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Abrimos
portas a quem 
exporta.
No NOVO BANCO os clientes sabem que podem contar

com o conhecimento e a competência de uma equipa de 

gestores dedicados a levar a sua empresa ainda mais longe. 

Fale connosco e conheça os mercados estratégicos e os

instrumentos mais adequados à exportação da sua empresa.

Saiba mais em novobanco.pt/empresas

Para mais informações, contacte a nossa 
rede de agências ou:

Do estrangeiro: +351 218 557 753
MEO: 965 999 910
Vodafone: 912 200 560
NOS: 935 500 010

www.novobanco.pt/empresas
empresas@novobanco.pt

707 200 300
Horário de atendimento personalizado: 
7 dias por semana das 8h às 24h
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A saída do Reino Uni-
do da União Europeia, 
a 29 de março, está 
a marcar o início des-
te novo ano pela in-
certeza que rodeia o 
processo e o Acordo 

previamente negociado com as autoridades 
europeias. Sendo ainda prematuro falar sobre 
as consequências do Brexit para as empresas 
portuguesas, considero que estas devem estar 
preparadas para se adaptar a uma nova reali-
dade, optando, designadamente, por ter um 
plano de diversificação de mercados. O Reino 
Unido, nosso parceiro tradicional, é o quarto 
maior cliente de bens e o primeiro no que res-
peita aos serviços de Portugal, sendo ainda um 
importante investidor no nosso país e um forte 
emissor de turistas. É, pois, neste contexto que 
a AICEP, através da delegação em Londres, tem 
levado a cabo um conjunto de ações junto das 
empresas, procurando esclarecê-las e apoian-
do-as neste processo.

Nesta edição da Portugalglobal, na secção 
Mercados, abordamos precisamente o Reino 
Unido e os desafios que as empresas portu-
guesas deverão enfrentar nesse mercado em 
2019, alargando a análise aos outros quatro 
maiores parceiros económicos de Portugal: Es-
panha, França, Alemanha e Estados Unidos. 
Em conjunto, refira-se, estes mercados valem 

quase 75 por cento das exportações totais de 
bens e serviços portugueses.

O destaque da Portugalglobal de janeiro vai, 
ainda, para a fileira das Indústrias Culturais 
e Criativas que a AICEP acompanha e apoia 
desde 2014. Trata-se de um setor com um po-
tencial económico dinâmico e inovador, pela 
capacidade de gerar uma mudança positiva 
na e para a sociedade, diferenciando-se ainda 
de outros setores económicos por transmitir a 
identidade cultural do país através do seu pa-
trimónio cultural, artístico e criativo.

Sendo a língua portuguesa um dos principais 
ativos desta identidade cultural é dela e da sua 
difusão no mundo que nos fala o embaixador 
Luís Faro Ramos, presidente do Camões, institu-
to que conta com uma vasta rede externa, onde 
mais de 185 mil estudantes em 23 países se en-
contram a aprender português, num momento 
de crescente procura pela aprendizagem da 5ª 
língua mais falada no mundo. Queremos que a 
língua portuguesa seja cada vez mais uma fer-
ramenta útil no mundo dos negócios, uma vez 
que o conhecimento da língua facilita o contac-
to entre empresas e com as entidades oficiais 
nos mercados e promove, dessa forma, a inter-
nacionalização da economia nacional.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Diversificar mercados e setores 
para colher frutos no futuro

As opiniões expressas nos artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores 
e não necessariamente da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.  

A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal não implica qualquer 
compromisso por parte desta com os produtos/serviços visados.

Conselho de Administração
Luís Castro Henriques (presidente),

António Silva,

João Dias,

Madalena Oliveira e Silva,

Maria Manuel Serrano (vogais).

Diretora
Ana de Carvalho

ana.carvalho@portugalglobal.pt

Redação
Cristina Cardoso

cristina.cardoso@portugalglobal.pt

Rafaela Pedroso

rafaela.pedroso@portugalglobal.pt

Fotografia e ilustração 
©Pixabay, Rodrigo Marques. 

Paginação e programação
Rodrigo Marques

rodrigo.marques@portugalglobal.pt

Joana Morgado

joana.morgado@portugalglobal.pt

Projeto gráfico
Rodrigo Marques - aicep Portugal Global

Publicidade 
Cristina Valente Almeida

cristina.valente@portugalglobal.pt

Secretariado
Cristina Santos

cristina.santos@portugalglobal.pt

Colaboram neste número
Bruno Pires Pacheco, Catarina Valença 
Gonçalves, Cristina Góis Amorim,  
Direção Comercial da AICEP,  
Direção de Produto da AICEP,
Direção Internacional da COSEC,  
João de Castro Guimarães, Jorge Cerveira 
Pinto, Luís Chaby Vaz, Luís Faro Ramos,  
Luís Moura, Manuel Couto Miranda,
Miguel Ferreira Crespo, Nuno Saraiva,  
Rui Boavista Marques, Rui Paulo Almas.

Consulte o Estatuto Editorial

Revista Portugalglobal
www.portugalglobal.pt
Mensal

Redação e Publicidade
Rua de Entrecampos, 28, 
Bloco B, 12º andar 
1700-158 Lisboa 
Tel.: +351 217 909 500

Propriedade
aicep Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto
4050-012 Porto
Tel.: +351 226 055 300
NIFiscal 506 320 120 

ERC: Registo nº 125362

mailto:ana.carvalho%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.cardoso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/Paginas/RevistaPortugalglobal.aspx


Abrimos
portas a quem 
exporta.
No NOVO BANCO os clientes sabem que podem contar

com o conhecimento e a competência de uma equipa de 

gestores dedicados a levar a sua empresa ainda mais longe. 

Fale connosco e conheça os mercados estratégicos e os

instrumentos mais adequados à exportação da sua empresa.

Saiba mais em novobanco.pt/empresas

Para mais informações, contacte a nossa 
rede de agências ou:

Do estrangeiro: +351 218 557 753
MEO: 965 999 910
Vodafone: 912 200 560
NOS: 935 500 010

www.novobanco.pt/empresas
empresas@novobanco.pt

707 200 300
Horário de atendimento personalizado: 
7 dias por semana das 8h às 24h

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PGlobal_210_297.pdf   1   13/03/2018   10:42

http://www.novobanco.pt/empresas


DESTAQUE Portugalglobal nº1166

FILEIRA DAS INDÚSTRIAS  
CULTURAIS E CRIATIVAS 

  UM ATIVO ECONÓMICO  
QUE IMPORTA POTENCIAR

As Indústrias Culturais e Criativas constituem um potencial económico dinâmico  
e inovador, e um ativo social pela capacidade de gerar uma mudança positiva  

na e para a sociedade, contribuindo em simultâneo para o bem-estar individual  
e coletivo e para o aumento da capacidade de resiliência às crises.

Diferenciam-se ainda de outros setores económicos por transmitirem a identidade 
cultural do país através do seu património cultural, dos autores, dos festivais 
literários e de música, das grandes representações e produções internacionais 

tanto no campo do audiovisual como no das artes do espetáculo, do artesanato,  
da arquitetura e das prestigiadas obras artísticas reconhecidas internacionalmente.
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Estas indústrias apresentam soluções 

para uma sociedade que se quer inova-

dora e inclusiva, não só pelo seu carác-

ter transversal, como também enquan-

to fator competitivo e estratégico para 

“Tem-se verificado um 
maior e mais profundo 

empenho que se 
traduz num crescente 
desenvolvimento de 
competências, por 
parte das empresas 

e dos agentes e 
profissionais que 

integram os setores 
da fileira, assim 

como uma maior 
consciencialização 
para a necessidade 

de direcionar a 
atividade para o 

negócio e desenvolver 
a componente 
empresarial.”

> POR CRISTINA GÓIS AMORIM, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA DAS INDÚSTRIAS 
CULTURAIS E CRIATIVAS

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Conservação e restauro: sítios e 
monumentos históricos, museus, 
bibliotecas e arquivos. 

INDICADORES
Nº de Empresas: 10 023 
Nº de Colaboradores: 20 150 
VAB: 228,2 M€
VAB da Fileira: 8,6 % 
Emprego da Fileira: 9,8% 

Mercados Top: França e Espanha.

AUDIOVISUAL  
E MULTIMÉDIA 

Cinema, televisão, videojogos,  
festivais.

INDICADORES
Nº de empresas: 11 044 
Nº de Colaboradores: 17 084 
VAB: 842,4 M€
VAB da Fileira: 31,6% 
Emprego da Fileira: 18,6%

Mercados Top: PALOP, Canadá  
e EUA.

ARTES VISUAIS 

Pintura, escultura, galerias de arte.

INDICADORES
Nº de Empresas: 6 494
Nº de Colaboradores: 5 944
VAB: 133,9 M€
VAB da Fileira: 5%
Emprego da Fileira: 6,7%

Mercados Top: Espanha e Itália.

ARTES DO ESPETÁCULO 

Música e orquestras, ópera, dança, 
companhias de teatro, circo.

INDICADORES
Nº de Empresas: 20 453 
N.º de Colaboradores: 10 262 
VAB: 215,7 M€
VAB da Fileira: 8,1% 
Emprego da Fileira: 11,6%
Mercados Top: EUA, Canadá, 
França, Alemanha e Reino Unido.

EDITORIAL E LIVREIRO 

Edição, artes gráficas, tradução, 
marketing e comunicação.

INDICADORES
Nº de Empresas: 9 179 
Nº de Colaboradores: 32 454 
VAB: 884,3 M€ 
VAB da Fileira: 33,2% 
Emprego da Fileira: 36,6%

Mercados Top: Alemanha, Brasil, 
França, Cabo Verde, Angola, 
Moçambique e Colômbia.

ARQUITETURA E DESIGN

Desenho de arquitetura, design  
de interiores, design de produto,  
design de comunicação.

INDICADORES
Nº de Empresas: 8 866 
Nº de Colaboradores: 4 472 
VAB: 120,5 M€ 
VAB da Fileira: 4,5 % 
Emprego da Fileira: 5 %

Mercados Top: Angola, Brasil,  
Moçambique, França, Reino  
Unido, Suíça, Marrocos e EAU.

CRAFTED ARTS  
E INTERDISCIPLINARES 

Artesanato: casa e moda, design 
rural, interdisciplinares

INDICADORES
Nº de Empresas: 9 554
Nº de Colaboradores: 9 837 
VAB: 241 M€ 
VAB da Fileira: 9,1% 
Emprego da Fileira: 11,1%

Mercados Top: Espanha,  
Alemanha, França, Reino Unido, 
Japão e EUA.

SETORES DA FILEIRA

a revitalização de uma grande parte 

das atividades económicas dos setores 

de bens e serviços e ainda através da 

incorporação das componentes criativa 

e inovação a outros setores económi-
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2015

Ano do Design Português 
2014/2015

Apresentação Internacional em 
São Paulo “SP Design Week”

EUNIQUE 2015 – International 
Fair for Applied Arts and Design – 
Portugal país-convidado

2016

Portugal na XXI Trienal de Milão

1.º Encontro de Editores -  
Editoras Britânicas em Lisboa

TENT London

2017

EUROSONIC Noorderslag

Seminário “Instrumentos 
Financeiros de Apoio às Indústrias 
Culturais e Criativas”

Seminário “Economia Criativa, 
Mercados e Internacionalização”

2.º Edição “Encontro de Editores  
em Lisboa”

London Design Fair

tes culturais, associações culturais e 
setoriais, com e sem fins lucrativos, 
fundações e cooperativas culturais, 
mas também por incubadoras e polos 
criativos, caracterizando-se este uni-
verso por contar com um portefólio 

AÇÕES DESENVOLVIDAS

nacionalização das restantes áreas eco-
nómicas consideradas tradicionais.

Durante estes quatro anos de ativida-
de tem-se verificado um maior e mais 
profundo empenho que se traduz num 
crescente desenvolvimento de compe-
tências, não só por parte das empresas 
como também dos agentes e profissio-
nais que integram os setores da fileira, 
assim como uma maior conscienciali-
zação para a necessidade de direcio-
nar a atividade para o negócio e de-
senvolver a componente empresarial. 
Por outro lado, também outros setores 
considerados tradicionais têm vindo a 
tomar consciência de que o binómio 
inovação e criatividade, incorporado 
na cadeia de valor do produto, cons-
titui uma mais-valia para as empresas, 
de que é exemplo a incorporação da 

2018

EUROSONIC 

7.º Festival Internacional de Artes 
Performativas PERIFERIAS 

MIL Lisbon International  
Music Network

“WHY Portugal Event” - 
WESTWAY LAB FESTIVAL

Bienal de Veneza | Pavilhão 
Português na 16.ª Exposição 
Internacional de Arquitectura 

3daysofdesign

3.ª Edição “Encontro de Editores  
em Lisboa” 

Sessão Esclarecimento Europa 
Criativa “Linha de Financiamento 
a Projetos de Tradução Literária 
(obras de ficção) ” 

Waves Vienna – Portugal Country 
Focus 2018 

DDW – Dutch Design Week

Feira Internacional do Livro de 
Guadalajara - Portugal Convidado  
de Honra

Carrousel des Métiers d’Art et 
de Création – Portugal país-
convidado de Honra

bastante alargado de competências e 
de recursos humanos especializados e 
qualificados, constituindo esta tam-
bém uma nova forma de empreen-
dedorismo, fatores que muito contri-
buem para o aumento da notoriedade 
internacional do país.

Desde o final de 2014 que a AICEP 
acompanha a Fileira das Indústrias 
Culturais e Criativas, que agrega os se-
guintes setores: Arquitetura e Design; 
Artes Visuais; Artes do Espetáculo; Ar-
tesanato; Audiovisual e Multimédia; 
Editorial e Livreiro; Património Cultural. 
Neste contexto, estes setores têm tido 
desde então um acompanhamento 
semelhante ao que é habitualmente 
prestado pela AICEP no apoio à inter-

cos, contribuindo desta forma para o 
aumento da cadeia de valor.

Os setores das indústrias culturais 
e criativas são constituídos por em-
presas de pequena dimensão, agen-

“O design incorporado 
ao produto gera valor 

comercial.”
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http://portugalglobal.pt/PT/ComprarPortugal/Fileiras/industrias-culturais-criativas/Paginas/feira-internacional-livro-guadalajara-2018.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/Acoes/FeirasInternacionais/Paginas/carrousel-des-metiers-d-art-et-de-creation-2018.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/Acoes/FeirasInternacionais/Paginas/carrousel-des-metiers-d-art-et-de-creation-2018.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/Acoes/FeirasInternacionais/Paginas/carrousel-des-metiers-d-art-et-de-creation-2018.aspx
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componente design nas suas diferen-
tes valências (produto, decoração de 
interiores e comunicação), ultrapassan-
do deste modo questões que pela na-
tureza intangível dos produtos culturais 
e criativos levam a constrangimentos 
adicionais ao nível da sua valorização. 
Por outras palavras, o design incorpo-
rado ao produto gera valor comercial.

Neste contexto, e no âmbito das com-
petências da Agência no apoio à pro-
moção e internacionalização das em-
presas portuguesas, a AICEP tem vindo 
a direcionar a sua atuação de acordo 
com as necessidades identificadas jun-
to dos diversos setores representados 
na Fileira, não só através de um acom-
panhamento de proximidade como 
também tentando colmatar alguns 
constrangimentos à internacionalização 

A Plataforma PARALLEL vai levar ao 
Photo London 2019 a Acts of Dis-
appearance, uma inovadora exposi-
ção de fotografia, criada no âmbito 
deste projeto europeu concebido e 
liderado pela Procur.arte, associação 
cultural sediada em Lisboa.

A presença num dos maiores even-
tos europeus na área da fotografia 
contemporânea coloca Portugal na 
vanguarda dos projetos culturais e 
artísticos internacionais, confirman-
do a criatividade e relevância desta 
iniciativa, assim como a capacidade 
de organização e mobilização dos 
seus promotores.

Concebida pelo curador português 
Bruno Humberto, Acts of Disap-
pearance conta com trabalhos fo-
tográficos de seis novos artistas de 
diferentes nacionalidades, entre os 
quais o fotógrafo português Nuno 
Barroso. A exibição no Photo Lon-
don decorre no âmbito do PARAL-
LEL Award, distinção concedida à 
melhor exposição realizada durante 
o primeiro ciclo de atividade da Plata-
forma e atribuída durante o PARALLEL 
Review Lisboa.

Com uma forte presença interna-
cional, o PARALLEL Review Lisboa, 
que decorreu entre 28 novembro e 
15 dezembro de 2018, contou com 
mais de 4.000 visitantes e apresen-
tou, pela primeira vez e em conjun-
to, seis exposições internacionais 
exibidas ao longo de um ano em vá-
rias cidades europeias. A Trienal de 
Fotografia de Hamburgo ou o FOR-
MAT Festival no Reino Unido foram 
alguns dos locais de referência que 
acolheram as obras. As exposições 
foram concebidas por seis curado-
res emergentes e contaram com 

trabalhos de 23 artistas emergentes 
selecionados para integrar o primei-
ro ciclo de atividade do projeto, ini-
ciado em Novembro de 2017.

Com o objectivo de tornar Lisboa 
uma âncora de análise, discussão 
e produção no campo das artes vi-
suais, o PARALLEL Review Lisboa 
juntou mais de 50 profissionais de 
reconhecido mérito na área da fo-
tografia contemporânea e trouxe à 
capital portuguesa personalidades 
como Karel Bartak, Chefe de Uni-
dade Europa Criativa – Cultura, da 
Comissão Europeia, Lisa Springer, 
coordenadora do Prix Pictet, o maior 
prémio do mundo em fotografia e 
sustentabilidade, e William M. Hunt, 
um dos mais relevantes curadores 
norte-americanos de fotografia e 
docente no International Center of 
Photography em Nova Iorque.

A Plataforma PARALLEL congrega 
agentes culturais de 16 países euro-
peus interessados em promover tu-
torias e cruzamentos culturais, com o 
objetivo de criar um novo padrão na 
fotografia contemporânea e poten-
ciar a chegada de novos criadores ao 
mercado de trabalho internacional. 

A Plataforma PARALLEL, criada pela 
Procur.arte, é cofinanciada pelo Pro-
grama Europa Criativa (2017-2021).

PARALLEL – European Photo Based Platform
Portugal a liderar a Europa na Fotografia 
Contemporânea
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PLANO  
DE ATIVIDADES 
PARA 2019

3daysofdesign 
Copenhaga, Dinamarca, 
maio;

4.ª Edição do “Encontro  
de Editores em Lisboa" 
Lisboa, junho;

DDW – Dutch Design 
Week 
Eindhoven, Holanda,  
outbro.

Ações  
de Capacitação:

Missões Inversas

Convite a opinion leaders  
e jornalistas.

identificados pelo setor cultural e criati-
vo, designadamente através da disponi-
bilização de informação sobre mercados 
externos; do apoio na identificação de 
oportunidades de negócio e na agili-
zação de contactos com interlocutores 
internacionais, em articulação com a 
Rede Externa da AICEP; da organização 
de ações de sensibilização e capacitação 
sobre instrumentos financeiros e meca-
nismos de apoio à internacionalização; 
no apoio institucional à divulgação das 
iniciativas das empresas, associações e 
agentes culturais através dos canais de 
comunicação da Agência; na elabora-
ção de materiais de comunicação como 
é o caso dos catálogos digitais coletivos 
para o setor da música; assim como no 
apoio e organização de ações de pro-
moção internacional, tanto em Portugal 
como no estrangeiro.

Uma das iniciativas destinadas ao 
incremento e promoção da fileira 

de dotar de uma identidade própria 
e agregadora as Indústrias Culturais 
e Criativas expressando deste modo 
“a capacidade de Portugal inspirar 
a criação de obras de elevado valor, 
seja pela riqueza criativa dos seus 
produtos ou serviços culturais, seja 
pela originalidade das suas matérias 
tradicionais, seja ainda pelo ambiente 
propício à inovação e à criatividade”.

Neste contexto, a AICEP integra o 
Grupo de Contacto da Ação Cultu-
ral Externa, que foi criado através da 
RCM n.º 70-2016 e que visa congre-
gar ações e recursos entre todos os 
organismos e serviços públicos com 
atuação internacional nas áreas da 
Cultura, com vista à internacionaliza-
ção concertada e coerente e criação 
de um programa integrado de Ação 
Cultural Externa (ACE). 

Cristina.Gois@portugalglobal.pt

“A AICEP tem vindo 
a direcionar a sua 
atuação de acordo 

com as necessidades 
identificadas junto 
dos diversos setores 
representados na 

Fileira, através de um 
acompanhamento 

de proximidade mas 
também tentando 
colmatar alguns 

constrangimentos à 
internacionalização 

identificados pelo setor 
cultural e criativo.”

em ações de carácter internacional 

foi a criação pela AICEP da marca 

“Inspiring Portugal” com o objetivo 

mailto:Cristina.Gois@portugalglobal.pt
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Portugal edita bem. Edita com atua-

lidade: os títulos recém-editados nos 

idiomas predominantes rapidamente 

ficam disponíveis para o leitor portu-

guês. Edita com diversidade: não há 

setores protegidos ou temas proibi-

dos. Edita com qualidade: os nossos 

livros são equiparáveis às melhores 

edições das principais editoras euro-

peias. Edita em quantidade: cerca de 

19 mil títulos novos a cada ano.

Segura desta realidade, nos últimos 50 

anos a APEL tem mantido uma pre-

sença regular naquele que continua a 

ser o mais importante (e maior) evento 

APEL
Promover os livros e os autores portugueses  

no mercado externo

A APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros tem orientado  
o desenvolvimento da sua atividade internacional tendo por objetivo a promoção 

do livro e dos autores portugueses, enquanto veículos promotores da nossa 
indústria cultural e editorial.

mundial do mercado editorial – a Feira 
do Livro de Frankfurt – onde mostra o 
que de melhor e mais atual se faz no 
panorama da edição portuguesa. Nes-
te espaço têm estado representadas as 
principais editoras nacionais, agências 
de autores, empresas da indústria grá-
fica e a Direção Geral do Livro, Bibliote-
cas e Arquivos (DGLAB) que promove e 
divulga os programas de apoio à tradu-
ção de obras de autores portugueses.

Por outro lado, a Feira do Livro de Lis-
boa, manifestação cultural do maior 
relevo e que mantém o foco na pro-
moção do livro e da língua portu-
guesa junto do grande público, nas 
últimas edições procurou abrir uma 
nova perspetiva que visa alcançar 
outro tipo de dimensão, mais globali-
zante. Numa parceria com a AICEP e 
as Embaixadas de Portugal dos respe-
tivos países, a Feira do Livro de Lisboa 
abriu as suas portas à visita de edi-
tores vindos da Alemanha, Espanha, 
Reino Unido, França, Itália, Holanda 
e México, que vieram obter um co-
nhecimento direto do mercado por-
tuguês, dialogar com editores e au-

tores portugueses, assim como para 
comprar direitos de livros nacionais.

De referir ainda as atividades desenvolvi-
das no âmbito do projeto internacional 
ALDUS, no qual a APEL participa. Este 
consórcio de feiras do livro europeias, 
composto e organizado pelas princi-
pais entidades e associações do setor 
do livro na Europa, tem como objetivo 
a aquisição de conhecimento, a par-
tilha de experiências e a circulação de 
know-how e estudos entre profissionais 
dos mais diferenciados quadrantes da 
indústria do livro. Este projeto tem per-
mitido alcançar resultados e conclusões 
muito interessantes, sendo altamente 
aplaudido por todos os que nele partici-
pam, revelando-se como uma verdadei-
ra cooperação transeuropeia.

A APEL continuará a trabalhar no sen-
tido de garantir que o livro português, 
qualquer que seja o seu formato ou 
categoria, mantenha a sua conquista-
da e merecida boa reputação no mer-
cado internacional. 

www.apel.pt

> POR BRUNO PIRES PACHECO, 
SECRETÁRIO-GERAL

http://www.apel.pt
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ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO  
PELO DESIGN

Promoção internacional do design e dos 
designers portugueses

A Associação para a Inovação pelo Design (AID) foi 
constituída com o objetivo de reunir as empresas 

portuguesas que reconhecem no design a sua 
principal dimensão competitiva. Felizmente, nos 

últimos anos, o número de empresas portuguesas 
que investem em design e que procuram diferenciar-
se através deste fator aumentou significativamente, 

ainda que em termos percentuais Portugal seja ainda 
dos países europeus em que as empresas menos 

investem em design. Daí que a AID reúna entre os 
seus associados, não só empresas já reconhecidas 

internacionalmente pela utilização do design como 
principal fator de inovação, como empresas recentes 

e de micro dimensão, cujos produtos e serviços 
apresentam uma elevada incorporação de inovação 

pelo design. Assim, a AID, é um centro de excelência, 
facilitando que os seus associados partilhem 

experiencias e desenvolvam colaborações e projetos 
conjuntos, reunindo competências e experiências.

cipalmente no contexto internacional. 
Estes eventos complementam frequen-
temente a participação que as empre-
sas realizam per si, ou integradas em 
outros projetos associativos. O objetivo 
é sempre complementar e melhorar o 
esforço de internacionalização que as 
empresas e outras associações setoriais 
já desenvolvem. Os projetos da AID as-
sumem uma dimensão “curatorial”: o 
espaço, a seleção dos produtos, a ani-
mação durante o evento, tudo isto é 
programado por forma a garantir que 
os visitantes incorporem a dimensão de 
inovação e qualidade que as empresas 
e marcas exigem. 

Paralelamente a esta dimensão de 
eventos, a AID procura apoiar a ativi-

dade comercial e de vendas dos seus 

associados, garantido a apresentação 

dos seus produtos em múltiplos canais 

de comunicação internacionais. 

Visando aumentar a visibilidade e o 

reconhecimento de Portugal neste 

domínio, em 2019 e 2020, a atividade 

da AID, irá centrar-se essencialmente 

em dois eixos:

•  Continuar a apoiar a participação 

das empresas associadas em even-

tos internacionais de prestígio, no-

meadamente na área do design, 

como por exemplo, as semanas do 

design de Londres, Estocolmo, Mi-

lão, Dubai, Singapura e Xangai. A 

prioridade é para eventos que per-

mitam alterar positivamente a per-

ceção de Portugal como país inova-

> POR JORGE CERVEIRA PINTO, 
DIRETOR EXECUTIVO

O apoio na participação das empre-

sas associadas em eventos nacionais e 

internacionais é uma das prioridades 

da AID. Esta colaboração possibilita 

a presença das empresas e dos seus 

produtos em múltiplos eventos, prin-
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> POR LUÍS CHABY VAZ, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DIRETIVO

dor pelo design, de qualidade e de 

elevado valor acrescentado. Para o 

conseguir é fundamental estarmos 

presentes em eventos que combi-

nam atividade comercial, marketing 

e relações públicas.

•  Organizar ações de promoção e 

divulgação em Portugal, nomeada-

mente, para compradores e pres-

critores internacionais, complemen-

tando, assim, a presença em even-

tos externos. As missões inversas 

são uma prioridade para a AID, pois 

possibilitam um contato com os po-

tenciais compradores num contexto 

rico de informação e autêntico, o 

que constitui uma vantagem com-

petitiva importante num mercado 

global. Esta complementaridade 

de esforços irá permitir aumentar 

os resultados das nossas empresas 

associadas, ao mesmo tempo que 

geramos externalidades positivas 

em termos da imagem de Portugal 

como país inovador, pelo design. 

jorgepinto@aidesign.pt

http://aidesign.pt

No âmbito da internacionalização dos 
projetos, o Instituto realizou, em 2018, 
diversas ações destinadas a autores e 
produtores e ao desenvolvimento de 
projetos numa ótica internacional e de 
incentivo à coprodução. De destacar, 
desde logo, o seminário “IFP Expanded: 
ICA”, realizado em colaboração com o 
“IFP – Independent Filmmaker Project”. 
A iniciativa, que contou com a participa-
ção de mais de 20 produtores e realiza-
dores nacionais, aconteceu em outubro, 

ICA - INSTITUTO 
DO CINEMA E DO 

AUDIOVISUAL
A promoção internacional do 

cinema português e de Portugal 
como destino de filmagens

A promoção e a divulgação do cinema português a 
nível internacional é uma das missões do Instituto do 
Cinema e do Audiovisual (ICA). Para o cumprimento 

desta missão, o ICA tem vindo a apostar numa 
estratégia de internacionalização que assenta em três 
vertentes de promoção: dos projetos, das obras e do 

território e respetivos recursos nacionais.

mailto:jorgepinto@aidesign.pt
http://aidesign.pt/
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em Lisboa, e abordou as oportunidades 
de coprodução e de distribuição no 
mercado norte-americano. Outra apos-
ta importante foi a parceria estabeleci-
da com o Festival de Locarno, que, em 
2018, dedicou a secção FIRST LOOK 
exclusivamente ao cinema português. 
Assim, seis filmes portugueses em fase 
de pós-produção foram apresentados a 
uma audiência qualificada, composta 
por profissionais do setor cinematográ-
fico, nomeadamente programadores, 
exibidores, distribuidores e produtores e 
na entrega de três prémios. 

internacional mais recente do Insti-

tuto e que se enquadra no âmbito 

do Incentivo à Produção Cinemato-

gráfica e Audiovisual, criado ao abri-

go do Fundo de apoio ao Turismo, 

Cinema e Audiovisual.

Com o objetivo de apresentar Portugal 

como destino de filmagens e de dar a 

conhecer este novo incentivo, foi desen-

volvido, em 2018, em conjunto com o 

Turismo de Portugal e em colaboração 

com a AICEP, um plano de promoção 

Também em estreita colaboração com 
o Turismo de Portugal, sete repre-
sentantes de estúdios/produtoras de 
Hollywood (incluindo diversas majors) 
deslocaram-se a Portugal para uma 
FAM Trip, que passou pelas regiões de 
Lisboa, Centro e Porto, e que contou 
com encontros com diversos agentes 
nacionais do setor cinematográfico e 
audiovisual, bem como com represen-
tantes do Turismo e da Cultura.

Para 2019, é nosso objetivo reforçar as 
parcerias estratégicas estabelecidas com 

No que se refere ao trabalho desenvol-
vido para reforçar a promoção inter-
nacional das obras, além dos habituais 
apoios à divulgação, promoção e distri-
buição internacional que o Instituto atri-
bui por via dos seus concursos, o ICA 
marcou, mais uma vez, presença, com 
um stand institucional, aberto a todos 
os profissionais nacionais, nos mercados 
de Berlim (EFM) e Cannes (MIF e MIP-
COM). De realçar ainda a participação 
anual que temos vindo a garantir no 
stand umbrela da European Film Promo-
tion (EFP) no TIFF – Toronto International 
Film Festival, um dos mais importantes 
festivais de cinema de todo o mercado 
norte-americano.

A promoção do território e recursos 
nacionais é a vertente de promoção 

que se traduziu na inserção de publi-
cidade e geração de conteúdos nas 
principais revistas internacionais da es-
pecialidade (cinema e locations); parti-
cipação, com stand nacional, nos dois 
maiores mercados internacionais de 
destinos de filmagens, o LocationEX-
PO, no American Film Market, em Los 
Angeles, e o Focus, em Londres. Igual-
mente importante foi a realização de 
dois grandes eventos de apresentação 
do novo incentivo, realizados no Festival 
de Cannes e no American Film Market, 
onde estiveram presentes, além de pro-
fissionais portugueses da área da pro-
dução cinematográfica e audiovisual, 
centenas de convidados internacionais 
das áreas da produção e realização, mas 
também da gestão financeira de proje-
tos e locations managers.

o Turismo de Portugal e com a AICEP, 
bem como aquelas firmadas com o IFP 
– Independent Filmmaker Project e o 
Festival de Locarno e continuar a apos-
tar numa estratégia que nos permita 
consolidar o trabalho que vem sendo 
desenvolvido a nível internacional. Nes-
ta ótica, prosseguiremos a estratégia de 
alargamento dos acordos de coprodu-
ção para aumentar os atuais territórios 
com os quais Portugal mantém relações 
bilaterais, e de aumento da participação 
nas organizações internacionais onde 
Portugal passou a integrar os órgãos 
decisores: CAACI – Conferência das Au-
toridades Audiovisuais e Cinematográfi-
cas Ibero-americana e EFAD – European 
Film Agency Directors. 

www.ica-ip.pt

http://www.ica-ip.pt/pt/
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WHY PORTUGAL MUSIC EXPORT 2019

Dois anos após o seu lançamento, a WHY Portugal prossegue, em 2019, a 
sua estratégia de promoção da internacionalização da música portuguesa, 

nomeadamente no Eurosonic, a maior feira profissional de música da Europa, que 
se realiza anualmente, em janeiro, em Groningen, na Holanda.

Nuno Saraiva, diretor executivo da plataforma, deixa-nos um balanço da atividade 
desenvolvida e os principais projetos para 2019.

A Associação Empresarial WHY Portugal 

nasceu há dois anos, fruto da iniciativa 

de um grupo de trabalho da AMAEI 

- Associação de Músicos Artistas e Edi-

toras Independentes dedicado à interna-

cionalização da música portuguesa.

Unindo esforços desde o setor da músi-

ca gravada, entre independentes e ma-

jors, até aos setores da música ao vivo 
e promotores de espetáculos, com a co-
laboração de associações de managers 
e festivais, e contando com o apoio da 
Fundação GDA e Audiogest, a WHY Por-
tugal, export office do “cluster” da in-
dústria da música portuguesa, celebrou 
os seus primeiros dois anos de atividade 
em Leiria no passado mês de novembro. 
Através da atividade desenvolvida nes-
tes primeiros dois anos, a WHY Portugal 
proporcionou um retorno de investi-
mento de um para dez: em cada euro 
de investimento na exportação do sector 
da música, a WHY Portugal contabilizou 
para os participantes das suas missões 
nove euros de retorno financeiro.

Prossegue agora em 2019 a sua ativida-
de de promoção da internacionalização 
da música portuguesa no Eurosonic, na 

“O Westway LAB é 
o principal evento 

profissional da música 
em Portugal, uma 

produção d’A Oficina 
em Guimarães, em 

parceria com a AMAEI 
e a Fundação GDA.”> POR NUNO SARAIVA,  

DIRETOR EXECUTIVO  
DA WHY PORTUGAL
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Holanda. Trata-se da maior feira e con-
ferência profissional de música na Euro-
pa, onde Portugal foi país destaque em 
2017 e onde a WHY Portugal participa, 
como export office da música portugue-
sa, nas redes ETEP e EMEE: enquanto a 
rede ETEP - European Talent Exchange 
Programme visa promover artistas eu-
ropeus a festivais fora do seu país, já a 
rede EMEE - European Music Exporters 
Exchange é a associação do conjunto 
de export offices na Europa, liderando 
atualmente um estudo europeu sobre 
o potencial da exportação da música da 
Europa para países do resto do mundo. 

Tal como aconteceu com o “country 

focus” de Portugal no Eurosonic, em 

2017, e no WAVES Vienna 2018, a 

WHY Portugal promove em 2019 

mais um destaque a Portugal, des-

ta vez no Mercat de Musica Viva de 

Vic, em setembro de 2019, na Cata-

lunha, seguido da sua terceira parti-

cipação na WOMEX, feira da world 

music, que este ano decorre em ou-

tubro na Finlândia, estando aberto 

à participação de todas as empresas 

do setor através de um “Open Call” 

a circular em abril. 

“Se tivermos em conta 
que as indústrias 

criativas e culturais 
contam com uma 
elevada taxa de 
aproveitamento 

próprio no retorno que 
lhe é proporcionado, 

o investimento 
continuado na 

internacionalização da 
música portuguesa é 
claramente uma boa 

aposta.”

Se tivermos em conta que as indús-

trias criativas e culturais contam com 

uma elevada taxa de aproveitamento 

próprio no retorno que lhe é propor-

cionado – não é preciso importar ma-

térias-primas para escrever uma boa 

canção – o investimento continuado 

na internacionalização da música por-

tuguesa é claramente uma boa apos-

ta. A WHY Portugal convida não só 

todo o setor ou cluster da música a 

participar nas suas missões, mas tam-

bém as indústrias relacionadas com a 

música, direta ou indiretamente. 

Em abril, a WHY Portugal estará na 
nossa feira e conferência “missão in-
versa”, o Westway LAB em Guima-
rães, que avança este ano para a sua 
6ª edição tendo o Canadá como país 
em destaque. Através de um protoco-
lo com o Westway LAB, a WHY Por-
tugal convida todo o cluster do setor 
da música portuguesa a vir conhecer o 
ecossistema da indústria canadiana de 
música. O Westway LAB é o principal 
evento profissional da música em Por-
tugal, uma produção d’A Oficina em 
Guimarães, em parceria com a AMAEI 
e a Fundação GDA. 
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PORTUGAL HERITAGE
A necessária estruturação e internacionalização 

do sector do património cultural

A Portugal Heritage é uma associação focada na 
estruturação e na internacionalização do sector do 
património cultural português. Com sede em Évora, 
afirma-se atenta às dinâmicas e potencialidades do 

setor das Indústrias Culturais e Criativas.

Apresentada publicamente em Setem-
bro de 2016, em Elvas, no Forte da 
Graça, contando com a presença da 
Secretária de Estado do Turismo, da 
Directora de Bens Culturais da Direc-
ção-Geral do Património Cultural e do 
Presidente da Fundação Millennium 
Bcp – o maior mecenas do patrimó-
nio cultural em Portugal – a Portugal 
Heritage surgiu como uma associação 
privada sem fins lucrativos de lógica 
cooperativa com o propósito de:

•  agrupar um sector heterogéneo e 

disperso;

•  apresentar-se como estrutura agre-

gadora de esforços comuns na pro-

moção de Portugal e da sua herança 

cultural, com manifestos ganhos de 

escala, de competitividade e de sus-

tentabilidade;

•  apoiar activamente a internacionali-

zação das empresas e de outras en-

tidades de outra natureza actuantes 

no sector, através da promoção de 

projectos conjuntos;

•  explorar e criar novas oportunidades 

para os produtos e serviços do sec-

tor patrimonial português;

•  contribuir para as políticas e práticas 

de conservação e do restauro, de va-

lorização patrimonial, de dinamiza-

> POR CATARINA VALENÇA 
GONÇALVES*, PRESIDENTE  
DA DIREÇÃO
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Este evento estruturante do sector 
tem visto a Portugal Heritage desem-
penhar um papel crescentemente 
importante novamente no caminho 
da internacionalização, através da 
presença de um país convidado, pre-
sença essa decorrente de uma fortís-
sima mediação por parte da AICEP: 
em 2015, coube aos Emirados Árabes 
Unidos e, espera-se que, em 2019, na 
Bienal Ibérica do Património Cultural 
que terá lugar em Loulé, entre 11 e 13 
de Outubro, outro país árabe e com 
património de expressão portuguesa 
assuma o protagonismo de país con-
vidado do evento.

De facto, a estratégia de internacio-
nalização da Portugal Heritage é a do 
património de expressão portuguesa 
no mundo, um caminho muito dife-
renciador relativamente à concorrên-
cia, rentabilizando desta forma laços 
culturais e afectivos, investigação his-
tórica já empreendida, conhecimento 
mais intuitivo da realidade dos patri-
mónios e dos territórios em causa. É 
nesse sentido que a Portugal Heritage 
prepara uma candidatura a um sis-
tema de apoio à internacionalização 
no âmbito do Portugal 2020 com 
um plano a dois anos, identificando 
mercados-alvo, desenhando missões 
inversas, missões empresariais e pre-
senças em feiras, e tendo ainda, como 
objectivo de fundo, trabalhar a via da 
“clusterização”, quer como cluster 
emergente, quer associando-se a clus-
ters já consolidados, em articulação 
desejada com o IAPMEI.

A Portugal Heritage apresenta-se as-
sim totalmente empenhada e foca-
da na estruturação e na internacio-
nalização do sector do património 
cultural português e aberta a todos 
quantos queiram contribuir para 
este propósito. 

info@portugalheritage.com

www.portugalheritage.com  

* A autora escreve de acordo com a antiga 
grafia.

tência, 2016, a Feira passou a ter um 
formato ibérico, assumindo a deno-
minação de AR&PA - Bienal Ibérica 
do Património Cultural, ocorrendo 
de forma alternada entre Espanha 
(sempre em Valladolid) e Portugal 
(sempre itinerante).

ção turístico-cultural e de desenvol-
vimento do território assente neste 
recurso endógeno do nosso país.

Com sede em Évora (cidade Patrimó-
nio Mundial), atenta às dinâmicas 
do sector das Indústrias Culturais e 
Criativas e às potencialidades ine-
rentes, a Portugal Heritage plasma 
nos seus Associados a heteroge-
neidade de agentes actuantes no 
campo do património cultural, tanto 
em termos de natureza constitutiva, 
como de região do país ou de área 
concreta de actividade: novas tec-
nologias aplicadas ao património, 
conservação & restauro, mediação 
cultural, intervenções artísticas em 
património cultural, I&D, projectos 
de âmbito territorial entre outros 
representam a fileira económica do 
sector e fazem o corpo de associa-
dos da Portugal Heritage.

A oportunidade da Portugal Herita-
ge nasce de um repto da AICEP por 
ocasião da realização, desde 2013, 
em Portugal, da Feira do Patrimó-
nio – evento que procurava agregar 
durante três dias, no formato de 
certame, os agentes actuantes no 
sector. No seu quarto ano de exis-

“A oportunidade da 
Portugal Heritage 

nasce de um repto da 
AICEP por ocasião da 

realização, desde 2013, 
em Portugal, da Feira 
do Património, evento 
que procurava agregar 
durante três dias, no 

formato de certame, os 
agentes actuantes no 

sector.”

Actualmente, a Bienal Ibérica tem já 
um verdadeiro cunho europeu ao se 
ter firmado, na edição espanhola de 
2018, o convénio HERIFAIR – Euro-
pean Heritage Fair Network e da qual 
fazem igualmente parte certames 
congéneres de Itália e da Áustria. 

mailto:info@portugalheritage.com
http://www.portugalheritage.com
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Presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

LUÍS FARO  
RAMOS

A internacionalização 
da língua e da cultura 

portuguesas 



Em entrevista à Revista Portugalglobal, o presidente do Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, embaixador Luís Faro Ramos, apresenta os projetos do 
Instituto a nível nacional e internacional para o ano de 2019, nomeadamente na 

área da cooperação, da cultura e da língua portuguesa.

Com uma vasta rede externa, onde mais de 185 mil estudantes se encontram a 
aprender português a nível básico, secundário e superior, o Camões pretende 

alcançar a meta dos 40 países onde o português integra os currículos escolares ao 
longo dos próximos anos. Segundo Luís Faro Ramos, apesar de ambiciosa, esta é 

uma meta exequível a prazo.

O presidente do Camões confidencia ainda que cada vez mais organizações 
internacionais adotam o português como língua oficial ou de trabalho, sendo o 

objetivo tornar a língua portuguesa uma língua oficial das Nações Unidas. Assim, 
a língua portuguesa e o conhecimento da mesma facilitam o contacto entre as 
empresas e, consequentemente, a internacionalização da economia nacional.

Foi nomeado presidente do Camões 
- Instituto da Cooperação e da Lín-
gua em outubro de 2017. Qual é o 
balanço que faz deste primeiro ano?

Como funcionário diplomático, é de 
salientar o facto do ministro dos Negó-
cios Estrangeiros ter escolhido um diplo-
mata para chefiar o Instituto Camões, 
demonstrando a importância, no con-
texto da política externa de Portugal, 
das atividades centrais que o mesmo 
desenvolve na área da cooperação para 
o desenvolvimento e da promoção da 
cultura e da língua portuguesas.

Estes últimos 14 meses enquanto pre-
sidente do Instituto têm sido uma ex-
periência muito gratificante. Antes de 
iniciar estas funções, não tinha noção 
da verdadeira dimensão do Instituto 
Camões, uma vez que é completamen-
te diferente presidir diariamente a uma 
instituição com esta importância e re-
conhecimento. Contudo, nas minhas 
experiências profissionais anteriores 
tive contacto com as áreas de atuação 
do Camões, nomeadamente enquan-
to diretor-geral de Defesa entre 2010 
e 2012, onde acompanhava a área da 
cooperação técnico-militar com os paí-
ses de expressão portuguesa em África 
e Timor-Leste. Enquanto embaixador 

de cooperação nos mercados exter-
nos, como Cabo Verde, Angola ou 
Moçambique, são imediatamente re-
conhecidos os frutos dessas ações no 
terreno. O que só é possível graças à 
elevada qualidade da nossa equipa, 
sendo evidente que tentei preservar a 
continuidade do trabalho que já vinha 
a ser desenvolvido anteriormente.

A ação do Camões em 2018 foi mar-
cada por três palavras essenciais, que 
se complementam entre si, prevendo-
-se que marquem também o ano de 
2019, nomeadamente a consolidação 
do que já tem sido desenvolvido; o 
progresso, na medida em que cada 
vez há mais solicitações para que o 
instituto intervenha nas suas áreas de 
responsabilidade; e a continuidade, 
sendo impensável perder-se o que de 
bom tem sido feito.

Quais são as principais áreas de 
atuação e objetivos do Camões - Ins-
tituto da Cooperação e da Língua?

Enquanto instituto público, o Camões 
encontra-se na tutela do ministro dos 
Negócios Estrangeiros e dos secretá-
rios de Estado dos Negócios Estran-
geiros e da Cooperação e das Comu-
nidades Portuguesas. Assim, conta 

de Portugal na Tunísia, fui responsável 
pela introdução da língua portuguesa 
como língua opcional do ensino secun-
dário, através do memorando assinado 
em 2015, numa cimeira entre Portugal 
e a Tunísia. Posteriormente, em Cuba, 
como embaixador de Portugal em Ha-
vana, inaugurei um leitorado portu-

“O Instituto trata 
a promoção e 

internacionalização da 
língua portuguesa a 

vários níveis, dispondo 
de uma rede de ensino 

da língua portuguesa no 
estrangeiro composta 
por 317 professores.”

guês junto da universidade de Havana, 
no âmbito da visita do Presidente da 
República de Portugal a Cuba.

É ainda de salientar o facto do Camões 
percecionar diariamente os resultados 
do seu trabalho, já que quando assi-
namos um protocolo de cooperação, 
há quase automaticamente imensos 
alunos estrangeiros a aprender portu-
guês ou, após a realização de ações 
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com três grandes áreas de atuação: a 
cooperação para o desenvolvimento, 
a cultura e a língua portuguesas.

A cooperação para o desenvolvimen-
to conta com duas dimensões princi-
pais: a cooperação bilateral, realizada 
entre Portugal e os países africanos 
de língua portuguesa, bem como Ti-
mor-Leste. Mais recentemente surgiu 
a modalidade de cooperação triangu-
lar, onde Portugal se junta a um ter-
ceiro país para fazer cooperação com 
um dos países onde tem interesses 
específicos. A segunda dimensão é a 
cooperação delegada, ou seja, a coo-
peração executada pelo Camões em 
nome da União Europeia ou de outra 
entidade exterior ao estado portu-
guês. Esta cooperação, que envolve 
valores financeiros bastante signifi-
cativos, tem sido autonomizada nos 
últimos anos. Assim, em 2018, reali-
zou-se uma alteração legislativa que 
autonomizou a área da cooperação, 
permitindo-nos dotarmo-nos de mais 
recursos humanos.

O Camões acompanha ainda os deba-
tes sobre a cooperação para o desen-
volvimento que se realizam na União 
Europeia, nas Nações Unidas e nas Or-
ganizações Financeiras Internacionais, 
uma vez que a nossa cooperação está 
alinhada com os objetivos internacio-
nais da cooperação para o desenvolvi-
mento. São de referir, por exemplo, o 
debate sobre o Quadro Financeiro Plu-
rianual e o debate sobre as Relações 
entre a União Europeia e os países em 
vias de desenvolvimento, nomeada-
mente os Países ACP.

Por sua vez, na área da cultura, o Ins-
tituto Camões desenvolve e aprova 
anualmente os Planos de Atividades 
Culturais, propostos pelas Embaixa-
das e Consulados dos vários mercados 
externos, com o objetivo de promover 
e internacionalizar as manifestações 
culturais portuguesas, nomeadamen-
te a literatura, dança, música, cinema, 
teatro, artes visuais, design e arquite-
tura. Em 2018, foram realizadas mais 

de 1.400 atividades culturais em mais 
de 80 países diferentes, desde a África 
do Sul até ao Zimbabué.

De destacar também a Ação Cultural 
Externa, cujo plano para 2019 será 
apresentado publicamente no dia 28 
de janeiro, e que é desenvolvida pelo 
Ministério do Negócios Estrangeiros, 
representado pelo Instituto Camões, e 
pelo Ministério da Cultura. Esta ação, 
que é essencial na internacionalização 
da cultura e da língua nacional, con-
ta ainda com a participação ativa da 
AICEP, que faz parte do grupo de con-
tacto juntamente com o Camões, a 
entidade congénere do Ministério da 
Cultura e o Turismo de Portugal.

Diáspora e as comunidades portugue-
sas espalhadas pelo mundo.

Dispomos de uma vasta rede de 
cooperação com instituições de en-
sino de países estrangeiros, a nível 
básico, secundário e superior. No 
ensino superior, verifica-se uma rede 
de várias cátedras, 50 leitorados em 
todos os continentes, centros de 
língua portuguesa e docentes por-
tugueses a trabalhar e a ensinar 
português em muitas universidades 
estrangeiras. O Camões tem mais de 
500 protocolos de cooperação com 
instituições de ensino estrangeiras, 
sobretudo ao nível superior, mas 
também a outros níveis.

Quanto à língua, o Instituto trata a 

promoção e internacionalização da 

língua portuguesa a vários níveis, 

dispondo de uma rede de ensino da 

língua portuguesa no estrangeiro 

composta por 317 professores, essen-

cialmente nos países da Diáspora Por-

tuguesa. Esta componente é tutelada 

pelo secretário de Estado das Comuni-

dades Portuguesas, uma vez que está 

diretamente relacionada com a nossa 

O Instituto trabalha ainda, através das 

suas coordenações de ensino, com os 

países onde não tem uma rede direta, 

contando com docentes dos vários ní-

veis de ensino. No Canadá, Estados Uni-

dos da América e Austrália, o Camões 

conta com uma rede e coordenações de 

ensino, mas não dispõe de professores 

diretamente apoiados ou geridos pelo 

instituto. Contudo, tem vários protoco-

los com instituições, associações, esco-
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entre Portugal e a China, os 20 anos 
desde a transição da administração de 
Portugal para a China em relação a Ma-
cau, os 100 anos de relações diplomáti-
cas entre Portugal e Cuba e a comemo-
ração de centenários de nascimento de 
ilustres escritores e poetas portugueses, 
como Sophia de Mello Breyner, Fernan-
do Namora ou Jorge de Sena. Conti-
nuamos também a colaborar muito 
estreitamente com diferentes países, 

“O Instituto Camões 
identifica várias 

áreas geográficas 
fundamentais na 

difusão do português, 
nomeadamente: espaço 
da CPLP, América do Sul, 
Angola, Moçambique, 
Timor-Leste e o espaço 

ibero-americano.”

língua, o objetivo é consolidar os leito-
rados abertos em 2018, nomeadamen-
te na Costa do Marfim – que é um país 
importantíssimo para a ação externa de 
Portugal, não só na área cultural, da lín-
gua e da cooperação, mas também na 
área económica –, na Guiné Equatorial 
e em Guadalajara, onde foi realizada 
uma ação de sucesso que se pretende 
que seja replicada no futuro, não só no 
México, mas também noutras áreas ex-
ternas. Será ainda desenvolvido o ensi-
no da língua portuguesa na escola das 
Nações Unidas em Nova Iorque, uma 
parceria desenvolvida com o Brasil.

Por fim, o Camões irá continuar a 
disponibilizar, pelo mundo fora, os 
conteúdos da língua portuguesa a 
quem quer aprender; a certificação 
das pessoas que aprendem a língua, 
fornecendo-lhes uma prova válida e 
real da sua proficiência de português; 
e a credenciação, permitindo que os 
estudantes da língua adquiram crédi-
tos para prosseguir os seus estudos a 
nível universitário.

De que forma o Instituto divulga e 
promove a cultura e as diferentes 
formas de expressão artística por-
tuguesas a nível internacional?

O nosso objetivo é promover cons-
tantemente novos artistas e novas 

las públicas e privadas, com o intuito de 
ensinar a língua portuguesa.

É também importante colocar o Ca-
mões no espaço público, através da 
comunicação e divulgação, a nível na-
cional e internacional, das suas ações 
e atividades de sucesso assinalável. Por 
exemplo, brevemente o nosso portal 
estará disponível em mandarim e es-
panhol, para além da língua inglesa. O 
novo Atlas da Língua Portuguesa, uma 
publicação de 2016 em parceria com o 
ISCTE, está traduzido em inglês, espa-
nhol, mandarim e francês. E temos as 
sessões mensais de conversas interati-
vas com convidados de diferentes áreas, 
“O Camões dá que falar”, iniciadas no 
ano passado. Marcaram presença figu-
ras de renome portuguesas e estrangei-
ras, como Luís Amado, Mia Couto, Ma-
nuel Alegre, Germano Almeida, Jorge 
Moreira da Silva, Leonor Beleza, entre 
outros. Neste mês de janeiro, vamos re-
ceber a Catarina Furtado.

Quais são os principais projetos deli-
neados para o ano de 2019, nomea-
damente nos mercados externos?

Na área da cooperação, o Camões irá 
manter a execução dos programas es-
tratégicos de cooperação com todos os 
países africanos de língua portuguesa e 
Timor-Leste, sendo que, provavelmente 
em 2019, será assinado um programa 
estratégico de cooperação entre Portu-
gal e Timor-Leste. De salientar o caso 
de Angola, um país que vai estar no 
centro das nossas atenções em 2019, 
devido à dinâmica de relacionamento 
retomada em 2018, na área económi-
ca e da língua, cultura e cooperação. 
Além disso, dispomos também de dois 
projetos de cooperação delegada da 
União Europeia, que são executados 
pelo Camões com Angola, nas áreas 
da agricultura, segurança alimentar e 
formação profissional.

Ao longo deste ano, temos na cultura 
um enfoque muito especial nas come-
morações de várias efemérides, como 
os 40 anos de relações diplomáticas 

como o Brasil, designadamente através 

do projeto de recuperação do Museu 

da Língua Portuguesa em São Paulo ou 

da entrada do Camões na Associação 

Luís de Camões. E em Espanha iremos 

estabelecer parcerias com o Instituto 

Cervantes, no sentido de internaciona-

lizar a nossa cultura. Relativamente à 



expressões artísticas nos mercados ex-
ternos, sendo a diversidade uma gran-
de aposta. Para que tal seja possível os 
artistas apresentam os seus projetos à 
rede diplomática externa, que de se-
guida analisa e procura parcerias com 
empresas, essenciais na promoção e 
internacionalização da nossa cultura, 
aprovando o plano de atividades cul-
turais. Assim, o Instituto Camões pro-
cura dar escala à internacionalização 
dos agentes culturais portugueses, 
com a ajuda da sua rede externa, dos 
artistas, das empresas e da AICEP.

Desde 2017 que existe o estatuto de 
empresa promotora da língua portu-
guesa, onde as empresas portuguesas 
e estrangeiras têm a possibilidade de se 
associar ao Camões, no sentido de pro-
mover a nossa língua e cultura, para 
aumentarem a sua visibilidade. Por 
exemplo, há uma empresa do setor da 
construção na Austrália que já é em-
presa promotora da língua portuguesa.

De que forma o Instituto tem con-
tribuído para o aumento do inte-
resse internacional na língua por-
tuguesa e no ensino da mesma?

O Camões conta com uma vasta rede 
externa, onde mais de 185 mil estudan-
tes se encontram a aprender português 
a nível básico, secundário e superior. 
Numa estimativa conservadora, há 
meio milhão de pessoas que aprendem 
português no mundo. Na Ásia, mais 
especificamente na China, o aumento 
da procura pelo ensino da língua portu-
guesa explodiu literalmente nos últimos 
anos. No Senegal, em África, há 50 mil 
pessoas estrangeiras a estudar portu-
guês. E mais recentemente, a Venezuela 
assumiu o ensino da língua portugue-
sa no seu currículo escolar, contando 
com mais de uma centena de alunos a 
aprender a nossa língua. Atualmente, o 
português é ensinado no currículo esco-
lar público de 23 países.

As organizações internacionais ado-
tam cada vez mais o português como 
língua oficial de trabalho, o que be-
neficia a difusão e a promoção da 
língua. Neste momento, o português 

é falado como língua oficial ou de tra-
balho em mais de 30 organizações in-
ternacionais, como é o caso do Banco 
Africano de Desenvolvimento. O obje-
tivo é tornar a língua portuguesa uma 
língua oficial das Nações Unidas.

Sendo a quinta língua mais falada do 
mundo e a mais falada no hemisfé-
rio sul, a língua portuguesa tem cada 
vez mais poder a nível internacional, 
verificando-se um aumento crescen-
te do número de falantes da língua, 
especialmente em África – sobretudo 
em Angola e Moçambique. As Nações 
Unidas estimam que, no final do sécu-
lo, cerca de 500 milhões de pessoas 
falarão português. Atualmente são 
260 milhões de pessoas.

O Instituto Camões identifica várias 
áreas geográficas fundamentais na di-
fusão do português, nomeadamente o 
espaço da CPLP, a América do Sul, An-

zo. Em 2018, juntaram-se a este leque 
de países a Argélia, Venezuela e Tur-
quia. Este ano é provável que seja o 
caso da África do Sul. O espaço ibero-
-americano tem bastante potencial, 
uma vez que apenas três países ibero-
-americanos de língua espanhola têm 
o português no currículo escolar. Des-
ta forma, há um grande potencial de 
crescimento nesta área, mas também 
noutras zonas geográficas.

A forma de alcançar esta meta é mui-
to simples: o Instituto Camões deteta 
o interesse de um determinado país no 
ensino da língua portuguesa e contacta 
as autoridades locais. Quando há visi-
tas de Estado internacionais também é 
abordado esse assunto. Com esta inte-
ração, pretende-se que os responsáveis, 
normalmente na área da educação, per-
cebam que têm interesse no ensino do 
português. Noutros casos, mais raros, 
são as autoridades dos países que abor-
dam o instituto, para que o português 
seja ensinado a nível curricular.

No final de 2018, Portugal partici-
pou como país convidado na Feira 
Internacional do Livro de Guada-
lajara. O Instituto Camões apoiou 
esta presença, que contou com 
mais de 40 escritores de língua 
portuguesa. Qual é o balanço final 
desta participação?

A participação portuguesa foi um su-
cesso, fazendo todo o sentido uma 
participação portuguesa integrada 
com várias entidades neste tipo de 
certames. Em Guadalajara, marcaram 
presença o Camões, a AICEP, o Minis-
tério da Cultura, o Turismo de Portugal 
e escritores lusófonos de vários países, 
não apenas portugueses. Além disso, 
o Camões realizou ações conjuntas 
com outras entidades presentes.

O Instituto Camões apoiou essencial-
mente a tradução e a edição das obras, 
tendo sido traduzidas para espanhol 
diversas obras de autores de língua 
portuguesa. Durante a feira, todas as 
obras foram vendidas, o que demons-

“Na Ásia, mais 
especificamente na 

China, o aumento da 
procura pelo ensino 

da língua portuguesa 
explodiu literalmente 

nos últimos anos.”

gola e Moçambique (dois países muito 
importantes a nível regional em Africa), 
Timor-Leste, e o espaço ibero-ameri-
cano. Nestes espaços, as parcerias são 
fundamentais, tanto com a AICEP, a cul-
tura, o turismo, a ciência e a educação, 
como com instituições do ensino supe-
rior, empresas e todo um universo que 
concorre de forma muito positiva para a 
promoção da língua e da cultura.

Para os próximos anos, apresentou 
como meta o alcance de 40 países 
onde o português integra os currí-
culos escolares. De que forma será 
esta ambiciosa meta alcançada?

Apesar de ambiciosa, penso que a 
meta dos 40 países é exequível, a pra-
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tra o sucesso da nossa participação. No 
futuro, pretendemos continuar a mar-
car presença nesta feira, embora com 
uma dimensão mais reduzida.

No presente ano, Portugal é o con-
vidado da feira do livro de Sevilha e 
em 2021 será o país convidado da 
feira de Frankfurt, na Alemanha. 
Esta participação em feiras é essen-
cial, na medida em que incremen-
ta a internacionalização da nossa 
cultura, língua e economia. Para 
tal, devem estar envolvidas várias 
entidades públicas e privadas, com 
a consciência do potencial multipli-
cador destas presenças portuguesas 
para o nosso país. Penso que está 
na altura da Administração Pública 
se dotar de uma estrutura mais per-
manente de acompanhamento da 
participação portuguesa em feiras 
do livro internacionais.

Qual é a importância da participa-
ção portuguesa nestes certames?

Estas participações são uma excelente 
oportunidade para a promoção dos 

autores e das suas obras, através de 
conferências de imprensa, sessões 
de autógrafos e interações com ou-
tros autores nacionais e estrangeiros. 
Além disso, têm a possibilidade de ver 
as suas obras traduzidas para a língua 
do país onde se realizam as feiras. Ob-
viamente que a promoção individual 
dos autores permite a promoção da 
literatura e dos valores portugueses, 
sendo uma mais-valia evidente.

Qual a importância do ensino da 
língua portuguesa além-fronteiras, 
nomeadamente para o incremento 
das exportações e da internaciona-
lização das empresas nacionais?

Está provado que a língua portu-
guesa e o conhecimento da mesma 
facilitam o contacto entre as empre-
sas e, consequentemente, a interna-
cionalização da economia nacional, 
uma vez que já se movem no espaço 
da língua portuguesa mais de 260 
milhões de pessoas. É evidente que 
comunicar na mesma língua faculta 
enormemente os negócios e que o 
aumento do número de pessoas que 

falam português ajuda na internacio-
nalização da nossa economia.

Desde há muito tempo que o nosso 
empresariado tem negócios em curso 
com inúmeros países de língua por-
tuguesa, como Moçambique, Angola 
e Brasil. Além disso, há empresas de 
países que não são de língua portu-
guesa, designadamente africanos e 
asiáticos, com interesse no domínio do 
português, para realizarem negócio 
com os países de língua portuguesa. 
Assim, verifica-se uma potencialidade 
triangular de negócios entre empresas 
portuguesas, empresas de países afri-
canos de língua portuguesa e empre-
sas de outros países. Por exemplo, na 
China há muito gente interessada em 
aprender o português, uma vez que é 
a língua de negócios em África.

Nos últimos anos, como tem sido 
a relação do Instituto Camões com 
a AICEP, e de que forma a AICEP 
tem contribuído para a interna-
cionalização da língua e da cultu-
ra portuguesa?

A nossa relação tem sido muito estrei-
ta e sólida, refletindo-se ao nível das 
sedes em Lisboa e das redes externas, 
onde muitas vezes as delegações do 
Camões e da AICEP se localizam no 
mesmo local. Assim, verifica-se uma 
colaboração permanente e entreaju-
da, por parte da AICEP, na identifi-
cação de oportunidades na área da 
língua e de empresas que possam ser 
promotoras da língua portuguesa. 
Por sua vez, o Camões, através de 
um trabalho de prospeção na área de 
cooperação, ajuda as empresas por-
tuguesas a identificarem interesse em 
determinados mercados e, posterior-
mente, a instalarem-se nos mesmos. 
Desta forma, é percetível a nossa 
excelente relação e interação com a 
AICEP, que tem sido facilitada pelo 
facto de ambos os institutos serem 
tutelados pelo Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros. 

www.instituto-camoes.pt
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Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América são os 
principais clientes externos de bens e serviços portugueses. De janeiro a outubro 

de 2018, as exportações nacionais para estes cinco países ascenderam a mais de 56 
mil milhões de euros, valor correspondente a 74,7 por cento do total das vendas de 

bens e serviços portugueses nesse período.

Espanha é, de longe, o nosso maior comprador, absorvendo 20,8 por cento do 
total, seguindo-se a França com 13,7 por cento, a Alemanha com 11 por cento, o 
Reino Unido com 9,8 por cento e, finalmente, os EUA com 5,4 por cento, sendo 

este o maior parceiro comercial de Portugal fora da União Europeia.

Os diretores da AICEP em Madrid, Paris, Berlim, Londres e Nova Iorque apresentam 
uma breve análise sobre os principais desafios que as empresas portuguesas 

poderão encontrar nestes mercados em 2019.

O ‘TOP 5’ DAS 
EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS



diálogo que mantemos com os agen-
tes económicos locais, no interesse e 
disponibilidade que demonstram em 
integrar missões inversas que permi-
tem aumentar o conhecimento da 
oferta nacional, e diariamente através 
de pedidos de empresas espanholas 
em busca de fornecedores portugue-
ses dos mais diversos setores de ati-
vidade, podemos afirmar que existem 
ainda muitas oportunidades por ex-
plorar e por aprofundar.

A imagem de Portugal tem mudado 
de forma muito positiva e com ela uma 
nova perceção do país e da oferta por-
tuguesa. A crise aproximou-nos e a pro-
cura, tanto de destinos de férias como 
de parcerias empresariais, com maior 
flexibilidade e menor risco, foram dois 
fatores importantes. A boa colaboração 
política que sempre existiu e que ficou 
recentemente evidenciada na XXX Ci-
meira Ibérica que teve lugar em novem-
bro passado, em Valladolid, também 
dá um importante contributo. Existe 
abertura e vontade de nos conhecermos 
melhor, de colaborarmos de forma con-
sistente não só no espaço ibérico, mas 
também na Europa e no mundo.

Por outro lado, os novos desafios co-
locados pela Industria 4.0 e a Agenda 

Digital são também eles geradores de 

A economia espanhola, que foi se-
veramente afetada pela recente crise 
mundial, tem revelado um surpreen-
dente dinamismo e uma admirável 
recuperação nos últimos anos, com 
taxas de crescimento do PIB superiores 
a 3 por cento (2,5 por cento estimado 
para 2018). O crescimento das expor-
tações confirmou a competitividade 
do mercado espanhol, gerando, nos 
últimos anos, inéditos saldos positivos 
na balança de transações correntes; 
o turismo deu um importante contri-
buto consolidando Espanha como o 
segundo destino mundial; e o sistema 
bancário foi saneado, recuperando-se 
já os níveis de rendimento anteriores à 
crise de 2009.

Este crescimento da economia espa-
nhola, quer por via do consumo in-
terno quer por via das exportações, 
é muito positivo para Portugal. A 
intensidade e transversalidade do 
nosso relacionamento económico e 
os níveis de complementaridade al-
cançados entre as empresas do es-
paço ibérico, que hoje integram as 
mesmas cadeias de fornecimentos de 
bens e serviços, fazem com que a boa 
performance da economia espanho-
la tenha impacto nos dois lados da 
fronteira. O valor da proposta ibéri-
ca é, por isso, cada vez mais fruto de 

ESPANHA 
O maior parceiro comercial continua a evidenciar 

oportunidades de negócio por explorar e aprofundar

Espanha é a 14ª maior economia mundial e a 5ª da União Europeia, com um PIB 
de 1.300 mil milhões de dólares, um mercado interno extremamente atrativo de 

mais de 46 milhões de consumidores, a que acrescem os 80 milhões de turistas que 
anualmente visitam o seu território. Espanha encontra-se no top 20 no comércio 
mundial de bens e serviços, é o 17º exportador mundial de bens, 11º de serviços, 

11º mercado emissor de investimento direto e o 19º recetor 
(em termos de stock, UNCTAD, 2017).

uma gestão eficiente dessa integra-
ção fazendo valer as competências e 
as vantagens de cada um.

Espanha consolida, ano após ano, o 
lugar de mais importante parceiro co-
mercial de Portugal: é o nosso primei-
ro cliente e fornecedor, representando 
um quarto das nossas vendas de bens 
ao exterior e cerca de um terço das 
nossas compras. O valor das trocas 
comerciais bilaterais de bens e servi-
ços supera hoje os 42 mil milhões de 
euros, três vezes e meia mais do que 
em 1997, há somente 20 anos.

Chegados aqui importa que nos colo-
quemos a questão: e daqui para a fren-
te? Teremos atingido um ponto de satu-
ração ou ainda existem oportunidades?
Com base no acompanhamento que 
fazemos do mercado, do permanente 

 >POR LUÍS MOURA, DIRETOR DA 
AICEP EM ESPANHA
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oportunidades. Os compradores espa-

nhóis e internacionais estão a substituir 

fornecedores longínquos por outros 

mais próximos dos grandes centros de 

consumo. Valoriza-se a flexibilidade e 

a rapidez na entrega, cada vez mais 

frequente, de produto de qualidade, 

diferenciado, por vezes quase perso-

nalizado, em séries mais curtas, com 

a garantia do “made in EU”, a preços 

competitivos. É neste contexto que a 

oferta nacional pode ter, numa multi-

plicidade de setores dos mais tradicio-

nais ou intensivos em trabalho aos de 

maior componente tecnológica, uma 

proposta de valor ganhadora.

Dito isto, identificamos oportunida-

des nos produtos agrícolas, pescas, 

matérias-primas e respetivas trans-

formações industriais. As exportações 

destes produtos nacionais para Espa-

nha têm vindo a crescer, com as em-

presas e as associações a apostarem 

em presenças mais “musculadas” nas 

feiras Alimentaria, Madrid Gourmet e 

Fruit Attraction.

de março), o evento de referência que 
congrega cerca de 50.000 players en-
tre profissionais, compradores e consu-
midores e onde Portugal obteve o 1º 
prémio do público para o melhor es-
paço, na edição de 2017. Estão ainda 
previstas presenças nas feiras Habitat 
em Valencia e Intergift em Madrid.

Nos bens de equipamento deverá 
manter-se o enfoque na promoção 
da qualidade e flexibilidade da oferta 
nacional e da capacidade de diferen-
ciação em produtos que podem ir dos 
moldes aos componentes de automó-
veis, que registam níveis de integração 
muito elevados e cujas exportações 
para Espanha superam já mil milhões 
de euros/ano. Estes são os argumentos 

Também na Moda, em especial no ves-
tuário, constata-se um crescente inte-
resse pelo produto nacional. Para além 
das grandes cadeias que valem já cerca 
de 80 por cento do mercado e onde 
o “private label” português dá cartas, 
temos as cadeias de média dimensão 
e multimarcas com grande penetração 
sobretudo nas províncias, assim como 
cadeias de marcas especializadas (roupa 
de criança, bebé, desporto, cerimónia e 
os acessórios) no segmento médio-alto. 
Destacam-se presenças em feiras como 
a MOMAD e FIMI e missões inversas 
com compradores e imprensa organiza-
das pela AICEP ao Modtíssimo e Guima-
rães Home Fashion Week. A AICEP em 
Madrid alimenta e dinamiza a visibilida-
de de um portal específico que convi-
damos todos os interessados a integrar.

Na fileira Casa, a combinação de tra-
dição com inovação que caracteriza a 
qualidade da oferta lusa, é muito apre-
ciada pelos profissionais e consumido-
res espanhóis. A AICEP vai promover, 
pelo 4º ano consecutivo, uma presen-
ça na Casa Decor (de 24 janeiro a 10 

EXPORTADORES 
PARA ESPANHA

5.874
empresas

2017

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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que levam empresas e associações a 
estarem presentes na MetalMadrid e 
na Subcontratacion em Bilbao.

Importa ainda destacar: 
•  o setor aeronáutico e a colaboração 

institucionalizada existente entre 
empresas portuguesas e espanho-
las, aprofundada regularmente em 
encontros sectoriais ao abrigo do 
projeto transfronteiriço AERIS; 

•  a fileira da Saúde, sobretudo através 
da presença na feira mundial CPhI 
em Madrid; 

•  e a fileira da inovação e tecnolo-
gias de informação, a marcar pre-
sença no incontornável Mobile 
World Congress, e nos 4YFN, South 
Summit e Start-up Olé (startups) e 

Smartcity Expo. 

permite uma abordagem gradual e 

faseada por vezes valorizada por em-

presas de menor dimensão. 

Para o ajudar em todo este proces-

so, a AICEP conta em Madrid e Bar-

celona com uma equipa experiente e 

conhecedora que está ao seu dispor. 

Para além de apoiar as iniciativas pro-

mocionais das empresas e das asso-

ciações no mercado (sobretudo em 

feiras) e em Portugal (nomeadamen-

te com missões inversas de compra-

dores), temos um plano promocional 

e de capacitação empresarial feito a 

pensar em si. Contacte-nos através 

do seu gestor de cliente na AICEP!  

aicep.madrid@portugalglobal.pt

Por todas estas razões estamos 
convictos que o mercado espanhol 
continuará a ser importante para 
as empresas portuguesas. Para que 
seja possível potenciar ao máximo 
as oportunidades que gera, estando 
próximo geográfica e culturalmente 
e proporcionando uma escala dife-
rente à produção nacional, impor-
ta que as nossas empresas estejam 
cientes que é fundamental uma es-
tratégia de abordagem bem definida 
e diferenciadora, adequada às carac-
terísticas de um mercado maduro, 
extremamente competitivo e exigen-
te. Um mercado heterogéneo e com 
idiossincrasias emergentes das suas 
17 Comunidades Autónomas que 
pode igualmente ser visto como uma 
vantagem já que, estando próximo, 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM ESPANHA

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

Exportações 13.660,0 13.971,7 15.199,6 16.214,4 17.614,9 6,6 16.242,7 17.200,5 5,9

Importações 19.968,0 21.346,9 22.134,2 22.638,8 24.666,7 5,5 22.587,4 24.302,4 7,6

Saldo -6.308,0 -7.375,2 -6.934,5 -6.424,4 -7.051,9 -- -6.344,8 -7.101,9 --

Coef. Cob. 68,4 65,5 68,7 71,6 71,4 -- 71,9 70,8 --

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (BENS) EM 2017

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS EM 2017

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal

Outros serviços fornecidos 
por empresas

14,8%

Veículos e outro 
material de transporte

11,5%
do total

Metais 
comuns

10,7%

Agrícolas

10,9%

Vestuário

9,7%

Plásticos 
e borracha

9,1%

Transportes

22,1%

Viagens 
e Turismo

50,6%

Máquinas 
e aparelhos

8,3%
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FRANÇA
A evolução, os desafios e as oportunidades num mercado 

incontornável e de grande proximidade com Portugal

A economia francesa deverá crescer cerca de 1,5 por cento ao ano no período de 
2018-2021, o que irá permitir uma redução da taxa de desemprego nesse intervalo 

temporal, e o aumento do poder de compra dos franceses deverá crescer, de 
forma continuada, até 2021, atingindo um valor superior em 7 por cento ao valor 
registado em 2017 e continuando a revelar uma tendência mais favorável que o 

conjunto dos países da Zona Euro (no período de 2007 a 2017, o poder de compra 
por habitante nos países da Zona Euro cresceu 0,6 por cento, enquanto em França 

alcançou uma taxa de crescimento de 3 por cento). 

De acordo com o Banco de França, o 

défice orçamental foi reduzido para 

2,6 por cento do PIB em 2018 e es-

pera-se nova redução em 2019 para 2 

por cento. Por sua vez, as exportações 

e o investimento, fatores essenciais 

para um crescimento económico sus-

tentado, aumentaram 3,1 por cento 

e 3,2 por cento, respetivamente, em 

2018 face a 2017, prevendo-se que a 

procura interna continue a revelar-se 

bastante robusta.

Para o primeiro semestre de 2019, o 

governo francês pretende continuar 

a implementar um conjunto de re-

formas económicas, após um perío-

do de maior instabilidade decorrente 

das manifestações recentes dos “gi-

lets jaunes” (“coletes amarelos”), nas 

áreas da fiscalidade, função pública, 
funcionamento das instituições, regi-
mes de apoio à aposentação e ao de-
semprego e transição ecológica. 

A competitividade internacional e a 
atratividade de França como destino 
de investimento estrangeiro conti-
nuam a evoluir muito favoravelmente 
(as empresas francesas controladas 
por capitais estrangeiros empregam 
1,8 milhões de trabalhadores e repre-
sentam 22 por cento das despesas to-
tais do país em I&D, segundo o jornal 
Les Echos) e, de acordo com vários 
indicadores, não têm sido penaliza-
das pela instabilidade política e social 
decorrente das ações protagonizadas 
pelos “gilets jaunes”. 

Num estudo efetuado, no início de ja-
neiro, pela consultora Kantar, a pedido 
do Business France (entidade francesa 
congénere da AICEP), junto de 500 
investidores estrangeiros, oriundos de 
cinco países, estes consideram que a 
França é o país mais atrativo para o 
investimento estrangeiro na Europa, 
depois da Alemanha, e revela que 87 
por cento dos entrevistados têm uma 
posição muito positiva sobre a França, 
existindo também a perceção de que, 
até à data, as intenções de investi-

mento não foram condicionadas pelo 
fenómeno dos “gilets jaunes”. 

A captação de investimento estrangei-
ro continua a ser uma prioridade do 
Presidente Macron, estando prevista 
a realização, em finais de janeiro, de 
uma nova reunião com grandes in-
vestidores internacionais (depois de 
no ano passado ter sido muito pro-
movido o slogan “France is Back”, 
para o encontro deste ano o slogan 
será “Choose France”) a ter lugar no 
Palácio de Versailles e aproveitando a 
passagem destes por França a cami-
nho do Fórum Económico Mundial de 
Davos (Suíça).  

Relações comerciais 
Portugal-França 
A França é um mercado incontornável 
para a economia e para as empresas 
portuguesas. No período de janeiro a 
outubro de 2018, este mercado foi o 
2º cliente e o 3º fornecedor de bens 
e serviços portugueses, com uma 
quota de 13,7 por cento nas nossas 
exportações e 8,0 por cento das im-
portações. As exportações nacionais 
de bens e serviços, por sinal bastan-
te diversificadas, cresceram 8,7 por 

>POR RUI PAULO ALMAS, 
DIRETOR DA AICEP EM FRANÇA
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existem ainda muitas oportunidades de 
negócios por explorar e um grande po-
tencial de crescimento das exportações.

Investimento 
Portugal-França 
A atratividade de Portugal como des-
tino de investimento para empresas 
francesas é bastante grande e tem 
levado um número muito alargado 
de empresas francesas a analisarem 
as condições de investimento em Por-
tugal e a concretizarem operações de 
investimento, seja através de investi-
mentos de raiz (“greenfield”), seja 
através de aquisições de participações 
em empresas portuguesas. 

Segundo o INE, em 2017 existiam em 
Portugal 6.455 filiais de empresas es-
trangeiras e cerca de 80 por cento des-
tas eram controladas por empresas se-
diadas em Estados-membros da União 
Europeia. O país com maior número 
de filiais estrangeiras em Portugal é 
Espanha (23,4 por cento do total), se-
guida de França (18,0 por cento) e dos 
EUA (9,2 por cento), mas, ao nível do 
valor acrescentado bruto (VAB), o país 
mais relevante é a França, com cerca 

“A França é um 
mercado de grande 

dimensão (67 milhões 
de consumidores), 
aberto, dinâmico, 

exigente, competitivo 
e promissor e com 

muitas oportunidades 
de negócios para 

praticamente todos 
os setores da oferta 
portuguesa de bens 

e serviços.”

cento e alcançaram 10.284 milhões 
de euros, enquanto as importações 
totalizaram 5.759 milhões de euros, 
o que representou um crescimento de 
7,6 por cento, face ao período homó-
logo do ano anterior. Neste intervalo 
temporal, o saldo da balança comer-
cial de bens e serviços continuou a ser 
favorável a Portugal, com um valor de 
4.526 milhões de euros (nos últimos 
anos, França e Reino Unido têm alter-
nado como os países com saldos mais 
favoráveis a Portugal ao nível da ba-
lança comercial).

Em 2017, 4.799 operadores económi-
cos portugueses exportaram bens para 
o mercado francês (4.161 em 2013), 
que é o 3º mercado com maior núme-
ro de exportadores, depois de Espanha 
(5.874) e de Angola (5.838).

Conforme se pode constatar da análi-
se das exportações (comportamento, 
características e tipo de bens e serviços 
exportados) e do número e perfil dos 
exportadores (crescimento sustentado 
do número de exportadores nos últi-
mos anos e diversidade dos mesmos), 
constata-se que apesar de a França 
constituir um mercado “maduro” e 
tradicional para a oferta portuguesa, 

de 5 mil milhões de euros e um peso 
de 25,1 por cento do total, seguida da 
Espanha (15,1 por cento) e da Alema-
nha (14,3 por cento).

A Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Francesa refere que as filiais das 
empresas francesas em Portugal (37 
das 40 empresas francesas cotadas no 
CAC40- Bolsa de Paris estão instala-
das em Portugal) geram um volume 
de negócios anual de 14,3 mil milhões 
de euros e asseguram perto de 62 mil 
postos de trabalho diretos. 
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(Maison & Objet, Première Vision, Glo-
bal Industrie, Sial, Batimat, Vinexpo, 
Salão Le Bourget, entre outras) onde 
participaram, em 2018, mais de 750 
empresas portuguesas. 

França e Portugal estão a passar uma 
“fase de redescoberta mútua”, a to-
dos os níveis, a que também não será 
alheio a dinâmica dos fluxos turísticos 
de França para Portugal. Em 2018, mais 
de três milhões de turistas franceses vi-
sitaram Portugal a atualmente existem 
mais de 500 ligações aéreas diretas de 
França para Portugal com origem em 
mais de 20 aeroportos franceses.

Este é um excelente momento para 
que as empresas portuguesas e fran-
cesas iniciem ou reforcem o seu rela-
cionamento e a delegação da AICEP 
em França, em articulação com os seus 
serviços em Portugal, está à sua dispo-
sição para tornarmos esta relação eco-
nómica e empresarial de Portugal com 

França mais densa e mais complexa! 

aicep.paris@portugalglobal.pt

Nesta área, e aproveitando a atual 
conjuntura de grande notoriedade de 
Portugal em França (também) enquan-
to destino de investimento estrangeiro, 
a AICEP reforçou as suas ações de an-
gariação neste mercado e deu também 
particular atenção às iniciativas de after-
care, quer em Portugal, quer em Fran-
ça. Neste último país, e com o apoio e 
envolvimento direto do embaixador de 
Portugal em França, a AICEP lançou o 
projeto RIFEP (Roteiro do Investimento 
Francês em Portugal), uma iniciativa 
que pretende abordar os principais in-
vestidores franceses em Portugal, ao 
nível do seu topo estratégico, com o 
objetivo de conhecer, com profundida-
de, as atividades que desenvolvem, rea-
lizar um update do quadro macroeco-
nómico das condições de investimento 
no país e de disponibilizar apoio para 
quaisquer dificuldades que encontrem 
na sua atividade em Portugal.

Em relação ao investimento português 
em França (350 empresas com investi-
mentos diretos neste país que empre-
gam mais de 2.400 pessoas, segundo 
dados da Business France/Observató-
rio Europa), constata-se, nestes últi-
mos anos, uma renovada aposta em 
França, quer na concretização de pro-
jetos de investimento industrial, quer 
de projetos de natureza comercial 
com o objetivo de alargar os canais de 
distribuição e de reforçar a presença 
empresarial no mercado.

Por seu lado, as empresas ligadas à 
comunidade portuguesa e de luso-
descendentes em França têm um peso 
crescente na economia local (mais de 
50.000 empresas, segundo dados 
da Câmara de Comércio e Indústria 
Franco-Portuguesa) e um papel mui-
to importante na sustentabilidade das 
relações económicas entre Portugal 
e a França, assistindo-se ultimamente 
ao aparecimento de novos atores e de 
novas empresas, ligados a setores não 
tradicionais e com grande interesse em 
reforçarem a sua ligação com Portugal. 
Também o aumento significativo da 
comunidade francesa em Portugal, um 
fenómeno recente, está a contribuir 
para um maior conhecimento mútuo 
entre pessoas, empresas e instituições 
e também para o reforço e densifica-
ção das relações económicas bilaterais.

Oportunidades 
A França é um mercado de grande di-
mensão (67 milhões de consumidores), 
aberto, dinâmico, exigente, competiti-
vo e promissor e com muitas oportuni-
dades de negócios para praticamente 
todos os setores da oferta portuguesa 
de bens e serviços. Também constitui 
uma plataforma para outros mercados 
externos, devido às ligações internacio-
nais das empresas francesas e ao fac-
to de se realizarem regularmente em 
França um conjunto de feiras especiali-
zadas de dimensão e impacto mundiais 

EXPORTADORES 
PARA FRANÇA

4.799
empresas

2017

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM FRANÇA

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

Exportações 8.379,5 8.709,6 9.391,6 10.255,0 11.297,0 7,8 10.461,3 11.199,2 7,1

Importações 4.723,0 5.297,4 5.645,9 5.967,6 6.446,7 8,1 5.940,1 6.377,3 7,4

Saldo 3.656,5 3.412,2 3.745,7 4.287,4 4.850,3 -- 4.521,2 4.821,9 --

Coef. Cob. 177,4 164,4 166,3 171,8 175,2 -- 176,1 175,6 --

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (BENS) EM 2017

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS EM 2017

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal
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ALEMANHA
Em busca de um “piloto automático”

Há quem se refira à recém-eleita secretária-geral da CDU, Annegret 
Kramp-Karrembauer, como Merkel 2.0, mas pondo de lado as semelhanças no perfil 

político,  a estabilidade que caracterizou os sucessivos governos Merkel poderá 
estar próximo do fim. Os sinais de abrandamento são visíveis a nível global e o 

cenário central de crescimento económico para a Alemanha1 aponta agora para 
um crescimento de 1,2 por cento em 2019, em clara desaceleração sobre a taxa de 
2,5 por cento prevista para 2018. Um cenário de “hard-Brexit” e/ou uma possível 

crise em Wall Street são cenários equacionáveis, e ambos no sentido de forçar uma 
desaceleração ainda mais brusca, com repercussão direta sobre toda a Europa.

O barómetro do sentimento económi-
co na Alemanha, medido pelo índice 
IFO, é sugestivo. O índice de confiança 
nos Serviços, que melhor espelha o an-
damento da economia doméstica, per-
dura em níveis máximos, ao passo que 
o índice IFO na Indústria regista uma 
clara inflexão, traduzindo os receios 
que pairam sobre a economia mundial 
e as ameaças sobre o comércio inter-
nacional. É justamente na indústria e 
em particular no setor automóvel que 
a economia alemã revela a sua pega-
da global, pelo que não devem ser 
ignorados quer os retrocessos prote-

cionistas, quer o progresso em forma 
de inovação disruptiva, com reflexo na 
procura. A economia de partilha é já 
uma realidade nas principais cidades 
alemãs, significando, a prazo, um me-
nor número de veículos vendidos. O 
avanço da propulsão elétrica represen-
ta o phase-out dos motores de com-
bustão, e o avanço de veículos com 
menor número de componentes e ne-
cessidades de manutenção. Mas tam-
bém na frente doméstica os millennials 
manifestam um comportamento me-
nos assente na posse de bens e mais 
voltado para a fruição de serviços.

>POR MIGUEL FERREIRA CRESPO, 
DIRETOR DA AICEP NA
ALEMANHA

SENTIMENTO ECONÓMICO NA ALEMANHA (Índice IFO)

Fonte: IFO - Institute for Economic Research

1 Commerzbank, Nov 2018
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Da divergência entre estes dois in-
dicadores retiramos duas ilações. 
Um quadro mais favorável sobre o 
mercado doméstico alemão, e onde 
registamos um à-vontade crescente 
das nossas empresas. Vemo-las cada 
vez mais capazes de “falar alemão” e 
corresponder em qualidade e serviço 
às exigências do consumidor, nomea-
damente em bens de consumo. Já vai 
sendo tempo de a presença habitual 
das empresas portuguesas nas feiras 
internacionais realizadas na Alema-
nha se traduzir também em contra-
tos com o mercado. Beneficiando de 
uma Alemanha cada vez mais global, 
temos de apostar na diferenciação 
face a concorrentes logística e cul-
turalmente mais próximos, como é o 
caso dos países de Leste. Nunca po-
demos esquecer que a Polónia, país 
que faz fronteira com a Alemanha, 
regista o maior milagre económico 
de entre os países do antigo Bloco de 
Leste e tem vantagens diretas de pro-
ximidade e cultura. 

A imagem de Portugal evoluiu em 
sofisticação e fiabilidade, contribuin-
do aliás para um incremento no in-
vestimento alemão na indústria e em 
TIC. Temos de aproveitar esse bom 
momento, apoiando as empresas 

que se instalaram em Portugal, para 
provê-las de cadeias de fornecedores 
mais extensas e atrair empresas de 
setores conexos. Do automóvel para 
a aeronáutica e ferrovia, das TIC ge-
neralistas para nichos de ponta, por 
exemplo. Também porque é justa-
mente em torno da fileira automóvel, 
onde muito do investimento alemão 
se concentra, de onde vem uma nota 
de alerta e convém estar preparado 
para o abrandamento.

Setores de aposta? A estratégia fa-
zem-na as nossas empresas e vemo-
-las melhor preparadas para encon-
trarem o seu espaço em setores de 
crescimento sustentado. Depois do 
esforço simultâneo de internaciona-
lização e recapitalização que marcou 
os últimos anos, com impacto dura-
douro na competitividade das nossas 
empresas, surge pela mão da trans-
formação digital a possibilidade da 
mudança de paradigma. As empre-
sas portuguesas que souberem ade-
rir à chamada “revolução industrial 
4.0” podem aspirar a um patamar de 
igualdade com parceiros alemães.

Certamente que surgirão oportuni-
dades em torno da mobilidade e eco-
nomia da partilha, no renascimento 

da bicicleta enquanto transporte de 
massas e estilo de vida, na aposta 
pública no transporte ferroviário por 
toda a Europa, e ainda no setor ae-
ronáutico e espacial. As empresas 
portuguesas, reunidas em cluster, 
posicionam-se cada vez mais como 
fornecedores de referência, tanto em 
hardware como em desenvolvimento 
tecnológico – brainware. 

No cluster da saúde, nomeadamente 
em dispositivos médicos, consumíveis 
e TIC, mas também no diagnóstico em 
telemedicina, Portugal tem soluções 
inovadoras e testadas com sucesso 
para vingarem internacionalmente. 
Outros domínios de oportunidade se-
rão por um lado o Turismo de Saúde, 
com uma rede de hospitais privados a 
aliar qualidade clínica a qualidade ho-
teleira, e também na área dos ensaios 
clínicos de novos fármacos. 

Nos bens de consumo, a grande opor-
tunidade resulta da abertura do canal 
online, que cresce em substituição do 
comércio de rua. Marcas portugue-
sas, assentes na qualidade, podem 
apostar na entrada direta em plata-
formas de comércio electrónico, com 
o marketing orientado para o online, 
visando o consumidor alemão.
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Na casa e decoração, cujo ciclo de 
expansão encadeia com o ciclo imo-
biliário, a oferta portuguesa tem bom 
espaço de progressão.
 
Naturalmente que existem oportuni-
dades nos setores mais tradicionais 
da nossa oferta, nomeadamente no 
agroalimentar. Mas aí é sempre bom 
de salientar o conservadorismo dos 
consumidores, fiéis aos hábitos e for-
necedores tradicionais e sensíveis ao 
fator preço, em que o custo logísti-
co nos deixa em desvantagem. O ti-
ming é apropriado para os vinhos e 
produtos em que a notoriedade de 
origem é relevante, tirando partido 
de Portugal estar a conquistar o cora-

ção dos alemães. Existe também uma 
oportunidade em torno dos produtos 
de alta qualidade com certificação 
biológica. A iniciativa coletiva da Por-
tugalfresh é exemplo de uma estra-
tégia duradoura, bem implementa-
da e com resultados. Mas seríamos 
injustos se descurássemos a aposta 
de longa data dos vinhos portugue-
ses na Prowein, entretanto elevada à 
primeira posição entre as feiras inter-
nacionais de vinho, e onde Vinipor-
tugal, IVDP e demais associações re-
gionais asseguram uma presença de 
primeiro plano.

Não restem dúvidas de que compen-
sa ter uma estratégia voltada para o 

bloco cultural de elevado poder de 

compra constituído pela Alemanha, 

Suíça e Áustria. A AICEP manifesta, 

a partir de Berlim, o compromisso 

de apoiar as nossas empresas nesse 

desígnio. Viel Erfolg im deutschspra-

chigen Raum.  

aicep.berlin@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A ALEMANHA

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

Exportações 7 352,8 7 630,6 8 101,7 8 252,9 9 058,1 5,4 8 459,3 8 994,8 6,3

Importações 7 024,9 7 876,8 8 486,2 9 062,4 10 482,1 10,6 9 653,6 10 336,0 7,1

Saldo 327,9 -246,2 -384,5 -809,5 -1 424,0 -- -1 194,4 -1 341,2 --

Coef. Cob. 104,7 96,9 95,5 91,1 86,4 -- 87,6 87,0 --

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (BENS) EM 2017

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS EM 2017

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal
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EXPORTADORES 
PARA A ALEMANHA

3.275
empresas

2017

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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A taxa de crescimento económico no 
Reino Unido tem vindo a desacelerar, 
e em particular no período de agos-
to a outubro de 2018 (últimos dados 
divulgados) o PIB cresceu apenas 0,4 
por cento, com uma projeção de cerca 
de 1,5 por cento para o ano comple-
to. A produção industrial recuou 0,9 
por cento, o pior desempenho desde 
março de 2016, o setor dos serviços 
cresceu 0,2 por cento e o setor da 
construção recuou 0,2 por cento.

Entretanto a taxa de desemprego 
no Reino Unido desceu para valores 
historicamente baixos aproximando-
-se de uma taxa abaixo dos 4,0 por 
cento, constituindo este o valor mais 
baixo em mais de quatro décadas, ou 
seja, desde meados dos anos de 1970.

Comércio bilateral
Os dados do INE, relativos ao comércio 

externo em 2018 (janeiro a novembro), 

permitem concluir que se confirma uma 

tendência de consolidação, ao longo 

dos últimos anos, no relacionamento co-

mercial entre Portugal e o Reino Unido. 

O substancial crescimento das exporta-

ções portuguesas de bens dos últimos 

anos, quando comparado com o cresci-

mento das exportações do Reino Uni-

do para Portugal, permite verificar um 

progressivo aumento do coeficiente de 

cobertura, de 197 por cento no mesmo 

período em 2018. No entanto, as ex-

portações começam a refletir as incer-

tezas do BREXIT e registaram um ligeiro 

decréscimo de 1,2 por cento (ainda as-

sim, não tão substantivo como o nível 

de queda das exportações de outros 

países europeus para o Reino Unido).
Se incluirmos os Serviços, as exporta-
ções cresceram 7,6 por cento no mes-
mo período, refletindo uma tendência 
positiva de crescimento sustentável 
que é o aumento das receitas no tu-
rismo apesar de o número de turistas 
ingleses no nosso país estar a diminuir.
A posição (stock) de Investimento Dire-

to entre Portugal e o Reino Unido, em 

termos de princípio direcional tem vin-

do a aumentar, tendo registado uma 

subida média de 13,3 por cento entre 

2013 e 2017, registando um valor acu-

mulado de 9,8 mil milhões de euros em 

2017, tendo atingido o valor recorde 

de 10,4 mil milhões de euros em 2018 

(dados de janeiro a novembro).

Ainda em 2018, registou-se pela pri-

meira vez desde que o IDE é medido 

desta maneira direcional, que o Reino 

Unido se transformou no principal in-

vestidor em Portugal. De referir que 

REINO UNIDO
O maior saldo da balança comercial de Portugal

e o desafio do BREXIT

O mercado do Reino Unido voltou, em 2018, a apresentar o maior saldo 
superavitário da balança comercial global de bens e serviços de Portugal, no valor 
de 4,6 mil milhões de euros (dados de janeiro a novembro). O futuro passa pelo 
desafio em entender como tirar partido do BREXIT e as oportunidades que uma 
economia estagnada mas criativa pode trazer às empresas portuguesas. De igual 
modo, defender as quotas de mercado que Portugal já detém, poderá constituir 

um bom objetivo estratégico, enquanto não se deslumbra um quadro claro sobre o 
modelo de saída do Reino Unido da União Europeia.

>POR RUI BOAVISTA MARQUES, 
DIRETOR DA AICEP NO REINO 
UNIDO

“Sem um período de 
transição [do Brexit], os 
operadores económicos 

podem ter de contar 
com o caos nos portos e 
disrupção das chamadas 
‘supply chains’: fábricas 
podem ter que fechar 

e as prateleiras dos 
supermercados podem 

vir a ficar vazias.”
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para além do aumento quantitativo, 
a delegação da AICEP em Londres 
mapeou perto de 70 ações de inves-
timento, desde o Referendo do BRE-
XIT até ao final de 2018, envolvendo 
fusões e aquisições, investimentos de 
greenfield ou expansões, sendo que a 
área de maior incidência tem sido a de 
tecnologia e de centros de desenvolvi-
mento de software.

O dia do BREXIT, 
29 de março de 2019
No que diz respeito ao BREXIT a moe-
da de troca continua a ser a incerte-
za: uma semana pode fazer alterar 
definitivamente o cenário mais pro-
vável. Não existe outro fator que seja 
mais crítico, agora, que a questão de 
o Reino Unido sair da União Europeia 
com Acordo ou sem Acordo. Sem um 
período de transição, os operadores 
económicos podem ter de contar com 
o caos nos portos e disrupção das cha-
madas “supply chains”: fábricas po-
dem ter que fechar e as prateleiras dos 
supermercados podem vir a ficar va-
zias. Num não-Acordo, o cenário mais 
favorável seria voltar a ter comércio 
bilateral em termos definidos pela Or-
ganização Mundial do Comércio e não 
por acordos específicos, mas veremos 
como evoluem as posições negociais. 

A AICEP organizou em 2018 cinco se-
minários de sensibilização das empre-
sas portuguesas sobre as consequên-
cias do BREXIT, num contexto de “pre-

paredness”: três seminários setoriais 
(em Leiria sobre o setor Agroalimentar, 
no Porto sobre o setor da Moda e em 
Aveiro sobre o setor automóvel) e dois 
seminários multissetoriais (Porto e Lis-
boa). Este verdadeiro roadshow pelo 
país, efetuado em parceria com as 
associações empresariais setoriais, vai 
continuar em 2019. Por outro lado, 
a AICEP Londres lançou um inquérito 
dirigido às sucursais das empresas por-
tuguesas no Reino Unido, para melhor 
auscultar e responder às preocupações 
dos empresários. 

Estas ações foram organizadas em 
complemento ao Plano de Ações para 
o Reino Unido no contexto do BREXIT 
que incluiu, de entre outras:
•  organização do 1º Portugal-U.K. Eco-

nomic Forum, em abril, na nova sede 
da Bloomberg Europa, em Londres, 
evento que contou com a participa-
ção do primeiro-ministro, do minis-
tro da Economia e do secretário de 
Estado da Internacionalização, e no 
qual seis CEO de empresas inglesas 
apresentaram o seu depoimento 
muito positivo de investimentos re-
centes em Portugal a perto de 200 
participantes executivos e potenciais 
investidores.

•  lançamento da nova série de even-
tos “Portugal Talks @ the Embassy”, 
através dos quais tem sido possível 
realizar eventos de alto nível, cha-
mando à atenção para o ambiente 
favorável para negócios e para in-
vestimento em Portugal (por exem-

plo, o primeiro evento foi o de uma 
conversa entre o editor-chefe da re-
putada revista de tecnologia Wired, 
Greg Williams, com o fundador da 
Farfetch, José Neves).

•   apoio à realização de uma ação coor-
denada na Semana do Design de 
Londres, na qual em três feiras dife-
rentes e complementares – Decorex, 
100% Design e London Design Fair 

•   participarem mais de 70 empresas 
de mobiliário, design, cerâmica de-
corativa e iluminação, e que incluiu, 
na ultima feira, um stand da marca 
“Associative Design”. 

Em 2019, iremos proceder a um refor-
ço das atividades de promoção, que 
incluirá não só novas ações de capta-
ção de investimento britânico, como 
suplementos de depoimentos em re-
vistas da especialidade, como novas 
ações de reposicionamento de Por-
tugal como produtor de conteúdos e 
produtos líderes em termos de design 
e tecnologia.

Entretanto, um inquérito que o INE 
conduziu junto das empresas exporta-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O REINO UNIDO

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

Exportações 5.614,7 6.286,0 7.174,6 7.521,0 8.073,8 9,6 7 572,6 8 078,1 6,7

Importações 2.962,2 3.207,2 3.443,6 3.361,9 3.398,6 3,6 3 129,8 3 159,7 1,0

Saldo 2.652,5 3.078,8 3.730,9 4.159,1 4.675,2 -- 4 442,8 4 918,4 --

Coef. Cob. 189,5 196,0 208,3 223,7 237,6 -- 241,9 255,7 --

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

EXPORTADORES 
PARA O REINO UNIDO

2.883
empresas

2017

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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doras, e que foi publicado em janeiro 

de 2018, concluiu que 46 prepared-

ness das empresas esperam um efeito 

nulo nas suas exportações, decorrente 

do BREXIT. As empresas que preveem 

um efeito negativo (17 por cento) 

foram, em 2017, responsáveis por 

35 por cento das exportações para o 

Reino Unido. Entre as empresas com 

um grau de dependência elevado re-

lativamente ao mercado (em que mais 

de 50 por cento das suas exportações 

se dedicam a este mercado), há uma 

proporção mais elevada que considera 

que o BREXIT terá um impacto negati-

vo nas suas exportações (36 por cen-

to), enquanto 21 por cento considera 

que o efeito será nulo e apenas 3 por 

cento esperam um efeito positivo. As 

restantes empresas (40 por cento) não 

sabem qual será o impacto do BREXIT 
sobre as suas exportações de bens.
 
Em conclusão: existem desafios e in-
certezas associadas ao BREXIT e a ou-
tros fatores internacionais, mas nada 
nos deve fazer demover de apostar 
no Reino Unido, um mercado exigente 
mas de referência global. 

aicep.london@portugalglobal.pt

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (BENS) EM 2017

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS EM 2017

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal

Outros serviços fornecidos 
por empresas

10,1%

Veículos e outro 
material de transporte

16,2%

Plásticos 
e borracha

6,1%

Transportes

21,8%

Viagens 
e Turismo

57,7%

Máquinas 
e aparelhos

22,0%

Alimentares

6,4%

Metais 
comuns

8,0%

Vestuário

7,7%
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Um sólido parceiro de Portugal

A maior economia do mundo é o quinto maior parceiro comercial de Portugal, 
num relacionamento que importa reforçar, potenciando a presença portuguesa

no mercado norte-americano.

Os Estados Unidos são por PIB real a 

maior economia mundial. No 3º tri-

mestre de 2018, o PIB atingiu os 20,66 

biliões de dólares, o que corresponde 

a 20 por cento da produção mundial e 

a um aumento de 3,5 por cento face a 

idêntico período anterior. Considera-

da pelo Banco Mundial como a 6ª me-
lhor economia para “fazer negócios”, 
os EUA registaram também, em 2018, 
o 6º maior PIB per capita, segundo o 
FMI - Fundo Monetário Internacional.

A economia norte-americana está as-
sente maioritariamente nos serviços, 
contribuindo este setor com cerca de 
80 por cento para o PIB. O setor dos 
serviços é altamente desenvolvido e 
tecnologicamente avançado, desta-
cando-se as empresas dos subsectores 
da tecnologia, serviços financeiros, 
saúde e retalho. 

Por seu lado, o setor industrial repre-
senta 16 por cento do PIB, sendo os 
Estados Unidos o segundo maior fa-
bricante mundial e líder nas indústrias 
de alto valor acrescentado como o 

automóvel, aeroespacial, maquinaria, 
telecomunicações e químicos.

A agricultura representa menos de 2,0 
por cento do PIB americano, no entan-
to, a existência de terrenos agrícolas 
de grandes dimensões, de tecnologia 
agrícola de ponta e de relevantes sub-
sídios governamentais permitem ao 
país afirmar-se como o maior exporta-
dor de produtos agrícolas no mundo.

De acordo com as ultimas previsões do 
FOMC (Federal Open Market Commit-
te) a taxa de crescimento do PIB de-
verá abrandar ligeiramente em 2019, 
para 2,3 por cento, devido a aumen-
tos da despesa pública e do consumo 
privado num mercado de trabalho de 
elevada estabilidade. Prevê-se que o 
abrandamento do crescimento seja 

>POR MANUEL COUTO 
MIRANDA, DIRETOR DA AICEP 
EM NOVA IORQUE
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também motivado pelos aumentos 

nas taxas juro de curto e médio prazo, 

já anunciados pela Reserva Federal, 

devido a uma desaceleração da eco-

nomia global e a uma diminuição de 

incentivos provocada pelos cortes nos 

impostos em 2017. O grande fator 

de incerteza para 2019 será, porém, 

o resultado final da guerra comercial 

entre EUA-China.

A União Europeia e os Estados Unidos 

mantêm uma forte relação comercial 

e a 25 de junho de 2018 chegaram 

a acordo relativamente ao futuro do 

comércio bilateral, emitindo uma De-

claração Conjunta na qual se compro-

metem a eliminar as tarifas aduanei-

ras, barreiras não tarifárias e subsídios 

para os produtos industriais (não 

automóveis), bem como aumentar o 
comércio de serviços, químicos, medi-
camentos, dispositivos médicos e soja.

Apostar em novos 
setores potenciando 
a presença portuguesa 
no mercado
Os Estados Unidos foram, em 2018, o 
maior parceiro comercial de Portugal 
fora da União Europeia de bens e ser-
viços (5º no ranking global), represen-
tando as exportações de Portugal para 
o mercado norte-americano mais de 5 
por cento do total das exportações de 
bens e serviços portugueses. Um mer-

cado importante cujo relacionamento 

económico importar reforçar, apro-

veitando as vastas oportunidades de 

negócio que aí se colocam às nossas 

empresas, nomeadamente através da 

aposta em novos setores de atividade.

No plano estratégico do US Depart-

ment of Commerce para o período 

2018-2022 destacam-se o objetivo 

estratégico no setor da aquacultura, 

que prevê aumentos nos incentivos 

diretos ao investimento; o objetivo 

que pretende acelerar a moderniza-

ção do sector IT, nomeadamente na 

Cibersegurança, Cloud Computing e 

Inteligência Artificial; e o objetivo de 

expansão da atividade espacial comer-

cial. Compreender o posicionamento 

estratégico norte-americano abre 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM OS EUA

Mas identificar oportunidades num 

mercado requer pesquisa e timings 

adequados, sendo o cruzamento de 

dados uma das melhores ferramentas 

neste domínio. Os empresários por-

tugueses devem, em primeiro lugar, 

tentar perceber quais os serviços ou 

produtos (e volumes) que pretendem 

exportar e para que destinos, ter os 

contactos certos e conhecer os regu-

lamentos aplicáveis à importação por 

parte dos Estados Unidos. 

Os setores tradicionais da economia 

portuguesa como a cortiça, têxteis, 

pneumáticos, vestuário e calçado 

continuam a apresentar oportunida-

des para as empresas portuguesas 

devido à crescente procura americana 

por fabricantes de qualidade. Neste 

domínio, é de realçar o crescimento 

estável do setor dos vinhos portugue-

ses no mercado norte-americano, que 

fechou período de janeiro a novem-

bro de 2018 com 76,1 milhões de ex-

portações e um aumento de 5,1 por 

cento. De acordo com o relatório SVB 

(Sillicon Valley Bank), o consumo de 

vinho nos Estados Unidos aumentou 

31 milhões de galões (mais 3 por cen-

to face a 2016) e perspetiva-se que o 

consumo de vinho acelere esse cres-

cimento e se reflita num aumento do 

consumo de garrafas entre os 20 e os 

35 dólares junto consumidor final.

Por outro lado, as importações ame-

ricanas de petróleo e derivados têm 

aumentado significativamente (25 

por cento em 2017 e no período de 

janeiro a outubro em 2018), a que 

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

Exportações 3.436,5 3.213,4 3.873,1 3.878,6 4.662,4 8,6 4.312,4 4.463,2 3,5

Importações 1.539,7 1.663,8 1.826,5 1.911,4 1.949,5 6,1 1.724,9 2.108,9 22,3

Saldo 1.896,8 1.549,6 2.046,5 1.967,3 2.713,0 -- 2.587,5 2.354,4 --

Coef. Cob. 223,2 193,1 212,0 202,9 239,2 -- 250,0 211,6 --

Fonte: Banco de Portugal     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-2018

            Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma

            [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

EXPORTADORES 
PARA OS EUA

3.217
empresas

2017

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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oportunidades para empresas forne-

cedoras dos setores de aposta aumen-

tarem as suas exportações.
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PRINCIPAIS SERVIÇOS EXPORTADOS EM 2017

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal

acrescem os dados da EDA (Econo-
mic Development Administration) 
que preveem que esse crescimento 
se mantenha pela valorização recente 
do dólar, baixos preços no mercado 

internacional e política de gestão de 

reservas. Portugal tem sido bem-su-

cedido em exportar nessa categoria e 

as perspetivas apresentadas permitem 

explorar oportunidades.

Ainda de referir o aumento do núme-

ro de empresas portuguesas que ex-

portam para os EUA: 3.217 em 2017, 

mais 111 do que 2016. As empresas 

portuguesas podem encontrar no 

mercado norte-americano inúmeras 

oportunidades de negócio, apostan-

do na qualidade da oferta portuguesa 

que preenche os critérios de maturida-

de deste mercado e pelo elevado grau 

de apreciação e aceitação de produtos 

importados. De destacar ainda a po-

sição de stock do investimento direto 

português (IDPE) nos EUA, que au-

mentou 7,1 por cento no período de 

janeiro a setembro de 2018. 

Potenciar com sucesso a presença 

portuguesa no mercado norte-ameri-

cano pode atingir-se pela promoção 

e participação em eventos nos EUA. 

A presença no mercado e o contacto 

com os interlocutores locais é fulcral, 

daí aconselhar-se vivamente uma pré- 

familiarização com o mesmo. Para tal, 

em muito contribui o planeamento 

por parte do tecido empresarial por-

tuguês, que deverá apresentar uma 

estratégia de marketing e abordagens 

ao mercado bem definidas a médio 

e longo prazo. Acrescente-se ainda 

que deverá proceder-se a um grande 

esforço no alargamento das redes de 

contactos dos empresários portugue-

ses e trabalhadores institucionais com 

a comunidade norte-americana. 

aicep.newyork@portugalglobal.pt

Combustíveis 
minerais

Transportes
Viagens 
e Turismo

Outros serviços fornecidos 
por empresas

Matérias 
têxteis

Máquinas 
e aparelhos CalçadoQuímicos

23,7%

34,1% 20,9% 19,7%

23,7%10,0% 10,0%8,1%
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Portugalnews
Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
e nos mercados externos.

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

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

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

Subscreva as nossas newsletters.

Registe-se!

AICEP
INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA ONLINE

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
http://www.portugalglobal.pt/PT/Inqueritos/Lists/SubscricaoNewsletters/newform.aspx?Codigo=21&Source=/PT/Inqueritos/Paginas/subscricaoPT.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
http://www.portugalglobal.pt/PT/Inqueritos/Lists/SubscricaoNewsletters/newform.aspx?Codigo=21&Source=/PT/Inqueritos/Paginas/subscricaoPT.aspx
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Este projeto nasceu com o aparecimen-

to do sistema operativo Windows e a 

possibilidade de ser a primeira empre-

sa a apresentar soluções de software 

de gestão neste sistema operativo. Ao 

longo dos seus 25 anos de existência, 

a PRIMAVERA BSS tem tido o objetivo 

de simplificar a vida nas organizações, 

aumentando a criação de valor, através 

da inovação permanente, com a inves-

tigação e o desenvolvimento no centro 

das suas prioridades. 

PRIMAVERA BSS
Soluções de gestão e plataformas portuguesas 

presentes em todo o mundo

A PRIMAVERA – Business Software Solutions (BSS) é uma multinacional portuguesa 
especializada no desenvolvimento de soluções de gestão e plataformas para 

integração de processos empresariais. Com mais de 40 mil clientes, espalhados por 
20 países, posiciona-se como parceira e fornecedora de excelência de soluções 

tecnológicas para grandes, médias, pequenas e micro empresas.

A paixão pela inovação na gestão em-

presarial está no ADN da empresa, 

sendo o seu principal objetivo colo-

car a referida inovação ao serviço das 

organizações, disponibilizando-lhes 

soluções que agilizem as operações 

e aumentem a rentabilidade do ne-

gócio. Para tal, disponibiliza soluções 

continuamente adaptadas às exigên-

cias de mercado de cada setor e à evo-

lução do negócio de cada um dos seus 

clientes. Desta forma, é especialista na 

transformação e qualificação digital 

das empresas. 

Atualmente conta com uma equipa 

altamente qualificada de 300 co-

laboradores e uma rede com mais 

de 500 parceiros. Para além de Por-

tugal, com escritórios em Lisboa e 

Braga, está presente em Espanha, 

Angola, Moçambique, Cabo Verde 

e Guiné-Bissau. Com 70 por cento 

do negócio feito em Portugal e os 



restantes 30 por cento nos outros 
países, Angola é o principal mercado 
externo da tecnológica.

A PRIMAVERA BSS fornece soluções 
tecnológicas para organizações pú-
blicas e privadas de vários setores, 
desde a administração pública ao 
comércio, construção civil, indústria, 
setor primário e serviços. No total 
são mais de 40 mil clientes espa-
lhados pelo mundo, entre os quais: 
Grupo Luz Saúde, Quinta da Mari-
nha, Lanidor, Gran Cruz, Saudaçor, 
Tecnovia, OLX, Europalco, Ramirez, 
h3, Universidades do Porto, Algar-
ve ou Açores, Parfois, Fitness Hut, 
KPMG, Ernest and Young, Parque 
Nacional da Gorongosa ou Bolsa de 
Valores de Cabo Verde.

Em 2019, o mercado angolano irá 
passar por uma grande transforma-
ção do sistema tributário com a en-
trada em vigor do IVA. Como tal, a 
PRIMAVERA BSS adquiriu os conheci-
mentos necessários sobre modelos e 
tecnologias de apoio à gestão deste 
imposto, formou gestores e contabi-
listas e apoiou a Autoridade Tributá-
ria na forma como a tecnologia po-
derá simplificar este processo. Assim, 
os seus sistemas de gestão já estão 
preparados para a nova realidade fis-
cal angolana, garantindo um apoio 
permanente às empresas nesta fase 
de transição, que é bastante comple-
xa e carece da máxima atenção.

O ano de 2018 foi bastante positivo 
para a empresa. No final do ano, a 
tecnológica disponibilizou a V10, 
uma nova versão do ERP - Enterprise 
Resource Planning, que representou 
uma revolução tecnológica na orga-
nização, uma vez que substituiu a 
tecnologia de base das suas soluções 
para as mais recentes linguagens de 
programação, num investimento de 
2,5 milhões de euros. Esta nova ver-
são representou ainda um reforço da 
aposta na área logística, através do 
lançamento de um novo módulo do 
ERP, inteiramente desenvolvido para 

simplificar as operações de gestão de 

inventário e armazéns. 

 A PRIMAVERA BSS aumentou ainda 

o portefólio formativo da sua acade-

mia, com o intuito de dar resposta 

à elevada escassez de recursos qua-

lificados nas áreas das Tecnologias 

de Informação. Assim, começou a 

disponibilizar formação numa impor-

tante vertente tecnológica, tornando 

a “PRIMAVERA Academy” uma uni-

dade de negócio independente. 

No futuro, a empresa ambiciona con-

tinuar a crescer e a fazer coisas únicas, 

empenhando-se no aumento das com-

petências de todo este ecossistema, 

uma vez que é do conhecimento, mais 

do que do produto, que depende a sua 

capacidade de se diferenciar. Em Lis-

boa, vai triplicar a área do seu escritório 

e duplicar o número de colaboradores. 

Segundo José Dionísio, cofundador 

e co-CEO da PRIMAVERA BSS, “no 

nosso setor de atividade, a inovação 

constitui-se como condição funda-

mental da sobrevivência da empresa. 

As mudanças na área tecnológica são 

uma constante e ditam o surgimento 

de oportunidades que, uma vez des-

perdiçadas, condenam a capacidade 

de diferenciação de uma empresa tec-

nológica e a sua posição no mercado. 

Nos dias de hoje, acreditamos que é a 

incessante procura de novas soluções 

e a permanente adaptação à mudan-

ça e à realidade de cada um dos nos-

sos clientes que nos permitem manter 

esta posição no mercado e levar as 

nossas soluções tecnológicas a cada 

vez mais clientes, em diversas regiões 

do mundo.” 

https://pt.primaverabss.com/pt
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A WeTek pretende proporcionar uma 
experiência de entretenimento única 
para os utilizadores finais da sua tec-
nologia e acredita em parcerias dura-
douras com todos aqueles com quem 
mantém negócios. Os seus objetivos, 
a médio prazo, passam por alcançar 
uma maior expressão global. A curto 
prazo quer conquistar uma quota de 
mercado relevante nos mercados da 
América Latina.

Em 2017, a WeTek alcançou os 3,2 
milhões de euros em vendas, com o 

WETEK
Soluções tecnológicas nacionais
reconhecidas internacionalmente

Fundada em 2014, a WeTek investiga e desenvolve soluções intuitivas e robustas 
para a distribuição de vídeo em televisão, sendo de máxima importância que 
essas soluções sejam relevantes e cativem os clientes. Atualmente, a empresa 

está presente em inúmeros mercados internacionais, nomeadamente nos Estados 
Unidos da América, Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, Alemanha, Reino Unido, 

Israel, Coreia do Sul, China. 

mercado internacional a representar 
97 por cento do volume de negócios. 
Em 2018, a empresa espera crescer 
notoriamente a nível de resultados, 
mais especificamente entre os 25 e os 
30 por cento, terminando o ano com 
vendas totais de aproximadamente 
quatro milhões de euros e com os 
mercados internacionais a representar 
99 por cento do volume de negócios.

Com mais de 50 colaboradores es-
palhados por cinco países, entre os 
quais Portugal, Eslovénia, Bósnia 

e Herzegovina, Estados Unidos da 
América e China, a WeTek segue uma 
estratégia de internacionalização 
com um maior foco inward, ou seja, 
tenta estabelecer-se fisicamente nos 
locais onde estão os recursos que ne-
cessita para controlar o ecossistema e 
a cadeia de valor, como é o caso das 
localizações na China, na Eslovénia e 
na Bósnia e Herzegovina.

Por sua vez, em relação ao investi-
mento, relacionado com a atividade 
comercial e de promoção, a aborda-
gem é realizada com base no merca-
do. Nos Estados Unidos da América, 
uma vez que é um mercado mais 
aberto, a WeTek opta por uma pre-
sença local. Em breve, terá também 
presença física no Brasil e na Argenti-
na, através de um parceiro local.

Nos outros mercados, a entrada é 
efetuada através de empresas locais 
ligadas aos operadores de telecomu-
nicações, utilizando-os como veículos 
de promoção. Além disso, a empresa 
faz um bom uso dos seus parceiros 
para alavancar o seu alcance, elabo-
rando produtos e serviços conjuntos.

Tendo como principais clientes os 
operadores de telecomunicações, 
a WeTek encontra-se a desenvolver 
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valores da empresa, garantindo que a 
WeTek e o cliente estão em uníssono 
nas metas a atingir”.

É ainda importante salientar que a 
WeTek é capaz de juntar a televisão 
digital tradicional com a capacida-
de de receber televisão via internet, 
combinando estas duas num só inter-
face. Além disso, tem adquirido um 
vasto conhecimento na área de IoT, 
não apenas na competência de co-
nectar múltiplos dispositivos, mas so-
bretudo na capacidade de gerir toda 
a informação de dados que afluem 
ao seu ponto central. Esta é uma das 
soluções dedicadas à indústria das 
cadeias de Hospitality. 

A WeTek é uma das poucas empresas 
a trabalhar as soluções de distribuição 
de vídeo dentro do ecossistema An-
droid TV, o que se traduz numa fácil 
implementação, maior segurança e 
maior familiaridade com o cliente final.

A sua oferta de “Set-top Boxes” para 

a indústria é versátil e direcionada às 

necessidades de cada empresa, não fi-

cando por modelos pré-estabelecidos 

e que podem não servir a totalidade 

das funcionalidades pedidas.

“Num mercado saturado por empre-

sas que apresentam soluções pré-

-formatadas e com estruturas internas 

rígidas, apercebemo-nos que a aposta 

em pesquisa e desenvolvimento é ful-

cral. Não só para marcar a diferença, 

mas porque só dessa forma podemos 

assegurar que as propostas apresenta-

das podem ajudar os nossos clientes a 

reduzir custos a médio e longo prazo, 

disponibilizando-lhes as ferramentas 

mais eficazes disponíveis na indústria 

e produtos com ciclos de vida acima 

da média”, finaliza Hugo Condesa. 

business.wetek.com/cover

diversos projetos nos mercados exter-
nos, como a introdução da plataforma 
de distribuição de vídeo “WeCast”, 
num ambiente híbrido de televisão 
por cabo tradicional com OTT, num 
operador de PayTV, em cooperação 
com o maior broadcaster brasileiro. 
Outro exemplo é a introdução do sof-
tware para “Set-Top-Boxes Android 
TV” em três fabricantes coreanos de 
bastante relevo.

Segundo Hugo Condesa, CEO da 
WeTek, “uma das principais preocu-
pações da WeTek está relacionada 
com a satisfação dos nossos clientes. 
Tendo cada cliente exigências mui-
to específicas, deparamo-nos com o 
constante desafio de criar novas solu-
ções e agilizar os processos no senti-
do de as prever para cada novo caso. 
Um dos grandes motivos de orgulho, 
para além de constantes provas de 
sucesso, são as pessoas das quais nos 
fazemos rodear e que partilham os 
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Global Risks Report 2019
World Economic Forum (WEF), 
janeiro 2019

Segundo análise recente do Fórum 
Económico Mundial, a economia 
mundial atravessa uma fase de menor 
dinamismo e os riscos globais estão a 
intensificar-se, assumindo os Estados, 
cada vez mais, políticas autocentra-
das. Entre os principais riscos, desta-
cam-se os ambientais, que têm vindo 
a aumentar de forma acentuada ao 
longo dos últimos anos, as vulnerabili-
dades tecnológicas (como fake news e 
ciber segurança), a incerteza inerente 
a alguns aspetos económicos, a que 
se junta um quadro de tensões geo-
políticas e geoeconómicas. 

CONSULTAR

Foresight Africa: 
Top priorities for the 
continent in 2019
Africa Growth Initiative at 
Brookings, janeiro 2019

Neste relatório os especialistas iden-
tificam as prioridades do continen-
te africano em 2019, aprofundando 
seis temas abrangentes: reforçar a 
boa governação; gestão da dívida e 
mobilização de recursos; aproveitar 
potencialidades da geração mais jo-
vem; corrigir fragilidades; potenciar 
negócios inexplorados; impulsionar o 
comércio e o investimento.

CONSULTAR

Economic Bulletin
Banco Central Europeu (BCE), 
dezembro 2018

De acordo com o último Boletim Eco-
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nómico do BCE, a economia da Zona 
Euro deverá abrandar em 2019, pre-
vendo-se um crescimento do PIB de 
1,7 por cento (1,9 por cento em 2018), 
o qual deverá manter-se em 2020. A 
persistência de incertezas relacionadas 
com tensões geopolíticos, a ameaça do 
protecionismo, as vulnerabilidades em 
mercados emergentes e a volatilidade 
dos mercados financeiros constituem 
os principais fatores de risco.

CONSULTAR

EU consumer habits 
regarding fishery and 
aquaculture products
Directorate-General for Maritime 
Affairs and Fisheries (European 
Commission) e Kantar Public 
Brussels, janeiro 2019

Este inquérito Eurobarómetro Especial é 
o segundo sobre este tema e tem como 
principal objetivo compreender os 
hábitos dos consumidores em relação à 
pesca e à aquicultura, nomeadamente, 
com que frequência consomem e / ou 
compram esses produtos, que tipos de 
produtos compram, onde os adquirem, 
que fatores influenciam o consumo. 
Explora, ainda, as razões para o 
consumo (ou não) de produtos da pesca 
e aquicultura, determina se existem 
preferências por produtos silvestres 
ou de cultura, por produtos marinhos 
ou de água doce, por produtos 
processados ou não, ou por origens. 
Investiga a opinião dos consumidores 
relativamente às informações que 
acompanham os produtos da pesca e 
da aquicultura e o grau de confiança 
nas informações fornecidas pelo 
governo, pelas autoridades certificadas, 
pela marca ou pelo vendedor. 

CONSULTAR

India Manufacturing 
Barometer 2019: 
Building export 
competitiveness
FICCI, Federation of Indian 
Chambers of Commerce and 
Industry, janeiro 2019

A indústria transformadora na Índia 
cresceu a uma média anual de 4,5 por 
cento entre 2016 e 2018 e os principais 
líderes empresariais dos setores auto-
móvel e de componentes, produtos 
químicos, maquinaria elétrica, indústria 
alimentar, couro, produtos farmacêuti-
cos e têxteis, esperam um crescimen-
to mais rápido nos próximos anos. O 
presente estudo aborda as perspetivas 
de crescimento da economia india-
na e, entre outros aspetos, os fatores 
responsáveis pelas importações, bem 
como as perspetivas de curto prazo.

CONSULTAR

Food Outlook
FAO, dezembro 2018

Publicação semestral (maio/junho e 
novembro/dezembro focada na evo-
lução dos mercados internacionais de 
produtos e commodities alimentares.

CONSULTAR

Entrada em Vigor do 
Acordo Comercial 
UE-Japão
11 de janeiro 2019, JOUE

Em 1 de fevereiro de 2019 entrará em 
vigor o Acordo de Parceria Económica 
UE-Japão (o maior acordo do género 
celebrado até à data pela UE), criando 
uma zona de comércio livre que abrange 
mais de 600 milhões de pessoas. Este 
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instrumento bilateral de relacionamento 
vai permitir eliminar 99 por cento das 
imposições pautais/tarifárias aplicadas 
às exportações comunitárias para o 
Japão, designadamente produtos 
agrícolas como o queijo, ou o vinho, 
para além dos produtos industriais. O 
Acordo também acautelará os direitos 
de propriedade intelectual da UE e 
a prestação de serviços, assim como 
viabilizará um acesso mais facilitado 
das empresas da UE ao mercado da 
contratação pública japonês. 

CONSULTAR

Acordo Político sobre 
o Quadro de Análise 
do Investimento Direto 
Estrangeiro na UE
20 de novembro, Comissão 
Europeia, Comunicado de Imprensa

Lançado em 2014, o Plano Juncker visa-
va inverter a tendência de declínio dos 
fluxos/projetos de investimento e, assim, 
promover o crescimento económico. A 
20 de novembro de 2018 a UE chegou 
a um acordo sobre o quadro de análise 
do investimento direto estrangeiro na 
União, que deverá entrar em vigor em 
março de 2019, e cujas principais cara-
terísticas vão no sentido de restringir e 
controlar os investimentos diretos es-
trangeiros em áreas estratégicas na UE, 
designadamente através da reafirmação 
de que os interesses nacionais em maté-
ria de segurança são da responsabilida-
de dos Estados-membros e que caberá 
sempre a estes a última palavra sobre a 
autorização de operações específicas a 
realizar no seu território.

CONSULTAR

Fim da Dupla Tributação 
entre Angola e Portugal 
Aprovado em Lisboa
21 January 2019, Macauhub

A Assembleia da República de Portu-
gal votou favoravelmente a propos-
ta de resolução governamental que 
aprova a Convenção para Eliminar a 
Dupla Tributação com Angola (estão 
em causa rendimentos de empresas e 
trabalhadores), votada a 23 de janeiro 
na Assembleia Nacional de Angola.

CONSULTAR

Angola adere a janela 
eletrónica do comércio 
externo
18 janeiro 2019, Mercado – Finance 
& Economy

Trata-se de um processo que visa acabar 
com a burocracia que dificulta o bom 
ambiente de negócios. A ferramenta 
eletrónica foi apresentada a 17 de ja-
neiro em Luanda, pelo Ministério das 
Finanças, em parceria com o Ministério 
do Comércio, e para além de conferir 
maior segurança e rapidez na tramita-
ção dos processos aduaneiros, prevê, 
ainda, a redução do tempo de desalfan-
degamento e dos respetivos custos (a 
adesão está prevista para 2021). 

CONSULTAR

Angola adere à zona de 
comércio livre SADC a 
partir de Agosto de 2019
2 January 2019, Macauhub

De acordo com o serviço noticioso Ma-
cauhub, o Ministério do Comércio está 
a envidar esforços para que a adesão 
de Angola à Zona de Livre Comércio 
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da SADC (Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral) tenha lugar 
em agosto de 2019. Prevê-se o esta-
belecimento de duas taxas aduanei-
ras, uma para África do Sul (país mais 
desenvolvido) e outra para os demais 
membros deste bloco económico. Após 
a ratificação terão início as negociações 
para o desmantelamento das tarifas 
aduaneiras dos países da SADC.

CONSULTAR

Empresas perspetivam 
aumento nominal de 4,3 
por cento nas exporta-
ções de bens em 2019

De acordo com os resultados do Inqué-
rito sobre Perspetivas de Exportação de 
Bens (IPEB), divulgados pelo INE – Insti-
tuto Nacional de Estatística, as expecta-
tivas das empresas exportadoras de bens 
indicam um acréscimo de 4,3 por cento 
das suas exportações, em 2019, face ao 
ano anterior (4,4 por cento excluindo os 
Combustíveis e lubrificantes).
Tendo ainda por base as respostas ao 
IPEB, 46 por cento das empresas es-
peram um efeito nulo nas suas expor-
tações, decorrente da saída do Reino 
Unido da União Europeia. As empresas 
que antecipam um efeito negativo (17 
por cento) foram, em 2017, responsá-
veis por 35 por cento das exportações 
para o Reino Unido e por 21 por cento 
do total das exportações de bens nesse 
ano. Apenas 2 por cento das empresas 
inquiridas esperam um efeito positivo do 
Brexit nas suas exportações e cerca de 
35 por cento das empresas não sabem 
ainda qual será o impacto esperado.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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AICEP PREMIADA POR 
“BOAS PRÁTICAS”
A AICEP foi premiada pelo INFARMED 
pelas Boas Práticas implementadas no 
âmbito da categoria Projetos pelo traba-
lho de colaboração desenvolvido com a 
APIFARMA e o grupo Pharma Portugal.
O prémio Boas Práticas INFARMED 25+ 
foi entregue, no dia 15 de janeiro, em 
Lisboa, pelo secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde, Francisco Ramos, e 
pela presidente do INFARMED, Maria 
do Céu Machado, à administradora 
da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, 
no encerramento das comemorações 
do 25.º aniversário da Autoridade Na-
cional do Medicamento.
Foram distinguidos projetos e institui-
ções promotoras de boas práticas no 
setor dos Medicamentos e Produtos de 
Saúde, entre os quais a AICEP que foi 
premiada pelo trabalho desenvolvido 
no âmbito da Fileira da Saúde de apoio 
às iniciativas das empresas exportadoras 
nacionais de medicamentos.

Artesanato português 
em destaque na revista 
espanhola AD 
A revista espanhola AD Architectu-
ral Digest dedicou, na sua edição de 

janeiro, quatro páginas ao artesanato 
português da região de Odemira, no 
seguimento de uma iniciativa da AICEP 
que, em junho passado, trouxe a Portu-
gal dois jornalistas da conhecida publica-
ção. Objetivo: dar visibilidade ao design 
e qualidade do artesanato português, 
neste caso, da região de Odemira, para 
aumentar a sua base exportadora no 
mercado espanhol. 
Durante três dias, os jornalistas visita-
ram artesãos do concelho que traba-
lham em áreas como tapeçaria, olaria, 
madeira, cortiça, cestaria, tecelagem, 
entre outras, e que procuram, com o 
apoio da CACO - Associação de Arte-
sãos do Concelho de Odemira, inovar 
dentro da tradição. 
Com estas ações pretende-se igual-
mente estimular a criação de um novo 
olhar sobre as peças artesanais como 
elementos de decoração únicos e ex-
clusivos, procurando criar tendência 
na procura de produtos diferenciado-
res com memória. 
A AD, do grupo editorial Conde Nast, 

é considerada a revista de decoração 
e lifestyle com mais prestígio em Es-
panha, sendo seguida por muitos de-
coradores e arquitetos que procuram 
novas ideias e inspirações. 

AICEP assina 
cinco contratos de 
investimento num 
valor superior a 400 
milhões de euros
A AICEP assinou no dia 20 de dezem-
bro, na presença do primeiro-ministro, 
António Costa, e dos ministros dos Ne-
gócios Estrangeiros, António Santos Sil-
va, e Adjunto e da Economia, Pedro Siza 
Vieira, cinco contratos de investimento 
com as empresas Font Salem (40,1 mi-
lhões de euros), Hanon (48,3 milhões 
de euros), TMG (46 milhões de euros), 
Somincor (256 milhões de euros) e STE 
(10,1 milhões de euros). A cerimónia de 
assinatura teve lugar na Fundação Ca-
louste Gulbenkian, em Lisboa.
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AICEP inaugura as novas 
instalações da Loja da 
Exportação de Viseu
A AICEP inaugurou, no dia 17 de de-
zembro, as novas instalações da Loja 
da Exportação de Viseu na AIRV - Asso-
ciação Empresarial da Região de Viseu 
(dentro do novo espaço do IAPMEI). A 
Loja da Exportação de Viseu passa a 
estar localizada em pleno ecossistema 
empresarial e industrial, permitindo às 
instituições maior proximidade com 
o mundo empresarial e reforçando a 
descentralização de serviços orienta-
dos para as empresas e para o investi-
mento no distrito de Viseu.
Presentes na inauguração da nova loja 
o secretário de Estado da Economia, 
João Correia Neves, o administrador da 
AICEP, João Dias, o diretor de Atendi-
mento e Digital da AICEP, Eduardo Hen-
riques, e membros da Administração 
do IAPMEI. À inauguração do espaço 
seguiram-se visitas às empresas MOB - 
Indústria de Mobiliário, SA, no Parque 
Industrial de Coimbrões, e Constálica - 
Elementos de Construção Metálicos SA, 
no Concelho de Vouzela, que estão a 
executar projetos de investimento com 
o apoio de fundos dos Sistemas de In-
centivos 2020 para novas unidades de 
produção e internacionalização.

AICEP Bélgica – 
“Sustainable Fashion 
From Portugal”
A indústria do têxtil e o setor da moda 
e vestuário português estiveram em 
destaque em Bruxelas, na Bélgica, 
dezembro passado. A "Sustainable 
Fashion From Portugal - Meeting The 
Belgian Market” foi uma iniciativa or-
ganizada pela ATP - Associação Portu-
guesa do Têxtil e do Vestuário, com a 
colaboração do CITEVE - Centro Tecno-
lógico das Indústrias Têxtil e Vestuário, 
da Selectiva Moda e da AICEP.
Estiveram presentes cerca de 140 parti-
cipantes de empresas e entidades bel-
gas e portuguesas, jornalistas, funcio-
nários da UE e do Parlamento Europeu, 
e designers belgas e portugueses. De 
salientar a presença de representantes 
do CETI - Centre Européen des Textiles, 
EURATEX, Esprit, River Woods, Feliae, 
ACA Clothing, entre outras. 
O evento contou com um desfile de 
moda da estilista Katty Xiomara e com 
um debate sobre a sustentabilidade no 
setor no qual participaram participa-
ram as empresas portuguesas TINTEX e 
A.Sampaio, o CITEVE e o CeNTI.
O evento teve uma alargada cobertu-
ra dos Órgãos de Comunicação Social 
belgas e portugueses, nomeadamen-
te do Brussels Express e do We love 
Brussels, e foi filmado pela TV5 Mon-
de e pela RTP Internacional (programa 
“Hora dos Portugueses”, transmitido a 
20 de dezembro). 

Conferência Alibaba: 
“A Porta de Entrada 
para as Empresas 
Portuguesas na China”
O Alibaba Group, empresa de tecno-
logia global, realizou, em finais de no-
vembro, a sua primeira conferência ofi-
cial em Portugal, “A Porta de Entrada 
para as Empresas Portuguesas na China: 
E-Commerce, Tecnologia e Inovação”, 
em Lisboa. A conferência contou com 
mais de 300 representantes de empre-
sas e negócios nacionais e marcas de 
vários setores de atividade, interessadas 
em saber acerca das oportunidades de 
colaboração com o Alibaba Group e ex-
pansão da presença das marcas na Chi-
na. O evento foi organizado em parceria 
pela AICEP e o Millennium bcp.
Do comércio às viagens, dos smart pay-
ments aos serviços de cloud, os execu-
tivos seniores do Alibaba Group deram 
uma visão geral do ecossistema do gru-
po e das diversas unidades de negócios, 
destacando a forma como o Alibaba 
se associa a marcas internacionais e as 
ajuda a identificar a melhor maneira de 
abordar o mercado chinês. As empresas 
presentes tiveram ainda a oportunidade 
de ouvir e partilhar experiências direta-
mente com personalidades de empresas 
que já colaboram com o Tmall, o mar-
ketplace do Alibaba para o mercado 
B2C, como Rui Miguel Nabeiro, CEO da 
Delta Cafés, e Frederico Pulido, diretor 
de e-commerce da Parfois.
“A AICEP lançou recentemente novas 
iniciativas para apoiar e capacitar as em-
presas a exportarem ‘online’, incluindo 
esta parceria importante com o Alibaba. 
Com esta cooperação esperamos pro-
mover mais a internacionalização das 
empresas portuguesas e, consequente-
mente, contribuir para o aumento das 
exportações”, afirmou na ocasião o pre-
sidente da AICEP, Luís Castro Henriques.
Refira-se que em 2018 a taxa de pe-
netração da Internet na China atingiu 
os 57,7 por cento, ultrapassando pela 
primeira vez a marca dos 800 milhões 
de utilizadores da Internet, cimentando 
o posicionamento deste país como a 
maior comunidade online do mundo. 
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A DIMENSÃO
GLOBAL DOS 
STANDARDS GS1

Face a esta realidade sem fronteiras, a cadeia de 

valor deve funcionar de forma eficiente, colabo-

rativa e segura, otimizando o movimento de pro-

dutos e matérias-primas sem esquecer o fluxo de 

informações a ele associado. Uma realidade que 

exige a integração perfeita entre o mundo físico e 

digital. Áreas que constituem já prioridades estra-

tégicas para a GS1, a nível global e local.

Neste contexto, são inúmeras as iniciativas em 

curso para ajudar as empresas a enfrentar os 

novos desafios trazidos por este paradigma de 

atuação. O desenvolvimento do comércio ele-

trónico, a melhoria da qualidade da informação, 

o aumento da transparência para o consumidor 

e o acompanhamento do desenvolvimento do 

novo modelo de loja (física ou online) são desa-

fios já identificados. Soluções baseadas em no-

vas dimensões tecnológicas e lógicas de partilha 

estão a ser desenvolvidas, assim como ferramen-

tas globais que permitam quebrar as fronteiras 

geográficas e comerciais, para que todos falem 

a mesma linguagem.

É neste contexto que a missão da GS1 conquista 

relevância. Os Standards Globais da GS1 consti-

tuem um sistema de codificação padrão abran-

gente, projetado para melhorar a eficiência e a 

visibilidade nas cadeias de valor. Fornecem às 

organizações uma "linguagem comum" para as 

operações diárias do seu negócio, aprimorando 

a comunicação entre produtores, fornecedores, 

distribuidores e retalhistas e garantindo a satisfa-

ção acrescida do cliente.

A ligação dos Standards GS1 à internacionaliza-

ção de negócio acontece porque é um sistema 

único, inequívoco e global. Isto é, os Standards 
GS1 funcionam como um bilhete de identidade 

que permite que produtos, pessoas e locais sejam 

identificados e reconhecidos da mesma forma, 

em qualquer parte do mundo, independente-

mente do país, da língua, da cultura ou da tecno-

logia utilizados. 

A GS1 Portugal atua para que as empresas cres-

çam de forma eficiente, sustentável e segura. 

POR JOÃO DE CASTRO 
GUIMARÃES, DIRETOR
EXECUTIVO DA GS1 PORTUGAL

A globalização da economia não é recente. Contudo, nos últimos 
anos temos assistido a uma crescente expressão da atuação global das 
empresas, impulsionada em grande parte pela revolução digital,  
criando um ambiente de desafios e oportunidades. O mercado já  
percebeu os benefícios da atuação “além-fronteiras” e procura-se 
otimizar as vantagens competitivas num ambiente cada vez mais 
dinâmico e desafiante.
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A nossa missão é ser o facilitador da unidade 
de ação, seja local ou internacionalmente. Por 
esse motivo, acreditamos no poder dos Stan-
dards GS1 para simplificar os negócios ao pro-
porcionar uma linguagem única entre todos os 
agentes das diferentes cadeias de valor. Um con-
junto de códigos que vão além dos benefícios 
visíveis no ponto de venda, trazendo eficiência, 
por exemplo, na gestão de stocks e inventários, 
sustentabilidade, segurança e transparência, en-
tre muitas outras vantagens.

Enquanto parceiro de confiança das empresas, a 
GS1 Portugal tem procurado acompanhar esta 
evolução dos mercados e, para uma resposta mais 
eficaz, associou-se à estratégia do governo para 
a digitalização da economia portuguesa – Indús-
tria 4.0. Uma estratégia que pretende ajudar as 
empresas portuguesas a acompanhar a digitaliza-
ção da economia, aumentando a competitividade 
das mesmas num contexto internacional. Neste 
âmbito, a GS1 Portugal estabeleceu uma parce-
ria com a COTEC Portugal, integrando o Comi-
té Estratégico i4.0 responsável pela prossecução 
da estratégia do governo para a digitalização da 
economia portuguesa.

Outros dos exemplos do apoio da GS1 Portugal 
às empresas, nesta era da transformação digital, 
são os serviços que ajudam ao desenvolvimento 
do comércio eletrónico (Sync PT – plataforma que 

permite a sincronização de dados de produto en-

tre parceiros de negócio) e à garantia da qualida-

de dos dados (560 Validata – recolha, análise e 

partilha da informação e imagens dos produtos). 

No passado mês de setembro, a GS1 Portugal em 

parceria com a Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa (CCIP), desenvolveu ainda uma ação 

de formação sobre exportação, direcionada para 

pequenas e médias empresas, estando já a prepa-

rar novas ações.

Em desenvolvimento estão ainda novas soluções 

que facilitem e ajudem ao sucesso e segurança 

dos negócios, como por exemplo a integração 

dos Standards GS1 com a tecnologia blockchain. 

Localmente, a GS1 Portugal está a preparar Pro-

vas de Conceito (POC) que incidem sobre a ras-

treabilidade de produtos alimentares. 

A GS1 Portugal manter-se-á ao lado das empresas 

nesta revolução digital, potenciando a abertura do 

mercado português para o mundo e melhorando 

a forma como trabalhamos e vivemos. Benefician-

do da posição neutra no mercado, continuaremos 

a promover a colaboração entre parceiros de ne-

gócio ajudando a melhorar a eficiência dos negó-

cios, em Portugal e além-fonteiras. 

www.gs1pt.org

http://www.gs1pt.org/
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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
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
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
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
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Mongólia 
Myanmar
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  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadjiquistão
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



ESTATÍSTICASjaneiro 2019 57

PIB (tvh %, real) -1,1% 0,9% 1,8% 1,9% 2,8% 2,2%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 38,5% 39,9% 39,8% 38,9% 41,9% 43,4%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -908 -391 5.025 2.455 -2.137 -71 -248 -177

ID do Exterior em Portugal (IDE) 2.035 2.260 6.245 5.704 6.164 5.921 3.358 -2.563

Saldo -2.943 -2.652 -1.220 -3.249 -8.301 -5.992 -3.606 2.386

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 44.044 45.142 52.434 53.103 50.843 53.151 48.746 -4.406

ID do Exterior em Portugal (IDE) 90.690 99.024 108.454 110.633 119.768 119.723 119.648 -75

Saldo -46.646 -53.881 -56.021 -57.530 -68.925 -66.572 -70.902 -4.330

Indústrias transformadoras -44 -103 -59 -287 161 448

Eletricidade, gás e água -1.354 581 1.935 -88 -30 58

Construção -240 -220 20 93 184 91

Serviços 1.525 -492 -2.017 5.069 1.248 -3.821

Outros setores de atividade 42 -14 -56 1.135 1.795 660

PIB 2,8% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,3%

Consumo Privado 2,3% 2,4% n,d, 2,2% 2,3% 2,3% 2,3%

Consumo Público 0,2% 0,7% n,d, 1,0% 0,9% 0,7% 1,0%

Formação Bruta de Capital Fixo 9,2% 4,9% n,d, 4,6% 4,4% 3,9% 5,2%

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

Importações de Bens e Serviços 8,1% 5,5% 6,8% 6,2% 6,0% 4,1% 6,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,5% -0,6% 0,0% -0,9% 0,0% 1,3% (a) 0,0%

Taxa de Desemprego (%) 8,9% 6,7% (b) 7,0% 7,1% 7,1% 7,0% 6,9%

Taxa de Inflação (%) 1,6% 1,0% (c) 1,7% 1,3% 1,5% 1,4% 1,3%

Dívida Pública (% PIB) 124,8% 125,0% 120,8% 121,7% 121,5% n.d. 121,2%

Saldo Sector Público (% PIB) -3,0% -1,9% (d) -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 -610 235 845

Luxemburgo -370 194 564

Polónia -10 91 102

Brasil 60 50 -10

Espanha 693 42 -651

União Europeia 28 -463 284 747

Extra UE28 392 -532 -924

Reino Unido 769 683 -85

Luxemburgo 1.808 464 -1.344

China 353 315 -38

Países Baixos 405 269 -137

Bélgica -51 186 237

União Europeia 2.928 1.840 -1.088

Extra UE 2.993 1.518 -1.475

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
jan/set

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(FLUXOS) 2013 2014 2015 2016 2017 2017 jan/set 2018 jan/set vh M€ 18/17

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

set/set

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2017 2018 jan/set 2018 (P)

INE 11/18 INE 11/18 FMI 10/18 OCDE 11/18 CE 11/18 BP 12/18 MF 10/18

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2017  
jan/set

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

jan/set
2018  

jan/set vh M€ 18/17

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2017 jan/set 2018 jan/set vh M€ 18/17 2017 jan/set 2018 jan/set vh M€ 18/17



ESTATÍSTICAS Portugalglobal nº11658

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 55.029 10,0% 50.969 53.473 4,9% -8,7% -7,4%

Exportações bens UE 40.757 8,4% 37.828 40.671 7,5% -8,7% -8,0%

Exportações bens Extra UE 14.272 14,6% 13.141 12.802 -2,6% -8,7% -5,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 69.489 13,1% 63.936 68.962 7,9% 11,5% 1,0%

Importações bens UE 53.110 11,1% 48.771 52.089 6,8% 9,5% 1,0%

Importações bens Extra UE 16.379 20,4% 15.165 16.873 11,3% 18,9% 1,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 74,1% -- 74,2% 76,1% -- -- --

Exportações bens Extra UE 25,9% -- 25,8% 23,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,4% -- 76,3% 75,5% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,6% -- 23,7% 24,5% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/nov

2018  
jan/nov tvh % 18/17 tvh % 18/17 

nov/nov
tvc % 18/18 

nov/out

BENS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/nov

2018  
jan/nov tvh % 18/17 tvh % 18/17 

nov/nov
tvc % 18/18 

nov/out

Espanha 25,5% 6,0%

França 12,7% 6,2%

Alemanha 11,5% 5,3%

Reino Unido 6,3% -1,2%

EUA 5,0% 0,9%

Itália 4,1% 24,7%

Países Baixos 3,8% -0,4%

Máquinas e aparelhos 14,3% -2,5%

Veículos e outro material de transporte 14,0% 22,7%

Metais e comuns 8,0% 6,7%

Plásticos e borracha 7,4% 1,7%

Combustíveis minerais 6,9% 2,2%

Espanha 31,3% 5,0%

Alemanha 13,8% 8,9%

França 7,7% 12,4%

Itália 5,3% 4,8%

Países Baixos 5,2% 4,2%

China 3,2% 14,7%

Bélgica 2,9% 12,4%

Máquinas e aparelhos 17,6% 10,1%

Veículos e outro material de transporte 13,5% 7,2%

Combustíveis minerais 12,1% 12,3%

Agrícolas 10,4% 4,2%

Químicos 10,3% 11,9%

Espanha 767 1,5

Itália 439 0,9

França 396 0,8

Alemanha 312 0,6

Áustria 163 0,3

China -162 -0,3

Angola -254 -0,5

Espanha 1.030 1,6

Alemanha 773 1,2

Angola 604 0,9

França 584 0,9

EUA 318 0,5

Cazaquistão 300 0,5

Singapura -303 -0,5

Máquinas e aparelhos 1.114 1.7

Combustíveis minerais 911 1.4

Químicos 752 1.2

Veículos, out. mat. transporte 624 1.0

Metais comuns 490 0.8

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

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

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

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan/nov) % 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 1.383 2,7

Metais comuns 270 0,5

Ótica e precisão 270 0,5

Agrícolas 160 0,3

Máquinas e aparelhos -198 -0,4

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% 27.879 29.640 6,3% -0,7% -17,8%

Exportações bens UE 21.581 12,4% 19.926 21.626 8,5% 3,4% -20,4%

Exportações bens Extra UE 8.689 15,5% 7.953 8.014 0,8% -9,4% -10,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 14.651 10,5% 13.390 14.119 5,4% 10,9% -6,0%

Importações bens UE 9.697 8,3% 8.888 9.559 7,5% 11,3% -9,2%

Importações bens Extra UE 4.954 15,0% 4.503 4.560 1,3% 10,2% 1,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 71,3% -- 71,5% 73,0% -- -- --

Exportações bens Extra UE 28,7% -- 28,5% 27,0% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 66,2% -- 66,4% 67,7% -- -- --

Importações bens Extra UE 33,8% -- 33,6% 32,3% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/nov

2018  
jan/nov tvh % 18/17 tvh % 18/17 

nov/nov
tvc % 18/18 

nov/out

SERVIÇOS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez

2017  
jan/nov

2018  
jan/nov tvh % 18/17 tvh % 18/17 

nov/nov
tvc % 18/18 

nov/out

Reino Unido 15,7% 10,8%

França 15,1% 7,0%

Espanha 12,7% 5,5%

Alemanha 10,1% 10,9%

EUA 6,2% 8,7%

Brasil 4,6% 12,7%

Países Baixos 3,9% 4,1%

Viagens e turismo 52,5% 10,0%

Transportes 21,2% 4,5%

Outros serviços fornecidos por empresas 13,9% 3,4%

Telecomunicações, informação e informática 4,8% 11,1%

Manutenção e reparação 2,0% 9,3%

Espanha 20,4% 11,4%

Reino Unido 9,8% 1,6%

França 9,1% 4,9%

Alemanha 8,3% 9,0%

EUA 7,3% 9,2%

Países Baixos 3,6% 0,6%

Bélgica 3,5% 7,8%

Viagens e turismo 30,6% 9,5%

Transportes 25,1% 7,0%

Outros serviços fornecidos por empresas 21,9% 4,8%

Telecomunicações, informação e informática 6,2% 1,2%

Direitos de utilização 4,6% -7,9%

Reino Unido 456 1,6

França 295 1,1

Alemanha 294 1,1

Espanha 195 0,7

Brasil 155 0,6

EUA 147 0,5

Angola -169 -0,6

Espanha 295 2,2

Alemanha 97 0,7

EUA 86 0,6

França 60 0,4

Brasil -91 -0,7

Suíça -93 -0,7

Angola -169 -1,3

Viagens e turismo 373 2,8

Transportes 233 1,7

Outros serv. Forn. por empresas 140 1,0

Manutenção e reparação -28 -0,2

Direitos de utilização -56 -0,4

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

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

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

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan/nov) % 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 1,418 5,1

Transportes 274 1,0

Telecom., informação e informática 143 0,5

Outros serv. Forn. por empresas 136 0,5

Transf. recursos nat. de terceiros -175 -0,6

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

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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aicep.s.paulo@portugalglobal.pt
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aicep.stockholm@portugalglobal.pt

José Junqueiro
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aicep.luanda@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
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Raul Travado
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VENEZUELA
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Álvaro Cunha
MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt
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IRÃO
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BOOKMARKS Portugalglobal nº11662

O livro “Todos Podemos Nego-
ciar Bem!” apresenta aos leitores 
soluções e aplicações práticas na 
área da negociação, resultantes 
de simulações e situações reais 
analisadas a fundo. 
Com base em estudos realizados 
em Portugal e com indivíduos de 
nacional portuguesa, e em en-
trevistas a vários políticos e exe-
cutivos de sucesso nacionais, são 
apresentados nesta obra casos 
concretos que permitem obter 
conhecimentos e experiências 
bastante relevantes.
A obra teve os contributos de Al-
berto da Ponte, Alexandre Soares 
dos Santos, Alípio Dias, António 
Carrapatoso, António Mosquito, 
António Pires de Lima, António 
Ramalho, António Saraiva, Antó-
nio de Sousa, António Varela, Es-

meralda Dourado, Francisco Pinto 
Balsemão, Francisco de Lacerda, 
Francisco Murteira Nabo, João 
Salgueiro, João Talone, Jorge Ma-
galhães Correia, Luís Amado, Luís 
Todo Bom, Manuel Castro Almei-
da, Paulo Azevedo, Pedro Rebelo 
de Sousa e Rui Rio.
Licenciado em Gestão pela Uni-
versidade Católica, com um MBA 
da Harvard Business School e um 
doutoramento do ISCTE-IUL na 
área da negociação, Pedro Fontes 
Falcão é gestor, docente univer-
sitário e consultor de empresas. 
Atualmente é também presidente 
do Conselho Fiscal do Montepio 
Crédito, membro do Conselho 
Fiscal da F&C Portugal, da Co-
missão de Vencimentos da Pharol 
SGPS e da Direção Nacional da 
Ordem dos Economistas.

A obra “A Grande Estratégia” 
é um estudo rigoroso sobre as 
questões de liderança e uma aná-
lise da teoria e da prática estra-
tégica, em períodos que vão des-
de a Antiguidade até à Segunda 
Guerra Mundial, feita à luz do 
pensamento de grandes figuras 
como Heródoto, Tucídides, Sun 
Tzu, Augusto, Santo Agostinho, 
Maquiavel, Clausewitz, Tolstoy, 
Lincoln ou Franklin D. Roosevelt.
Repleto de exemplos sugestivos 
de liderança e pensamento es-
tratégico, de Xerxes, rei dos Per-
sas, às estratégias de Churchill e 
Roosevelt na Segunda Grande 
Guerra, John Lewis Gaddis divul-
ga o seu profundo conhecimento 

da História num estilo de escrita 
ligeiro e agradável.
Destinado a todos os envolvidos 
ou interessados em questões de 
liderança, uma vez que se trata 
de uma lição de alto nível, este 
é um livro extraordinário sobre a 
necessidade de ensinar princípios 
sólidos de estratégias aos líderes 
dos dias de hoje. 
Professor na Universidade de 
Yale, John Lewis Gaddis é um his-
toriador de renome internacional 
e autor de inúmeros livros, entre 
os quais “A Guerra Fria” e “Geor-
ge F. Kennan: An Americam Life”, 
que lhe valeu o Prémio Pulitzer. 
“A Grande Estratégia” é a sua 
mais recente obra.
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Todos Podemos Negociar Bem!

A Grande Estratégia



Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa 
de Gestores de Cliente em Portugal 

e de uma Rede Externa a nível mundial.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.
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QUER CHEGAR A MAIS 
CLIENTES INTERNACIONAIS?
Inscreva-se no Buy from Portugal 
Catálogo de Fornecedores Portugueses
e a AICEP promove a sua empresa  
junto de Compradores, Importadores  
e Distribuidores Estrangeiros.

Inscreva-se em
buyfromportugal.com
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