
criação de estímulos para a promo-
ção de novas atividades relacionadas 
com o setor do espaço, através do 
qual tem impulsionado a criação de 
novas oportunidades num contexto 
internacional de grande competitivi-
dade e de grande inovação. Este con-
texto, quando aplicado à referência 
geográfica da região, é potenciador 
do desenvolvimento de projetos não 

replicáveis em nenhum outro lugar da 
Europa, representando uma efetiva 
vantagem na promoção de programas 
de cooperação de I&D, que suportem 
bases estratégicas de conhecimento 
ligadas ao espaço, através da sua utili-
zação ou monitorização. 

Nos dias de hoje, e no âmbito do pa-
norama nacional, os Açores já contam 
com projetos em operação completa-
mente diferenciadores, como é o caso 
da estação “VLBI” do projeto “RAEGE”; 
da estação de telemetria e telecomando 
da ESA; da “Galileu Sensor Station”; e 
da nova estação da EUMETSAT. 

Estes projetos serão brevemente refor-
çados com a instalação de uma nova 
antena de 15 metros, que permitirá a 
finalização do ciclo total da cadeia de 
valor associada à integração, monitori-
zação e operação de satélites e lança-
dores. O que possibilita um vasto leque 
de oportunidades e novos serviços as-
sociados ao “novo espaço” e às novas 
tecnologias espaciais, numa estratégia 
de criação de sinergias entre vários seto-
res económicos ligados ao espaço, que 
terão, nos próximos anos, o enfoque na 
Região Autónoma dos Açores. 

www.azores.gov.pt

http://www.azores.gov.pt
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No BlueBiz em particular, o cluster 
emerge graças sobretudo à boa in-
fraestrutura, às ótimas acessibilidades 
e à proximidade com o Instituto Poli-

AICEP GLOBAL PARQUES
Localizações de excelência  
para o setor aeronáutico

Para o potencial do cluster aeronáutico em Portugal, 
com particular impacto no sul do país, contribuem 
diversos fatores, desde logo o capital humano com 

elevada competência, mas também a oferta de 
localizações competitivas, geograficamente bem 
localizadas, e fáceis acessibilidades aos mercados 
relevantes. Este é o contributo da aicep Global 

Parques ao posicionar o BlueBiz – Parque Empresarial 
da Península de Setúbal e a ZILS – Zona Industrial e 
Logística de Sines como sítios de excelência para o 

setor aeronáutico.

técnico e o IEFP de Setúbal, com for-
mação adaptada às necessidades do 
setor. Estes fatores foram essenciais 
para os investimentos de empresas de 

componentes aeronáuticos, como a 
LAUAK e a Mecahers, que já empre-
gam quase mil pessoas no BlueBiz. 
Casos de sucesso que podem inspirar 
mais investimentos do setor.

A aicep Global Parques oferece um 
modelo de negócio atrativo para esta 
indústria, uma vez que adapta o es-
paço à medida das necessidades de 
cada investidor, cumprindo as eleva-
das exigências do setor, nomeada-
mente ao nível da climatização. Além 
disso fornece os serviços de condo-
mínio – vigilância, controlo de entra-
das, manutenção e limpeza de áreas 
comuns, via contrato de prestação de 
serviços que envolve o pagamento 
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Em Portugal, a atividade industrial 
está focada na produção de aeroes-
truturas e de peças para motores, 
bem como na manutenção e repara-
ção de aeronaves. Esta atividade está 
centralizada nas necessidades atuais 
e tem crescido de forma muito signi-
ficativa, não só pelo desenvolvimento 
orgânico das unidades industriais já 
instaladas, mas também pelo arran-
que de novos projetos. Desde a fase 
de construção e montagem, até ao 
acompanhamento diário das suas ati-
vidades de produção, muitas destas 
unidades fabris contam com os servi-
ços industriais do ISQ.

Além disso, o ISQ também está a tra-
balhar para o futuro do setor, partici-
pando no desenvolvimento de tecno-

ISQ
Uma 

participação 
ativa nos 
grandes 

projetos de 
aeronáutica

Como parte do cluster 
da indústria aeronáutica 
portuguesa, o ISQ presta 

serviços industriais a 
praticamente toda 
a indústria nacional 
do setor, através da 

liderança e participação 
nos principais projetos 
de desenvolvimento de 

tecnologia feitos em 
Portugal.

de um valor mensal. Desta forma, as 
empresas podem reservar o seu ca-
pital para a operação, poupando o 
investimento inicial que implicaria a 
aquisição de instalações.

Tanto em Setúbal, como em Sines, a ai-
cep Global Parques colabora com as en-
tidades da região – Municípios, Adminis-
trações Portuárias, Escolas e Centros de 
Formação, com o objetivo de criar um 
ambiente favorável ao investimento. 

www.globalparques.pt

“A aicep Global Parques 
oferece um modelo de 
negócio atrativo para 

esta indústria, uma vez 
que adapta o espaço à 

medida das necessidades 
de cada investidor, 

cumprindo as elevadas 
exigências do setor."

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.globalparques.pt&c=E,1,DNF-HuB02AdvFRKaQKvefWf_8Vn-2SAWVlj2bCaPEM3kHUftC01EdgyM21VYT51HcxIGLL0KPxJPRSBRKSI5n_UzRkPhQgW1-Rrv0gPb46njN7sXpTpOp8-Y&typo=1
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logias fundamentais para a indústria 
na próxima década, como a massifi-
cação das aeroestruturas em materiais 
compósitos e as tecnologias que vão 
permitir enormes aumentos na efi-
ciência dos processos de manutenção 
e reparação de aeronaves. 

O ISQ liderou um dos maiores pro-
jetos de desenvolvimento de tecno-
logia para aviões civis a ser feito no 
nosso país para a Embraer: o progra-
ma de testes de um demonstrador de 
uma asa feita de materiais compó-
sitos. Teve também um papel muito 
relevante nos testes estruturais para 
componentes do avião militar KC-
390. É ainda importante salientar que 
o ISQ é também um dos líderes de 
um dos maiores projetos desenvol-
vido em Portugal para o CleanSky2, 
o “Passaro”, onde se dedica à enge-
nharia de teste para uma secção de 
fuselagem em carbono de um avião 
da Airbus. Finalmente, de referir ain-
da que trabalha em conjunto com as 
mais relevantes empresas nacionais 
de manutenção, nomeadamente a 
TAP, num projeto de desenvolvimen-
to de Realidade Virtual, para redefinir 
a formação e a preparação de opera-
ções de manutenção complexas.

Este setor tem assumido uma im-
portância crescente no panorama 
industrial nacional, uma vez que é 
muito internacionalizado, de grande 
sofisticação organizacional e tecno-
lógica, em crescimento e que gera 
empregos bastante qualificados. O 
ISQ está consciente desta realidade e 
continuará a crescer neste setor, cola-
borando com a indústria e as univer-
sidades. Além disso, participa tam-
bém no desenvolvimento associativo 
do setor, onde assumiu, desde 2017, 
a liderança da PEMAS, associação in-
dustrial que o representa, tendo tido 
um papel relevante no processo de 
integração dos setores da Aeronáuti-
ca, Espaço e Defesa. 

www.isq.pt

http://www.isq.pt
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O core business da Almadesign é 
a inovação através do design e, tal 
como em outros setores de mobili-
dade, também no setor aeronáutico 
pretendeu melhorar a experiência de 
viagem do passageiro e da tripulação, 
de forma ambientalmente sustentável 
e economicamente competitiva.

A visibilidade da Almadesign na área 
aeronáutica iniciou-se com a apresen-
tação do conceito do interior de um 
“microjato” na Aircraft Interiors em 
2005. Este conceito serviu de inspiração 
para uma primeira apresentação inter-
nacional integrada das competências 
nacionais para o setor – que esteve na 
base da criação da Associação PEMAS 

ALMADESIGN
Uma referência crescente no setor aeronáutico

Na esteira da anterior experiência em diferentes setores da área da mobilidade, 
em que se inclui a conceção de soluções para interior e exterior de veículos, há 

mais de uma década que a Almadesign identificou o setor aeronáutico como uma 
oportunidade de negócio em expansão. 

– e permitiu uma sequência de outros 
projetos colaborativos em I&D, para de-
monstração de competências nacionais 
e organização da cadeia de fornecimen-
to. Nessa sequência, em 2012, o projeto 
“LIFE” tornou-se vencedor do prestigia-
do prémio internacional “Crystal Cabin 
Award”. Este projeto fortaleceu a mul-
tidisciplinaridade entre os consorciados, 
promoveu o trabalho conjunto para 
futuros projetos aeronáuticos – como o 
“Desair”, “NewFace” e “Flexcraft” – e 
aproximou os consorciados de um im-
portante OEM: a Embraer.

A orientação estratégica centrada no 
conhecimento e na inovação, resultante 
dos projetos colaborativos, permitiu a 
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transferência do conhecimento adquiri-
do em diferentes vertentes, como foi o 
caso do projeto de renovação da frota 
da TAP, através da definição de compo-
nentes, cores, materiais e acabamentos, 
reforçando a identidade TAP com uma 
forte componente de fornecimento e 
integração nacional, e proporcionando 
um serviço mais acolhedor e moderno.

Atualmente, e além de outros proje-
tos na área da aviação geral e aviação 
executiva, a Almadesign integra o 
programa “Cleansky”, com o projeto 
“Passaro”, onde se pretende melhorar 
a usabilidade no ambiente da cabine 
e a eficiência da tripulação em futu-
ras operações; bem como o projeto 
“PT2020” – “Flexcraft”, onde se pre-
tende adquirir conhecimentos para o 
desenvolvimento de novas aeronaves, 
com diferentes modelos de utilização, 
tecnologias e processos inovadores.  

Os objetivos estratégicos da Alma-
design continuam a ser consolidar e 
expandir o reconhecimento da marca, 
potenciando a experiência acumula-
da através do foco da atividade em 
segmentos onde são especialistas e 
privilegiando o crescente setor aero-
náutico, onde se destacam produtos 
com elevado valor acrescentado e de 
grande complexidade tecnológica. 

www.almadesign.pt

CAETANO AERONAUTIC 
Uma aposta sólida  

na indústria aeronáutica

Fundada em 2012, a Caetano Aeronautic marca 
a aposta do Grupo Salvador Caetano no setor 

aeronáutico. A empresa caracteriza-se por uma 
elevada componente tecnológica e por um perfil 

fortemente orientado para o mercado de exportação, 
que representa 95 por cento da sua produção.

Com o objetivo de desenvolver a sua 
atividade no âmbito do setor aeronáu-
tico, a Caetano Aeronautic dedica-se 
ao fabrico de componentes de dife-
rentes programas definidos pelos OEM 
- Original Equipment Manufacturer, os 
quais são produzidos a partir de mate-

riais metálicos (alumínio, titânio e aço) 
e compósitos (em fibra de carbono pré-
-impregnados) por laminação manual. 

Em 2014, como resultado da joint-
-venture estabelecida entre a Salvador 
Caetano Indústria e a Aciturri Aero-

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.almadesign.pt%2f&c=E,1,-DS9xtLmSZt0UbKu7u9Q-T2hCjQx-6P7JFBPSrhSi50g-D0rLx29M-Ni2V880lviZk4ONgV6HBLVmjaln_9Fw_1ctf6j3VH2L_85c3VZSEVYLm3Bqw,,&typo=1
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nautica, um dos maiores fornecedores 
aeronáuticos da Europa, a empresa 
sofreu uma alteração da sua estrutura 
societária e um aumento do capital. 
Este acordo permitiu uma conjugação 
entre o conhecimento extenso e as 
fortes relações comerciais do Grupo 
Salvador Caetano na indústria portu-
guesa e a experiência de 35 anos no 
setor aeronáutico do Grupo Aciturri.

No presente ano, a Caetano Aeronau-
tic concluiu um conjunto de investi-
mentos, na ordem dos 15 milhões de 
euros, que irão permitir a independên-
cia na unidade de negócio de compó-
sitos em 2019. Com a totalidade das 
capacidades neste negócio, a empresa 
posiciona-se num lugar privilegiado 
como fornecedora de componentes de 
compósitos em Portugal. Em relação 
à área dos metálicos, dispõe de um 
parque de máquinas CNC e de uma 
equipa especializada capaz de oferecer 
todas as soluções de mercado.

A nível europeu, a Caetano Aeronau-
tic participa no programa “Clean Sky 
2”, mais especificamente no estudo e 
desenvolvimento da próxima geração 
de aeronaves. Este projeto tem três 
pilares essenciais: a redução de emis-

sões poluentes, a redução do ruído e 
tornar o ciclo do produto mais verde.

No próximo ano, a Caetano Aeronau-
tic perspetiva um importante cresci-
mento no volume de faturação, em 
convergência com a capacidade má-
xima instalada. Futuramente, os prin-
cipais desafios passam por obter um 
nível de qualidade elevado junto dos 
seus clientes, e a capacidade de gerar 
uma elevada confiança, superior à dos 
seus concorrentes, que na sua maioria 
são estrangeiros e com laços comer-
ciais de longa data com os clientes.

No panorama nacional, sobretudo no 
norte do país, um dos desafios do se-
tor é a formação, sobretudo ao nível 
de quadros intermédios e de “chão 
de fábrica”.

Apesar disso, e por ser unanimemente 
considerado de elevado valor acrescen-
tado, o setor aeronáutico é um novo 
ânimo para a indústria portuguesa, 
não só pela criação de emprego, mas 
também pela incorporação de mais-
-valias tecnológicas, que poderão ser 
replicadas noutras áreas de negócio. 

www.caetanoaeronautic.pt

Como um reconhecido fabricante de 
couro para a indústria automóvel, a 
Couro Azul achou pertinente começar 
a desenvolver os progressos necessários 
para fornecer a indústria aeronáutica. 
O desenvolvimento de couro dedicado 
a interiores de aeronaves inseriu-se en-
tão numa política de diversificação. 

Desta forma, a indústria aeronáutica 
constitui uma excelente oportunidade 
de expansão nacional e internacional 
da atividade da Couro Azul, sendo um 
desafio de extrema importância para 
o desenvolvimento técnico e organi-
zacional da empresa. É fundamental 
para a empresa fornecer esta indústria 
com todo o rigor técnico inerente.

A nível internacional, a Couro Azul 
participa nos maiores certames do 

COURO 
AZUL

O sucesso 
do couro 

na indústria 
aeronáutica

Ao apostar no cluster 
aeronáutico, a Couro Azul 
reforçou a sua presença 

e reconhecimento 
internacional. Assim, 

conta com clientes em 
Portugal, na Alemanha, 
na Irlanda, em França 
e em Inglaterra. Para 
além dos mercados 

europeus, a empresa 
iniciou recentemente a 
sua aposta no mercado 

americano.

http://www.caetanoaeronautic.pt
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setor, nomeadamente o “Le Bour-
get”, o “Farnborough” e o “Aircraft 
Interiors Expo”, sendo este último de 
maior importância para o setor de 
atividade da empresa.

Com uma rede de agentes dedicada 
ao setor para os principais merca-
dos europeus e mais recentemen-
te para o mercado americano, a 
estratégia internacional da Couro 
Azul consiste em contactar tanto as 
companhias aéreas, que são quem 
especifica os interiores das aerona-
ves, como os fabricantes de bancos. 
Este plano permitiu-lhes tornarem-
-se os fornecedores de couro para 
a renovação da frota da TAP. Atual-
mente, a Couro Azul encontra-se 

exigências dos fabricantes de aerona-

ves, no sentido de reduzir o peso total 

dos aparelhos. Esta linha cumpre todos 

os requisitos das normas para interiores 

de aeronaves, nomeadamente ao nível 

de resistência à combustão e fácil ma-

nutenção, mantendo ainda o aspeto de 

produto natural e o conforto. 

Segundo a empresa, o couro é uma 

alternativa preferencial por razões não 

só estéticas como económicas, uma 

vez que os custos de instalação inicial 

são compensados por menores custos 

de manutenção e, consequentemen-

te, uma vida útil muito superior. 

www.couroazul.pt

também a iniciar os fornecimentos 
para outras empresas. 

Os seus principais clientes são a TAP 
(Portugal), a Aunde (Portugal), a Reca-
ro (Alemanha), a Thompson (Irlanda), a 
Zodiac (França) e a Sabeti (Inglaterra).
 
Para além dos essenciais trabalhos de 
investigação e desenvolvimento, a Cou-
ro Azul estabeleceu também parcerias 
em projetos de investigação e design, 
sendo o projeto “LIFE” o mais relevante.

Deste trabalho de desenvolvimento, re-
sultou uma linha de artigos designada 
“Airlys”, que conta com uma versão 
standard e uma versão “Light Weight”. 
Esta última vai ao encontro das recentes 

http://www.couroazul.pt
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TAP
Contributo 

para a 
economia e 
para o setor 
aeronáutico 

em particular

A TAP Air Portugal, 
a operar desde 1945, 

e membro da Star 
Alliance desde 2005, 
é a companhia aérea 
portuguesa líder de 

mercado. Ao longo dos 
últimos anos, tem vindo 
a percorrer um processo 

de transformação 
virtuoso, contribuindo 

de forma muito 
significativa, e crescente, 

para a economia 
portuguesa e para a 

divulgação e afirmação 
de Portugal no mundo.

média cerca de 2.500 voos por sema-
na), a TAP traz vários milhões de tu-
ristas, ano após ano, a Portugal. E as 
perspetivas, embora desafiantes, são 
positivas. Até pela entrada das novas 
aeronaves na frota: a TAP é a primeira 
companhia do mundo a receber o ino-
vador e disruptivo A330-900neo. As-
sim, é claramente um dos maiores em-
pregadores e exportadores nacionais.

No entanto, o contributo da TAP para a 
economia portuguesa é ainda mais ex-
tenso. A TAP desempenha também um 
papel muito relevante para o desenvol-
vimento do setor aeronáutico nacional: 
a TAP Manutenção e Engenharia (M&E) 
é uma referência a nível internacional.

Têm sido feitos investimentos impor-
tantes nos equipamentos e nas in-
fraestruturas, mas também uma apos-
ta clara na inovação, na formação e 
na melhoria contínua. Com a qualida-
de dos recursos humanos existente, os 
resultados têm sido encorajadores.

Ao nível da frota TAP, e para além de 
todas as importantes operações regu-
lares de manutenção, destacaria dois 
projetos recentes dos quais muito nos 
orgulhamos: o retrofit das nossas ae-
ronaves e a instalação de sharklets.

A renovação total dos interiores de 48 
das nossas aeronaves foi um projeto 
inovador, cujo investimento ascendeu 
a quase 70 milhões de euros, e que 
contou com o envolvimento e a par-
ceria de várias empresas portuguesas 
no seu desenvolvimento.

A instalação de oito kits de sharklets 
na nossa frota, que é um trabalho de 
elevada complexidade técnica e im-
portância, pelas poupanças de com-
bustível que gera, fez sobressair ainda 
mais a TAP M&E a nível internacio-
nal – é uma das poucas entidades no 
mundo que hoje realiza este tipo de 
intervenções, tendo já instalado seis 

kits para três clientes terceiros, um de-

les a própria Airbus.

A TAP M&E é não só muito importan-

te para o sucesso da operação da TAP, 

como é também uma referência no 

setor aeronáutico nacional, detendo 

uma carteira de clientes de renome 

> POR MIGUEL FRASQUILHO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA TAP

Com o desenvolvimento do hub, da 
rede (88 destinos em 34 países), e da 
operação (90 aeronaves, operando em 
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INEGI
Inovação e Investigação  

de Excelência

A indústria aeronáutica apresenta um conjunto 
de idiossincrasias e desafios, cuja relevância a 

coloca na fronteira do conhecimento. A inovação e 
investigação de excelência são, por isso, ferramentas 

determinantes na procura de soluções.

Os principais desafios do setor são as 
dificuldades na otimização do custo e 
na introdução de mais automação e a 
garantia de elevados padrões de pre-
cisão, qualidade, fiabilidade e leveza, 
num contexto de produção onde os 
componentes são de elevado núme-
ro e de grande dimensão. Natural-
mente, a experiência dos integrado-
res e dos seus fornecedores permite 
a resolução de problemas locais e a 
melhoria dos sistemas. Contudo, o 
elevado aumento da movimentação 
de passageiros e a preocupação para 
com a sustentabilidade do planeta, 
tornam essencial o desenvolvimento 
de soluções inovadoras. 

É no contexto desta missão que se rea-

liza o trabalho do INEGI – Instituto de 

Ciência e Inovação em Engenharia Me-

cânica e Engenharia Industrial para a in-

internacional (incluindo várias compa-

nhias aéreas europeias de referência) e 

exportando cada vez mais serviços de 

alto valor acrescentado (com especial 

destaque, pelo seu peso, para a ativi-

dade de manutenção de motores). 

www.flytap.com

“O INEGI contribui com 
novas tecnologias para 
um futuro sustentável 

da aeronáutica, 
sempre em parceria 

com entidades e 
empresas nacionais e 

internacionais."

http://www.flytap.com
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Todas essas tecnologias contribuintes 
são temas de investigação de centros 
ligados ao IST – Instituto Superior 
Técnico, principalmente mas não ex-
clusivamente, no Departamento de 
Engenharia Mecânica (IDMEC – Ins-
tituto de Mecânica e IN – Instituto 
de Inovação) e no Departamento de 
Engenharia Eletrotécnica e de Com-
putadores (INESC – Instituto de Sis-
temas e Computadores, IT – Instituto 
de Telecomunicações e ISR – Instituto 
de Sistemas e Robótica).

INSTITUTO 
SUPERIOR 
TÉCNICO

A Investigação 
na Aeronáutica

A Engenharia 
Aeronáutica é uma 

síntese de tecnologias 
avançadas que cobrem 

uma vasta gama de 
domínios, todos eles 

essenciais para a 
conceção de um avião 
rápido, confortável, 
seguro e amigo do 

ambiente. Esse leque 
de tecnologias inclui 

a aerodinâmica, a 
propulsão, as estruturas, 
os materiais, os métodos 
de fabrico, o controlo, a 

computação, a eletrónica, 
as telecomunicações, 
os sistemas elétricos, 

hidráulicos  
e pneumáticos,  
entre outros.

dústria aeronáutica. Enquanto instituto 
de investigação e inovação, desenvolve 
soluções disruptivas ao nível dos mate-
riais, do processo de fabrico e de siste-
mas mecânicos e eletrónicos para os 
maiores fabricantes globais.

Com mais de 250 colaboradores e cer-
ca de 10 milhões de euros de volume 
de negócio em 2018, o INEGI é o maior 
instituto de engenharia mecânica em 
Portugal. Os projetos em que participa 
vão desde o desenvolvimento de no-
vos materiais e estruturas mais leves; 
ao desenvolvimento de novos proces-
sos de fabrico que permitam mais efi-
ciência, qualidade e um menor custo 
energético e ambiental; até à análise 
do impacto das evoluções no ciclo de 
vida global dos equipamentos. Há ain-
da projetos nos quais se analisa o fu-
turo da experiência do passageiro e se 
perceciona a repercussão que terá no 
desenvolvimento de novos conceitos 
de aeronaves.

No âmbito da indústria aeronáutica, o 
INEGI tem uma atividade diversificada 
de investigação e inovação, que inclui, 
a título de exemplo, a combinação de 

fibras de carbono, grafeno e nanotu-

bos para proteger as novas cabines 

de aviões regionais contra impactos 

ou relâmpagos, o desenvolvimento 

de processos de fabrico com sistemas 

de monitorização avançados e o de-

senvolvimento de materiais à base de 

resinas naturais, de equipamentos de 

produção aditiva que permitem fabri-

car formas complexas, chegando a li-

derar o desenvolvimento de aeronaves 

completas até sete metros. 

O INEGI desenvolve e ensaia, à escala 

laboratorial, as tecnologias desenvolvi-

das nas suas instalações, assim como 

os softwares que permitem a realiza-

ção de paralelos entre o sistema real 

e o virtual. Em última análise, o INEGI 

contribui com novas tecnologias para 

um futuro sustentável da aeronáutica, 

sempre em parceria com entidades e 

empresas nacionais e internacionais, 

executando e coordenando projetos 

em contexto nacional e europeu e for-

mando os engenheiros e investigado-

res do futuro. 

www.inegi.up.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.inegi.up.pt&c=E,1,4pFud9EYhvaL558MhdH31KScIrjcZ_ajSGDWejHwPtZECWGnsXmBDAIcZaDLp8A8nTj5rG3THmcVsy_59GiHOBRjkCgxWWk2OUwdn3m7oaogzA,,&typo=1
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O cerne da Engenharia Aeroespacial é 
a integração de todas as tecnologias 
num veículo que voa na atmosfera 
ou no espaço, concebendo aviões, 
helicópteros, drones, satélites, lança-
dores e estações espaciais, cada um 
usando formas diferentes do mesmo 
leque de tecnologias.

O ciclo de desenvolvimento de um 
veículo aeronáutico pode ser ilus-
trado com as infraestruturas e expe-
riência do CCTAE - Centro de Ciên-
cias e Tecnologias Aeronáuticas e 
Espaciais do IDMEC: numa primeira 
fase constrói-se um modelo do avião 
testado em voo simulado num Túnel 
Aerodinâmico e Aeroacústico. As 
características desse modelo servem 

“Um avião pode ter 
uma vida operacional 

de 10 a 60 anos e a 
investigação continua 

a desempenhar um 
papel primordial 
nas operações e 
manutenção."

SIMULADOR DE VOO DE INVESTIGAÇÃO

ENSAIOS EM VOO REAL

para replicar as qualidades de pilota-

gem do avião num Simulador de Voo 

de Investigação que replica aviões 

existentes ou novos. A demonstra-

ção final são os Ensaios em Voo Real 

com instrumentação específica, já 

realizados em mais de uma dezena 

de aviões diferentes. 

Um avião pode ter uma vida ope-

racional de 10 a 60 anos e a inves-

tigação continua a desempenhar 

um papel primordial nas operações 

e manutenção, por exemplo na 

gestão de tráfego aéreo que inclui 

10 milhões de voos por ano só na 

União Europeia. 

www.tecnico.ulisboa.pt

http://www.tecnico.ulisboa.pt
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Presidente da AED Portugal

GENERAL 
JOSÉ 

CORDEIRO

“O crescente reconhecimento 
internacional do cluster nacional da 

aeronáutica, espaço e defesa” 
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A AED é a associação que agrega as indústrias da Aeronáutica, do Espaço e da 
Defesa em Portugal, com o intuito de promover e apoiar o desenvolvimento 

competitivo do setor a nível nacional e internacional. 

Em entrevista à Revista Portugalglobal, o General José Cordeiro confidencia que 
a AED procura aumentar o seu reconhecimento nacional e internacional, como 
entidade de referência e de promoção das empresas e instituições portuguesas 
da Aeronáutica, Espaço e Defesa, dinamizando a participação em atividades de 

investigação e inovação nacionais e internacionais.

Com um volume de negócios de quase 1,8 mil milhões de euros, dos quais 87 
por cento são destinados à exportação, este cluster é, hoje em dia, critico para o 

crescimento da economia portuguesa e para a criação de valor acrescentado. 

Para o presidente da AED, o desenvolvimento deste cluster é intrinsecamente 
dependente da cooperação internacional, o que implica uma forte complexidade e 

responsabilidade tecnológica.

Como avalia a evolução da AED 
Portugal?

Criada a 1 de julho de 2014, a AED 
Portugal, Federação Portuguesa das 
Indústrias Aeronáutica, do Espaço e 
da Defesa, nasce da consolidação das 
três associações fundadoras, designa-
damente a PEMAS - Associação para a 
valorização e promoção da oferta das 
empresas nacionais para o setor aero-
náutico; a DANOTEC - Associação de 
Defesa, Armamento e Novas Tecnolo-
gias; e a PROESPAÇO - Associação das 
Indústrias do Espaço, numa lógica de 
agregação e ganho de valor acrescen-
tado para a indústria. 

Dada a enorme transversalidade des-
tes setores e a clara sinergia das três 
associações, assim como a dimensão 
da indústria nacional, viu-se como ló-
gica a agregação de esforços para as 
vantagens do setor se multiplicarem.

Recentemente, na sequência da for-
malização do reconhecimento nacio-
nal de um estatuto já obtido interna-
cionalmente, a AED Portugal criou a 
entidade AED Cluster e candidatou-se 
ao reconhecimento nacional como 
“Cluster de Competitividade”, reco-
nhecendo que as iniciativas estraté-

Qual o papel da AED na promoção 
internacional do cluster?

A formalização do cluster teve como 
consequência a possibilidade de im-
plementar diversas ações conjuntas 
de promoção nacional e internacional, 
tirando vantagem das redes internacio-
nais das associações fundadoras. Desta 
forma, a AED é membro de algumas 
das mais importantes redes de contato 
internacionais relevantes para a divul-
gação das competências nacionais: 

•  “Strategy and Public Policy Coun-
cil” da EACP - European Aerospace 
Cluster Parnership: a maior organi-
zação de representação de clusters 
do setor aerospacial, unindo 43 
clusters de 14 países europeus e re-
presentando a maioria da indústria.

•  “ASD Europe”: representa a indús-
tria a nível institucional europeu, 
representando 800 mil empregos e 
cerca de 222 mil milhões euros de 
faturação anual.

•  “EUROSPACE”: representa cerca de 
90 por cento de toda a faturação do 
setor espacial na Europa. 

 
A AED assinou também vários protoco-
los, nomeadamente com o “Aerospace 

gicas de eficiência coletiva, alinhadas 
com os objetivos da prioridade temáti-
ca “Competitividade e Internacionali-
zação do Portugal 2020” e com políti-
cas e programas europeus, melhoram 
os índices de competitividade, inova-
ção e internacionalização da econo-
mia portuguesa. 

Assim, os setores da Aeronáutica, 
Espaço e Defesa foram reconhecidos 
pelo governo, a 27 de fevereiro de 
2017, como um cluster de competiti-
vidade emergente. O AED Cluster Por-
tugal reúne já 62 entidades, entre as 
quais a grande indústria, PME, entida-
des do sistema científico e tecnológico 
e institutos e centros tecnológicos.

“O AED Cluster Portugal 
reúne já 62 entidades, 

entre as quais a 
grande indústria, PME, 
entidades do sistema 

científico e tecnológico 
e institutos e centros 

tecnológicos.”
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Valley” de França, o “Cluster Hélice” 
de Espanha, o “Hamburg Aviation, Ba-
varian Aerospace Cluster of Germany” 
e o “Ontario and Montreal Clusters of 
Canadá”, bem como com as cidades 
de Évora, Beja e Ponte de Sôr. 

Além disso, tem ainda marcado pre-
sença regularmente nas principais fei-
ras internacionais do setor, tais como 
a “FIA – Farnborough” e a “Paris Air 
Show - Le Bourget”.

Quais são as perspetivas de cresci-
mento do cluster?

O AED Cluster pretende aumentar o 
seu reconhecimento nacional e inter-
nacional, como entidade de referên-
cia e de promoção das empresas e 
instituições da Aeronáutica, Espaço, 
Defesa e Segurança portuguesa, dina-
mizando negócios e a participação em 
atividades de investigação.

A crescente relevância destes setores 
para a economia europeia, através 
da criação de emprego, demonstra a 
importância da indústria. Em 2016, o 
setor europeu representou um volume 
de negócios de 222 mil milhões de eu-
ros, com uma taxa de crescimento de 
11 por cento em relação a 2015. Des-
tes valores, 51 por cento correspon-
dem à aeronáutica civil, 22 por cento 
à aeronáutica militar, 24 por cento ao 
setor da defesa naval e terrestre e três 
por cento ao setor do espaço. 

Em termos de emprego representou 
848 mil empregos altamente qualifica-
dos, dos quais 65 por cento dizem res-
peito ao setor aeronáutico, 30 por cen-
to ao setor da defesa terrestre e naval 
e cinco por cento ao setor do espaço.

Por sua vez, em termos de R&D, repre-
sentou 20 mil milhões de euros, sendo 

80 por cento do setor aeronáutico e 

20 por cento dos outros setores.

A indústria de aviões comerciais dis-

põe de uma carteira de encomendas 

superior a cinco anos, o que a torna 

cada vez mais exigente ao nível do de-

sempenho e da eficiência.

“O AED Cluster 
pretende aumentar o 
seu reconhecimento 

nacional e internacional, 
como entidade 
de referência e 

de promoção das 
empresas e instituições 

da Aeronáutica, 
Espaço, Defesa e 

Segurança portuguesa, 
dinamizando negócios 

e a participação 
em atividades de 

investigação.”

“O Plano Estratégico 
para 2018-2022 assume 

como prioridade o 
aumento do peso da 

representação do cluster 
no PIB nacional de 1,4 
por cento para três por 

cento; a duplicação 
da participação dos 

associados em projetos 
de I&D internacionais; 

e o aumento da 
notoriedade da marca 

AED Portugal.”

Tem igualmente participado e cola-
borado ativamente com a AICEP, a 
Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT), o Ministério da Defesa Nacional 
(IdD) e a Agência de Desenvolvimento 
da Região do Alentejo (ADRAL) na or-
ganização de missões empresariais a 
países com interesse para a indústria 
aeronáutica portuguesa. 

Quanto vale o cluster atualmente, 
designadamente no mercado da 
exportação?

Este setor é, hoje em dia, crítico para 
o crescimento da economia nacional, 
uma vez que em 2016 representou 1,4 
por cento do PIB nacional, exportando 
87 por cento de um volume de quase 
1,8 mil milhões de euros, e assegurou 
18.500 postos de trabalho qualificados. 

Há pouco mais de dez anos, o setor 
português era constituído por meia 
dúzia de empresas. Hoje em dia, é 
crítico para o crescimento da econo-
mia nacional e tem um efeito multi-
plicador muito elevado, contratando 
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trabalho altamente especializado e 
contribuindo de forma decisiva para a 
criação de valor acrescentado. 

Assim, tem sido desenvolvido um es-
forço no sentido de associar a este 
cluster, empresas nacionais de outros 
setores de atividade, como a metalo-
mecânica, construção, reparação na-
val, saúde e ambiente, com o objetivo 
comum de agregação, cooperação, 
potenciação e internacionalização.

O Plano Estratégico para 2018-2022 
assume como prioridade o aumento 
do peso da representação do cluster 
no PIB nacional de 1,4 por cento para 
três por cento; a duplicação da par-
ticipação dos associados em projetos 
de I&D internacionais; e o aumento da 
notoriedade da marca AED Portugal. 
Para estes objetivos contribui natural-
mente o número de associados, que 
deverá aumentar entre 15 a 20 por 
cento no corrente ano

supressão de fatores críticos ao seu 

desenvolvimento e crescimento e po-

tenciando as sinergias e complemen-

taridade entre os setores.

No contexto nacional e no que concer-

ne ao cluster, de um volume global de 

quase 1,8 mil milhões de euros, o setor 

Qual o peso de cada um dos seto-
res - aeronáutica, espaço e defesa 
- no cluster?

O AED Cluster assume um papel re-
levante e dinamizador intersectorial, 
estimulando a disseminação do co-
nhecimento, promovendo a interli-
gação entre os setores, facilitando a 

http://www.mobinteg.com
http://www.mobinteg.com
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da aeronáutica representa 56 por cen-
to, o setor do espaço 14 por cento e o 
setor da defesa 29 por cento.

Na sua opinião, quais são os fa-
tores que mais contribuem para a 
competitividade do cluster e para 
o seu reconhecimento internacio-
nal? Qual o peso de Portugal no 
mercado internacional? 

Os clusters que se especializam em ni-
chos industriais (também conhecidos 
como “clusters de excelência”) permi-
tem às grandes empresas, às PME e 
aos centros de investigação trabalhar 
em estreita proximidade, o que au-
menta a colaboração em I&D, permi-
tindo uma maior especialização num 
domínio tecnológico específico.  

Portugal não pode deixar de aprovei-
tar as oportunidades de cooperação 
europeia em benefício da dinamiza-
ção da base tecnológica e industrial, 
ou seja, do conjunto de empresas e 
entidades do sistema científico e tec-
nológico nacional públicas e privadas 
com capacidade para intervir.  

Na Europa, são as PME que conduzem 
as atividades de I&D para o desenvol-
vimento e produção. Portugal dispõe 
de inúmeras PME com conhecimento 
e competências que poderão facilitar 
a sua integração em consórcios in-
ternacionais e explorar as janelas de 
oportunidade relativamente a projetos 
com recurso aos vários instrumentos 
de apoio financeiro europeu. É portan-
to de grande interesse para as PME o 
acesso à informação e às oportunida-
des de negócio no mercado europeu.

Obter conhecimentos científicos e 
competências técnicas, através de um 
apropriado investimento em projetos 
de R&D, especialmente de tecnologias 
críticas, é uma condição necessária 
para assegurar uma indústria compe-
titiva e sustentável a longo prazo. 

Em termos nacionais, relativamente à 
europa, o volume de negócios do AED 
Cluster representou aproximadamen-

te um por cento do valor do volume 

de negócios do setor, ou seja, 222 mil 

milhões de euros.

Como estão organizadas as em-
presas da indústria nacional de 
aeronáutica, espaço e defesa? 
Quantas empresas nacionais inte-
gram o cluster?

As empresas desta indústria podem 

ser designadas de contratantes princi-

pais ou “prime contractors” e de sub-

contratantes de primeiro, segundo e 

terceiro nível. 

As empresas designadas como “pri-

me contractors” são integradoras de 

sistemas, produtoras de plataformas 

e sistemas e responsáveis pela mon-

tagem de sistemas em diversos domí-

nios (aviões), sendo que algumas são 

especializadas em apenas uma área. 

Na Europa, estas são grandes empre-

sas, principalmente líderes nacionais. 

Um exemplo deste tipo de empresas é 

a Embraer, com sede no Brasil e uma 

fábrica em Évora. 

cachrome, Caetano Aeronautic, Lauak 
e a TAP Manutenção e Engenharia.

As empresas de nível dois produzem 
componentes e prestam serviços de 
abastecimento, ao nível de equipa-
mento elétrico e eletrónico, engenha-
ria mecânica, tratamento de metais e 
moldes, entre outros. Normalmente 
são PME ou filiais dos principais pro-
dutores de equipamentos, podendo 
frequentemente produzir bens ou 
serviços de duplo uso. Em Portugal, 
temos como exemplo a Couro Azul.

Por fim, as empresas de nível três, es-
pecialmente PME, são empresas for-
necedoras de commodities e presta-
doras de serviços em geral. Este nível 
inclui ainda todos os prestadores de 
serviços (rede de transportes, serviços, 
comunicações, formação, entre ou-
tros). Em Portugal, podemos verificar 
o caso da Emmad e da Aeromec.

O número de associados do cluster 
é de 62, dos quais 20 por cento cor-
respondem a entidades do sistema 
científico e tecnológico, 10 por cento 
a médias e grandes empresas e os re-
manescentes 70 por cento a PME.

“Portugal não pode 
deixar de aproveitar 
as oportunidades de 
cooperação europeia 

em benefício da 
dinamização da base 

tecnológica e industrial, 
ou seja, do conjunto de 
empresas e entidades 
do sistema científico e 
tecnológico nacional 
públicas e privadas 

com capacidade para 
intervir.”

Por sua vez, as empresas de nível um 
são produtoras de sistemas especializa-
dos em eletrónica e subsistemas com-
pletos ou componentes principais, que 
são fornecidos diretamente às contra-
tantes principais. Alguns exemplos: Me-
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Tendo em conta a dimensão do 
nosso tecido empresarial, que 
importância atribui à criação de 
parcerias entre empresas, especial-
mente PME, de forma a ganharem 
massa crítica para melhor concor-
rer no mercado internacional?

O desenvolvimento do setor aeronáu-
tico é intrinsecamente dependente da 
cooperação internacional, o que impli-
ca uma forte complexidade e respon-
sabilidade tecnológica. De facto, ne-
nhum dos países membros da União 
Europeia pode, por si só, satisfazer a 
necessidade de altos investimentos 
em educação, treino e aquisição de 
tecnologia, necessários para sustentar 
e aumentar a indústria e as necessida-
des produtivas europeias.

Nos últimos anos, têm sido desenvol-
vidas políticas europeias para facilitar 
a integração competitiva das PME, 
incluindo os Centros de Investigação, 
nos grandes projetos e programas 
cooperativos europeus, bem como 
nas constelações já constituídas e con-
solidadas de contratantes principais e 
subcontratantes, ou até mesmo como 
fornecedores de produtos especializa-
dos em nichos de mercado. Apesar dis-

so, os obstáculos à sua implementação 
efetiva são complexos e persistentes.

Fruto desta importância, a indústria ae-
ronáutica europeia é já hoje confron-
tada com a necessidade de reforçar e 
reformular as cadeias de valor, não só 
para garantir os tempos de entrega e 
a qualidade, mas também para redu-
zir os custos de produção, o peso e o 
consumo das aeronaves. Este contexto 
tem um forte efeito de antecipação da 
nova revolução industrial e cria opor-
tunidades únicas para Portugal, dadas 
as suas condições geográficas e de 
competitividade, permitindo a diver-
sificação da oferta, estimulando a in-
ternacionalização, contribuindo para 
aumentar a eficiência e promovendo 
sinergias e economias de escala. A par-
ticipação integrada em consórcios ou 
em clusters regionais é a forma mais 
viável de assegurar este desiderato. 

Considera que a ligação ao siste-
ma científico e tecnológico, de-
signadamente às universidades, é 
fundamental para a evolução do 
cluster? Nomeadamente no seu 
relacionamento com as empresas? 

Na primeira década do novo século, o 
sistema português de I&D beneficiou 
de um forte crescimento em recursos 
financeiros, humanos e de infraestru-
turas. Verificou-se um grande aumento 
dos investimentos nesta área em per-
centagem do PIB, tendo-se chegado 
a valores da despesa de I&D acima de 
um por cento. Os valores de recursos 
financeiros e humanos mobilizados per 
capita aproximaram-se, e nalguns ca-
sos, até superaram a média europeia. 
O setor das empresas teve um cresci-
mento muito elevado, estando hoje 
muito próximo do setor público, como 
fonte de financiamento de I&D.

O que está em causa agora é ligar 
a produção de conhecimento às em-
presas, com a intenção de dinamizar 
a inovação, uma vez que ainda es-
tamos claramente atrasados. Assim, 
é fundamental para as empresas in-

corporarem a economia do conhe-
cimento. Neste contexto, é preciso 
consolidar a fase de inovação nas 
empresas, ligando as universidades e 
os centros de investigação científica 
e tecnológica (Unidades de Produ-
ção de Conhecimento) às empresas. 
Registaram-se significativos avanços 
na investigação científica e tecnoló-
gica, mas ainda se está longe no que 
toca à inovação empresarial.

Temos que aproveitar a excelente qua-
lificação dos nossos engenheiros e de 
algumas das nossas escolas de gestão, 
a qualidade das infraestruturas, os cen-
tros de investigação científica e tecno-
lógica e as infraestruturas tecnológicas 
para o apoio aos setores industriais. 
Por outro lado, as nossas PME têm que 
saber integrar-se nas cadeias de valor 
das grandes empresas globais. 

Esta estratégia de criação de redes 
de cooperação, composta por quatro 
universidades, nove institutos e três 
centros de investigação, que corres-
ponde a 20 por cento do número to-
tal de associados, permite desenvol-
ver a indústria nacional para um novo 
conceito económico, apresentando 
hoje uma cadeia de fornecimento 
bem articulada e desenvolvida, ca-
paz de desenhar, produzir e integrar 
subsistemas e prestar serviços para os 
principais empresas a nível mundial. 
São exemplos, os subsetores das ae-
roestruturas e materiais, ferramentas 
e sistemas de suporte, sistemas e ele-
trónica, interiores de cabina, certifi-
cação, testes e ensaios.

Que análise faz do desempenho da 
AICEP na promoção da criação e da 
evolução do cluster aeronáutico? 
Como se articulam AED e AICEP na 
promoção do cluster?

A AED Cluster Portugal tem como ob-
jeto promover e executar iniciativas e 
atividades tendentes à sua afirmação 
enquanto cluster nacional de compe-
titividade, inovação e tecnologia de 
vocação internacional. 
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Por sua vez, e tendo presentes requi-
sitos de qualidade e profissionalismo, 
a AED pretende promover e incenti-
var a cooperação entre as empresas, 
organizações, entidades do sistema 
de investigação e inovação e entida-
des públicas, com vista ao aumento 
do respetivo volume de negócios, das 
exportações e do emprego qualifica-
do, nas áreas económicas associadas 
aos setores da aeronáutica, do espa-
ço e da defesa.

Nos termos e na prossecução do seu 
objeto, o cluster assume como missão 
contribuir para que Portugal se torne 
competitivo na investigação, conce-
ção, desenvolvimento, fabrico e co-
mercialização de produtos e serviços 
associados aos setores da aeronáutica, 
do espaço e da defesa em setores de 
mercado e de tecnologia seleciona-
dos, tendo como alvo os mais exigen-
tes e relevantes mercados internacio-
nais, num quadro de reconhecimento 
da qualidade, da excelência e da ino-
vação tecnológica.

Por outro lado, a AICEP é uma entida-
de empresarial do governo que tem 
como finalidade apoiar as empresas 
nacionais, ajudando-as a encontrar o 

“Temos que aproveitar 
a excelente qualificação 
dos nossos engenheiros 

e de algumas das 
nossas escolas de 

gestão, a qualidade 
das infraestruturas, os 

centros de investigação 
científica e tecnológica 

e as infraestruturas 
tecnológicas para 

o apoio aos setores 
industriais.”

parceiro de negócios que melhor cor-
responde aos produtos ou serviços 
nacionais. Para este efeito, dispõe de 
uma rede global que permite identifi-

car a marca, setor, produto ou serviço 

que procura. 

No campo do investimento, presta 

serviços de apoio e aconselhamento 

às empresas, coordenando contactos 

com entidades portuguesas envol-

vidas em processos de investimen-

to. Além disso, incentiva também as 

grandes empresas a pensarem em 

Portugal como o seu principal destino 

de investimento, procurando satisfa-

zer as suas expectativas e proporcio-

nando a melhor orientação e informa-

ção personalizada quando solicitadas, 

para garantir o sucesso dos seus pro-

jetos de investimento. 

Neste contexto, os objetos e missões 

das entidades envolvidas, a AICEP e 

a AED, são totalmente complemen-

tares. De facto, na última década e 

nas diferentes ações internacionais, a 

AICEP tem sido um dos principais par-

ceiros das associações que constituem 

o Cluster AED.

Adicionalmente, a extensa rede de 

contactos disponibilizados pelos de-

legados da AICEP, o cuidado colo-

cado na preparação e a qualidade 

do acompanhamento no desenvol-

vimento das atividades têm tido um 

papel determinante no sucesso dos 

eventos desenvolvidos pelas empre-

sas e entidades associadas ao clus-

ter, tanto a nível interno, como ex-

terno, nomeadamente nas missões 

empresariais, feiras internacionais, 

workshops, congressos e seminários.

Um dos principais objetivos esta-

belecidos no plano estratégico, au-

mentar a notoriedade internacional 

da marca AED Portugal, está dire-

tamente associado à capacidade de 

promoção internacional do cluster, 

transmitindo uma imagem de Portu-

gal associada a uma elevada capa-

cidade tecnológica, quer em capaci-

dades, quer em competências. 

www.aedportugal.pt

http://www.aedportugal.pt


http://www.millenniumbcp.pt
http://www.millenniumbcp.pt
http://www.millenniumbcp.pt
http://www.millenniumbcp.pt
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Com uma sólida e desenvolvida economia – a 10ª maior do mundo –, o Canadá 
é um mercado importante para o comércio internacional português, sendo 

igualmente destino de investimento de várias empresas nacionais.

O Acordo CETA celebrado entre o Canadá e a União Europeia veio dar um novo 
impulso ao relacionamento económico entre as duas partes, criando igualmente 
um clima mais favorável ao investimento, e alargando o leque de oportunidades 
de negócio às empresas portuguesas que queiram apostar neste grande mercado.

CANADÁ



MERCADOSsetembro 2018 39

signatários da Parceria Transpacífico 
de Cooperação Económica (TPP).  
 
Naturalmente há que dar relevo ao 
Acordo CETA entre o Canadá e a 
União Europeia, que celebra um ano 
de existência este mês e em que Por-
tugal participa. Este acordo de enor-
me abrangência tem por objetivo 
promover um grande impulso no rela-
cionamento económico global entre o 
Canadá e os países da UE.

No contexto do continente norte-
-americano, a economia canadiana é 
determinada pelo acordo NAFTA com 
os dois vizinhos do sul, os EUA e o Mé-
xico, e em particular por uma grande 
interligação e dependência da econo-
mia americana. Os EUA absorvem cer-
ca de 75 por cento das exportações de 
bens canadianos e são origem de mais 
de 50 por cento das importações. Do 
lado dos serviços, os EUA representam 
aproximadamente 55 por cento das 
transações globais do Canadá.  

Neste momento o NAFTA está a ser re-
negociado por imposição do presidente 
Trump e paira grande incerteza quanto 
ao desfecho das negociações, nomea-
damente no que respeita aos termos 
do relacionamento com o Canadá. Os 
pontos de maior contenção que ainda 

O relacionamento político e econó-
mico entre Portugal e o Canadá é de 
longa data, e o novo enquadramento 
criado pelo Acordo CETA, que entrou 
em vigor em setembro de 2017, veio 
seguramente tornar o Canadá num 
país de maiores oportunidades para 
as empresas portuguesas.

O Canadá é a 10ª maior economia e 
um dos principais players da econo-
mia mundial, fazendo parte do G7 e 
do G20. É igualmente membro ativo 
das principais organizações interna-
cionais de comércio e cooperação 
multilateral, como a OCDE, FMI, Ban-
co Mundial, Organização Mundial 
do Comércio, a Commonwealth e La 
Francophonie, entre muitas outras.  

A diversificação de mercados tem sido 
uma estratégia dos governos canadia-
nos nas últimas décadas (tanto Con-
servadores como Liberais), tendo sido 
estabelecidos acordos de comércio li-
vre com muitos países, nomeadamen-
te na América Latina (Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Honduras, Panamá e 
Peru), e noutras áreas do globo, com 
Israel, a Jordânia, a Ucrânia e a Coreia 
do Sul. Relativamente à proteção do 
investimento, o Canadá tem igual-
mente acordos com um largo número 
de países, incluindo a China, a Rússia, 

CANADÁ 
Um grande mercado de oportunidade  

para as empresas portuguesas

O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma grande 
economia, aberta ao comércio e investimento internacionais, assente num setor 
de serviços diversificado e bastante sofisticado, indústrias fortes e competitivas, 

num setor agrícola fortemente exportador, e ainda em abundantes recursos 
naturais e energéticos. Com uma população que ultrapassa atualmente 37 milhões 

de habitantes, o Canadá é um país de grande diversidade étnica e cultural, 
socialmente desenvolvido e com um elevado padrão de qualidade de vida.

os parceiros da NAFTA e do CETA, e 
muitos outros. A zona económica da 
orla do Pacífico é também uma priori-
dade, sendo o Canadá um dos países 

“Os EUA absorvem 
cerca de 75 por cento 
das exportações de 
bens canadianos e 
são origem de mais 
de 50 por cento das 

importações. Do 
lado dos serviços, os 
EUA representam 
aproximadamente 
55 por cento das 

transações globais  
do Canadá.”

> POR RAUL TRAVADO, 
DELEGADO DA AICEP  
NO CANADÁ
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subsistem centram-se principalmente 

em torno das exigências dos EUA rela-

tivamente a três questões de fundo: o 

sistema protecionista de “supply man-

agement” (que controla a produção, 

os preços e limita a entrada a empresas 

estrangeiras por via de quotas e direitos 

aduaneiros proibitivos, em particular 

nos setores dos lacticínios, avicultura e 

ovos). Os americanos veem este siste-

ma como discriminatório e querem que 

o mesmo seja desmantelado, para ga-

rantir maior acesso às empresas ame-

ricanas (principalmente de lacticínios). 

Nas indústrias das artes e cultura os 

EUA pretendem também que o Cana-

dá flexibilize as suas regras de exclusão, 

para permitir aquisições e maior inves-

timento americano nessas áreas (edito-
rial, media e serviços de broadcasting). 
Outro entrave é o mecanismo de re-
solução de conflitos estabelecido pelo 
“Chapter 19”; os EUA querem forçar a 
sua eliminação e pretendem que casos 
futuros sejam dirimidos em tribunais 
americanos, enquanto o Canadá não 
quer abdicar das atuais disposições des-
te capítulo do acordo, que obrigam a 
que seja formado um painel binacional 
e independente para fazer a avaliação 
dos litígios comerciais que ocorram.   

A acrescer a este cenário, temos uma 
situação temporária de “guerra comer-
cial” iniciada pelos EUA como forma 
de pressão, com a imposição de tarifas 
aduaneiras nas importações de aço (25 
por cento) e alumínio (10 por cento) 
do Canadá, que tiveram resposta na 
mesma medida por parte do governo 
canadiano. É de esperar que um desfe-
cho positivo na negociação do NAFTA 
venha também pôr fim as estas tarifas, 
que estão a causar grandes prejuízos 
dos dois lados. Mas na realidade nin-
guém quer fazer “apostas” quanto ao 
resultado das negociações!

Uma economia com um 
sólido crescimento
Não obstante os tempos turbulentos, 
a economia canadiana continua re-

O Acordo CETA entrou em vigor 
provisoriamente a 21 de setembro 
de 2017. A sua implementação 
definitiva só acontecerá quando 
estiver concluído o processo de ra-
tificação individual de todos os Es-
tados-membros da União Europeia. 
À entrada em vigor foram imedia-
tamente abolidas mais de 98 por 
cento das tarifas aduaneiras ainda 
vigentes nessa data. 

O CETA é o acordo económico mais 
abrangente alguma vez celebrado 
e pretende ser um instrumento de 
grande dinamização e incremento 
do relacionamento económico en-
tre o Canadá e a UE. Deste incre-
mento do comércio bilateral, bem 
como de um clima muito mais fa-
vorável ao investimento em ambos 
os lados, é de esperar que o CETA 
possa também ser uma alavanca 
para criação de emprego e trazer 
benefícios significativos aos consu-
midores europeus e canadianos. O 
acordo foca-se essencialmente em 
seis vertentes:

•  Comércio de mercadorias, pela eli-
minação dos direitos aduaneiros e 
outras barreiras ao comércio.

•  Comércio de serviços, facilitan-
do a mobilidade de profissionais, 
quadros de empresas, outros pres-
tadores de serviços, investidores e 
empresários, e ainda pela criação 
de processos mais simplificados 
de reconhecimento mútuo de 
qualificações.

•  Acesso a mercados públicos, crian-
do um novo quadro regulamentar 
que permita às empresas da UE 
concorrerem em condições de 
igualdade a concursos públicos, 
a nível federal, provincial e mu-
nicipal; o Canadá alarga também 
o acesso a concursos em setores 
como a energia e os transportes 
coletivos, anteriormente vedados 
a empresas estrangeiras.

•  Investimento, pela criação de um 
quadro regulamentar aperfeiçoa-
do, mais transparente e de maior 
previsibilidade, que garante um 
tratamento equitativo e regras de 
proteção mais favoráveis para as 
empresas europeias que queiram 
investir no Canadá. 

•  Cooperação regulamentar e pro-
teção da propriedade intelectual, 
pela criação de um quadro regu-
lamentar de maior harmonização 
e cooperação legislativa em áreas 
particularmente importantes como 
a segurança alimentar e de bens 
de consumo; vão igualmente ser 
criados mecanismos para facilitar 
a certificação de produtos e equi-
pamentos, reduzindo-se assim 
custos administrativos e os tempos 
de chegada ao mercado. Relativa-
mente à propriedade intelectual, 
Portugal conseguiu proteção para 
20 Indicações Geográficas de dife-
rentes produtos alimentares.

•  Cooperação nas áreas do desenvol-
vimento sustentável, proteção do 
ambiente e condições de trabalho.

O Acordo CETA
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siliente e a crescer. De acordo com os 
dados do FMI para 2017, o Canadá é 
a 10ª maior economia do mundo, com 
um PIB de 1.652 mil milhões de dóla-
res norte-americanos (pc). É um país 
com um peso muito relevante nos flu-
xos de comércio mundial, ocupando a 
12ª posição como exportador e como 
importador de mercadorias; sendo em 
termos de serviços o 18º exportador e 
14º importador (OMC 2018). No tocan-
te ao investimento estrangeiro, as esta-
tísticas da UNCTAD indicam o Canadá 
como 5º recetor e 6º emissor mundial 
de IDE, considerando o stock acumula-
do (2017). O último relatório do Fórum 
Económico Mundial sobre Competitivi-
dade Global dos países coloca o Cana-
dá no 14º lugar entre 137 economias, 
resultado de classificações elevadas na 
generalidade dos parâmetros. 

Em termos globais, o setor dos ser-
viços tem um peso fundamental na 
estrutura económica do país, repre-
sentando cerca de 70 por cento do 
PIB e empregando aproximadamente 
80 por cento da população ativa. Os 
maiores contributos vêm dos setores 
do imobiliário, financeiro e segurador, 
saúde e assistência social, administra-
ção pública, comércio grossista e reta-
lhista, serviços técnicos, profissionais e 
científicos, e ainda a educação. 

O Canadá é também um país forte-
mente industrializado e tecnologica-
mente avançado, sendo bastante com-
petitivo em setores como o automó-
vel, aeroespacial, química e plásticos, 
equipamentos e maquinaria, indústrias 
alimentares, indústrias da madeira e 
papel e outros; no conjunto, as indús-
trias transformadoras contribuem para 
cerca de 28 por cento do PIB. 

A agricultura tem um peso relativa-
mente pequeno, mas ainda assim o 
Canadá é um grande exportador de 
cereais (trigo) e sementes oleaginosas, 
e de carnes bovina e suína; possuindo 
também uma forte indústria pesqueira. 
Os enormes recursos minerais (ferro, 
ouro, cobre, urânio, diamantes, carvão, 
potássio e outros) e energéticos (petró-
leo, gás natural, industria hidroelétrica 
e renováveis) são outra grande fonte 
de riqueza do país. Refira-se que o Ca-
nadá é o 5o maior produtor mundial 
de petróleo (tem grandes reservas, só 
superadas pela Arábia Saudita e pela 
Venezuela) e é igualmente o 5o maior 
produtor de gás natural.

Apesar da incerteza causada pela tariff 
war dos EUA e do futuro do NAFTA, a 
atual conjuntura económica no Canadá 
continua a ser positiva e de crescimen-
to, em grande medida assente no bom 
desempenho das exportações e numa 
significativa dinâmica de investimento 
industrial, mas também na recupera-
ção ao nível das indústrias extrativas e 
na boa performance de vários setores 
de serviços de elevado valor acrescen-
tado, como por exemplo as tecnolo-
gias de informação. Em 2017 o PIB re-
gistou um crescimento real de 3,0 por 
cento, projetando-se novo aumento de 
2,0 por cento no final do corrente ano 
e de 1,9 por cento em 2019 (embora 
com a reserva devida, em função das 
atuais incertezas quanto ao NAFTA). 
O consumo privado deverá crescer em 
torno dos 2,0 por cento, enquanto na 
despesa pública se estima uma varia-
ção de 2,9 por cento. O investimento 
produtivo deverá apresentar um cres-
cimento robusto acima de 6,0 por cen-
to. Ao nível do comércio internacional 
as projeções apontam para um cres-
cimento das exportações de cerca de 
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3,0 por cento e das importações aci-
ma de 4,0 por cento. O bom desem-
penho da economia tem fomentado a 
criação de muitos postos de trabalho 
e a taxa de desemprego mantem-se 
abaixo dos 6,0 por cento. Do lado da 
política monetária o Banco Central tem 
vindo a dar sinais de pretender aumen-
tar gradualmente a taxa de referência 
para manter a inflação dentro da ban-
da desejável (2,0 por cento) e controlar 
o endividamento das famílias. A taxa é 
atualmente de 1,5 por cento, esperan-
do vários analistas um aumento de 25 
pp até final do ano.

Oportunidades  
para as empresas 
Portugal e o Canadá mantêm um exce-
lente relacionamento bilateral a todos 
os níveis, político, económico e cultural. 
Estes laços são ainda reforçados pela 
presença no Canadá de uma larga co-
munidade de luso-canadianos, que dão 
um forte contributo para a economia 
canadiana e constituem um canal pri-
vilegiado de desenvolvimento das rela-
ções económicas entre os dois países.

Embora no ano passado mais de 1.500 
empresas portuguesas tenham regista-
do exportações para o Canadá, a pre-
sença física de empresas nacionais nes-
te mercado é ainda bastante limitada. 

Destacam-se a Tafisa Canadá (o maior 
fabricante de painéis de aglomerados 
de madeira na América do Norte, do 
grupo Sonae), a EDP Renewables, a Co-
tesi (cordoarias), a Logoplaste (embala-
gem), a Resul-Equipamentos de Ener-
gia, a Sodecia (automóvel), a Altitude 
Software, o grupo Berardo (vinhos) e 
mais recentemente a Frulact, com um 
grande investimento greenfield de 
aproximadamente 20 milhões de euros 
na cidade de Kingston, onde construiu 
uma fábrica para produção de prepa-
rados de frutas para fornecer a indús-
tria dos lacticínios (iogurtes) e outros 
setores alimentares, a qual já está em 
laboração. Também recentemente, a 
nossa presença alargou-se aos setores 
da engenharia e construção, com a en-
trada da Mota-Engil, da Stecofer (vias 
férreas) a da CJR Renewables (energias 
renováveis). Para além destas, são tam-
bém relevantes algumas operações lo-
cais de distribuição de empresas nacio-
nais, como são os casos da Ivo Cutlery 
Canada, da JMV Food Service Canada 
e da Sagiper North America.  

Como disse acima, o Canadá tem uma 
economia forte, bastante desenvolvida, 
diversificada e com grandes competên-
cias em muitos setores de tecnologias 
avançadas e outros. É um país com 
poder de compra e capacidade de in-
vestimento; tem um mercado bastan-

te competitivo e uma dimensão muito 
apreciável para Portugal (população 3,5 
vezes maior; PIB 7,5 vezes maior). As-
sim, podemos dizer que no Canadá se 
podem configurar oportunidades para 
as nossas empresas em muitos setores 
distintos. Com a entrada em vigor do 
CETA e a consequente eliminação da 

“Uma das áreas 
em que o CETA vai 
trazer alterações 
importantes é no 

estabelecimento de um 
quadro transparente 
e competitivo, com 
vista a permitir que 
empresas europeias 
possam concorrer a 

concursos de mercados 
públicos, em condições 
de igualdade com as 

empresas canadianas.”   

quase totalidade dos direitos aduanei-

ros é já evidente o maior interesse de 

empresas canadianas em avaliar opor-

tunidades de negócios com Portugal. 
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Os setores mais tradicionais, como 
vinhos, confeção, têxteis, calçado, 
cortiça e alguns outros, continuam a 
ser bastante relevantes, e nos anos 
mais recentes o mobiliário começou 
também a crescer. São indústrias em 
que o Canadá é fundamentalmente 
dependente de importações e em 
que nós somos competitivos no con-
texto europeu.  

Mas o campo de oportunidades alar-
ga-se atualmente a muitas outras 
áreas: máquinas e equipamentos, 
moldes, o setor automóvel, o setor ae-
roespacial (em que já há cooperação 
com o cluster português), áreas de ad-
vanced manufacturing, life sciences, 
produtos farmacêuticos (o Canadá é 
um grande produtor e importador de 
genéricos e outros fármacos) e quími-
cos orgânicos. Também na área das 
tecnologias de informação, serviços 
partilhados, serviços e engenharia (por 
exemplo, numa perspetiva de parce-
rias com empresas canadianas noutros 
países onde Portugal tem uma presen-
ça sólida ou bastante experiência no 
mercado: países de língua portuguesa 
e outros), e ainda na área do ambiente 
e energias renováveis. 

Conselhos para a abordagem ao mercado
•  No Canadá, a comunicação nos negócios deve ser direta, franca e aberta. 

É importante dar atenção a todas as opiniões dos diferentes intervenientes, 
independentemente do cargo ou “importância” na empresa;

•  A pontualidade e preparação prévia das reuniões são muito valorizadas. 
Deverá ter um plano de negócio ou proposta a discutir com o potencial 
parceiro canadiano;

•  O Canadá é oficialmente um país bilingue, inglês e francês. No Quebeque a 
língua francesa deve ter destaque (rotulagens, materiais informativos, etc.); 
todos os esforços para comunicar em francês são bastante apreciados;

•  É fundamental visitar o mercado, as feiras, os pontos de venda, ver a oferta 
disponível, os produtos concorrentes, os níveis de preços, e perceber quais 
os canais distribuição mais adequados; 

•  Abordagem seletiva em termos regionais; 

•  Avaliar capacidade do distribuidor para cobrir várias províncias;  

•  Lembre-se que o mercado canadiano, embora tenha semelhanças, não é 
igual ao mercado americano; tem regras diferentes, os consumidores têm 
comportamentos e preferências distintas, e as empresas canadianas têm 
também uma cultura de negócios diferente da das empresas americanas.

Ao nível do investimento público, 
também se podem configurar opor-
tunidades para empresas nacionais, 
por exemplo em áreas de serviços, 
como projetos de engenharia, obras 
públicas e fornecimentos ao setor 
público canadiano, tendo em conta 
o grande programa de investimento 
em infraestruturas anunciado pelo 
primeiro-ministro Justin Trudeau. Ao 
abrigo do Investing in Canada Plan, o 
governo federal projeta investir perto 
de 180 biliões de dólares canadianos 
(122 mil milhões de euros), durante 
os próximos 12 anos, em projetos de 
transportes públicos, infraestruturas 
ambientais, infraestruturas sociais, em 
projetos de desenvolvimento de pla-
taformas de comércio e transportes e 
em projetos de desenvolvimento rural 
e das comunidades das regiões desfa-
vorecidas do Norte. Espera-se que o 
investimento federal seja também um 
fator catalisador de maior investimen-
to a nível provincial.

Uma das áreas em que o CETA vai 
trazer alterações importantes é no es-

tabelecimento de um quadro transpa-
rente e competitivo, com vista a per-
mitir que empresas europeias possam 
concorrer a concursos de mercados 
públicos, em condições de igualdade 
com as empresas canadianas (embora 
seja de admitir que o sucesso dessas 
operações venha a depender em mui-
to das empresas terem alguma forma 
de presença física no Canadá).

Em maio passado tivemos uma visita 
oficial do primeiro-ministro António 
Costa ao Canadá, tendo sido organi-
zada uma missão empresarial paralela 
que incluiu 43 empresas dos setores 
do vestuário, startups e aeronáutica. 
Esta visita foi bastante bem sucedida 
a todos os níveis, e na generalidade as 
empresas realizaram bons contactos e 
constataram que este é efetivamente 
um mercado onde têm muitas oportu-
nidades a explorar! 

Visitem o Canadá, a AICEP está cá 
para vos ajudar! 

aicep.toronto@portugalglobal.pt

mailto:aicep.toronto@portugalglobal.pt
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No período 2013-2017, segundo da-
dos oficiais, as exportações portugue-
sas de bens e serviços para o Canadá 
cresceram à taxa média anual de 14 
por cento, enquanto as importações 
de bens e serviços desse mercado 
cresceram a uma taxa média anual de 
14,5 por cento. 

RELACIONAMENTO PORTUGAL – CANADÁ

O Canadá é um importante mercado para o comércio internacional português 
(quota de 0,77 por cento enquanto cliente e de 0,37 por cento como fornecedor, 
em 2017) e apresenta potencial de crescimento. O saldo da balança comercial é 

favorável a Portugal.

O saldo da balança comercial tem sido 
favorável a Portugal, atingindo, em 
2015, o valor mais elevado do período 
em análise (455,1 milhões de euros). 
O coeficiente de cobertura das impor-
tações pelas exportações passou de 
167,5 por cento (2013) para 216,2 
por cento em 2017.

O Canadá ocupou o 22º lugar no 
ranking de clientes das exportações 
portuguesas de bens em 2017, posi-
cionando-se no 38º lugar no respetivo 
ranking de fornecedores nesse ano.

No comércio de bens, a balança co-
mercial bilateral com o Canadá, nos 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O CANADÁ

2013 2014 2015 2016 2017 Var % 17/13a 2017 jan/jun 2018 jan/jun Var % 18/17b

Exportações 213,1 258,1 358,3 281,2 295,7 10,9 148,2 169,9 14,7

Importações 174,7 178,2 71,9 167,4 203,7 24,2 112,2 132,3 17,8

Saldo 38,5 79,9 286,3 113,8 92,0 -- 35,9 37,7 --

Coef. Cob. 122,0 144,9 498,0 168,0 145,2 -- 132,0 128,5 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística          Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017          (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018
(2013 a 2016: resultados definitivos; 2017 e 2018: resultados preliminares)
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últimos cinco anos (2013-2017), foi 
sempre favorável a Portugal, verifican-
do-se um reforço desse saldo de 2013 
a 2015, ano em que atinge o maior 
valor do período (286,3 milhões de 
euros). Em 2017, houve uma redução 
do saldo para 92 milhões de euros, 
menos de um terço do valor de 2015. 

De acordo com o INE, ao longo dos 
últimos cinco anos, o crescimento mé-
dio anual das exportações foi de 10,9 
por cento, registando as importações 
uma taxa média de variação anual de 
24,2 por cento. 

Em termos de evolução, e no período 
em análise, embora as exportações te-
nham registado uma quebra em 2016 
(de 21,5 por cento face a 2015), en-
tre 2012 e 2015 cresceram de forma 
sustentada, registando em 2015 um 

de 2017, tendo as importações cresci-
do 17,8 por cento nesse período.

Nas exportações portuguesas para o 
Canadá por grupos de produtos, em 
2017, os produtos alimentares ocupa-
ram a primeira posição (20,5 por cen-
to do total), seguindo-se as matérias 
têxteis (11,8 por cento), os químicos 
(10,8 por cento), as máquinas e apa-
relhos (9,6 por cento) e o calçado (9,2 
por cento). Os cinco primeiros agrupa-
mentos representaram 61,9 por cento 
das nossas vendas de bens para esse 
país nesse ano. Nos primeiros seis me-
ses de 2018, destacam-se novamente 
os produtos alimentares, seguidos dos 
metais comuns e das matérias têxteis.

O número de empresas portuguesas 
exportadoras para o Canadá aumen-
tou entre 2013 e 2017, passando de 
1.158 para 1.558 empresas. 

importações, no último ano. De janeiro 
a junho deste ano, surgem os combus-
tíveis minerais em primeiro lugar com 
uma quota de 54,4 por cento do total 
de bens importados do Canadá.

Nos serviços, as exportações portu-
guesas para o Canadá aumentaram 
em média 17,7 por cento ao ano en-
tre 2013 e 2017, e nesse último ano 
registaram um crescimento de 30,4 
por cento face a 2016, passando de 
265,4 milhões de euros para 346 mi-
lhões de euros. 

Relativamente às importações de ser-
viços, verificaram-se reduções entre 
2013 e 2015, ano em que atinge o 
valor mais baixo do período (2013-
2017), cerca de 74 milhões de euros; 
em 2017, registou-se um crescimento 
de 34,5 por cento (face a 2016), com 
as importações portuguesas do Cana-
dá a rondar os 122 milhões de euros. 

O saldo da balança comercial de ser-
viços foi sempre favorável a Portugal, 
passando de 95,6 milhões de euros 
(2013) para 224,3 milhões de euros 
(2017). O coeficiente de cobertura das 
importações pelas exportações, sem-
pre superior a 200 por cento, fixou-se, 
em 2017, em 284,4 por cento.

A nível de investimento é de referir que 
existem cerca de 20 de empresas portu-
guesas instaladas no mercado. Os capi-
tais canadianos estão também presen-
tes em Portugal, particularmente no se-
tor mineiro e nos serviços às empresas. 

No turismo, Portugal foi o 7º destino 
mais procurado pelos turistas canadia-
nos em 2017, com uma quota de 1,8 
por cento, gerando receitas de 274,4 
milhões de euros. 

Em 2017 foram contabilizadas 
628.085 dormidas de canadianos em 
Portugal, distribuídas, sobretudo, por 
Lisboa (35,1 por cento), Algarve (31 
por cento) e Norte (8,3 por cento). 
Os hotéis absorveram 69,3 por cento 
das dormidas. 

valor recorde no âmbito do histórico 
dos últimos dez anos (358,3 milhões 
de euros). Em relação às importações, 
estas cresceram em 2013 e 2014, 
caindo 59,7 por cento em 2015 e vol-
tando a crescer significativamente nos 
anos seguintes. 

Já este ano, de janeiro a junho, verifi-
cou-se um aumento das exportações 
de bens portugueses para o Canadá de 
14,7 por cento face ao mesmo período 

No que se refere às importações por-
tuguesas do Canadá, em 2017, assu-
mem especial relevância os produtos 
agrícolas (46,6 por cento do total) e os 
veículos e outro material de transporte 
(38,3 por cento), seguindo-se, com va-
lores menos expressivos, as máquinas e 
aparelhos (5,5 por cento), os produtos 
químicos (3 por cento) e os plásticos 
e borracha (1,6 por cento). Estes cin-
co agrupamentos representaram, em 
conjunto, 95 por cento do valor das 
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FRULACT
Canadá é também plataforma 

para o mercado  
dos Estados Unidos

Especializada, há já três décadas, na conceção, 
desenvolvimento e produção de preparados de fruta 

para aplicação nos produtos lácteos, a Frulact tem 
uma forte presença internacional, com uma posição 
de liderança em diversas geografias e ocupando o  

top 5 mundial nesta área de negócio.

O grupo conta atualmente com oito unidades 
industriais em cinco países – Portugal, França, 

Marrocos, África do Sul e Canadá –, destacando-se 
pela estratégia clara e por competências de gestão 

que a transformaram num dos mais importantes 
atores internacionais deste setor.

Com um volume de negócios na ordem dos 112 
milhões de euros e mais de 745 colaboradores, a 
Frulact é cada vez mais um agente de inovação, 

industrialização e comercialização de ingredientes 
para as indústrias alimentares e de bebidas, em 
particular para aplicação em lacticínios, gelados, 

bebidas e pastelaria industrial.

João Miranda, CEO & cofundador da Frulact, fala-nos 
sobre a aposta do grupo no Canadá.

“A Frulact iniciou a expansão para o 
continente americano há cinco, seis 
anos atrás.

Após uma análise profunda do merca-
do e abordagens aos principais atores 
na região, a nossa primeira intenção 
era construir uma fábrica na costa 

“O Canadá é um 
mercado enorme e 

sofisticado na oferta 
de produtos lácteos 
e no qual a Frulact 

surgiu como um ator 
reconhecido pela sua 

capacidade de inovação 
e proatividade, capaz 

de influenciar o 
mercado e ajudar a 

estimular o consumo  
e a criação de valor  

para o setor.”

oeste, mais concretamente no estado 
de Idaho nos Estados Unidos, onde te-
mos terreno e projeto pronto. 

Contudo, as dinâmicas e as naturais 
movimentações dos nossos concor-
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rentes no mercado fizeram-nos cor-
rigir a trajetória e a estratégia ini-
cialmente definida de entrada nesta 
importante região para o crescimento 
global das nossas operações. 

A costa leste estava prevista para 
uma segunda fase, mas entende-
mos que o contexto verificado, e 
voltando a fazer uma análise entre 
as ameaças e as oportunidades que 
entretanto surgiram, deveria impli-
car uma alteração da estratégia e do 
investimento. É neste contexto que 
surge o Canadá: uma oportunidade 
no momento certo!

a estimular o consumo e a criação de 
valor para o setor. 

Foi uma aposta forte, numa fábrica 
construída de raiz e com tecnologia 
de ponta, num investimento inicial em 
torno dos 20 milhões de euros. 

Kingston, no estado de Ontário, a ci-
dade que escolhemos para colocar a 
nossa base industrial, foi recentemen-
te reconhecida como a melhor peque-
na cidade da América do Norte para 
investir, o que nos deixa ainda com 
mais certezas, pois sentimos que efe-
tuámos a aposta certa. 

O Canadá é um mercado enorme e 
sofisticado na oferta de produtos lác-
teos e no qual a Frulact surgiu como 
um ator reconhecido pela sua capaci-
dade de inovação e proatividade, ca-
paz de influenciar o mercado e ajudar 

A par disso, a sua localização geoes-
tratégica, entre Toronto e Montreal, 
principais clusters das indústrias lác-
teas presentes no Canadá, e a cerca 
de 50 quilómetros do estado de Nova 
Iorque e a pouco mais de poucas 

centenas de quilómetros da grande 
região de produção de leite da cos-
ta leste americana, posicionava-se 
como uma plataforma estratégica de 
abordagem à costa leste e a porta de 
entrada para os Estados Unidos. 

A verdade é que iniciámos a opera-
ção de Kingston no Canadá há pouco 
mais de um ano e a performance tem 
sido excelente. Temos ganho notorie-
dade e, principalmente, a confiança 
dos clientes locais, que incorpora-
mos na nossa base de clientes, ou 
seja, não eram grupos com os quais 
tivéssemos relações noutras geogra-
fias; iniciámos, ainda em 2017, as ex-
portações para os Estados Unidos; e 
estamos com uma enorme dinâmica 
e com projetos muito interessantes 
com vários clientes. 

Este cenário, extremamente favorá-
vel, fez-nos já avançar para a labo-
ração a três turnos, no sentido de es-
calar o output produtivo, bem como 
para responder às solicitações do 
mercado, antecipando um plano de 
investimento e expansão da unidade 
produtiva e armazenagem.  

Ainda assim, acreditamos que temos 
muito mercado para ganhar a partir 
do Canadá e, em função da nossa 
capacidade de penetração nesses 
mercados, a região da América do 
Norte poderá tornar-se, nos próximos 
anos, uma das mais importantes para 
o grupo Frulact.” 

https://frulact.com/pt-pt/

https://frulact.com/pt-pt/
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Fundada em 1974, a Logoplaste tem 
60 unidades de produção em 16 paí-
ses e trabalha com as principais mar-
cas internacionais, produzindo uma 
enorme variedade de embalagens 
plásticas para bebidas, produtos ali-
mentares, produtos de higiene pes-
soal e produtos para o lar, óleos e lu-
brificantes, entre outras.

A operação da empresa no Canadá 
conta atualmente com três unidades 
de produção, tendo a mais recente, 
com 15 colaboradores, sido inaugura-

LOGOPLASTE
Canadá é aposta segura

A Logoplaste, um dos maiores produtores mundiais de embalagens plásticas, tem 
na América do Norte um dos principais mercados de aposta. No Canadá, a empresa 

tem três unidades de produção – em Montreal, Edmonton e Vancouver – onde 
investiu mais de 25 milhões de dólares desde 2009.

da este ano em Montreal, fornecendo 
a Diageo, de bebidas espirituosas, lo-
calizada a 26 quilómetros da fábrica.

Desde 2009 que a empresa portugue-
sa tem fábricas em Edmonton e Van-
couver, ambas fornecedoras de em-
balagens à Saputo, uma das maiores 
empresas de lacticínios do mundo. No 
total, a Logoplaste emprega no Cana-
dá 78 colaboradores. 

A aposta neste país surgiu, precisa-
mente, com a oportunidade de ser 

parceira da Saputo, complementando 
a operação que a empresa detém nos 
Estados Unidos da América.

Aponta fonte da Logoplaste que, sendo 
o mercado canadiano muito dependen-
te das exportações para os EUA, a insta-
lação da empresa naquele país, levando 
o seu know-how no design e otimiza-
ção de embalagens, permitiu a mui-
tas indústrias locais tornarem-se mais 
competitivas através de um sistema de 
fornecimento baseado em princípios de 
fabricação de classe mundial. O mode-
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lo da Logoplaste é reconhecido como 

sendo amigo do ambiente, ao eliminar 

o transporte de garrafas e embalagens 

secundárias através do fornecimento 

just-in-time e stocks muito reduzidos.

No Canadá a empresa portuguesa en-

contra as mesmas vantagens que na 

Europa no que respeita ao seu mode-

lo de negócios e aos níveis de serviço 

elevados. Além disso, refere a mesma 

fonte, o facto de o Canadá ser tão 

dependente da importação de tecno-

logias dos Estados Unidos, facilitou a 

abordagem da Logoplaste ao merca-

do e impulsionou o seu sucesso.

“O nosso conhecimento e experiência 

no mundo das embalagens permitiu 

às empresas canadianas obter o me-

lhor sistema de embalagens e com 

tecnologia de ponta, assegurando a 

utilização de embalagens económicas 

e sustentáveis para os seus produtos. 
Por outro lado, existe no Canadá um 
mercado de trabalho forte, o que per-
mitiu facilmente a sua formação na 

metodologia e cultura da Logoplas-
te”, afirma a mesma fonte.

Quanto às dificuldades encontradas 
pela empresa na sua instalação no 

mercado, a fonte aponta a grande 
dimensão do país face à baixa den-
sidade populacional. “Edmonton e 
Vancouver parecem estar perto uma 

da outra, e produzem os mesmos pro-

dutos, mas na verdade implica uma 

viagem de carro de 12 horas, sendo 

que no inverno algumas das estradas 

estão fechadas por causa do tempo. 

São precisos três dias e 10 horas de 

voo para visitar as três fábricas e voltar 

ao ponto de partida”, frisa.

Por outro lado, a existência de tem-

peraturas extremas constituem um 

desafio para os produtos: de menos 

40 graus no inverno para 30 graus 

positivos no verão permitem testar 

equipamentos e produtos. De regis-

tar ainda alguns problemas com as 

taxas de câmbio para dólares norte-

-americanos, assim como a necessi-

dade de se abastecerem de muitos 

equipamentos e peças sobresselentes 

nos EUA, fatores que são também 

referidos como desvantagens pelo 

mesmo responsável, que salienta ain-

“A operação da 
empresa no Canadá 
conta atualmente 
com três unidades 

de produção, tendo 
a mais recente, com 
15 colaboradores, 

sido inaugurada este 
ano em Montreal, 

fornecendo a 
Diageo, de bebidas 

espirituosas, localizada 
a 26 quilómetros  

da fábrica.”

da as diferenças de legislação nas di-

ferentes províncias canadianas. 

www.logoplaste.com

http://www.logoplaste.com/en/
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Religião: Cerca de 39 por cento da população 
é católica romana, 17 por cento protestante, 
11 por cento cristã ortodoxa e outras religiões 
cristãs, 9 por cento outras religiões e 24 por 
cento sem religião (Census 2011).

Língua: O Canadá é oficialmente um país 
bilingue: inglês e francês. A maior parte da 
população fala o inglês como primeira língua 
(64 por cento). O francês é o primeiro idioma 
para cerca de 20 por cento dos canadianos 
(maioritariamente na província do Quebeque 
em que é a língua oficial). Aproximadamente 
12 por cento a população tem por língua 
principal outra que não inglês ou francês 
e cerca de 18 por cento da população é 
considerada bilingue nos dois idiomas oficiais 
(Census 2016).

Unidade monetária: Dólar canadiano (CAD) 

1 EUR = 1,5197 CAD (média maio de 2018)

Risco País:  
Risco Geral – AA (AAA = risco menor;  
D = risco maior) – EIU, maio de 2018 

Risco Político – AAA 

Risco de Estrutura Económica – A 

Risco de crédito: país “não classificado” na 
tabela de risco da OCDE. Não é aplicável o 
sistema de prémios mínimos.

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Embaixada do Canadá  
em Portugal (Secção Comercial) 
Avenida da Liberdade, 198/200 - 3º 
1269-121 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 213 164 600
Fax: +351 213 164 4693 
lsbon@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/portugal

Embaixada de Portugal  
em Otava 
645, Island Park Drive 
Ottawa, Ontario K1Y 0B8 - Canada 
Tel.: +1 613-729-0883/2270
Fax: +1- 613-729-4236/8239 
ottawa@mne.pt
www.otava.embaixadaportugal.mne.pt/pt/ 

AICEP Toronto 
438 University Avenue, Suite 1400 
Toronto, Ontario M5G 2K8 - Canada 
Tel.: +1-416-921-4925
Fax: +1-416-921-1353 
aicep.toronto@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt 

Federação de Empresários  
e Profissionais Luso-Canadianos 
1136 College Street 
Toronto, Ontario M6H 1B6 - Canada 
Tel.: +1 416 537 8874
Fax: +1 416 537-9706 
info@fpcbp.com
www.fpcbp.com

Bank of Canada 
234 Wellington Street 
Ottawa, Ontario, K1A 0G9 - Canada 
Tel.: +1 613 782 8111
Fax: +1 613 782 7713 
info@bankofcanada.ca
www.bankofcanada.ca
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OCEANO ATLANTICO

Montereal

Área: 9 093 507 Km2 

População: 36.9 milhões de habitantes 
(estimativa jan.2018) 

Densidade populacional: 4 habitantes / Km2 

Designação oficial: Canadá 

Chefe do Estado: Rainha Isabel II, 
representada pelo governador-geral,  
David Johnston 

Primeiro-ministro: Justin Trudeau 

Data da atual Constituição: 17 de Abril de 
1982 (com revisões posteriores, a última das 
quais em dezembro 2011) 

Principais partidos políticos: Partido 
Liberal, Partido Conservador, Novo Partido 
Democrático, Bloco Quebequense.

Capital: Otava (1,4 milhões de habitantes) 

Outras cidades importantes: Toronto (6,3 
milhões), Montreal (4,1 milhões), Vancouver 
(2,6 milhões), Calgary (1,5 milhões), 
Edmonton (1,4 milhões).

http://www.canadainternational.gc.ca/portugal
http://www.fpcbp.com
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A Famasete – Technology Group foi 
fundada em 1995 com um posiciona-
mento centrado na comercialização 
de equipamentos informáticos, tendo, 
posteriormente, passado a dedicar-se 
à montagem de quadros interativos e 
prestação de assistência técnica dire-
cionada para as instituições de ensino.

Mais tarde, já no século XXI, a Fa-
masete apresentou a primeira mesa 

FAMASETE
Empresa famalicense é líder na fabricação  

de soluções interativas

A Famasete é uma empresa tecnológica com mais de 20 anos de experiência, 
produtora de sistemas multitoque e líder no mercado português na fabricação 

de soluções interativas. A empresa de Famalicão iniciou o seu processo de 
internacionalização em 2012 e hoje a exportação representa já 20 por cento das 
vendas, uma quota que a Famasete prevê aumentar para 40 por cento em 2018.

interativa multitoque em Portugal, 
operando no mercado exclusivamen-
te com marcas líderes, com parâme-
tros de fiabilidade e qualidade cer-
tificados, e atendendo às exigências 
dos diferentes clientes que foram 
surgindo. Paralelamente, a empresa 
apostou sempre na formação e qua-
lificação dos seus recursos humanos, 
um fator-chave para o sucesso dos 
seus projetos.

Atualmente, a Famasete apresenta-se 
como uma empresa tecnológica com 
mais de 20 anos de existência e expe-
riência, produtora de sistemas multi-
toque e líder no mercado português 
relativamente ao desenho e implemen-
tação de projetos tecnológicos. A marca  
Wingsys foi criada para designar a 
gama de produtos interativos próprios 
que identificam a Famasete como uma 
empresa produtora de mesas interati-
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vas, mupis indoor e outdoor, quiosques 
multimédia, sistemas de pagamento e 
soluções para gestão de lojas. Para além 
disso, também desenvolve software 
multitoque que potencia a utilização do 
hardware e executa projetos customiza-
dos nas mais diversas áreas. 

Desde 2012, a Famasete começou a 
posicionar-se internacionalmente atra-
vés da criação de uma rede de reven-
dedores e distribuidores dentro e fora 
da Europa, e encontra-se inserida num 
grupo europeu de empresas vocacio-
nadas para o fomento da produtivida-
de empresarial e melhoria da aprendi-
zagem no ensino e na formação. 

Em 2017, 20 por cento das vendas da 
empresa destinaram-se ao mercado 
externo, nomeadamente para países 
da Ásia, América do Norte e África. 
Este ano, a empresa prevê aumentar 
essa quota para 40 por cento e pre-

Famasete: “Existem certas bases fun-
damentais para uma exportação com 
resultados mais positivos: para além da 
análise de mercado externo e da identi-
ficação de fatores de diferenciação da 
empresa e de produto, é fundamental 

Com produtos que correspondem às 
expectativas de clientes de diferentes 
setores, como a educação, hotelaria, 
turismo, saúde, administração pública 
e local, e empresas, entre outros, a 
missão da Famasete passa por trans-
formar a sociedade e a tecnologia e 
fazer parte da conceção das verda-

deiras Smart Cities. Assim a empre-
sa, várias vezes premiada nacional e 
internacionalmente pela sua qualida-
de, apresenta um vasto portefólio de 
projetos, muitos deles desenvolvidos 
em parceria com empresas como a 
Galp Energia, Grupo Auchan, Vodafo-
ne Portugal, RTP-Rádio e Televisão de 
Portugal, Tivoli Hotels & Resorts, câ-
maras municipais, instituições gover-
namentais e escolas por todo o país. 

Segundo José Barbosa, o reconheci-
mento que a empresa detém é resulta-
do do esforço contínuo de desenvolvi-
mento de produtos inovadores, muitos 
deles em parceria com instituições de 
I&D, nomeadamente com o Instituto 
Politécnico do Cávado (IPCA) e do Ave, 
Universidade do Minho e INESC TEC - 
Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência. 
Foi precisamente da relação estreita e 
profícua entre a Famasete e uma univer-
sidade portuguesa que nasceu um novo 
projeto de SI I&DT em 2018. 

A empresa prepara-se para lançar 
também, no início do próximo ano, 
uma nova gama de produtos interati-
vos e tecnológicos que “irá revolucio-
nar a área empresarial e educacional, 
com preços e qualidade arrebatado-
res”, adianta o responsável. Com a 
evolução do mercado das soluções 
multitoque, o lançamento desta nova 
gama de produtos permitirá cimentar 
a presença da marca Wingsys neste 
mercado, ajustando os progressos e 
funcionalidades desta ferramenta às 
atuais preferências dos clientes.

Ainda de acordo com o CEO da Fama-
sete, a empresa segue o trilho da ino-
vação há vários anos e é nesse sentido 
que pretende continuar a deixar “pe-
gadas” e a crescer internacionalmen-
te. “Vi que estávamos no caminho do 
sucesso quando reconheci onde esta-
va a nossa eficiência e foco”, realça 
José Barbosa. 

www.famasete.pt

www.wingsys.pt

tende reforçar o seu foco de vendas 
em novos mercados, como os EUA. A 
nível nacional, a Famasete destaca a 
jp.di como empresa distribuidora ofi-
cial das soluções Wingsys.

Em relação à estratégia de internacio-
nalização, explica José Barbosa, CEO da 

“Em 2017, 20 por 
cento das vendas da 

empresa destinaram-se 
ao mercado externo, 
nomeadamente para 

países da Ásia, América 
do Norte e África.”

ter uma ambição saudável em pres-
tar um bom atendimento ao cliente, 
a paixão por trabalhar com pessoas 
competentes e diligentes que em tudo 
auxiliam na construção da empresa e a 
vontade de produzir lucro”. 

http://www.famasete.pt/pt/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.wingsys.pt&c=E,1,Z7FW3wJQfts5DLYZ4WS0IyB0Y8hCOOD1AjFCjE3ohEIbNjzIhx8HCl9fs48C_V_KQRxgE2LTkASh8xNu-4hSJWdCN9oakbEcsQ2f_iDK7YQ3gOglFlBc8WIm0z62&typo=1
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Através de uma forte aposta na ver-
ticalização do negócio e apoiando-se 
na inovação tecnológica, o grupo Lu-
siaves assegura todo o processo pro-
dutivo e garante a presença em todas 
as etapas da cadeia de valor do setor 
avícola, nomeadamente na produção 
de milho, na produção de alimentos 
compostos para animais, na produção 
de ovos para incubação, na incubação 
de ovos e produção de pintos, na pro-
dução avícola de frango, frango do 
campo e perus, no abate de aves, na 
transformação de produtos alimenta-
res, no armazenamento e comerciali-

GRUPO LUSIAVES
Inovação e tecnologia  

no setor avícola 

Após três décadas e mais de 500 milhões de euros de investimento, uma pequena 
empresa avícola transformou-se numa das mais importantes da Europa no seu 
setor. A Lusiaves é hoje um grupo de mais de 21 empresas, é líder ibérico no 

setor avícola e exporta os seus produtos para mais de duas dezenas de mercados. 
Inovação e tecnologia são fatores-chave para o sucesso da empresa.

zação, na saúde e nutrição animal, e a 
valorização de subprodutos.

No total, o grupo agrega 21 empresas 
e 41 unidades distribuídas por 24 con-
celhos, exporta para mais de 20 paí-
ses e emprega 3.500 colaboradores 
de forma direta e cerca de 2.000 de 
forma indireta. O grupo é reconhecido 
em sete marcas: Lusiaves, Campogrill, 
Margrill, Campoaves, Quinta dos Oli-
vais, Mais Sabor e Racentro.

O grupo Lusiaves tem como ambição 
liderar de forma sustentada o merca-

do nacional da produção avícola, e ter 
uma presença relevante no mercado 
internacional, desenhando as tendên-
cias na fileira vertical do setor. 

A internacionalização é uma das prio-
ridades estratégicas do grupo, sem 
prejuízo da atividade desenvolvida no 
mercado nacional. Os mercados exter-
nos representam cerca de 60 milhões 
de euros de faturação total do grupo, 
tendo a evolução positiva dos negócios 
verificada em 2017 sido obtida gra-
ças à capacidade de consolidação da 
marca Lusiaves nos países europeus e 
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à entrada em novos mercados, como 

são os casos do Luxemburgo e Ale-

manha, países altamente estratégicos 

para o setor, sublinha fonte da empre-

sa. Espanha foi o principal mercado, 

em volume e faturação, no âmbito da 

atividade exportadora da empresa, que 

está presente em quatro continentes. 

Atualmente, o grupo Lusiaves tem 

em curso um importante projeto no 

mercado francês. A empresa apostou 

numa unidade de distribuição situada 

certificada com a nova norma NP EN 
ISO 22000, atribuída pela SGS ICS, Sis-
tema de Gestão da Segurança Alimen-
tar (HACCP), contando também com a 
certificação de um sistema integrado de 
qualidade e segurança alimentar, basea-
do na norma NP EN ISO 9001.

De sublinhar igualmente que, em 
2017, o grupo foi considerado uma 
das empresas mais inspiradoras da Eu-
ropa no âmbito da iniciativa do London 
Stock Exchange (LSE), que distingue as 
empresas que registaram maior cres-
cimento nos últimos anos e que, por 
essa razão, constituem um exemplo de 
inspiração no panorama europeu.

Aposta na inovação
A inovação tecnológica seja no fabrico 
de rações, na área de incubação ou na 
integração dos serviços administrati-
vos, coloca a empresa entre uma das 
cinco melhores empresas do setor a 
nível europeu.

Sendo uma das cinco maiores empresas 
do distrito de Leiria, a Racentro destaca-
-se pela qualidade dos seus produtos e 
pela sua capacidade de inovação. No 
ano passado, o Grupo anunciou o in-
vestimento de 10 milhões de euros na 
empresa, permitindo um crescimento, 
em termos de produção, de 50 por cen-
to, passando a ter uma capacidade de 
produção mensal de alimentos de 60 
mil toneladas. Com os processos total-
mente automatizados, a Racentro tem 
os seus processos dirigidos em tempo 
real, a partir de uma sala de controlo 
de grandes dimensões e equipada com 
tecnologia de ponta, garantindo toda a 
produção e rastreabilidade do produto.

Para além disso, a empresa, como 
todo o grupo Lusiaves, está a imple-
mentar um sistema integrado de ges-

tão empresarial, que permitirá integrar 
todos os processos administrativos, 
em todas as empresas. Segundo fon-
te do Grupo, trata-se de um forte in-
vestimento financeiro e humano que 
irá melhorar a qualidade de serviço a 
clientes, a parceiros, dar melhor expe-
riência de trabalho aos colaboradores.

A sustentabilidade ambiental está tam-
bém no centro das prioridades do Gru-
po. Ao longo de toda a sua atividade 
existem exemplos dessa preocupação, 
como sejam a instalação de 20 mil 
painéis fotovoltaicos que permitiram a 
produção de energia limpa, e a frota 
do grupo Lusiaves que inclui uma cen-
tena de veículos elétricos e híbridos. 
Esta preocupação e dedicação permi-
tiram a redução das emissões de CO2, 
em 2017, em cerca de 4.400 tonela-
das. Outro exemplo das preocupações 
ao nível da sustentabilidade ambiental, 
refere a mesma fonte, é a devolução 
de mais de 75 por cento do volume de 
água ao ecossistema e a valorização de 
97 por cento dos seus resíduos. 

Por outro lado, a empresa destaca o 
seu desempenho na cooperação com 
as comunidades onde está presente, 
tendo lançado, já este ano, o Prémio Fa-
zer Avançar, no âmbito da sua política 
de responsabilidade social. Este projeto 
destina-se a premiar e apoiar projetos 
de valor que são realizados em cada 
lugar, onde o grupo está presente, e 
pelas instituições dessas comunidades, 
nomeadamente ao nível social, econó-
mico, ambiental, cultural e desportivo. 

Em termos de resultados operacio-
nais, o grupo Lusiaves regista uma 
faturação superior a 400 milhões de 
euros e investimentos de mais de 475 
milhões de euros. 

www.grupolusiaves.pt

em Orly, que garante a distribuição 
das suas marcas num dos principais 
mercados externos do grupo.

Os principais clientes do grupo são, a 
nível do setor alimentar, a grande dis-
tribuição (onde acumula as principais 
insígnias do mercado nacional), o re-
talho tradicional e o chamado “food 
service” onde se incluem as churras-
queiras e restaurantes.

Refira-se que em relação à segurança 
alimentar, a Lusiaves foi uma das primei-
ras empresas do setor avícola na Europa 

http://www.grupolusiaves.pt/pt/


EMPRESAS Portugalglobal nº11256

Pioneiros no video mapping, os pro-
jetos OCUBO causam um grande im-
pacto junto do público, transforman-
do os espectadores em participantes 
ativos através da introdução de arte 
interativa e participativa. 

A OCUBO é hoje, por esse motivo, 
uma referência internacional na área 
do video mapping. As instalações 
artísticas da empresa portuguesa 
encontram-se nos maiores festivais 
internacionais de luz, em locais clas-
sificados como Património Mundial 
pela UNESCO, em monumentos e 
em outros locais públicos, incluindo 
em grandes cidades como Londres, 
Sydney, Torun, Paris, Lisboa, Singapu-

OCUBO
Inovação e criatividade ganham espaço  

além-fronteiras
A OCUBO nasceu em 2004, fruto da paixão pela área da multimédia de Carole 

Purnelle e Nuno Maya, dois artistas que viram no video mapping uma nova 
forma de arte e de comunicação. Nesse mesmo ano fizeram o seu primeiro video 
mapping e hoje, através de várias técnicas multimédia inovadoras, assumem uma 

posição de destaque no mercado nacional e internacional.

ra, Nova Orleães, Amesterdão, Nova 
Zelândia, Sharjah, Aichi, Melbour-
ne, Lyon e, mais recentemente, Ra-
mallah. Jardins de Sombra, As Cria-
turas e Artelogia foram as primeiras 
exposições de multimédia interativas 
criadas pelo atelier que percorreram 
o mundo inteiro.

Mantendo o foco na comunicação 
com o público, a OCUBO aposta for-
temente na inovação e tem uma ofer-
ta diversificada que inclui a criação 
de multimédia, produção de filmes, 
projetos interativos, instalações e con-
ceção e produção de eventos e espe-
táculos, que requerem todo o tipo de 
técnica multimédia.

As produções da OCUBO estão pre-
sentes em 26 países – Austrália, Bélgi-
ca, China, Croácia, República Checa, 
Estónia, Finlândia, França, Alemanha, 
Israel, Itália, Japão, Letónia, Holan-
da, Irlanda do Norte, Polónia, Portu-
gal, Emirados Árabes Unidos, Sérvia, 
Singapura, Eslovénia, Espanha, Reino 
Unido, EUA e, recentemente, a Pa-
lestina –, mas é objetivo do atelier 
expandir-se, com presença física, para 
os EUA e Emirados Árabes Unidos.

Ainda muito centrada no mercado na-
cional, que em 2017 representou 91 
por cento do volume de negócios da  
OCUBO – que ascendeu a perto de 1,9 
milhões de euros –, a empresa espera 
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este ano aumentar para 15 por cento o 

contributo dos mercados externos, redu-

zindo assim a participação nacional para 

85 por cento do volume de negócios. De 

salientar que o mercado extracomunitá-

rio é o mais representativo para a ativi-

dade internacional da OCUBO: 7,6 por 

cento do volume de negócios em 2017.

A empresa conta com uma vasta car-

teira de clientes, desde organismos pú-

blicos, associações e municípios, como 

os de Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais e 

Tomar, a empresas privadas como a Re-

nault, SIC, APEC, Turismo de Portugal, 
Vodafone, Pestana Group, RTP e Ben-
fica, entre outros. O atelier trabalha 
também com vários artistas como An-
dré Letria, Vhils, Add Fuel, Daniel Eime 
e The Super Van, e músicos como Luís 
Cília, Marisa, Cuca Roseta, Teresa Sal-
gueiro, Mariza, Rão Kyao e Tocá Rufar, 
que dão uma nova dimensão aos pro-
jetos, como afirma fonte da OCUBO.

Atualmente a OCUBO conta com cer-
ca de 35 colaboradores, distribuídos 
pelas áreas de Multimédia, Produção, 
Design e Serviços Administrativos que, 
trabalhando em equipa, colaboram 
para o sucesso do atelier. Sublinhe-se 
que do conceito à exibição, os proje-

tos do atelier são criados e produzidos 
na íntegra por estes colaboradores.

A OCUBO é membro fundador de 
Portugal Heritage, contribuindo para 
a valorização e promoção do patrimó-
nio cultural em Portugal. É também 
fundadora e produtora do LUMINA  
Light Festival em Portugal, transfor-
mando Cascais, desde 2011, num per-
curso de emoções e sensações através 
de instalações dinâmicas de multimé-
dia, video mapping, instalações de ilu-
minação e espetáculos de luz para um 
público de mais de 400.000 pessoas. 

A empresa portuguesa é ainda membro 
fundador da International Light Festival 
Organization, que tem como missão 

apoiar os festivais de luz internacionais, 

compartilhando visão, inspiração e in-

formação a nível internacional.

Noutro domínio, é de referir o desen-

volvimento pela OCUBO da Spectrum, 

uma plataforma internacional que 

promove a colaboração na arte da 

luz, cujo objetivo se prende pela valo-

rização da arte da luz em espaços pú-

blicos, sendo destinada a um público 

mais jovem. A empresa colabora tam-

bém, a nível nacional, com diferentes 

universidades, tais como IADE e IPCA, 

no desenvolvimento de projetos voca-

cionados na educação e formação. 

www.ocubo.com

https://www.ocubo.com/
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“OECD INTERIM 
ECONOMIC OUTLOOK 
- High uncertainty 
weighing on  
global growth”  
(OCDE, setembro 2018) 
A OCDE prevê um crescimento do PIB 
mundial de 3,7 por cento em 2018 e 
em 2019, dando destaque à intensifi-
cação dos riscos e aumento da incer-
teza, e apontando o tipo de políticas 
que poderão ser implementadas.

CONSULTAR

“The Digital Enterprise: 
moving from 
experimentation  
to transformation”  
(World Economic Forum 
- WEF, setembro 2018)
O Relatório do WEF em colaboração 
com a Bain & Company, pretende ser 
um “guia prático” para apoiar as em-
presas a estruturarem e implementa-
rem as respetivas estratégias de trans-
formação digital com sucesso.

CONSULTAR

“The Future of Jobs 
Report 2018”  
(WEF 17 Set2018)
A 4ª Revolução Industrial está a inte-
ragir com diversos fatores sócio eco-
nómicos e demográficos e a gerar 
profundas alterações nos modelos de 
negócios em todas as indústrias, pro-
vocando grandes alterações no mer-
cado de trabalho. O relatório do WEF 
pretende fornecer informação sobre a 
dimensão relativa das novas tendências 
no mercado laboral, por tipo de indús-
tria e por geografia, bem como sobre 
qual o impacto que se prevê, a prazo, 

FACTOS & TENDÊNCIAS
ao nível do tipo de funções a desempe-
nhar, emprego e qualificações.

CONSULTAR

“Inside Australian 
Online Shopping” 
(Australia Post 
Corporation, maio 2018)
Este relatório analisa o comportamen-
to de consumo em plataformas digi-
tais na Austrália no biénio 2016-2017 
e faz projeções de reforço desse mer-
cado nos próximos anos. Também in-
clui informações detalhadas sobre os 
principais setores de consumo no e-
-commerce (como moda, cosméticos, 
produtos para o lar e lazer).

CONSULTAR

“Retail revolution in 
China’ – transformation 
processes in the 
world’s largest grocery 
retailing market” - DIE 
ERDE (Journal of the 
Geographical Society 
of Berlin, maio 2018)
Artigo que estuda as grandes transfor-
mações no retalho alimentar chinês, 
devido, sobretudo, à desregulamen-
tação estatal e internacionalização 
desse setor (grandes grupos como, 
Auchan, Carrefour, Walmart, já atuam 
neste mercado). Analisa também o 
impacto dessas transformações na 
economia – investimento estrangeiro, 
maior concorrência, aumento da qua-
lidade e segurança alimentar, etc.

CONSULTAR

“B2C marketplaces 
- A strategic growth 
channel for brands” 

(Roland Berger, julho 
2018)
O estudo mostra que este tipo de co-
mércio é uma forte tendência e que as 
marcas e produtores devem munir-se 
de novas estratégias e competências 
para operar neste mercado. O B2C é 
dominado pela China e pelos Estados 
Unidos – com empresas como, Ama-
zon, Taobao e eBay.

CONSULTAR

“The children’s apparel, 
toys and hardware 
(ATH) markets in 
Poland, Romania and 
Ukraine” (Roland 
Berger, julho 2018)
Este estudo analisa o mercado de pro-
dutos para crianças (vestuário, brin-
quedos e equipamentos) na Polónia, 
Roménia e Ucrânia. Inclui informa-
ções sobre as principais empresas que 
atuam neste setor e os canais de ven-
das (online, lojas especializadas, su-
permercados, etc.). Apresenta proje-
ções de crescimento, por ano, de 6,5 
por cento na Polónia, 7 por cento na 
Roménia e 9,5 por cento na Ucrânia, 
entre 2017 e 2022.

CONSULTAR

União Europeia - 
Informação nova ou 
revista sobre aditivos 
e aromas alimentares 
(DGAV, 12 de setembro 
de 2018,)
No site da DGAV está disponível para 
consulta novos (ou atualizados) con-
teúdos informativos relativos aos 
aditivos e aromas alimentares. Os in-
teressados podem, também, aceder 
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às bases de dados da União Europeia 
sobre estes ingredientes e consultar a 
lista positiva dos aditivos e a lista co-
munitária dos aromas.

CONSULTAR

Rússia - Lista de 
Produtos Alimentares 
Comunitários Interditos 
à Importação (AICEP, 14 
de julho de 2018)
Na sequência das sanções adotadas 
pela União Europeia (UE) no âmbito 
do conflito com a Ucrânia, a Rússia 
interditou, a 6 de agosto de 2014, por 
um ano, a importação de vários pro-
dutos alimentares e agrícolas prove-
nientes da UE, medida que tem vindo 
a ser prorrogada várias vezes e objeto 
de pequenos ajustes. 
A 12 de julho de 2018, por Decreto do 
Presidente da Federação Russa n.º 420, 
foi prorrogada mais uma vez, até 31 de 
dezembro 2019 (inclusive) a interdição 
de importação de produtos agrícolas, 
matérias-primas e produtos alimenta-
res originários dos países membros da 
União Europeia, entre outros. 

CONSULTAR

Angola - Guichet 
Único Eletrónico 
– Funcionamento 
Previsto para 2019 
(Macauhub,  
20 September 2018)
Segundo o Macauhub, o Guichet Úni-
co Eletrónico, instrumento que procu-
ra desburocratizar, acelerar e reduzir 
os custos das formalidades e proce-
dimentos associados às operações de 
importação e exportação de mercado-
rias, deverá começar a funcionar em 
Angola em 2019. 

Esta ferramenta irá permitir a apre-
sentação, pelos agentes económicos, 
da documentação de uma só vez, sem 
passar por várias entidades, como su-
cede hoje em suporte de papel.

CONSULTAR

Novas Regras sobre  
Investimento  
Estrangeiro na China 
(PLMJ, 27 de julho  
de 2018) 
Breve análise da PLMJ sobre alterações 
introduzidas no regime legal chinês de 
investimento estrangeiro, em julho de 
2018: por um lado, a redução das me-
didas restritivas ao investimento estran-
geiro constante das Listas Negativas na-
cionais (e das Zonas de Comércio Livre) 
e, por outro, a promulgação de medidas 
administrativas provisórias para 2018 
com vista à liberalização do mercado e 
à atração de investimento estrangeiro.

CONSULTAR  

Guiné-Bissau - Pauta 
Aduaneira (AICEP, 28 
de julho 2018)
No site da AICEP pode-se consultar a 
Pauta Aduaneira da Guiné-Bissau, mo-
delo eletrónico, última versão do Sis-
tema Harmonizado de Codificação e 
Designação de Mercadorias, com base 
na Tarifa Externa Comum da Comuni-
dade Económica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO), organização de 
que é país membro. A Pauta estabelece 
as taxas dos direitos aduaneiros e dos 
impostos que incidem na importação 
de mercadorias provenientes de países 
terceiros e está em vigor de janeiro de 
2017 a dezembro de 2021.

CONSULTAR

FACTOS & TENDÊNCIAS

Barbados - Convenção 
para Evitar a Dupla 
Tributação – Aviso de 
Entrada em Vigor (AICEP, 
24 de agosto de 2018)
O Aviso n.º 107/2018, de 24 de agosto, 
torna público que foram cumpridas as 
formalidades internas para a vigência da 
Convenção entre Portugal e Barbados 
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento, assinada em Lon-
dres, em 22 de outubro de 2010; entrou 
em vigor a 7 de outubro de 2017.

CONSULTAR

Exportações  
portuguesas de bens 
aumentam 7,7 por cento 
até julho de 2018 (INE)
De acordo com dados do INE, em 2018 
(jan/jul), as exportações portuguesas de 
bens ascenderam a 34.791 milhões de 
euros, valor que representa um cresci-
mento de 2.499 milhões de euros face 
a igual período de 2017 (tvh 7,7 por 
cento). No mesmo período, as impor-
tações totalizaram 43.562 milhões de 
euros e aumentaram 3.361 milhões de 
euros (tvh 8,4 por cento).
Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 8.771 
milhões de euros, correspondente a 
um agravamento de 862 milhões de 
euros. A taxa de cobertura das im-
portações pelas exportações situou-se 
em 79,9 por cento em 2018 (jan/jul), 
o que corresponde a uma descida de 
0,5 p.p. face à taxa registada em igual 
período do ano anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

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
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=d46ebd05-1dd9-4b40-a5af-86f93656102d
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/09/20/pt-guichet-unico-electronico-entra-em-funcionamento-em-angola-em-2019/
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Julho/NL_-_Novas_regras_sobre_investimento_estrangeiro_na_China_-_2018.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ff22f487-3610-4ebc-9fb3-1c16cf00a34e
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ff22f487-3610-4ebc-9fb3-1c16cf00a34e
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ff22f487-3610-4ebc-9fb3-1c16cf00a34e
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=ff22f487-3610-4ebc-9fb3-1c16cf00a34e
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8e16a781-157d-49ac-a728-4e694905c694
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=868607cc-019c-464c-9be6-f7af35c77e18
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=868607cc-019c-464c-9be6-f7af35c77e18
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=868607cc-019c-464c-9be6-f7af35c77e18
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=868607cc-019c-464c-9be6-f7af35c77e18
mailto:manuela.arteaga@portugalglobal.pt


notícias 
AICEP

NOTÍCIAS AICEP Portugalglobal nº11260

Vision-Box  
celebra contrato  
com Aeroporto  
de Bangalore 
A Vision-Box e o Aeroporto Interna-
cional de Kempegowda, em Banga-
lore, no sul da Índia, assinaram, no 
dia 5 de setembro, numa cerimónia 
organizada pela AICEP, um contrato 
para a implementação de tecnologia 
de gestão de passageiros baseada em 
biometria em todo o aeroporto.
O objetivo deste contrato é preparar o 
aeroporto para o futuro, transforman-
do a sua experiência de utilização. O 
programa visa simplificar a jornada 
do passageiro utilizando o reconheci-
mento facial desde o seu registo até 
ao seu embarque. 
O contrato foi assinado no Palácio Foz, 
em Lisboa, numa cerimónia em que es-
tiveram presentes o primeiro-ministro 

António Costa, o ministro da Economia, 
Manuel Caldeira Cabral, a embaixadora 
da Índia em Portugal, Nandini Singla, o 
secretário de Estado da Internaciona-
lização, Eurico Brilhante Dias, e o pre-
sidente da AICEP, Luís 
Castro Henriques.

AICEP e Porto  
Business School lançam 
programa Export 
Advance
A AICEP e a Porto Business School, no 
dia 10 de setembro, o curso Export 

Advance – Programa Avançado de 
Internacionalização, destinado a 

apoiar as empresas nos seus 
processos de internaciona-

lização através de forma-
ção especializada e do 
desenvolvimento de pro-
jetos à medida de cada 
empresa. 

“Pretende-se ajudar as 
empresas e quadros das 

empresas a desenharem e 
aplicarem planos de inter-

nacionalização bem-sucedi-
dos”, referiu, na ocasião, o mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, destacando a 
componente prática do curso. Já o pre-
sidente da AICEP, Luís Castro Henriques, 
salientou que a aposta da agência em 
programas de formação avançada, em 
parceria com universidades e escolas de 
negócio, “vem ao encontro da necessi-
dade de capacitação que sentimos por 

parte das empresas, prestando-
-lhes um apoio personalizado 

e de maior valor acrescenta-
do para entrarem no jogo 
da internacionalização”.

www.exportadvance.

pt/porto

http://www.exportadvance.pt/porto/
http://www.exportadvance.pt/porto/
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Sucesso da participação 
portuguesa na feira  
de Salónica
A participação de Portugal na 83ª edi-
ção da Feira Internacional de Salónica 
(8 a 16 de setembro), resultado 
de uma parceria inédita en-
tre a AICEP, a Associação 
Home From Portugal e 
a NERLEI (Associação 
Empresarial da Re-
gião de Leiria), atraiu 
o vivo interesse do 
público empresarial e 
consumidor.

Sob a marca “Made In 
Portugal Naturally”, foram 
apresentados têxteis-lar, cerâ-
mica decorativa e de mesa e mobiliá-
rio, de elevada qualidade e design, e 
capacidade de customização e adap-
tação nas necessidades do mercado, 
bem como produtos inovadores para 
a indústria da hotelaria (chão de corti-
ça e espelho interativo touchless).

A indústria hoteleira é o principal foco 
de interesse da fileira Casa de Portu-
gal no mercado grego. Dado o cresci-
mento de setor do turismo na Grécia, 
a Feira Internacional de Salónica, na 
qual Portugal participou pela primeira 
vez, constituiu uma oportunidade única 
para mostrar o dinamismo dos produtos 
Made in Portugal. Os resultados desta 
participação foram de tal maneira enco-
rajadores que se pondera a presença de 
Portugal, em breve, em outras Feiras 
Internacionais do setor na Grécia.

O embaixador de Portugal, 
Rui Manuppella Tereno, 
fez questão de se deslo-
car a Salónica para am-
pliar a visibilidade da 
presença portugue-
sa e tomar contacto 
com os organizadores 
e participantes nacio-
nais no stand, que foi 
igualmente visitado por 
membros e amigos da 
comunidade portuguesa 
na Grécia e pelo numeroso 
público desta feira internacional. 

Setor agroalimentar 
em debate em Maputo
“Portugal pode ser um parceiro fun-
damental que apoie o mercado mo-
çambicano a conquistar clientes in-
ternacionais para os seus produtos”, 
defendeu o presidente da AICEP no 
seminário da AJAP – Associação dos 
Jovens Agricultores de Portugal reali-
zado na capital moçambicana no dia 
29 de agosto.

Referindo que em 2017 Portugal expor-
tou para Moçambique produtos alimen-
tares e agrícolas no valor de 26 milhões 
de euros, Luís Castro Henriques lem-
brou o papel da AICEP na dinamização 
das exportações nacionais e afirmou 
estar comprometido com o objetivo de 
alargar e aprofundar o relacionamen-
to económico e comercial com aquele 
país, para o qual o agronegócio poderá 
dar um contributo essencial.

Subordinado ao tema “Qualidade e 
Competitividade Agro-Alimentar”, o III 
Fórum da AJAP contou também com 
a presença de membros do governo e 
de várias instituições de Moçambique.



http://www.inovcontacto.pt
http://www.inovcontacto.pt


OPINIÃOsetembro 2018 63

Blockchain vai alterar a forma como todos nós 

fazemos negócios, é apenas uma questão de 

tempo até que as empresas portuguesas come-

cem a explorar a tecnologia. À semelhança da 

Internet, não há empresa hoje em dia que não 

explore esta tecnologia, seja ou não de uma 

maneira mais intensiva. Com Blockchain, ou a 

tecnologia que o substituirá, será idêntico.

Blockchain não é apenas um hype. Natural-

mente impulsionada pela Bitcoin (a sua pri-

meira implementação de sucesso), Blockchain 

vai muito para além das criptomoedas e abre 

caminho a novos modelos de negócio, a novos 

produtos e serviços, à otimização de recursos 

internos, entre muitas outras opções. É inevi-

tável que as empresas portuguesas vão adotar 

este paradigma.

Há várias soluções que estão a ser aplicadas um 

pouco por todo o mundo que podem servir de 

exemplo para Portugal e para as organizações 

nacionais. Comecemos pelo Estado e pelos ser-

viços públicos. A Suécia tem um dos maiores 

mercados imobiliários do mundo e o registo e 

transferência de propriedades são uma tarefa 

onerosa. A autoridade de registo de proprie-

dades sueca, a Lantmäteriet, está a criar um 

protótipo de aplicação para dispositivos móveis 
que permitam a transação de uma determina-
da propriedade entre vendedor e comprador. 
Através de Blockchain, a aplicação irá registar 
as informações detalhadas sobre as proprie-
dades e cada etapa da transação de vendas. 
Quando for implementada, a aplicação vai 
reduzir o tempo necessário para concluir uma 
venda, que atualmente demora, por norma, 
entre três a seis meses, para apenas alguns dias 
e, em alguns casos, somente algumas horas.

Um outro setor que também diz respeito a 
todos os cidadãos é o retalho, que poderá be-
neficiar e muito da tecnologia Blockchain. Em 
abril deste ano, perto de cem pessoas em 22 
estados dos EUA foram contaminadas com a 
bactéria E. coli. A fonte de disseminação do 
surto foram... alfaces. As autoridades de saú-
de norte-americanas enfrentaram uma gran-
de dificuldade para identificar qual a fonte do 
problema. Era uma produtora específica de al-
faces e estima-se, que através de Blockchain, 
o tempo despendido para descobrir a causa 
raiz deste problema seria reduzido para ape-
nas alguns minutos.

A logística é, a par do setor dos serviços finan-
ceiros, das áreas que já estão a adotar com 
maior relevância esta tecnologia. Porquê? Por-
que, à data de hoje, gerir as cadeias de abas-
tecimento é extraordinariamente complexo. 
Como cada transação em Blockchain é regista-
da num bloco e em várias cópias do distributed 
ledger (livro-razão transparente) que estão es-
palhadas por vários nodes (nós processadores), 
Blockchain garante a total transparência de in-
formação. Simultaneamente, é muito seguro, 
uma vez que todos os novos blocos contêm o 
registo dos blocos anteriores.

Outro exemplo de aprendizagem no espaço 
europeu, vem da Estónia no setor da saúde. 

> POR RUI SERAPICOS, PRESIDENTE 
DA ALIANÇA PORTUGUESA DE 
BLOCKCHAIN

BLOCKCHAIN  
E AS OPORTUNIDADES  

PARA A ECONOMIA NACIONAL
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Cada cidadão escolhe que dados quer partilhar 

com o seu médico e em que altura, podendo 

revogar o direito de acesso aos seus dados mé-

dicos pessoais a qualquer momento. 

Ainda assim, importa salientar que Portu-

gal também está a desenvolver soluções em  

Blockchain. Como no resto do mundo, o de-

senvolvimento em Blockchain enfrenta gran-

des desafios. Uma dessas ideias partiu da As-

sociação Portuguesa de Fundos de Investimen-

to, Pensões e Património (APFIPP). A APFIPP 

lançou uma plataforma de Blockchain a nível 

nacional que irá tornar o processo de recolha 

de informação que é reportada ao regulador 

Estes desafios baseados em Blockchain procu-

ram responder a problemas específicos de ne-

gócio ou dos setores em que as empresas se 

inserem, para além de um desafio aberto onde 

todos proponentes podem apresentar a sua 

ideia suportada por Blockchain.

Através destes desafios é possível perceber que 

Portugal tem bastante talento no que diz res-

peito a Blockchain. Grande parte das propostas 

feitas a estes desafios são de enorme qualidade 

e com um grande potencial de aplicabilidade.

Vamos certamente ouvir daqui a uns anos que 

uma ou mais destas empresas portuguesas 

mais eficiente e menos oneroso, algo que vai 
facilitar a regulação e responde à exigência de 
maior rigor e transparência aquando do repor-
te das operações realizadas de forma a assegu-
rar um controlo efetivo do mercado.

Uma outra empresa a apostar em Blockchain é 
a BitCliq, que desenvolveu soluções para pesca 
sustentável de forma a rastrear o pescado des-
de o momento da sua captura até à entrega no 
ponto de consumo, tudo em Blockchain.

Ao mesmo tempo, a Aliança Portuguesa de 
Blockchain, juntamente com os seus parceiros, 
como a Abreu Advogados, a Associação Por-
tuguesa de Seguradores, o BCSD Portugal, a 
EMEL, a Fidelidade, o Grupo Almedina e a REN, 
tem levado a cabo os “Blockchain Challenges”. 

que já estão a trabalhar e a desenvolver em  
Blockchain se tornaram em ‘Unicórnios’.

Este é um dos objetivos da Aliança: promover 
as soluções, startups e empresas portuguesas 
que desenvolvem soluções em Blockchain e 
que, desde cedo, estão a apostar numa tec-
nologia emergente, num verdadeiro paradig-
ma que vai alterar completamente o modo 
de fazer negócios. Portugal tem um potencial 
enorme para ser um dos principais países no 
que diz respeito a Blockchain; cabe a entida-
des como a AICEP, a AMA e o Ministério da 
Economia incentivarem as empresas, startups, 
empreendedores e estudantes a apostar ambi-
ciosamente neste paradigma. 

https://all2bc.com

https://all2bc.com/
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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  
C   Limite total por operação (1M€) 

enquadrável na Linha de Seguro 
de Créditos de Curto Prazo. Limite 
total de responsabilidades (10M€).

M/L  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.
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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 Liberdade, 249 5º Piso
1250-143 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

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%40cosec.pt?subject=
http://www.cosec.pt


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº11268

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
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
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Hungria
Namíbia
Oman
Rússia

Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Curaçau
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Turquia
Vietname

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

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

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro  
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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PIB (tvh %, real) -1,1% 0,9% 1,8% 1,9% 2,8% 2,3%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 39,5% 40,1% 40,4% 40,0% 42,7% 44,0%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -908 -391 5.025 2.455 -2.137 317 59 -257

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.035 2.260 6.245 5.704 6.164 5.224 2.576 -2.648

Saldo -2.943 -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -4.907 -2.517 2.391

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 44.044 45.142 52.434 53.103 50.843 53.936 48.434 -5.502

ID do Exterior em Portugal (IDE) 90.690 99.024 108.454 110.633 119.768 117.579 119.002 1.423

Saldo -46.646 -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -63.644 -70.568 -6.924

Indústrias transformadoras 48 98 49 -295 -139 156

Eletricidade, gás e água -365 225 590 -156 -24 132

Construção -118 -147 -30 256 247 -9

Serviços 745 -108 -852 4.597 1.486 -3.111

Outros setores de atividade 7 -8 -15 822 1.006 184

PIB 2,8% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3%

Consumo Privado 2,3% 2,5% 1,9% 1,9% 2,0% 2,2% 2,0%

Consumo Público 0,2% 0,8% 1,9% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7%

Formação Bruta de Capital Fixo 9,2% 4,0% 7,6% 5,9% 5,7% 5,8% 6,2%

Exportações de Bens e Serviços 7,8% 6,0% 6,2% 5,8% 6,8% 5,5% 6,3%

Importações de Bens e Serviços 8,1% 6,4% 6,8% 6,4% 6,9% 5,7% 6,3%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,5% -2,4% 0,2% -0,3% 0,6% 1,8% 0,7%

Taxa de Desemprego (%) 8,9% 6,8% 7,3% 7,5% 7,7% 7,2% 7,6%

Taxa de Inflação (%) 1,6% 2,0% 1,7% 1,1% 1,2% 1,4% 1,4%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 125,6% 120,8% 123,1% 122,5% n.d. 122,2%

Saldo Sector Público (% PIB) -3,0% -1,9% -0,7% -0,7% -0,9% n.d. -0,7%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Siglas: M€ - Milhões de euros        n,d, - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra

Países Baixos -59 377 436

Luxemburgo -277 200 477

Polónia -12 88 100

Espanha 271 59 -212

Itália 44 31 -13

União Europeia 28 81 606 526

Extra UE28 236 -547 -783

Luxemburgo 1.717 939 -778

Reino Unido 349 515 166

Países Baixos 369 414 46

China 293 277 -16

Bélgica 68 245 177

União Europeia 2.469 1.487 -983

Extra UE 2.755 1.090 -1.665

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
1º Sem.

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(FLUXOS) 2013 2014 2015 2016 2017 2017  

jan/Jun
2018  

jan/Jun vh M€ 18/17

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2017 jun 2018 jun vh M€ 18/17 

jun/jun

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 1ºS 2018 (P)

INE 09/18 INE 09/18 FMI 09/18 OCDE 05/18 CE 09/18 BP 06/18 MF 04/18

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2017  
jan/jun

2018  
jan/jun vh M€ 18/17 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2017  

jan/jun
2018  

jan/jun vh M€ 18/17

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2017 jan/jun 2018 jan/jun vh M€ 18/17 2017 jan/jun 2018 jan/jun vh M€ 18/17
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 55.029 10,0% 32.291 34.791 7,7% 13,0% 1,9%

Exportações bens UE 40.757 8,4% 24.042 26.581 10,6% 15,4% 1,2%

Exportações bens Extra UE 14.272 14,6% 8.250 8.210 -0,5% 6,2% 4,3%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 69,489 13,1% 40.200 43.562 8,4% 11,0% -5,6%

Importações bens UE 53,110 11,1% 30.622 32.946 7,6% 6,2% -3,6%

Importações bens Extra UE 16,379 20,4% 9.578 10.615 10,8% 26,9% -10,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 74,1% -- 74,5% 76,4% -- -- --

Exportações bens Extra UE 25,9% -- 25,5% 23,6% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,4% -- 76,2% 75,6% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,6% -- 23,8% 24,4% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 jan/jul 2018 jan/jul tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jul/jul
tvc % 18/18 

jul/jun

BENS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 jan/jul 2018 jan/jul tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jul/jul
tvc % 18/18 

jul/jun

Espanha 25,5% 8,1%

França 13,0% 9,8%

Alemanha 11,8% 12,0%

Reino Unido 6,2% -0,9%

EUA 5,1% 5,1%

Itália 4,2% 23,4%

Países Baixos 3,9% 3,0%

Veículos e outro material de transporte 14,7% 38,5%

Máquinas e aparelhos 14,3% -0,4%

Metais e comuns 8,1% 10,9%

Combustíveis minerais 7,4% 12,3%

Plásticos e borracha 7,3% 2,4%

Espanha 31,2% 5,6%

Alemanha 13,9% 10,3%

França 7,7% 12,3%

Itália 5,5% 5,9%

Países Baixos 5,1% 7,6%

China 3,1% 14,2%

Bélgica 2,8% 8,5%

Máquinas e aparelhos 17,3% 11,1%

Veículos e outro material de transporte 13,9% 8,6%

Combustíveis minerais 12,0% 13,0%

Agrícolas 10,3% 4,2%

Químicos 10,1% 8,3%

Espanha 667 2,1

Alemanha 438 1,4

França 404 1,3

Itália 275 0,9

Áustria 151 0,5

China -102 -0,3

Angola -171 -0,5

Espanha 719 1,8

Alemanha 563 1,4

Angola 378 0,9

França 368 0,9

Cazaquistão 299 0,7

China 165 0,4

Rússia -202 -0,5

Máquinas e aparelhos 751 1,9

Combustíveis minerais 603 1,5

Veículos, out. mat. transporte 483 1,2

Metais comuns 411 1,0

Químicos 337 0,8

Exp. Bens - Clientes 2018 (jan/jul) % Total tvh % 18/17

Exp. Bens - Produtos 2018 (jan/jul) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Fornecedores 2018 (jan/jul) % Total tvh 17/16

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan/jul) % Total tvh 17/16

Exp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p. p.

Veículos, out. mat. transporte 1.425 4,4

Combustíveis minerais 281 0,9

Metais comuns 277 0,9

Ótica e precisão 165 0,5

Químicos -150 -0,5

Exp. Bens - Var. Valor (18/17) M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações bens 30.270 13,3% 16.413 17.664 7,6% 8,4% 28,5%

Exportações bens UE 21.581 12,4% 11.628 12.764 9,8% 10,0% 27,3%

Exportações bens Extra UE 8.689 15,5% 4.785 4.901 2,4% 4,4% 31,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 14.651 10,5% 8.468 8.862 4,7% 5,3% 1,4%

Importações bens UE 9.697 8,3% 5.655 6.015 6,4% 5,2% 1,1%

Importações bens Extra UE 4.954 15,0% 2.813 2.847 1,2% 5,3% 1,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 71,3% -- 70,8% 72,3% -- -- --

Exportações bens Extra UE 28,7% -- 29,2% 27,7% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 66,2% -- 66,8% 67,9% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,8% -- 33,2% 32,1% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 jan/jul 2018 jan/jul tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jul/jul
tvc % 18/18 

jul/jun

SERVIÇOS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2017 jan/jul 2018 jan/jul tvh % 18/17 tvh % 18/17 

jul/jul
tvc % 18/18 

jul/jun

Reino Unido 15,5% 13,0%

França 14,7% 9,2%

Espanha 12,5% 4,2%

Alemanha 10,1% 13,5%

EUA 6,3% 5,2%

Brasil 5,1% 18,1%

Países Baixos 4,0% 3,5%

Viagens e turismo 50,5% 12,9%

Transportes 22,5% 7,0%

Outros serviços fornecidos por empresas 14,0% 3,1%

Telecomunicações, informação e informática 5,1% 11,6%

Manutenção e reparação 2,0% 7,1%

Espanha 20,3% 8,7%

Reino Unido 10,1% -0,1%

França 9,4% 8,1%

Alemanha 8,3% 6,2%

EUA 7,3% 8,0%

Países Baixos 3,6% -2,2%

Bélgica 3,4% 10,0%

Viagens e turismo 30,4% 7,6%

Transportes 24,7% 8,4%

Outros serviços fornecidos por empresas 21,7% 2,3%

Telecomunicações, informação e informática 6,4% -1,4%

Direitos de utilização 4,8% -8,3%

Reino Unido 315 1.9

França 219 1.3

Alemanha 212 1.3

Brasil 139 0.8

Espanha 89 0.5

Irlanda 76 0.5

Angola -126 -0.8

Espanha 144 1,7

França 63 0,7

EUA 48 0,6

Alemanha 43 0,5

Itália 35 0,4

Suíça -53 -0,6

Brasil -79 -0,9

Viagens e turismo 189 2,2

Transportes 170 2,0

Outros serv. Forn. por empresas 44 0,5

Financeiros 30 0,4

Bens e serv. das admin. públicas -39 -0,5

Exp. Serviços - Clientes 2018 (jan/jul) % Total tvh 18/17

Exp. Serviços - Tipo 2018 (jan/jul) % Total tvh 18/17

Imp. Serviços - Fornecedores 2018 (jan/jul) % Total tvh 18/17

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan/jul) % Total tvh 18/17

Exp. Serviços - Var. Valor (17/16) Meur Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16) M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16) M€ Cont. p. p.

Viagens e turismo 1.016 6,2

Transportes 261 1,6

Telecom., informação e informática 93 0,6

Construção -65 -0,4

Transf. recursos nat. de terceiros -110 -0,7

Exp. Bens - Var. Valor (17/16) M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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Confrontado com o desmoronar 
dos valores americanos e das fun-
dações da economia ocidental, 
Joseph Stiglitz traça o caminho 
para a verdadeira recuperação 
económica e para uma sociedade 
mais igualitária.
Nos últimos anos, o autor tem 
denunciado, com insistência, os 
maiores desafios económicos en-
frentados pelos Estados Unidos da 
América, começando pela Grande 
Recessão e culminando no diag-
nóstico da crescente desigualdade 
social e económica do país. 
A obra “O Fim da Desigualdade”, 
que pretende colocar um ponto 
final na desigualdade, é um guia 
que ensina a mudar as sociedades 
que ainda não se renderam a prá-
ticas mais justas.
O autor apresenta alguns dos 
seus ensaios mais provocadores 

sobre a Grande Recessão, bem 
como diversos textos que de-
monstram que a igualdade de 
oportunidade é um mito e que a 
enorme desigualdade hoje regis-
tada é uma escolha. 
Sempre proactivo, Stiglitz termi-
na com propostas concretas so-
bre como fomentar o desenvol-
vimento, criar oportunidades e 
reduzir a desigualdade.
Joseph E. Stiglitz é professor uni-
versitário e copresidente da Co-
missão de Pensamento Global na 
Universidade de Columbia. Ven-
cedor do Prémio Nobel de Eco-
nomia em 2001, já recebeu tam-
bém a “John Bates Clark Medal”, 
galardão atribuído bianualmente 
a economistas norte-americanos 
com menos de 40 anos, cuja con-
tribuição foi a mais importante na 
área da Economia. 

O livro “À conversa sobre negocia-
ção – um diálogo sobre a arte da 
negociação ao longo da História” 
é baseado em conversas informais 
que descrevem episódios da histó-
ria e da atualidade portuguesa e 
internacional numa perspetiva ne-
gocial, retirando ilações e aprendi-
zagens sobre negociação.
Assim, explora temas como a cria-
ção do condado portucalense, a 
aliança governamental designada 
de gerigonça e a presidência de 
Donald Trump nos Estados Unidos 
da América. 
Licenciado pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Coimbra, 
José Miguel Júdice é advogado e 
professor associado convidado da 
Faculdade de Economia da Univer-
sidade Nova de Lisboa. Além disso, 
foi membro do Conselho Superior 
de Magistratura, Bastonário da Or-

dem dos Advogados e Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados. É ainda 
sócio fundador da PLMJ e atual-
mente integra listas de árbitros de 
centros de arbitragem em quatro 
continentes. Atualmente exerce 
também a função de comentador 
político num canal televisivo. 
Por sua vez, Pedro Fontes Falcão 
é licenciado em Gestão na Uni-
versidade Católica, tem um MBA 
da Harvard Business School e um 
doutoramento em gestão pelo ISC-
TE. Até 2017, foi Associate Dean 
da ISCTE Business School e diretor 
do Executive MBA. Atualmente é 
membro do conselho fiscal da PHA-
ROL SGPS, da F&C Portugal e da 
direção da ordem dos economistas. 
Assim, exerce funções como gestor, 
docente universitário e autor de li-
vros e artigos sobre negociação. 

Autor:  Joseph E. Stiglitz
Editora:  Bertrand Editora
Ano: 2018
Nº de páginas: 544 pp.
Preço: 22,20€

Coordenação:  José Miguel Júdice  
e Pedro Fontes Falcão

Editora: Dom Quixote
Ano: 2018
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 16,90€

O Fim da Desigualdade

À conversa sobre negociação
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