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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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Tomei a liberdade de usar 
no título uma expressão 
frequentemente usada 
pelo presidente do Gru-
po Bosch em Portugal, 
Carlos Ribas, uma das 
nossas maiores empresas 
investidoras, para melhor 
retratar a mudança de pa-

radigma do investimento no país. De facto, ao “Made 
in Portugal” acrescentamos hoje o “Invented in Portu-
gal”. O investimento é cada vez mais inovador, criado 
com talento português e virado para as exportações. 
Um esforço a que não é alheio o trabalho diário da 
AICEP cujo trabalho de captação de investimento seja 
nacional, seja estrangeiro é um negócio de pesca por 
arpão, e não de pesca por arrastão. Terminámos o ano 
de 2018 com um marco para a Agência. Foi o ano 
com mais contratos assinados dos últimos dez anos 
– e portanto da vida da Agência – num total de inves-
timento de 1,15 mil milhões de euros. E foi também o 
ano de maior criação de postos de trabalho. Projetos 
que representam mais exportações para o país, uma 
vez que a Agência privilegia os projetos mais inova-
dores e exportadores e, portanto, contribuem para a 
sustentabilidade e crescimento da economia.  

Temos também assistido a um peso crescente de se-
tores tecnologicamente avançados e com alto VAB, 
com o surgimento de novos clusters de indústrias de 
ponta, nomeadamente o automóvel e aeronáutico – 
sublinho o mais recente investimento em Portugal do 
grupo Airbus, a STELIA Aerospace vai investir em San-
to Tirso mais de 40 milhões de euros, um projeto que 
a AICEP tem acompanhado desde o início e que con-
sidera estratégico para o desenvolvimento do sector. 

Uma outra tendência muito positiva que a AICEP 
tem vindo a acompanhar prende-se com as empre-
sas internacionais que, cada vez mais, escolhem 
Portugal para localizar os seus Centros de Desen-
volvimento, Competências e Engenharia, cada vez 
mais eficientes e especializados.  

Talento, talento, talento. O talento é, de facto, uma 
peça-chave para o sucesso de Portugal. Diria que o 
binómio talento/inovação é, sem dúvida, a vantagem 
competitiva mais procurada por quem quer investir. 
A AICEP tem desenvolvido ações, reuniões e outras 
iniciativas junto de investidores, nestes últimos cinco 
anos, pelo mundo fora para divulgar a oportunidade 
que o excelente talento e a crescente inovação de 
Portugal representam para as empresas, muitas delas 
das mais competitivas do mundo. Esta estratégia da 
Agência tem dado os seus frutos, tal como os núme-
ros acima referidos provam, permitindo a instalação 
de novos projetos industriais e de serviços, oriundos 
de cada vez mais geografias (ex.: EUA, Japão, Coreia 
do Sul) e atuando em cada vez mais setores (ex. ae-
ronáutico, Centros de Desenvolvimento e Software). 

É, pois, deste novo paradigma que falamos na edi-
ção de outubro da Portugalglobal, que tem como 
entrevistado o CEO do grupo francês Mecachrome, 
o português Júlio de Sousa, cujos investimentos em 
Évora e Setúbal em muito contribuem para o robus-
tecimento do setor aeronáutico português, promo-
vendo simultaneamente o seu reconhecimento inter-
nacional e o das cerca de 200 empresas portuguesas 
com atividade no setor.

A Grécia é o mercado em foco nesta edição. Um 
país que, tal como Portugal, foi fortemente afetado 
pela crise financeira mundial no final da primeira 
década deste século, mas que atualmente vê a sua 
economia a crescer, oferecendo aos investidores ex-
ternos um potencial de negócio significativo, sendo 
de realçar o crescente interesse pela oferta portu-
guesa naquele mercado.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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O investimento contratado pela AICEP atingiu,
em 2018, o valor recorde de 1,15 mil milhões de euros 
– o mais elevado da última década – revelando uma 

nova dinâmica onde o talento, entre outros,
é o fator-chave que coloca Portugal no radar dos 

grandes investidores internacionais. 
Os novos investimentos refletem um peso crescente

de setores tecnologicamente avançados, com
o surgimento de novos clusters de indústrias de 

ponta e de investimento em centros de investigação 
e desenvolvimento, sendo inúmeros os exemplos de 

empresas que têm vindo a expandir as suas operações 
em Portugal ou que escolheram o nosso país para

a sua localização, com contributos muito importantes 
do ponto de vista das exportações, emprego

e inovação.

Mas mais do que o valor de investi-

mento contratado, importa realçar o 

salto qualitativo decorrente destes no-

vos projetos, tecnologicamente mais 

avançados, com maior valor acrescen-

tado, mais ancorados em atividades 

de investigação e desenvolvimento, 

também em colaboração com as uni-

versidades e outros centros de saber, 

promovidos por empresas cada vez 

mais capacitadas e certificadas e cria-

doras de emprego progressivamente 

mais qualificado.

Atualmente, mais do que “Made in 

Portugal” importa afirmar o “Pensado 

em Portugal”. Efetivamente, têm-se 

registado importantes investimentos 

na área da Investigação & Desenvol-

vimento, cujo exemplo mais recente 

é o da Cloudflare, empresa norte-

-americana líder em segurança, de-

sempenho e fiabilidade na internet, 

que vai abrir em Lisboa um Centro de 

Investigação e Desenvolvimento (I&D). 

No setor automóvel é de salientar que 

os três grandes construtores alemães 

– BMW (que celebrou recentemente 
uma parceria com a Critical Software), 
Daimler e Volkswagen – localizaram 
em Portugal centros de desenvolvi-
mento globais. 

Carlos Ribas, representante do gru-
po alemão Bosch em Portugal, que é 
um dos maiores investidores no nos-
so país, tem, aliás, usado a expressão 
“Invented in Portugal” sublinhando 
esta mudança de paradigma relativa-
mente ao IDE, em concreto na ativida-
de da empresa. Em recente entrevista 
à revista Portugalglobal, o responsável 
realça a aposta da Bosch nas parcerias 
com várias universidades portuguesas 
para – afirma – “potenciar a inovação 
de Portugal para o mundo”. “Hoje, a 
Bosch não é conhecida apenas pelo 
‘Made in Portugal’ mas também, e 
cada vez mais, pelo ‘Invented in Por-
tugal’”, frisa.

Das vantagens competitivas reconhe-
cidas a Portugal, assentes na integra-
ção plena no mercado europeu, nas 
excelentes infraestruturas físicas e 
nas telecomunicações de alta perfor-
mance, na disponibilidade de redes de 
subcontratação e de conhecimento 
tecnológico, na estabilidade política 
e social e na qualidade de vida, des-
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tacam os investidores a preparação 
e a qualificação dos recursos huma-
nos. Com base no talento, assente no 
capital humano, Portugal não só se 
reposicionou nos setores industriais, 
com destaque no setor automóvel 
e aeronáutico, como conseguiu res-
ponder a novos desafios, aparecendo 
hoje também como uma localização 
reconhecida internacionalmente no 
setor dos serviços, com importantes 
multinacionais a localizarem em Por-
tugal as suas operações mundiais de 
apoio ao negócio e centros de com-
petência e engenharia. 

Relativamente a esta questão, vale a 
pena citar, de novo, Carlos Ribas: “O 
Grupo Bosch tem investido no nosso 
país ao trazer mais atividades de I&D, 
novos serviços e mais responsabilida-
des para Portugal. A Bosch acredita 
em Portugal e no talento dos portu-
gueses, o que nos traz segurança e 
confiança para o futuro”.

Portugal tem igualmente vindo a sus-
citar crescente interesse dos investido-
res em alta tecnologia, constituindo-
-se como uma interessante plataforma 

para startups com ambições globais 

em fase de scale-up.

O mais recente estudo da EY – “At-

tractiveness Survey Portugal”, que 

analisa os planos de investimento di-

reto estrangeiro (IDE) no país, refere 

precisamente que 52 por cento dos 

participantes no estudo acreditam 

que a atratividade de Portugal irá evo-

luir nos próximos três anos, e que 25 

por cento dos investidores inquiridos 

têm planos para investir no país ao 

longo do próximo ano (ver caixa).

“Portugal tem 
igualmente vindo 

a suscitar crescente 
interesse dos 

investidores em 
alta tecnologia, 

constituindo-se como 
uma interessante 
plataforma para 

startups com ambições 
globais em fase

de scale-up.”

Estudo EY - Attractiveness Survey Portugal

O estudo da EY, divulgado em ju-

nho, revela que em 2018 foram 

desenvolvidos 74 projetos de inves-

timento direto estrangeiro, corres-

pondendo a mais de 6.100 novos 

postos de trabalho criados. O estudo 

Attractiveness Survey Portugal pre-

tendeu analisar os planos de inves-

timento direto estrangeiro (IDE) no 

país, tendo para o efeito inquirido 

205 investidores de 19 países, em 

cinco línguas diferentes (português, 

alemão, inglês, espanhol e francês).

De acordo com a EY, 52 por cento 

dos participantes no estudo acredi-

tam que a atratividade de Portugal irá 

evoluir nos próximos três anos e 25 

por cento afirmam ter planos para in-

vestir no país ao longo do próximo ano, 

o que faz de Portugal o mercado com 

mais planos de investimento, sendo se-

guido pela Alemanha (23 por cento).

“Face a um cenário em que as perce-

ções dos investidores sobre a Europa 

estão a piorar, Portugal continua a ser 

percecionado como uma localização in-

teressante para investimento estrangei-

ro, com melhores resultados do que nos 

demais países em que a EY realizou este 

estudo”, comenta Florbela Lima, EY 

Transaction Advisory Services Partner.

Como principais fatores de atratividade 

de Portugal, foram distinguidos os se-

guintes: qualidade de vida (assinalado 

por 90 por cento dos participantes), 

seguindo-se a estabilidade do clima 

social (79 por cento), a infraestrutura 

de telecomunicações (73 por cento), 

o nível de competência da mão-de-

-obra local (72 por cento) e o custo 

de mão-de-obra (71 por cento).

Tendo em conta o grupo inquirido, 

os países que mais investem em Por-

tugal são: França (com 19 projetos), 

Espanha (10 projetos) e a Alemanha 

(sete projetos), com foco em seto-

res-chave como o digital (15 proje-

tos), a manufatura e fornecimento 

de transporte (14 de projetos) e o 

agroalimentar (12 projetos).
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“O crescimento
e desenvolvimento 

estratégicos assentes 
no investimento, 

nomeadamente IDE, 
são uma prioridade

de todas as economias 
e a AICEP tem vindo
a desempenhar, de 
forma muito ativa, 

o seu papel na 
captação de projetos 
estruturantes para

o país.”

A importante missão
da AICEP
As expectativas positivas em relação ao 
futuro são partilhadas pelo presidente 
da AICEP, enquanto agência pública 
responsável pela angariação de 
investimento. “Os últimos quatro 
anos foram marcados pelo regresso 
de projetos de IDE ‘greenfield’, por 
uma forte aposta em inovação e 
pelos valores recorde de investimento 
angariado. Investimentos de todo o 
mundo e de setores líderes, inovadores 
e dinâmicos apostam em Portugal. A 
AICEP trabalha para que esta dinâmica 
se mantenha, contribuindo para uma 
economia cada vez mais sustentável”, 
defende Luís Castro Henriques. 

Globalmente, o crescimento e desen-

volvimento estratégicos assentes no 

investimento, nomeadamente IDE, 

são uma prioridade de todas as eco-

nomias e a AICEP tem vindo a desem-

penhar, de forma muito ativa, o seu 

papel na captação de projetos estru-

turantes para o país. Isto acontece 

quer no reforço da sua atividade de 

divulgação e angariação junto de no-

vos investidores ainda não presentes, 

como no apoio ao reinvestimento por 

parte de investidores que já se encon-

tram no nosso país. 

Sendo um interlocutor privilegiado no 

acompanhamento do projeto e do seu 

promotor, a AICEP atua desde a fase 

de pré-decisão, possibilitando a insta-

lação de novos projetos “greenfield”, 

até ao acompanhamento da operação 

já instalada em Portugal, desenvolven-

do assim mais investimento.

A agência funciona como uma “one-

-stopshop”, disponibilizando informa-

ção crítica para a tomada de decisão, 

apresentando (e acompanhando na 

visita) opções de localização, acom-

panhando a tramitação associada ao 

processo de instalação, facilitando o 

acesso à rede de fornecedores e sub-

contratação nacional e apresentando 

e contratualizando os apoios ao in-

vestimento, sendo que Portugal tem 

instrumentos particularmente compe-

titivos para apoiar a inovação e proje-

tos que tragam e desenvolvam no país 

conhecimento especializado.

A maior parte do investimento dire-

to estrangeiro continua a ter origem 

europeia, de que a Alemanha ou a 

França são exemplos importantes, 

mas Portugal tem vindo a ser alvo, 

também, do interesse de outras geo-

grafias. Países como os EUA, o Japão, 

a Coreia do Sul e a China estão tam-

bém a investir no nosso país, quer no 

tecido industrial produtivo quer atra-

vés de operações de M&A, compran-

do participações. 

Concluindo, Portugal vive um mo-

mento animador do ponto de vista do 

investimento e, por inúmeras razões, 

incluindo, evidentemente, as que não 

estão diretamente associadas ao ecos-

sistema de negócios, beneficia cada 

vez mais de um reconhecimento inter-

nacional que é fundamental continuar 

a capitalizar, reforçando o nosso posi-

cionamento no mindset dos investido-

res internacionais. 
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Nos últimos anos, Portugal tem sido 

um destino natural de localização 

de Centros de Serviços Partilhados 

e Centros de Competência, encon-

trando-se no radar de grandes mul-

tinacionais que investiram na insta-

lação e, em alguns casos expansão 

do investimento, deste tipo de cen-

tros no nosso país.

A qualificação dos recursos huma-

nos portugueses, o ambiente de 

negócios competitivo e as infraes-

truturas de qualidade do país, desig-

nadamente tecnológicas, são os prin-

cipais fatores que pesam na tomada 

de decisão destes investidores quando 

optam por Portugal. 

Este é um setor em franco crescimento, 

que gera emprego qualificado e rique-

za para a economia, que exporta gran-

de parte dos serviços que opera e que 

tem potencial para continuar a crescer.

Atualmente, há mais de 140 empresas 

multinacionais em Portugal com cen-

tros de serviços partilhados e centros 

de competências, que representam 

mais de 60.000 empregos. Existe 

uma grande variedade de operações 

desenvolvidas nestes centros, desde 

funções financeiras, de gestão de 

recursos humanos, compras, logís-

tica, tecnologias de informação, de 

gestão de cliente, e, mais recente-

mente, grandes multinacionais tem 

apostado na criação de centros de 

engenharia e centros de desenvolvi-

mento em Portugal.

Como afirmou recentemente o pre-

sidente da AICEP, Luís Castro Henri-

ques: “o ‘pipeline’ que tínhamos de 

Centros de Serviços antes e duran-

te a crise contava-se pelos dedos e 

atualmente ascende a 30 por ano. 

Desde 2013, já abrimos 80 Centros 

de Serviços e atualmente, em Portu-

gal, contam-se cerca de 60 mil pos-

tos de trabalho criados e/ou compro-

metidos. Alemanha e França foram 

os principais países investidores em 

2018. Com o ‘pipeline’ de investi-

mento atual, acreditamos que estes 

números vão continuar a crescer”.  

A disponibilidade de recursos hu-

manos qualificados (qualificações 

técnicas e conhecimento de línguas 

estrangeiras), a estabilidade social 

e económica, os custos salariais, a 

rede de telecomunicações, a exis-

tência de um ambiente de negócios 

favorável, com legislação laboral e 

fiscal competitivas, de aeroportos 

internacionais com uma rede alarga-

da de conexões internacionais, e a 

qualidade de vida são os principais 

fatores de atratividade para a locali-

zação destes centros em Portugal. 

O FORTE CRESCIMENTO DOS BUSINESS SERVICES CENTERS EM PORTUGAL 
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Nos últimos anos, o setor aeronáu-

tico nacional registou um importan-

te desenvolvimento tecnológico, de 

dimensão e de notoriedade interna-

cional e, hoje, Portugal é exportador 

e reconhecido como parceiro pelos 

principais clusters europeus. O in-

vestimento estrangeiro neste setor 

tem dado um importante contributo 

para a sua evolução positiva.

Com mais de 70 associados, o clus-

ter aeronáutico português envolve 

mais de 200 empresas com ativida-

de no setor, nove instituições e oito 

universidades, empregando cerca de 

18.500 pessoas, sendo reconhecido 

pela sua força de trabalho talentosa. 

As principais atividades realizadas 

no âmbito deste cluster são o fabri-

co de aéreo estruturas, a manuten-

ção aeronáutica, os conjuntos para 

aeronaves civis e militares, os siste-

mas mecatrónicos, os dispositivos de 

simulação, os dispositivos de ensaios e 

testes espaciais, as tecnologias e ferra-

mentas industriais de apoio ao setor e 

ainda, o desenho e fabrico dos interio-

res de cabines. 

Nos últimos anos, Portugal têm regista-

do inúmeros investimentos estrangei-

ros de elevado valor por parte de várias 

multinacionais. Alguns exemplos mais 

concretos da captação de investimento 

direto estrangeiro para Portugal são a 

Embraer, a Lauak e a Mecachrome. 

Para os investidores estrangeiros des-

te setor, Portugal é um local único e 

estratégico, devido à sua localização 

geográfica na costa oeste da Europa. 

O posicionamento atlântico de Portu-

gal abre novas oportunidades no con-

texto internacional, na medida em que 

permite a instalação de infraestruturas 

de observação e medida, num espectro 

não alcançável ou replicável em ne-

nhum outro país. 

Com um volume de negócios de 

1,72 mil milhões de euros, dos quais 

87 por cento se destinam à exporta-

ção, este cluster representa cerca de 

1,4 por cento do PIB português. Con-

tudo, em cinco anos, espera-se que 

passe a representar três por cento.

Nos últimos anos, esta indústria 

portuguesa tem aumentado a sua 

participação em projetos de inves-

tigação e desenvolvimento de alto 

valor acrescentado para a economia. 

Além disso, as empresas portugue-

sas têm participado em reconheci-

dos consórcios e projetos europeus 

de investigação: “Passaro”, “Flex-

craft”, “Embraer Defense & Security 

KC-390”, “NewFace”, “SHEFAE - 

Surface Heat Exchangers for Aero-

-Engines” e “LIFE”. 

CLUSTER AERONÁUTICO
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EMPRESAS APOSTAM
EM PORTUGAL

O setor automóvel é um bom exemplo do novo paradigma
do investimento estrangeiro em Portugal, com investimento industrial

de origem diversificada e uma aposta clara no desenvolvimento
de centros de competência e de I&D por parte dos grandes construtores 

automóveis que, desta forma, colocam o país na linha da frente das novas 
tecnologias e tendências.

Ficam os testemunhos de algumas dessas empresas que escolheram 
Portugal para criar, desenvolver ou expandir a sua atividade.

MA AUTOMOTIVE 
PORTUGAL

Investimento italiano
no setor automóvel

O grupo italiano CLN 
investiu recentemente 
numa fábrica dedicada

à montagem
de componentes 

automóveis em Valença, 
no norte de Portugal, 

dando início às 
operações do grupo
no mercado ibérico.



O grupo CLN é um dos principais 

players internacionais no setor da es-

tampagem e montagem de compo-

nentes automóveis. No seguimento 

de novos negócios recentemente an-

gariados para a região ibérica, a CLN 

decidiu, após uma análise multifato-

rial, iniciar as suas operações na Pe-

nínsula a partir de Portugal.

Realizado através da divisão MA do 

grupo, o investimento em Gandra, no 

concelho de Valença, foi apoiado por 

um plano de negócios positivo e teve 

em consideração a localização exigida 

pelos clientes e as condições favorá-

veis e de infraestruturas oferecidas 

por Portugal.

“Devido a esta série de elementos fa-

voráveis, a unidade MA Automotive 

Portugal é agora uma nova realidade 

na nossa presença industrial na Euro-

pa. A instalação conta com 26.000 

metros quadrados, realizando a mon-

tagem de componentes estruturais 

de veículos com células de solda au-

tomática e 36 robôs. Até 2020, con-

cluiremos a primeira fase das instala-

ções de equipamentos de fabricação 

com a inclusão de uma máquina de 

‘rollforming’”, revela Vagner Roberto 

Bortoleto, diretor-geral da MA Auto-

motive Portugal & Iberic.

De acordo com o responsável, a em-

presa tem vários desafios pela frente, 

incluindo o apoio ao lançamento dos 

novos carros elétricos que fazem parte 

do portefólio de produtos da fábrica 

de Valença. Componentes automó-

veis com materiais de alta resistência 

formados em processos de estampa-

gem a quente são incorporados nos 

produtos da MA Automotive Portugal, 

o que representa a aplicação da mais 

avançada tecnologia de moldagem de 

metais nos componentes da operação 

da empresa italiana em Portugal.

A MA Automotive iniciou já uma co-

laboração com institutos e escolas 

técnicas em Portugal, a fim de refor-

çar o pacote de formação dos seus 

colaboradores para o seu desenvolvi-

mento futuro.

Fatores que, aliados “aos benefícios 

financeiros e fiscais recebidos, nos fez 

acreditar e nos levou a investir em Por-

tugal. Nós viemos para ficar!”, conlui 

Vagner Roberto Bortoleto. 

www.gruppocln.com

https://www.gruppocln.com/
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A Hanon Systems orgulha-se de par-
ticipar, através do seu mais recente 
projeto de investimento localizado em 
Palmela, na designada revolução da 
mobilidade terrestre. Especialistas do 
setor aludem, genericamente, a qua-
tro grandes macrotendências alusivas 
a esta matéria e que importa reter: (i) 
A expansão/massificação das viatu-
ras eletrificadas; (ii) Mobilidade “a la 
carte” ou, por outras palavas, o fenó-
meno do car sharing; (iii) O advento da 
condução autónoma; (iv) A comunica-
ção sistemática e constante entre via-
turas e sistemas de apoio. De facto, as-
siste-se, na indústria, a uma revolução 
sem precedentes, sendo, por conse-
guinte, de vital relevância dar respos-
ta aos novos desafios, típicos de uma 
sociedade em permanente mutação e 
ávida por novidades impactantes. 

Neste contexto, a Hanon Systems sen-
do um fornecedor completo de solu-
ções automóveis de gestão térmica 
e energética para veículos elétricos e 
convencionais, com uma oferta que 
inclui uma ampla gama de soluções 
nas áreas de aquecimento de ventila-
ção e ar condicionado; arrefecimento 
do powertrain; compressor; transpor-
te de fluídos; e eletrónica e pressão de 
fluídos, é naturalmente um dos maio-

HANON 
SYSTEMS
O futuro da 
mobilidade 
passa por 
Portugal! 
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res players mundiais no desenvolvi-
mento de componentes destinados 
ao setor automóvel.

Atualmente, a empresa emprega mais 
de 22.000 pessoas em 21 países, 51 
fábricas e 23 centros de engenharia 
e apostou na criação de uma nova 
unidade produtiva em Portugal direta-
mente associada à produção de com-
pressores elétricos para sistemas de 
A/C baseados na Tecnologia Inverter 
– sendo este o resultado visível de um 
assinalável esforço de I&D – destina-
dos à nova geração de veículos, par-
ticipando e contribuindo ativamente 
na reformulação do cluster automóvel 
em Portugal. Para tal, a Hanon Syste-
ms Portugal está a investir cerca de 48 
milhões de euros e contará com apro-
ximadamente 500 trabalhadores.

Caro leitor, esta é a nossa visão, que 

partilhamos consigo. De facto, Por-

tugal oferece um conjunto de vanta-

gens competitivas de grande relevân-

cia, sendo de destacar a existência de 

mão-de-obra qualificada e empenha-

da, um ecossistema técnico/tecnoló-

gico que surpreende quem nos visita, 

uma pré-disposição natural na cap-

tação de Investimento Direto Estran-

geiro, uma economia cada vez mais 

voltada para o exterior e, por fim, mas 

não menos relevante, um conjunto de 

instrumentos de política pública ma-

terializados em sistemas de incentivos 

ao investimento que permitem às em-

presas obter determinados apoios no 

financiamento dos seus projetos e nos 

mais variados domínios de atuação. 

Concorremos globalmente por (novo) 

investimento, razão pela qual destaca-

mos, de sobremaneira, este ponto, so-

bretudo no momento em que a Hanon 

Systems equaciona a sua estratégia no 

período compreendido entre 2020 e 

2030, estando Portugal, face ao recen-

te sucesso alcançado com a operação 

descrita, numa posição de charneira.

Uma palavra final dirigida à AICEP – 

Agência para o Investimento e Co-

mércio Externo de Portugal. A sua 

intervenção, apoio e constante feed-

back contribuíram, decisivamente, 

para o sucesso desta iniciativa. Por 

outras palavras, para o nosso sucesso 

atual, lançando, de igual modo, os ali-

cerces para uma presença ainda mais 

assídua e relevante do Grupo em ter-

ritório nacional. Sem dúvida, o futuro 

da mobilidade passa por Portugal!

Hanon Systems Portugal 

www.hanonsystems.com

https://www.hanonsystems.com/
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Os principais produtos desta unidade 

são os têxteis e as espumas para iso-

lamento térmico e acústico dos teja-

dilhos, os próprios tejadilhos e painéis 

laterais para portas de automóveis. 

Para a produção destes componentes 

a empresa aposta na evolução tecno-

lógica e no “saber fazer” de anos de 

experiência adquirida. A qualidade e a 

capacidade reconhecidas da mão-de-

-obra em Portugal foi sem dúvida um 

fator de atratividade, bem como a lo-

calização preferencial da área de Viana 

do Castelo, muito próxima da Galiza e 

do Porto com os seu aeroporto e porto 

de mar. 

HOWA TRAMICO AUTOMOTIVE

digitais, pois estes são core a todos 

os níveis: desde a produção de um 

automóvel, à venda e pós-venda 

desse mesmo automóvel.

A escolha por Portugal deveu-se a 

diversos fatores, mas entre eles des-

taca-se a disponibilidade e a quali-

dade de talento na área tecnológica. 

Por um lado, existem várias boas es-

colas de engenharia em todo o país, 

e, por outro, o país vive uma onda 

crescente de inovação e empreen-

dedorismo que tem vindo a atrair 

HOWA TRAMICO 
AUTOMOTIVE

MERCEDES-BENZ.IO

A Howa Tramico Automotive, subsi-

diária do grupo japonês Howa Textile 

Industry, iniciou a sua atividade em Por-

tugal no ano de 2017 com a constru-

ção de uma unidade fabril em Viana do 

Castelo. Com um investimento total de 

cerca de 10 milhões de euros, com a 

criação de cerca de 150 postos de tra-

balho e uma faturação de 16 milhões 

de euros nesta primeira fase. 

As perspetivas futuras são já, nesta 

fase, animadoras, pois está a atingir a 

capacidade máxima instalada na uni-

dade atual, tendo em perspetiva a en-

trada de novos projetos que se prevê 

vir a acontecer num período tempo-

ral razoável. Prevêem-se, assim, boas 

perspetivas de evolução futura com o 

aumento do recrutamento de mão-de-

-obra e faturação.

A Daimler abriu um hub de 

desenvolvimento digital em Portugal 

em maio de 2017. Designado por 

Mercedes-Benz.io Portugal, o 

hub tem como missão internalizar 

e desenvolver as plataformas 

digitais de marketing e vendas da 

Mercedes-Benz na área de carros a 

nível mundial. A indústria automóvel 

vive hoje em dia uma fase de 

transformação que vai para além 

do carro elétrico e autónomo. Todos 

os fabricantes têm a necessidade 

de possuir internamente os skills 

talento de várias partes do mundo. 

O hub conta atualmente com mais 
de 125 pessoas e irá continuar a 
crescer no número de colaborado-
res nos próximos tempos. De realçar 
que a Mercedes-Benz.io irá ser a 
primeira empresa a mudar-se para 
o Hub Criativo do Beato, um espaço 
que se prevê que irá ter um impacto 

muito positivo em Lisboa. 

ALEXANDRE VAZ, MANAGING  
DIRECTOR DA MERCEDES-BENZ.IO 
PORTUGAL

https://www.mercedes-benz.io/
https://www.mercedes-benz.io/
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projetos distintos: o SDC:LX, a MAN 
Digital Hub e a AMS. No SDC:LX (Soft-
ware Development Center) desenvol-
vemos software que terá impacto em 
cada utilizador da nossa nova linha de 
carros elétricos. Na MAN Digital Hub 
desenvolvemos e operacionalizamos 
produtos para o mundo da logística, 
transportes e veículos comerciais.
O software desenvolvido por estas 
duas equipas estará em todos os veí-
culos Volkswagen e MAN futuros. Terá 
impacto em todos nós como utilizado-
res, sem mesmo darmos por isso, pois 
otimizando transportes ou eletrifican-
do a nossa frota reduzimos a pegada 
de CO2 do Grupo Volkswagen.

À semelhança de muitas empre-
sas nos últimos anos, a Volkswagen 
anunciou em 2018 que iria expandir 
a sua equipa e escritórios para Lisboa. 
A nova empresa, Volkswagen Digital 
Solutions, surgiu com mentalidade de 
startup mas contando com a estrutura 
e o know-how do Grupo Volkswagen.
Portugal foi escolhido por vários mo-
tivos, entre eles a abertura de espírito 
dos portugueses, que possuem uma 
rara combinação de competências 
técnicas, sociais e linguísticas. Tam-
bém porque Lisboa é uma “tech hub” 
neste momento e tem políticas muito 
orientadas para o setor tecnológico.
A VWDS tem três “Tech Units” com 

Fundada em 2018, a Critical 
TechWorks é uma joint-venture entre 
o BMW Group e a Critical Software. 
Desenvolve soluções de engenharia 
de software, exclusivamente para o 
BMW Group, em áreas diversas como 
condução autónoma, mobilidade, 
software de bordo, tecnologia para 
carros conectados, análise de dados, 
eletrificação, produção e logística.

Informação divulgada pelo BMW 
Group em março passado refere 

que a Critical TechWorks pretende 

assumir-se como uma referência no 

desenvolvimento de conectividade 

automóvel e, para isso, quer atrair 

o melhor talento nacional para os 

seus quadros, contando nessa altura 

com mais de 350 colaboradores nos 

seus escritórios do Porto e de Lisboa 

e esperando alcançar os 600 colabo-

radores ainda em 2019. 

 

https://join.criticaltechworks.com/

CRITICAL TECHWORKS

A terceira “Tech Unit”, AMS (Appli-
cation Management Services) provi-
dencia suporte 24/7 às subsidiárias da 
Volkswagen Financial Services a nível 
mundial e iremos também dar suporte 
aos Mobile Online Services dos clien-
tes Volkswagen.
Para o futuro, queremos desenvolver 
as “Tech Units”, construir uma empre-
sa portuguesa com uma cultura pró-
pria e, possivelmente, estender-nos 
para outras regiões em Portugal. 

Muito está por vir. 

MARCEL BODENSIEK E MARK 
JACOBI, MANAGING DIRECTORS DA 
VOLKSWAGEN DIGITAL SOLUTIONS 

VOLKSWAGEN DIGITAL SOLUTIONS

https://join.criticaltechworks.com/
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Presidente do Conselho de Administração da Mecachrome

JÚLIO DE SOUSA

Investimento de sucesso
em Portugal 
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O grupo francês Mecachrome está presente em Portugal com 
duas fábricas no setor aeronáutico, em Évora e Setúbal, num 
investimento que emprega 380 pessoas na produção de peças 
de alta tecnologia para motores de aeronaves. De acordo com 
Júlio de Sousa, presidente do Conselho de Administração da 
Mecachrome, trata-se de uma estrutura fundamental para o 

grupo francês que irá continuar a desenvolver-se em Portugal.
Português de nascimento, Júlio de Sousa foi aos 10 anos 

viver para França, onde estudou e iniciou a sua carreira na 
Mecachrome, tendo, ao longo de mais de 30 anos de atividade, 
assumido várias funções na empresa até chegar à liderança do 
grupo que emprega hoje cerca de 3.000 pessoas e conta com 
13 unidades de produção na Europa – incluindo Portugal –,

na América do Norte e no Norte de África. 

Após um primeiro investimento em Setú-

bal, o grupo francês Mecachrome – que 

lidera – apostou num novo investimento, 

de cerca de 30 milhões de euros, em Évora, 

dando um importante contributo ao de-

senvolvimento do cluster aeronáutico por-

tuguês. Pode descrever-nos sucintamente 

os principais aspetos deste investimento e 

quais as metas a atingir em termos de pro-

dução, emprego e faturação?

Como tínhamos previsto, o objetivo é conti-

nuarmos a desenvolvermo-nos em Portugal 

no fabrico de peças de alta tecnologia, essen-

cialmente para os motores de avião de nova 

geração, neste caso, o motor Leap, e em parti-

cular com os métodos de produção inovadores 

como o processo criogénico.

Em 2018, as fábricas de Évora e de Setúbal rea-

lizaram um volume de negócios de 15 milhões 

de euros, empregando 380 pessoas. O objetivo 

da empresa para as duas fábricas é chegar aos 

400 trabalhadores e a um volume de negócios 

de 30 milhões de euros.

Qual a importância da fábrica de Évora 

para o grupo Mecachrome, que conta com 

várias unidades de produção em vários paí-

ses, além de França?

A implantação desta estrutura em Portugal é 

fundamental para o desenvolvimento do gru-

po uma vez que nesta fábrica (extremamente 

moderna e potencializada para a era da indús-

tria 4.0) nós fabricamos produtos de alta tec-

nologia para os motores Leap e temos como 

objetivo reproduzir o mesmo esquema com 

outros construtores de motores de aeronaves.

Quais foram os principais fatores que le-

varam o grupo francês a escolher Portugal 

para os seus investimentos? 

Os principais fatores decisivos foram os custos 

relativamente competitivos, um apoio impor-

tante por parte do Estado português, da região 

de Évora e da AICEP, a presença de um grande 

construtor aeronáutico – a Embraer – nas pro-

ximidades das nossas instalações, uma cultura 

parecida com a francesa, bem como a excelên-

“O desafio
[da Mecachrome]

é desenvolver
com sucesso

as fábricas de Évora
e de Setúbal e continuar

a desenvolver novos 
projetos em Portugal

e acompanhar
o crescimento do setor 
aeronáutico no país.”
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cia dos centros de formação e das universida-

des portuguesas.

Como português com toda uma carreira 
profissional desenvolvida na Mecachrome 
em França, como vê esta aposta em Portu-
gal? Quais são os desafios para o futuro no 
que respeita à presença da Mecachrome 
em Portugal?

Não há aqui necessariamente uma relação de 

causa e efeito, no entanto, aquando da deci-

são final relativa à escolha de um país estran-

geiro mas europeu, o conhecimento do país foi 

um dado adicional. 

Quanto ao futuro, o desafio é desenvolver 

com sucesso as fábricas de Évora e de Setúbal 

e continuar a desenvolver novos projetos em 

Portugal e acompanhar o crescimento do setor 

aeronáutico no país.

Como analisa o cluster aeronáutico português? 

Consideramos que o cluster aeronáutico por-

tuguês é um ativo importante para as empre-

sas locais, mas penso que deveria haver uma 

reflexão sobre o desenvolvimento de outras 

profissões relacionadas com o setor aeronáu-

tico para se conseguir um cluster mais robusto.

Quais os seus fatores de competitividade e 
de que forma poderão obter maior reco-
nhecimento internacional?

Para nós, os principais fatores de competiti-

vidade são a existência de um custo laboral 

competitivo, pessoal bem formado, qualifica-

do e motivado, bem como uma estrutura bem 

desenvolvida. Para aumentar o seu reconheci-

mento internacional, penso que poderíamos 

incrementar as relações entre os principais in-

vestidores mundiais e Portugal. Por exemplo, 

a compra da Embraer pela Boeing deveria ser 

uma ótima oportunidade para o cluster aero-

náutico português.

Como membro do Conselho da Diáspora 
Portuguesa, que importância atribui a esta 
entidade e qual o seu papel na promoção 
da imagem de Portugal e das suas empresas 
no mundo? O que podem os conselheiros 
fazer para atrair mais investimento produ-
tivo para Portugal?

Ao nível do Conselho da Diáspora, poderia even-

tualmente ser interessante desenvolver comis-

sões específicas em função das necessidades das 

diferentes indústrias implantadas em Portugal 

para melhor as promover internacionalmente. 
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www.millenniumbcp.pt

O MUNDO É O SEU 
NOVO MERCADO
TRADE SOLUTIONS
SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUTOS  E SERVIÇOS DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

A Exportação e Importação, bem como a Internacionalização da sua Empresa, exigem 
conhecimento aprofundado dos processos financeiros, fiscais, da legislação e do mercado local.

O Millennium Trade Solutions é um serviço abrangente de apoio, informação e 
acompanhamento para Empresas em processo de Internacionalização ou que pretendem 
desenvolver atividade exportadora ou importadora.

Informe-se junto do seu Gestor ou em www.miillenniumbcp.pt.

www.millenniumbcp.pt
www.millenniumbcp.pt
www.millenniumbcp.pt
www.millenniumbcp.pt
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Com uma localização privilegiada no Sudeste europeu, encontrando-se no 
cruzamento de três continentes – Europa, Ásia e África –, a Grécia é o principal 

centro de negócios de uma região com 140 milhões de consumidores. É um mercado 
altamente atrativo e uma porta de entrada para muitos outros mercados externos.

Nos últimos anos, tem-se registado um crescente interesse na oferta portuguesa, o 
que explica o incremento das exportações portuguesas para a Grécia e do número 

de empresas portuguesas que vendem para este mercado, que oferece um potencial 
consideravelmente significativo às empresas nacionais.

A evolução globalmente positiva das relações económicas e comerciais entre 
Portugal e a Grécia tem proporcionado cada vez mais oportunidades de 

negócio para as empresas portuguesas nos mais variados setores de atividade, 
nomeadamente na hotelaria/fileira casa, indústria naval, tecnologias de informação 

e comunicação, construção, gestão de resíduos e águas e energias renováveis. 

Portugal desfruta de uma imagem positiva e favorável no mercado grego, pelo que 
as empresas portuguesas podem olhar com segurança para a Grécia e assumir uma 

atitude proactiva num mercado em crescimento. 

Rui Manuppella Tereno, embaixador de Portugal na Grécia, e Laurent Armaos, 
delegado da AICEP em Atenas, apresentam uma análise detalhada deste

mercado europeu.

GRÉCIA
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 > POR RUI MANUPPELLA 
TERENO, EMBAIXADOR DE 
PORTUGAL NA GRÉCIA

Encontramo-nos em extremidades 
opostas da Europa. No entanto, se 
Portugal está virado para o Atlântico, 
as suas raízes entrelaçam-se com as da 
Grécia na orla do Mediterrâneo.

Somos ambos membros da UE e Alia-
dos na NATO, partilhamos preocupa-
ções mas também inúmeros objetivos 
e os voos diretos entre Lisboa e Atenas 
vão cheios. No entanto, é forçoso re-
conhecer que temos uma noção algo 
afunilada e estereotipada uns dos ou-
tros. Essa visão redutora esconde reali-
dades muito mais profundas. 

No caso da Grécia, não se pode esque-
cer a crise económica pela qual este 
país passou e da qual está a emergir, e 
ainda a dramática crise dos refugiados. 
Para além da sua gravidade humanitá-
ria, ela impôs um enorme esforço que 
trouxe ao de cima as melhores quali-
dades do povo grego.

Por outro lado, não se dá a devida 
atenção à extraordinária vibração cul-
tural, científica e tecnológica, aos indi-
cadores socioeconómicos, à qualidade 
da educação e formação de quadros, à 
evolução do desempenho económico 
e das exportações, ao posicionamento 
geopolítico e ao protagonismo inter-
nacional da Grécia.

No plano político e institucional as 
nossas relações estreitaram-se enor-

ajustamento estrutural terminado 
em 2018, o que também constituiu 
o reconhecimento, por parte da UE 
e das autoridades gregas, de que 
estamos na vanguarda em diversas 
áreas e que outros países podem be-
neficiar da nossa experiência;

• No plano cultural, e com o enqua-
dramento do Instituto Camões, a 
presença portuguesa e da Lusofonia 
está a crescer: ela manifesta-se na 
comemoração do Dia da CPLP e na 
participação no Festival Helénico-La-
tino-Americano (LEA), em ambos os 
casos trazendo consagrados autores e 
académicos portugueses;

• A tradução em grego de obras por-
tuguesas, a publicação de dicioná-
rios, a colaboração com universida-
des e outras instituições e diversas 
iniciativas de artistas e agentes cul-
turais portugueses.  

FEITO EM PORTUGAL, NATURALMENTE
Cada vez que olhamos para a bandeira portuguesa estamos a contemplar um 
contributo da Grécia para a humanidade. Com efeito, nela figura uma esfera 

armilar, inventada por Eratóstenes, o geógrafo da Antiguidade que calculou pela 
primeira vez a circunferência da Terra.

Este parágrafo inicial pode parecer uma divagação, mas a verdade é que quando 
se escreve sobre a Grécia e a nossa relação com este país, é fácil sermos levados 
pelo entusiasmo. Avancemos agora até ao presente para uma análise realista.

“Há boas razões 
para prestar atenção 

às oportunidades 
económicas e de 
investimento que
aqui se abrem, já 

identificadas
e aproveitadas por 

outros países, europeus 
e de outros continentes.” 

memente nos últimos anos:

• Realizou-se quase uma vintena de 

visitas oficiais do Presidente da Re-

pública, do presidente da Assem-

bleia da República, do Primeiro-

-ministro, do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, de outros membros do 

governo e de entidades civis e mili-

tares. Foram também desenvolvidas 

consultas e elaborados programas 

de trabalho setoriais;

• Portugal é dos países que dá mais 

apoio à Grécia na gestão da crise 

dos refugiados, tendo já recebido 

um grande número deles. Os contin-

gentes da Guarda Nacional Republi-

cana e da Polícia Marítima que ope-

ram nas ilhas gregas já resgataram 

milhares de refugiados e salvaram 

inúmeras vidas;

• Prestámos igualmente assistência 

técnica no âmbito do programa de 
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Deve sublinhar-se que este esforço é 
colaborativo, de entreajuda, com as 
autoridades gregas, as quais desenvol-
vem ativamente as suas próprias inicia-
tivas dirigidas a Portugal. 

A progressão do diálogo bilateral, hoje 
fundado na amizade, bases sólidas, 
contactos regulares e na identificação 
de interesses comuns, tanto no plano 
bilateral como europeu, tem ainda 
muitos frutos para dar.

Há ainda a assinalar um outro e muito 
importante cimento de ligação entre os 
dois países: a nossa Comunidade, que 
é essencialmente de base familiar, bi-
nacional e bilingue, e portanto natural-
mente integrada na sociedade grega.

Não referi até agora a vertente eco-
nómica e de investimento porque 
era importante contextualizá-la an-
tes no nosso relacionamento global, 
e também porque neste boletim será 
publicado um contributo específico 
elaborado pelo conselheiro comercial 

e delegado da AICEP, Laurent Armaos.
O ponto mais importante a reter é que 
em Atenas trabalhamos em equipa, 
tanto a Embaixada como a Delega-
ção da AICEP participam em encon-
tros com interlocutores institucionais 
e empresas, bem como em ações de 
promoção do investimento nacional, 
como a Feira Internacional de Salóni-
ca. O lema “Made in Portugal, Natu-
rally”, título deste texto, era justamen-
te o que figurava no nosso stand.

Uma das melhores coisas que fizemos 
foi ter mantido aberta a delegação da 
AICEP mesmo durante o período da 
crise, o que agora lhe permite ter um 
conhecimento aprofundado da eco-
nomia e do mercado local, das orga-
nizações empresariais, da Enterprise 
Greece (Agência congénere da AICEP), 
e constituir um ponto focal para as em-
presas nacionais interessadas no mer-
cado local e para as empresas gregas 
que querem conhecer o nosso país (no-
meadamente organizando deslocações 
a certames nacionais ou press trips).

Agora que a Grécia saiu dos constran-
gimentos do programa de ajustamento 
estrutural e está a ultrapassar a crise 
com excedentes primários notáveis, e 
que a prioridade, tanto governamental 
como do setor privado, é o crescimento 
enquadrado por reformas institucionais, 
há boas razões para prestar atenção às 
oportunidades económicas e de inves-
timento que aqui se abrem, já identifi-
cadas e aproveitadas por outros países, 
europeus e de outros continentes. 

As nossas empresas estão a descobrir 
este país, algumas já concretizaram in-
vestimentos significativos, e a inversa 
também se verifica. Assim, e sem querer 
pintar quadros paradisíacos, pode afir-
mar-se objetivamente que existem con-
dições para aprofundar o nosso conhe-
cimento mútuo, criar parcerias e pro-
mover investimentos de parte a parte. A 
Embaixada e a Delegação da AICEP em 
Atenas estão prontas a dar todo o apoio 
à prossecução desse objetivo. 

embportg@otenet.gr

mailto:embportg%40otenet.gr?subject=
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Tal como Portugal, a Grécia, um país de 
11 milhões de habitantes e com uma 
periferia insular extensa, tem uma forte 
ligação ao mar e dispõe de uma gran-
de riqueza histórica e cultural.

A sua localização privilegiada no Su-
deste europeu, no cruzamento de três 
continentes, faz da Grécia um polo 
de estabilidade e principal centro de 
negócios numa região de cerca de 

GRÉCIA
Um mercado novamente promissor

A Grécia, berço da civilização ocidental, Estado-membro da União Europeia desde 
1981, está a sair de uma crise que durou quase uma década, com perspetivas de 

crescimento sustentável e oportunidades de negócio em vários segmentos económicos.

 > POR LAURENT ARMAOS, 
DELEGADO DA AICEP  
NA GRÉCIA

140 milhões de consumidores, cons-
tituindo uma porta de entrada natural 
em mercados de grande procura de 
bens de consumo, de modernização 
das suas infraestruturas, de redes de 
transporte, de TIC, de energia e de de-
senvolvimento turístico.  

O ano de 2018 sinaliza a viragem de 
página de um capítulo difícil da his-
tória contemporânea da Grécia e o 
regresso do país à normalidade eco-
nómica e financeira. Concluiu-se, com 
êxito, um período de três programas 
de assistência financeira (2010, 2012 
e 2015), marcado pela implementação 
de um vasto programa de reformas.

Após oito anos de recessão, a ativi-
dade económica está a crescer, mais 
especificamente 1,4 por cento em 
2017, 2,1 por cento em 2018 e uma 
projeção de 2,0 por cento em 2019 e 
de 2,5 por cento em 2020. 

A restituição da confiança, a estabi-
lidade macroeconómica e a melhoria 
do ambiente empreendedor, enquan-
to condições indispensáveis para a 
atração de investimentos, constituem 
as grandes prioridades do novo gover-
no, de centro-direita, formado após as 
eleições de julho de 2019, que aposta 
na promoção de reformas estruturais, 
nas privatizações, na criação de novos 
postos de trabalho e na coesão e jus-
tiça social.

O turismo, pedra angular da econo-
mia grega e principal fonte de recei-
tas, teve um papel fulcral para restrin-
gir os efeitos negativos da recessão e 
para fomentar investimentos. O seu 
dinamismo assegura, conjuntamente 
com os setores naval, da energia e da 
logística, a reestruturação do modelo 
produtivo da Grécia.

Em 2018, as chegadas de turistas ele-



MERCADOS Portugalglobal nº12426

varam-se a 33 milhões (mais 9,27 por 
cento), tendo sido batido pelo sexto 
ano consecutivo o recorde. Este desem-
penho contribuiu para 11,7 por cento 
do PIB (21,6 mil milhões de euros). Em 
termos brutos, direta e indiretamente, 
o turismo produz entre 25,7 por cen-
to (47,4 mil milhões de euros) e 30,9 
por cento (57,1 mil milhões de euros) 
do PIB e garante diretamente 16,7 por 
cento e indiretamente 36,7 por cento a 
44,2 por cento do emprego.

A marinha mercante é o segundo pi-
lar da economia. Em 2019, a frota de 
propriedade helénica totalizou 4.936 
navios (superiores a mil GT), represen-
tando em dwt (deadweight tonnage) 
20,9 por cento da tonelagem mundial 
e 53,03 por cento da europeia. De 
2007 a 2018, os armadores gregos 
mais que duplicaram a capacidade 
em dwt da sua frota, controlando à 
escala mundial 31,99 por cento de 
petroleiros, 23,12 por cento de navios 
de carga e 15,17 por cento de navios 
de transporte de produtos químicos e 
derivantes de petróleo. 

A Grécia afirma-se também como pla-
taforma (hub) de trânsito de hidrocar-
bonetos, assegurando a diversificação 
das fontes de energia da UE. Está em 
fase avançada a construção do gaso-
duto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e já 
arrancou a do Interconnector Greece-
-Bulgaria (IGB). Esta realidade, além de 
posicionar a Grécia entre os principais 

players no xadrez energético regional 

e europeu, influencia pela positiva a 

economia nacional, bem como o seu 

papel geoestratégico.

O mercado da Grécia
e Portugal
A Grécia é um país que a partir da dé-

cada de 80, quando a sua economia 

entrou em trajetória de desindustria-

lização e se virou para os serviços, se 

tornou dependente fundamentalmen-

te das importações. 

Apesar de a recente crise ter mudado 

os hábitos de consumo em prol de pro-

dutos mais baratos de países terceiros, 

constata-se uma viragem gradual e 

estável no sentido da segurança e da 

qualidade de fabricantes europeus. O 

bom rácio qualidade/preço constitui 

fator determinante na decisão de com-

pra do consumidor que, regra geral, é 

seletivo e atraído por marcas interna-

cionalmente reconhecidas.

Esta tendência coincide com uma al-

tura em que a visibilidade de Portugal 

como produtor de referência está a 

melhorar neste mercado, repercutin-

do o progresso do tecido industrial 

português e o capital de simpatia de 

que o nosso país goza na Grécia.

Com efeito, não obstante o peso re-

lativo da Grécia no comércio interna-

cional de Portugal – 34º cliente (40º 

“A visibilidade de 
Portugal como 

produtor de referência 
está a melhorar neste 

mercado, repercutindo 
o progresso do tecido 
industrial português e 

o capital de simpatia de 
que o nosso país goza 

na Grécia.”
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Conselhos úteis para a abordagem ao mercado

Oportunidades para as 
empresas portuguesas 

Hotelaria – Fileira Casa
O crescimento do turismo gera nume-

rosos investimentos de desenvolvimen-

to de novas unidades hoteleiras e/ou 

de aquisição e posterior reabilitação 

de outras já existentes. Estão em fase 

de concretização projetos de constru-

ção de hotéis, centros de conferências, 

campos de golfe, estâncias de ski, par-

ques temáticos e infraestruturas des-

portivas. Existem assim oportunidades 

para uma ampla gama da oferta por-

tuguesa, desde empresas de constru-

ção civil até produtores de materiais de 

construção, de têxteis-lar, de cerâmica 

decorativa e de mesa, de mobiliário e 

de sofisticadas soluções tecnológicas. 

em 2016) e o 42º fornecedor (40º 
em 2016) em 2018 –, regista-se um 
interesse acrescido pela oferta portu-
guesa, algo que explica o crescimento 
tanto do valor das exportações, como 
do número de empresas portuguesas 
que exportam para este país. 

No lado dos investimentos, grupos 
portugueses de vidro, de construção e 
gestão de centros comerciais, de fon-
tes de energia renováveis e de gestão 
de resíduos têm vindo a apostar nas 
potencialidades que o mercado ofere-
ce. No sentido inverso, muito embora 
os investidores gregos estejam mais 
direcionados para os países vizinhos, 
Portugal começa a estar nos seus ra-
dares enquanto uma alternativa euro-
peia fiel e atrativa nos setores turístico, 
imobiliário, naval e da indústria trans-
formadora (agroalimentar e alumínio).

Simultaneamente, após um longo 

período de abrandamento, espera-se 

que dispare, a curto e médio prazo, a 

construção de habitações, com a re-

toma da construção de novas casas e 

de reabilitação de outras que ficaram 

sem manutenção por causa da crise. 

Indústria Naval 
A Grécia, enquanto líder mundial na 

marinha mercante, constitui um po-

tencial cliente do cluster do Mar de 

Portugal nas áreas da reparação de 

navios nos estaleiros navais; da venda 

de materiais, de equipamento tecno-

lógico e de maquinaria para embarca-

ções/navios; e de prestação de facili-

dades de acolhimento de companhias 

marítimas (Registo Internacional de 

Navios da Madeira – MAR).

Os empresários gregos apreciam o con-

tacto pessoal com os seus potenciais 

fornecedores e gostam de os acolher 

nas suas instalações. Frequentemente, 

por própria iniciativa, costumam retri-

buir a visita e deslocar-se às fábricas 

dos seus parceiros estrangeiros.

Embora profissionais, muitas vezes são 

pouco formais. As reuniões decorrem 

num ambiente confortável que facili-

ta a criação de um relacionamento de 

confiança mútua. Após o habitual for-

malismo inicial, os gregos procuram 

criar um clima de proximidade, atri-

buindo relevância ao estabelecimento 

de relações de negócios num contexto 

mais personalizado. Por isso, tendem 

a tratar os seus interlocutores pelo 

nome e não pelo apelido.

Regra geral, estão bem preparados 

para as reuniões e apreciam a apre-

sentação de propostas de trabalho de-

talhadas, acompanhadas por material 

promocional impresso. 

Ao mesmo tempo, valorizam bastante 

o envolvimento direto da Embaixada/

Delegação da AICEP no agendamento 

de encontros comerciais, consideran-

do tratar-se de um canal que acres-

centa confiança.

 

Tendo em conta a dimensão do mer-

cado, assim como as suas fragilida-

des, os importadores gregos, pelo 

menos no início de uma nova cola-

boração, para além da questão dos 

preços (bom ratio qualidade/preço), 

procuram encomendas muitas vezes 

inferiores às quantidades mínimas 

praticadas pelas indústrias portugue-

sas. Recomenda-se, assim, caso o for-

necedor português tenha a sensação 

que se trate de um negócio no qual 

valerá a pena apostar, uma maior fle-

xibilidade nesta matéria.

Aconselha-se também, antes do es-

tabelecimento de qualquer contrato 

de cooperação, o recurso a empresas 

de consultadoria especializadas para 

a obtenção de dados atualizados 

sobre a idoneidade e solvabilidade 

financeira de um potencial colabora-

dor no mercado.  

A pontualidade não constitui uma 

característica da cultura empresarial 

grega. Contudo, está a registar-se 

uma melhoria nesse aspeto, pelo que 

se recomenda o respeito pelo cumpri-

mento de horários.

A atividade económica é reduzida em 

agosto (o principal mês das férias de 

Verão, sobretudo da primeira até ao 

fim da terceira semana), assim como 

nas semanas próximas do Natal/Ano 

Novo e da Páscoa Ortodoxa.
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Tecnologias de Informação
e Comunicação
Está em curso um programa ambicio-
so de reestruturação, modernização 
e digitalização da administração pú-
blica grega, do maior interesse para 
as empresas de TIC com expertise em 
soluções de e-governação, e-fatura, 
e-health, cartão do cidadão e outras 
aplicações sofisticadas. 

Construção
O relançamento do programa de pri-

vatizações e de infraestruturas em-

blemáticas, como por exemplo o ae-

roporto de Kasteli (Herakleio, ilha de 

Creta), o Hellinikon (espaço do antigo 

aeroporto de Atenas, de 6,2 milhões 

m², que implica investimentos da or-

dem dos 5,9 mil milhões de euros) e a 

expansão das linhas do metropolitano 

de Atenas e de Salónica, represen-

tam oportunidades para empresas de 

construção civil, de materiais de cons-

trução e metalomecânicas. 

Gestão de Resíduos e Águas
A melhoria da eficiência na gestão de 

resíduos e águas constitui uma prio-

ridade das autarquias locais e con-

sequentemente um potencial campo 

de negócios para as empresas portu-

guesas com know-how e experiência 

neste domínio.

Energias Renováveis 
A Grécia, devido às suas condições 

climatológicas favoráveis (mais de 250 

dias por ano com sol e zonas com 

ventos fortes), tem um potencial ain-

da pouco explorado no domínio das 

energias renováveis (solar e eólica), 

gerando significativas oportunidades 

de negócios. 

Perspetivas para as trocas 
económicas e comerciais 

Portugal e a Grécia partilham princí-

pios e valores comuns, confrontando-

-se com semelhantes desafios do pon-

to de vista socioeconómico. 

Entre os dois países existe uma dinâ-

mica, ainda não explorada, suscetível 

de levar ao fortalecimento das trocas 

bilaterais no domínio da economia, 

do comércio, do turismo e da cultura, 

potenciada pelo progressivo relança-

mento da economia grega, pelo exce-

lente grau do relacionamento a nível 

governamental e pela recetividade 

dos produtos made in Portugal. 

Há margem para o incremento das 
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GRÉCIA: ANÁLISE SWOT

• Estado-membro da União Europeia, da NATO e de diversas

outras Organizações Internacionais;

• Posição geográfica estratégica;

• Proximidade e presença privilegiada nos mercados do Sudeste

Europeu e do Médio Oriente;

• Economia em relançamento;

• Recursos humanos altamente qualificados, com domínio de

línguas estrangeiras;

• Grande capital de simpatia para com Portugal;

• Excelentes condições climáticas (natureza, sol e inverno suave).

• Portugal é visto como um país modelo e reconhecido pelo

progresso industrial;

• Melhoria gradual do ambiente de negócios;

• Projetos de investimento no setor da hotelaria;

• Amplo programa de privatizações, de projetos de infraestruturas

e de modernização da função pública;

• Ponte para os mercados do Sudeste Europeu e do Médio Oriente.

• Situação ainda débil da economia; 

• Falta de instrumentos de financiamento e de linhas de crédito; 

• Sistema fiscal ainda pouco amigável ao empreendedorismo;

• Envelhecimento da população e brain drain;

• Consumidor seletivo e atraído por marcas internacionalmente

reconhecidas; 

• Concorrência de países terceiros low cost (China, Índia, Egipto

e Turquia);

• Presença dominante de grupos empresariais estrangeiros

(alemães, franceses, britânicos, italianos e chineses);

• Fluxos migratórios.

• Limitada visibilidade dos produtos made in Portugal;

• Barreira linguística no caso de algumas, poucas, PME;

• Transportes de mercadorias (difíceis e dispendiosos em

certos casos);

• Falta de transparência em alguns segmentos da atividade

económica;

• Poder de compra enfraquecido;

• Burocracia e administração pública muitas vezes ineficiente.

FORÇAS

OPORTUNIDADES DIFICULDADES

FRAQUEZAS

suas relações comerciais, assim como 

para sinergias em zonas onde cada 

país dispõe de relações privilegiadas, 

isto é a Grécia no Sudeste da Europa e 

no Médio Oriente e Portugal em Áfri-

ca e na América Latina.

A conjuntura é muito favorável. Na 

Grécia, Portugal está na moda, goza de 

uma imagem positiva e é visto como 

um modelo em diversos campos, des-

de a política e a administração fiscal 

até as exportações, a saúde, a educa-

ção, a e-governação e os desportos.

As empresas portuguesas podem 

olhar com segurança para a Grécia e 

assumir uma posição proactiva num 

mercado em rumo de crescimento e 

de incremento do consumo, que man-

tém laços com a Península Ibérica já 

desde os anos da Antiguidade, quan-

do comprava cortiça para encerrar as 

ânforas de vinhos e de azeite.  

aicep.atenas@portugalglobal.pt

mailto:aicep.atenas%40portugalglobal.pt%20?subject=
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – GRÉCIA

A balança comercial de bens de Portugal com a Grécia é largamente favorável
a Portugal, com as exportações e o número de empresas portuguesas 

exportadoras para este mercado a crescer notavelmente ao longo dos últimos 
anos. Desta forma, a Grécia é um parceiro comercial cada vez mais importante 

para Portugal e um mercado de oportunidades para as empresas portuguesas de 
diversos setores de atividade. 

As exportações portuguesas de bens 

nacionais para a Grécia alcançaram 

os 180,4 milhões de euros em 2018, 

verificando-se um aumento signifi-

cativo, de quase 55 milhões de eu-

ros, desde 2016. Este ano, no perío-

do de janeiro a julho, as exportações 

foram de 143,9 milhões de euros, 

mais 42,5 milhões de euros que no 

mesmo período do ano passado.

Por outro lado, as importações foram 

de 170,1 milhões de euros em 2018, 

verificando-se um aumento de 11,8 

por cento no período 2014-2018.

Relativamente ao comércio interna-

cional de bens, a Grécia ocupou, em 

2018, a 34ª posição no ranking glo-

bal de mercados clientes de Portugal 

(29ª no período de janeiro/julho de 

2019), e o 42º lugar como fornece-

dor (45º nos sete primeiros meses do 

presente ano).

Em 2018, a quota da Grécia no co-

mércio internacional português de 

bens foi de 0,62 por cento como 

cliente (33ª posição) e 0,25 por cen-

to como fornecedor (44ª posição). 

De acordo com os dados do INE, o 

número de empresas portuguesas 

que exportam os seus produtos para 

a Grécia aumentou consideravel-

mente no período de 2014-2018, 

passando de 752 empresas em 

2014, para 875 em 2018. 

Os principais grupos de produtos 

exportados de Portugal para a Gré-

cia em 2018 foram os combustíveis 
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A GRÉCIA

2014 2015 2016 2017 2018 Var % 
18/14a

2018  
jan/jul

2019  
jan/jul

Var % 
19/18b

Exportações 176,9 131,1 125,7 149,6 180,4 2,4 101,4 143,9 42,0

Importações 112,8 126,6 147,3 131,4 170,1 11,8 98,4 87,4 -11,2

Saldo 64,0 4,5 -21,6 18,1 10,3 -- 3,0 56,5 --

Coef. Cob. % 156,7 103,6 85,3 113,8 106,1 -- 103,0 164,6 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018 

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019 
(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018 e 2019: resultados preliminares)

minerais (13 por cento), os veículos e 

outros materiais de transporte (11,6 

por cento), os plásticos e borrachas 

(11,2 por cento), os produtos alimen-

tares (10,9 por cento), as máquinas e 

aparelhos (8,8 por cento) e as pastas 

celulósicas e papel (8,6 por cento). 

Em 2017, esta estrutura era conside-

ravelmente diferente, uma vez que 

os produtos mais exportados eram os 

plásticos e borrachas (15,6 por cen-

to), seguidos dos combustíveis mi-

nerais (11,3 por cento) e das pastas 

celulósicas e papel (11,1 por cento). 

Em relação às importações portu-

guesas de bens provenientes deste 

mercado, os produtos agrícolas ocu-

param, em 2018, a primeira posição 

(33,5 por cento), seguindo-se as 

máquinas e aparelhos (23,2 por cen-

to) e os plásticos e borrachas (16,2 

por cento). Em 2017, esta estrutura 

manteve-se praticamente idêntica, 

com a exceção dos plásticos e bor-

rachas (13,5 por cento) serem mais 

importados que as máquinas e apa-

relhos (10,9 por cento). 

Quanto aos serviços, e segundo os 

dados do Banco de Portugal, as ex-

portações atingiram os 37,5 milhões 

de euros em 2018 (mais 18 por cen-

to face ao ano anterior), enquanto 

as importações foram de 48,2 mi-

lhões de euros (mais 24,6 por cento 

que em 2017). 

A quota da Grécia como cliente de 

Portugal, em termos de serviços, 

foi de 0,12 por cento em 2018. En-

quanto fornecedor, a quota deste 

país situou-se em 0,31 por cento no 

mesmo período.

Ao longo dos últimos anos, o turis-

mo grego em Portugal tem registado 

um crescimento significativo, sendo 

que a quota das receitas relativas a 

turistas provenientes da Grécia foi 

de 20,7 milhões de euros em 2018, 

denotando-se um crescimento de 

17,3 por cento face ao ano anterior. 

Por sua vez, no período de 2014 a 

2018, verificou-se um crescimento 

de 26,8 por cento.  
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Com 170 colaboradores, o Grupo 
BA Glass possui uma única fábrica 
em Atenas e um forno capaz de pro-
duzir mais de um milhão de embala-
gens de vidro por dia, especialmente 
para alimentos sólidos e refrigeran-
tes, entre outros. 

Ainda assim, os clientes gregos são 
também abastecidos por outras fábri-
cas do grupo, localizadas na Romé-
nia e na Bulgária. Apesar de ser um 
mercado interessante, a logística de 
exportação na Grécia é bastante com-
plexa e cara, pelo que a produção des-
ta fábrica é vendida, essencialmente, 
no mercado local. 

BA GLASS
O mercado do vidro na Grécia

e a presença da BA Glass
na região

Apesar de ser um dos mais pequenos da Europa, o 
mercado do vidro na Grécia é diverso, complexo e 
desafiante. Com uma logística difícil, a Grécia só é 
atrativa para quem conseguir gerir uma cadeia de 

abastecimento complexa e difícil. A Grécia, que é um 
importante catalisador de toda a presença da BA Glass 
nesta região, marcou o início da aventura da empresa 

no Sudeste europeu.

Com um talento acima da média na 

indústria do vidro, os colaboradores 

gregos da BA Glass possuem um gran-

de know-how do processo produtivo 

e do negócio. Este conhecimento tem 
sido partilhado com as restantes em-
presas do grupo, contribuindo para 
fortalecer a rede de conhecimento, 
imprescindível nesta indústria. 

O investimento na Grécia foi essen-
cial para a exploração do mercado 
do Sudeste da Europa. Em conjunto 
com as fábricas na Bulgária (Sofia e 
Plovdiv) e na Roménia (Bucareste), a 
BA Glass possui atualmente uma boa 
parte do mercado de embalagens de 
vidro nesta região. 

Durante a fase mais critica da crise 
grega, a procura de embalagens re-
gistou uma forte quebra e o risco de 
crédito aumentou exponencialmente, 
o que limitou a capacidade de com-
pra dos clientes locais e, consequente-
mente, reduziu as vendas locais. 

Desde 2018, a BA Glass tem assistido 
a uma recuperação, permtindo en-
carar o futuro de forma otimista. O 
turismo e os níveis de consumo volta-
ram a crescer, sobretudo em Atenas, 
onde se concentra grande parte do 
consumo do país.

De referir ainda que a reciclagem é 

uma das prioridades do grupo, pro-

curando contribuir diariamente para 

a redução de recursos naturais (ma-

térias-primas e energia) e de emissões 

de CO2. Todos os países europeus 

têm sistemas próprios de recolha e re-

classificação de resíduos. Contudo, a 

taxa de reciclagem na Grécia é uma 

das mais baixas da Europa, o que indi-

cia que ainda há muito para fazer no 

que respeita a medidas claras de sus-

tentabilidade ambiental.

No que respeita ao aumento da com-

petitividade, a BA Glass considera 

que a Grécia deve apostar fortemen-

te na redução dos custos da sua ca-

deia de abastecimento nas importa-

ções e exportações, permitindo o de-

senvolvimento de uma indústria local 

para abastecer o mundo, tal como 

acontece com outros pequenos paí-

ses europeus. Esta aposta pode ser 

um desbloqueador fundamental para 

atrair investimento estrangeiro com 

óbvias vantagens para o país e para 

a sua população. 

www.baglass.com

http://www.baglass.com
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A relação da Lisnave com o mercado 

da Grécia e os armadores gregos tem 

mais de 50 anos de história, desde o 

seu nascimento em finais da década 

de 60. Sendo os armadores gregos 

parceiros de valor inestimável, o nú-

mero de navios reparados e o volume 

de negócios com a Grécia tem anual-

mente uma grande relevância na ativi-

dade da Lisnave.

A Grécia tem um peso expressivo no 

mercado mundial de transporte de 

mercadorias em granel, controlando 

cerca de 15 por cento da frota mundial 

com mais de 5.100 navios, nomeada-

LISNAVE
Uma relação de sucesso com

o mercado da Grécia

A Lisnave, o maior estaleiro de manutenção e 
reparação naval em Portugal e um dos maiores da 
Europa, encontra-se localizada no cruzamento das 

rotas do Atlântico e do Mediterrâneo. Assim, é o local 
ideal para operações de manutenção e reparação 

de navios, de todo o tipo, pertencentes a inúmeros 
armadores mundiais, entre os quais os armadores 

originários da Grécia.

mente 19 por cento da frota mundial 

de graneleiros (navios de transporte de 

granéis secos) e cerca de 20 por cento 

da frota mundial de petroleiros (navios 

de transporte de petróleo ou produtos 

petrolíferos refinados). 

Os tipos de navios reparados pela 

Lisnave com origem no mercado da 

Grécia são muito diversos, sendo os 

mais relevantes os navios de transporte 

de petróleo e derivados, onde a Lisnave 

lidera na Europa, em número de doca-

gens de reclassificação. Neste segmen-

to de mercado, os petroleiros conven-

cionais: Panamax, Aframax, Suezmax 

e os mais sofisticados Shuttle Tankers 

são visitas regulares ao estaleiro da Mi-

trena, na região de Setúbal. Também 

os navios de refinados Product Tankers 

estão entre os tipos de navios regular-

mente reparados.

Independentemente da situação do 

mercado de transporte marítimo, 

bem como da situação do mercado 

da manutenção e reparação naval, a 

Lisnave tem nos seus parceiros gre-

gos um apoio fundamental para a 

sustentabilidade da empresa, man-

tendo uma relação de proximidade 

e contínua colaboração com uma 

panóplia de armadores, com espe-

cial relevância para os grupos Tsakos, 

Euronav, European Navigation, Kykla-

des, Chandris, Eletson, Springfield, 

Sun Enterprises e Dynacom.

Num mercado em constante mudança, 

com a entrada regular de concorrentes 

internacionais, é de especial importân-

cia para um estaleiro de manutenção 

e reparação naval o estreito relaciona-

mento com os clientes e parceiros ori-

ginários da nação com maior número 

de armadores no mundo. 

www.lisnave.pt

http://www.lisnave.pt
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SONAE SIERRA
A criar valor no imobiliário grego

O setor de desenvolvimento imobiliário na Grécia é tradicionalmente um dos 
setores de crescimento mais rápido do país, atraindo um interesse significativo 
dos investidores que procuram adquirir ações em propriedades de alto valor. 
Nos últimos dois anos, o mercado tem vindo a crescer, enquanto os grandes 

investimentos esperados para o próximo período mantêm em alta o interesse
dos investidores por mais uma década.

a Sonae Sierra introduziu uma série de 
novidades no mercado imobiliário grego, 
desde o design e desenvolvimento até 
à gestão e comercialização, mesmo 
do ponto de vista jurídico. Em 2010, 
a Sonae Sierra vendeu a sua parte à 
Lamda Development, o componente 
imobiliário das empresas do Grupo Latsis 
e parceiro de empreendimento conjunto 
no projeto. O sucesso do projeto é 
confirmado pelo facto de ainda hoje ser 
considerado um dos centros comerciais 
mais rentáveis da Grécia.

Atualmente, a Sonae Sierra está a tra-
balhar no projeto Aegean Park, um 
novo centro comercial a ser construí-
do em Faliro, no sul de Atenas. Com 
uma área locável de 50 mil metros 
quadrados, o novo centro comercial 
espera atrair visitantes de todas as 
áreas da região de Attica, criar novos 
empregos e impulsionar a atividade 

de retalho na capital grega. 

www.sonaesierra.com

Tendo previsto a oportunidade de in-
vestimento no desenvolvimento de 
grandes centros comerciais na Grécia 
(um segmento de retalho que está 
subdesenvolvido no mercado imobi-
liário grego), a Sonae Sierra formou 
parcerias estratégicas com os princi-
pais agentes imobiliários do país para 
o desenvolvimento e gestão de cen-
tros comerciais e de lazer.

A Sonae Sierra e os seus parceiros têm 
investido em terrenos e na construção 
em benefício das economias e comu-
nidades locais gregas.

Até ao momento, um dos recentes 
empreendimentos de maior sucesso 
na Grécia é o Fashion City Outlet, 
um investimento conjunto feito pela 
Sonae Sierra e pela Bluehouse. O 
centro comercial de 20 mil metros 
quadrados foi inaugurado na cidade 
de Larissa, na Grécia central, em 
novembro de 2018, acolhendo 
mais de 70 lojas e ofertas de lazer 

verdadeiramente excecionais. Graças 
à sua localização estratégica, o centro 
já se estabeleceu como o novo ponto 
de encontro na região, pois para além 
dos moradores de Larissa, está na 
posição de atrair visitantes de cidades 
próximas, como Volos, Karditsa e 
Trikala. De facto, o Fashion City 
Outlet recebeu mais de um milhão 
de visitantes nos primeiros seis meses 
de operação e acolheu várias marcas 
internacionais que apresentaram os 
seus produtos na região de Tessália 
pela primeira vez.

O Mediterranean Cosmos foi outro 
investimento importante realizado pela 
Sonae Sierra. É o maior centro comercial 
no norte da Grécia, destacando-se 
pelo seu design exclusivo, o grande 
número de lojas e as inigualáveis ofertas 
gastronómicas e de lazer que dispõe. 
Este foi o primeiro centro moderno e 
de grande dimensão desenvolvido na 
Grécia, que combina produtos, serviços, 
lazer e F&B. No Mediterranean Cosmos, 

http://www.sonaesierra.com
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O grupo Sotkon, que desde 2008 in-
tegra o grupo Nors, iniciou a sua ativi-
dade em 1995 em Espanha e 1998 em 
Portugal, tendo o negócio expandido 
para mais de 20 países através de em-
presas subsidiárias e da rede de distri-
buição externa. A sede do grupo está 
situada no Porto e a sua unidade de 
montagem principal no Entroncamen-
to, distrito de Santarém. Atualmente, 
a empresa conta com subsidiárias em 
França, Turquia, Angola, Marrocos e 
com distribuição em áreas geográficas 
desde a Ásia até à América do Sul.  

Em termos de mercado, a empresa 
opera no segmento municipal, estan-
do os seus principais clientes localiza-
dos nas maiores cidades da Europa. Em 
2018, o volume de negócios do grupo 
Sotkon ultrapassou os 10 milhões de 
euros, prevendo-se para este ano um 
crescimento significativo desse valor. 

Na Grécia, a “Sotkon Underground 
Solutions”, como é localmente co-
nhecida, está presente desde 2010 
com uma distribuição exclusiva pela 
empresa Ecosynergy. Com uma atitu-
de comercial metódica e persistente, 
a Ecosynergy, durante os últimos nove 
anos, logrou atingir um número muito 
significativo de unidades vendidas do 
sistema ”Koncept” da Sotkon, tendo 
ganho uma considerável quota de 
mercado quando comparada com ou-
tros sistemas mais ineficientes, como 
contentores semienterrados ou siste-
mas enterrados hidráulicos. 

Até ao momento, 35 municípios já ado-

taram o sistema Sotkon e mais de 700 

equipamentos estão em operação em:

• Região da Attica (Municípios de 

Glyfada, Filothei-Psihiko, Dionysos, 

Markopoulo, Paleo Faliro, Papagou-

-Holargos, Peristeri, Elliniko-Argyrou-

poli, Elefsina, Egaleo, Kifisia, Zogra-

fou, entre outros);

• Região de Thessaly (Municípios de 

Volos, Karditsa, Skiathos, Almyros, Ki-

leler e recentemente um novo projeto 

em Larissa);

• Região de Loniam (Municípios de 

Kerkyra e Lefkada);

• Região de Peloponese (Municípios 

de Tripolis, Korinthos e Loutraki);

• Região Este da Macedónia (Municí-

pio de Kozani);

• Região Sul de Aegean (Municípios 

da ilha de Mykonos, Kos, Leros, Milos 

e Santorini). 

SOTKON PORTUGAL 
Inovação na recolha de resíduos urbanos

A Sotkon é uma das mais relevantes fabricantes mundiais de sistemas de 
contentorização enterrada para a recolha de resíduos indiferenciados e seletivos, 
destacando-se da concorrência pela simplicidade e qualidade dos seus produtos.

“Na Grécia, a Sotkon 
Underground

Solutions, como é 
localmente conhecida, 

está presente desde 
2010 com uma 

distribuição exclusiva 
pela empresa 

Ecosynergy. Com uma 
atitude comercial 

metódica e persistente, 
a Ecosynergy, durante 

os últimos nove 
anos, logrou atingir 
um número muito 

significativo de unidades 
vendidas do sistema 
Koncept da Sotkon, 
tendo ganho uma 
considerável quota

de mercado.”
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Todos os anos novos municípios 
têm adotado o sistema ”Koncept” 
da Sotkon, aumentando a presença 
geográfica da empresa na Grécia.

Para suportar comercialmente o cresci-
mento da atividade, a Ecosynergy tem 
instalações dedicadas na área de Ate-
nas (Glyfada) e na área de Volos (para 
cobrir a zona Norte da Grécia). Em 
termos de logística, para colmatar os 
constrangimentos do custo de trans-
porte, foram estabelecidos acordos 
com empresas locais para a fabricação 
das cubas de betão e montagem dos 
componentes enviados de Portugal, 
obtendo-se com esta estratégia preços 
de mercado mais competitivos.

A Ecosynergy possui também uma 
equipa experiente de serviço que asse-
gura a correcta instalação do equipa-
mento, bem como todas as necessida-
des de manutenção e venda de peças. 
Adicionalmente, a Ecosynergy assegu-
ra a instalação de gruas em camiões 
de recolha já existentes, não sendo 
necessário os clientes adquirirem novas 
viaturas para recolher os contentores.

Os resultados da Sotkon reforçam as 
vantagens dos contentores enterra-

dos, em comparação com outros tipos 

de sistemas, nomeadamente conten-

tores de superfície ou sistemas porta-

-a-porta. A simplicidade do equipa-

mento, a ausência de consumíveis e a 

perfeita integração na envolvente ur-

bana são algumas das diferenças face 

aos sistemas tradicionais.

Adicionalmente, os novos componen-

tes para smart cities, como a monito-

rização do nível de enchimento dos 

contentores ”Sotkis Level”, permitem 

uma recolha mais eficiente, com redu-

ções de custos até 30 por cento. 

Para municípios que pretendem 

utilizar o princípio de pagador-

poluidor, conhecido como “Payt”, 

em que uma tarifa é indexada à 

quantidade de resíduos depositados 

por cada utilizador, a Sotkon 

disponibiliza também um controlo 

eletrónico de acesso, o ”Sotkis 

Access”, e um software de gestão 

que permite implementar este 

modelo de pagamento de forma 

simples e eficaz. 

www.sotkon.com

http://www.sotkon.com
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THE NAVIGATOR COMPANY 
Uma relação com décadas

de reconhecimento 

Os papéis premium da The Navigator Company gozam de ampla preferência no 
mercado grego, onde a companhia está presente desde o início dos anos 90, e no 

qual tem sido líder no segmento gráfico de papel não revestido nos últimos 20 
anos. Uma relação que conhece um novo vínculo para o biénio 2019-2020, já que 

a maioria dos livros escolares daquele país será impressa em papel Navigator.

Líder europeu na produção de pa-
péis finos de impressão e escrita não 
revestidos (UWF), a The Navigator 
Company detém um elevado reco-
nhecimento na Grécia pela qualidade 
e confiabilidade dos seus produtos e 
pelo compromisso comercial de longo 
prazo. Os produtos de papel da com-
panhia são uma presença constante 
no mercado grego, desde o início da 
década de 90, sendo as marcas Inaco-
pia Office, Inaset, Navigator e Sopor-
set as mais conhecidas e apreciadas.

A notoriedade das marcas Navigator 
conheceu um novo vínculo para o bié-
nio 2019-2020, já que a maioria dos 
manuais escolares da Grécia será im-
pressa em papel com chancela da The 
Navigator Company. Uma associação 
que orgulha a empresa portuguesa 
pela missão que, assim, acaba por 
desempenhar na educação das novas 
gerações de um país.

A consolidação das marcas Navigator 
na Grécia é sustentada no profissio-
nalismo de uma grande rede de dis-
tribuição, que inclui as principais ilhas 
do território grego. Depois da crise fi-
nanceira que ensombrou o país há al-
guns anos, a The Navigator Company 
recuperou o seu desenvolvimento no 
mercado grego do papel, o qual lidera 
nos últimos 20 anos no segmento grá-
fico não revestido.

A The Navigator Company é um pro-
dutor integrado de floresta, pasta e 
papel, tissue e energia, cuja atividade 
está alicerçada em fábricas moder-
nas de grande escala, com tecnologia 
de ponta. O modelo de negócio da 
companhia desenvolve-se com base 
numa matéria-prima de excelência – o 
Eucalyptus globulus –, cujas caracte-
rísticas intrínsecas permitiram conso-
lidar uma estratégia de diferenciação 
baseada em produtos de elevada qua-
lidade, que são hoje uma referência 
internacional.

A empresa ocupa um lugar cimeiro na 
indústria papeleira europeia e mun-
dial, com quatro unidades industriais 
em Portugal – Cacia (pasta e tissue), 
Figueira da Foz e Setúbal (ambas de 
papel e pasta integrada), e Vila Velha 
de Rodão (tissue) – com uma capa-
cidade total de produção de 1,6 mi-
lhões de toneladas por ano de pas-
ta BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft 

Pulp), 1,6 mil milhões de toneladas 

por ano de papel UWF (papéis finos 

de impressão e escrita não revestidos) 

e 120 mil toneladas de produto aca-

bado tissue (papéis de uso doméstico), 

produzindo cerca de 2,5 Twh de ele-

tricidade anualmente, sendo respon-

sável por cerca de quatro por cento 

da produção de energia de Portugal e 

de 52 por cento da energia produzida 

a partir de biomassa. Estes números 

posicionam a companhia como líder 

europeia na produção de papel UWF 

e sexta a nível mundial e, também, 

como maior produtora europeia e 

quinta a nível mundial, de pasta bran-

queada de eucalipto BEKP.

Com um volume total de negócios de 

cerca de 1,6 mil milhões de euros, a 

The Navigator Company é a terceira 

maior exportadora nacional, sendo 

que 91 por cento dos seus produtos 

são vendidos para 130 países de todo 

o mundo, numa capacidade exporta-

dora com maior expressão no mercado 

europeu. Em 2018, 56 por cento das 

vendas do Grupo tiveram como desti-

no a Europa Ocidental, o que se traduz 

numa quota de mercado de 19 por 

cento no papel UWF (papéis de escri-

tório não revestidos) e de cerca de 54 

por cento no segmento premium. 

thenavigatorcompany.com

http://thenavigatorcompany.com
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Designação oficial: República Helénica. 

Chefe de Estado: Prokopios Pavlopoulos (desde março de 2015).

Primeiro-ministro: Kyriakos Mitsotakis (desde julho de 2019).

Data da atual Constituição: 11 de junho de 1975 (revista em março de 

1986, abril de 2001 e junho de 2008).

Sistema Político: República Parlamentar.

Principais partidos políticos: Nea Dimokratia (Nova Democracia), 

Syriza (Coligação de Esquerda Radical), Kinima Allagis (Movimento de 

Mudança), Kommounistiko Komma Elladas (Partido Comunista da 

Grécia), Elliniki Lyssi (Solução Helénica) e MeRA25 (Dia25). As últimas 

eleições legislativas realizaram-se em julho de 2019.

Capital: Atenas (cerca de 3,8 milhões de habitantes – grande Atenas, 

que inclui o centro e os arredores).

Outras cidades importantes: Salónica (1,1 milhão de habitantes); 

Patras (214 mil habitantes); Iraklion (174 mil habitantes); Larissa (163 mil 

habitantes). 

Religião: Cristã-Ortodoxa (98 por cento da população). 

Língua: Grego. 

Unidade monetária: Euro (EUR). 

1 EUR = 1,08980 USD (Banco de Portugal, outubro de 2019).

Risco País:

Risco geral - CCC (AAA = risco menor; D = risco maior), EIU 

Risco Político - B

Risco de Estrutura Económica - CCC

Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco da OCDE. Não é 

aplicável o sistema de prémios mínimos. 

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal, COSEC 

Embaixada da Grécia  em Lisboa 
Rua Alto do Duque, 13 

1449-026 Lisboa 

Tel.: 213031260-3

Fax: 213011205 

gremb.lis@mfa.gr

www.mfa.gr/lisboa

Embaixada de Portugal em 
Atenas
Vassilissis Sofias Ave 23 

106 74 Athens – Greece 

Tel.: (+30) 210 7290096, 7257505,

7290052 (Seção consular)

Fax: (+30) 210 7245122 

embportg@otenet.gr

www.atenas.embaixadaportugal.mne.pt

AICEP Atenas 
Embaixada de Portugal 

Endereços úteis

Grécia em ficha

Área: 131 990 km2 (compõe-se de uma península e de numerosas 

ilhas, das quais a maior é Creta). 

População: 10,8 milhões de habitantes.

Densidade populacional: 81,9 habitantes/km2.

Vassilissis Sofias Ave 23 

106 74 Athens – Greece 

Tel.: (+30) 210 7290096, 7257505

Fax: (+30) 210 7245122 

aicep.athens@portugalglobal.pt

Enterprise Greece S.A. 
Investment and Trade Promotion

Agency of Greece 

Vassilissis Sofias 109 

115 21 Athens – Greece 

Tel.: (+30) 210 335 5700

Fax: (+30) 30 210 324 2079 

info@enterprisegreece.gov.gr

www.enterprisegreece.gov.gr/en/

Athens Chamber of Commerce 
and Industry 
7, Akademias Street 

106 71 Athens - Greece 

Tel.: (+30) 210 3604815-9

Fax: (+30) 210 3616464 

info@acci.gr

www.acci.gr/en_index2.htm

Greek National Tourism
Organisation 
7, Tsoha Street 

115 21 Athens - Greece 

Tel.: (+30) 210 8707000; Tel.: (+30) 210 

3310392 / 3310716 (Information Center) 

info@gnto.gr

www.visitgreece.gr

Hellenic Federation of Enterprises 
Xenofontos 5, Syntagma 

105 57 Athens - Greece 

Tel.: (+30) 210 5006000

Fax: (+30) 210 3222929 

info@sev.org.gr

www.sev.org.gr

mailto:gremb.lis%40mfa.gr%20?subject=
http://www.mfa.gr/lisboa 
mailto:embportg%40otenet.gr?subject=
https://www.atenas.embaixadaportugal.mne.pt/
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https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/
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Informação especializada online
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.

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

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.

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
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BALANÇAS MARQUES
Inovação e excelência ao 

serviço da pesagem
Fundada em 1967, a Balanças Marques conta 

com mais de meio século de experiência
no fabrico de equipamentos de pesagem 

comercial e industrial, sendo destacadamente
o principal player do mercado português

e o maior fabricante e exportador nacional 
desta área. Em 2019 foi eleita a melhor 

empresa de pesagem do mundo nos prémios 
internacionais "Weighing Review Awards"

e faz parte, atualmente, da lista das
100 Melhores Empresas para Trabalhar

em Portugal.

Empresa de cariz familiar, fundada por 

José Pimenta Marques em finais da 

década de 1960 num espaço de ape-

nas 15 metros quadrados num rés-do-

-chão de uma habitação, a Balanças 

Marques emprega atualmente cerca 

de 125 pessoas e possui duas unida-

des no Parque Industrial de Celeirós, 

em Braga, e instalações em Lisboa, 

Valencia (Espanha), Orleães (França) e 

Ningbo (China).

 

A capacidade da Balanças Marques de 

conseguir evoluir e crescer de forma 

sustentada ao longo de cinco déca-

das, em cenários cada vez mais com-

petitivos e globalizados, demonstra o 

sucesso da estratégia comercial segui-

da, bem como o reconhecimento de 

qualidade do nome e produtos Mar-

ques, atestado ainda pelos prémios 

internacionais conquistados. 
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Desde o seu início que a empresa teve 
o objetivo de acrescentar valor ao mun-
do da pesagem, inovando através do 
desenvolvimento, produção e comer-
cialização de produtos e serviços que 
se destaquem pela sua qualidade e que 
os clientes sintam orgulho em utilizar.

Entre as linhas de orientação estratégi-
ca da Balanças Marques estão manter-
-se e reforçar a sua posição entre os 
principais players europeus e continuar 
na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico do setor. Atrair e reter o 
melhor talento, promovendo um am-
biente profissional e competitivo, sem 
abdicar dos valores e princípios familia-
res, assim como ser reconhecida como 
uma empresa socialmente responsável, 
que contribui ativamente para o bem-
-estar da comunidade envolvente, são 
princípios de que a empresa não abdi-
ca no seu dia-a-dia.

Com um volume de negócios global de 
16 milhões de euros em 2018, perto de 
90 por cento é proveniente das expor-
tações para vários países um pouco por 
todo o mundo, incluindo alguns novos 
mercados no continente sul-americano. 
Segundo fonte da empresa, estimativas 
do ITC (International Trade Centre) ba-
seados nas estatísticas recolhidas pela 
UN Comtrade (Base de Dados das 
Nações Unidas sobre Comércio Inter-
nacional), referem que as vendas para 
mercados externos da Balanças Mar-
ques correspondem a dois terços do 
valor total de exportações das empre-
sas portuguesas da área de pesagem, 
o que demonstra o “peso” da empresa 
de Braga no setor em Portugal.

“A importância da empresa nas expor-
tações nacionais reflete o panorama 
do setor da pesagem em Portugal, em 
que a Balanças Marques é destacada-
mente o principal 'player' do merca-
do português e o maior fabricante de 
equipamentos para a área”, frisa Fran-
cisco Marques, CEO da empresa.

O bom posicionamento da marca fora 
de Portugal e o cada vez maior reco-

nhecimento da qualidade dos seus 
produtos, acaba também por refletir-se 
nas várias distinções internacionais que 
a Balanças Marques tem recebido nos 
últimos anos, tendo ainda este ano sido 
eleita a melhor empresa de pesagem a 
nível mundial nos prémios “Weighing 
Review Awards”, assim como a sua 
balança comercial BM5 ARM e a sua 
báscula de pesar camiões PCM M1500 
foram eleitas as melhores do mundo 
nas suas categorias.

“A internacionalização dos produtos 
e da marca, assim como a diversifi-
cação de mercados, têm sido uma 
grande aposta desde há vários anos, 
fundamental para o crescimento e 
sustentação da Balanças Marques”, 
aponta o responsável. 

O principal desafio da globalização 
passa pela necessidade da empresa se 
manter competitiva e inovadora rela-
tivamente à concorrência, tanto no 
mercado interno como externo. Daí 
que a Balanças Marques tenha sempre 
apostado bastante na sua autonomia 
no processo produtivo e distributivo, 
assim como na inovação tecnológica e 
no desenvolvimento de novos produ-
tos que acompanhem as necessidades 
de um mercado global cada vez mais 
exigente. Em 2015, a empresa concre-
tizou um importante investimento no 
seguimento desta estratégia, a cria-
ção da Marques Electronic Technolo-
gy (Ningbo), na China, o que permite 
produzir, comercializar, importar e ex-
portar naquele país asiático.

  FRANCISCO MARQUES, CEO DA
BALANÇA MARQUES

"Entre as linhas de 
orientação estratégica 
da Balanças Marques 

estão manter-se e 
reforçar a sua posição 

entre os principais 
players europeus e 

continuar na vanguarda 
do desenvolvimento 

tecnológico do setor."

Para o CEO da empresa, “a criação 
desta empresa abriu as portas da 
Balanças Marques a um mercado de 
enorme dimensão e redimensionou, 
de forma exponencial, a presença in-
ternacional da empresa e do Grupo 
José Pimenta Marques de que faz par-
te. Além disso, com o próprio serviço 
de engenharia na China, passou a ter 
capacidade para desenvolver interna-
mente aquilo de que necessita para os 
seus equipamentos, ganhando auto-
nomia e competitividade”.

Visando o aumento da capacidade de 
produção, a melhoria das condições 
de trabalho e do serviço prestado aos 
clientes, a Balanças Marques tem in-
vestido fortemente na ampliação das 
suas instalações. Depois da aquisição, 
em 2016, de mais uma unidade fa-
bril no Parque Industrial de Celeirós, 
Braga, a entrada em funcionamento, 
em 2017, das novas instalações foi o 
culminar de um investimento de 4 mi-
lhões de euros no espaço de dois anos. 
Este investimento permitiu dotar a em-
presa de espaços renovados equipados 
com os mais modernos equipamentos 
e tecnologias. Com a ampliação e me-
lhoria constante das suas infraestru-
turas, e crescimento da sua equipa, a 
Balanças Marques pretende manter-se 
na vanguarda e destacar-se enquanto 
empresa de referência num setor tão 
competitivo como o da pesagem.
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Estando já presente com empresas 
próprias em alguns mercados interna-
cionais e exportando os seus produ-
tos um pouco para todo o mundo, a 
aposta atual tem-se centrado bastante 
no mercado da América do Sul, onde 
a Balanças Marques tem conseguido 
entrar com sucesso em alguns países.

Ao nível de produtos, e sendo já uma 
referência mundial ao nível de balan-
ças comerciais e de básculas de pesar 
camiões, a empresa acrescentou mais 
uma gama ao seu portefólio, apostan-
do numa nova área que é a pesagem 
de precisão. Assim, com a gama MCS 
– que inclui balanças analíticas, de ban-

cada, de contagem e IP68, equipamen-

tos indispensáveis para laboratórios e 

várias indústrias –, a Balanças Marques 

introduz no mercado soluções inova-

doras e imbatíveis na relação preço-

-qualidade que vão ao encontro das 

mais diversas necessidades.

“A Balanças Marques apresenta-se ao 

mercado global como um líder na área 

da pesagem industrial e comercial, 

estando na vanguarda do desenvolvi-

mento tecnológico do setor”, conclui 

Francisco Marques. 

www.grupojpm.pt

JOSÉ PIMENTA MARQUES LADEADO PELOS NETOS TIAGO E RAFAEL

http://www.grupojpm.pt
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Fundada em 1975, a Sedacor nasceu da 

necessidade de valorizar os desperdícios 

da indústria rolheira, nomeadamente 

da empresa fundadora do Grupo Jor-

ge Pinto de Sá (atual JPSCORKGROUP), 

produtora de rolhas de cortiça desde 

1924, e da vontade de diversificar pro-

dutos e mercados, criando maior valor 

na área tradicional de rolhas de cortiça 

e em novas aplicações onde as caracte-

rísticas únicas da cortiça fossem fatores 

de sucesso, satisfazendo outras neces-

sidades, aplicando novos processos e 

tecnologias, e diversificando as áreas e 

mercados de negócio a partir daquela 

matéria-prima base.

É, pois, neste contexto que a ativida-

de da Sedacor evoluiu na produção 

e aplicação de soluções inovadoras 

e sustentáveis em cortiça para uma 

grande variedade de sectores, como 

vinhos, (rolhas) construção (isolamen-

tos e produtos industriais), decoração, 

transportes, têxteis, calçado e acessó-

rios de moda (revestimentos de chão 

e de parede, tecidos e especialidades 

diversas em cortiça). 

A empresa conta hoje nos seus qua-

dros com cerca de 90 colaboradores 

e exporta para mais de 50 países em 

quatro continentes. Em 2018, regis-

tou um acentuado crescimento de vo-

lume de negócios, com 23,5 milhões 

de euros de faturação, e consequente 

reforço do peso das exportações para 

cerca de 70 por cento do valor de ven-

das nesse ano, perspetivando-se para 

2019 a estabilização dos resultados 

neste patamar.

A empresa tem seguido uma estraté-

gia base que aposta na diferenciação e 

na inovação de produtos e processos, 

na vanguarda do próprio setor indus-

trial da cortiça, como refere fonte da 

empresa, sendo a partir daqui que se 

desenvolve a sua estratégia de interna-

cionalização, que passa sobretudo pela 

exportação a partir das unidades de 

produção em Portugal.

SEDACOR
Soluções inovadoras em 

cortiça para vários setores

Com a atividade centrada na produção de 
soluções inovadoras e sustentáveis em cortiça, 
a Sedacor, uma empresa do Grupo JPS Cork, 

trabalha para setores variados como o vinícola, 
construção, decoração e mobiliário, têxteis e 
calçado, exportando para mais de 50 países. 
Inovação e diferenciação são fatores-chave 
para o sucesso da empresa, cuja atividade 

internacional conta já para 70 por cento do 
valor total de vendas.
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Com formas de distribuição nos mer-

cados-alvo diversificadas, de acordo 

com as suas características e potencia-

lidades, a abordagem aos mercados 

processa-se, nomeadamente, através 

de iniciativas de comunicação diver-

sas junto de empresas e profissionais 

de referência, quer por iniciativa da 

Sedacor quer da iniciativa de clientes 

ou prescritores atuais e novos, a partir 

da crescente notoriedade obtida.

De acordo com a mesma fonte, esta 

estratégia passa pelo estudo e ade-

quação da oferta e capacidade produ-

tiva a diversos mercados e aplicações; 

pela qualificação de recursos huma-

nos para o desafio da internacionali-

zação; pela melhoria de ferramentas 

de comunicação offline (catálogos, 

imagens, vídeos, mostruários, exposi-

tores, etc.) e digital (site na Internet, 

redes sociais, e-mail, etc.); pela pre-

sença em certames internacionais; e 

pelo apoio à inovação e à internacio-

nalização através de programas como 

o Compete 2020, e de entidades 

como a APCOR, o IAPMEI e a AICEP.

Inovações e distinções
A Sedacor tem sido percursora e ino-

vadora em vários produtos e processos 

industriais, em cortiça, a nível mun-

dial, de que são exemplos a primeira 

bola de futebol em cortiça, o primeiro 

colchão em cortiça, o primeiro tecido 

técnico em cortiça, o primeiro fio com 

cortiça, entre outros. 

“Somos sonhadores, somos inovado-

res, com o suporte fundamental de 

acionistas resilientes, não desistindo de 

inovar e melhorar mesmo quando os 

resultados não são tão rápidos quan-

to esperados ou os mais desejados. A 

atitude constante de desafiar os limites 

do ‘know-how’, dos materiais, das má-

quinas e dos recursos humanos nem 

sempre é fácil, mas faz já parte do ADN 

desta empresa e acreditamos que é o 

caminho seguro para o futuro a longo 

prazo”, afirma a mesma fonte.

Entre 2010 e 2019, a Sedacor foi dis-
tinguida com vários prémios pelo lan-
çamento dos referidos produtos inova-

“A Sedacor
conta hoje nos seus 
quadros com cerca 
de90 colaboradores
e exporta para mais

de 50 países em
quatro continentes.”
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dores, designadamente o GAPI Award, 
pelo CTCP pelo material inovador do 
ano para o setor do calçado; o prémio 
Inova Textil para o produto “Cork-
-A-Tex”; o prémio Inova Textil para o 
produto “Pear Black”, no Fórum de 
Negócios iTechStyle Innovation/CITEVE; 
o prémio Ibérico “Nanotech Awards” 
para os seus revestimentos e, já este 
ano, foi distinguida com os prémios 
Itechstyle summit 2019 – Sustentabili-
dade, Techtextil Innovation Award e o 
prémio Produto Inovador pela APIMA 
na Portugal Home Week.

Também em 2019 o júri do “Techtextil 
Innovation Award”, em Frankfurt, 
decidiu premiar o produto “Cork-A-
Tex”, um fio com elevada incorporação 
de cortiça, com o prémio TECHTEXTIL 
INNOVATION AWARD 2019 na 
categoria “novo material”, uma das sete 
categorias a concurso e considerado o 
prémio mais importante, tendo pela 
primeira vez na história, um projeto 
português ganho este prestigiado 
prémio mundial.  Precisamente, a 
Sedacor tem em curso o arranque de 
produção e comercialização mundial 
deste novo fio de cortiça destinado ao 
mercado premium de setores como 

têxteis-lar, vestuário ou desporto, em 

novas instalações, em parceria com a 

Têxteis Penedo.

Ainda a nível da produção, a empre-

sa aposta em novos processos indus-

triais para obtenção da melhoria na 

qualidade de vedantes para o setor 

vinícola; em novas certificações de 

qualidade da empresa e de produtos 

e no aumento das instalações fabris e 

da capacidade produtiva.

“A Sedacor tem sido 
percursora e inovadora 
em vários produtos e 
processos industriais, 

em cortiça, a nível 
mundial, de que são 
exemplos a primeira 
bola de futebol em 
cortiça, o primeiro 
colchão em cortiça,
o primeiro tecido 

técnico em cortiça, 
o primeiro fio com 

cortiça, entre outros.”

No mercado internacional, a Sedacor 
tem como objetivos o reforço de par-
ceiros comerciais em mercados onde 
está presente e a entrada em novos 
mercados, a par da implementação 
de um novo projeto de internacio-
nalização no âmbito do COMPETE 
2020, que passa pela realização de 
visitas internacionais, presença em 
feiras internacionais de referência em 
diversos setores-alvo, comunicação 
e melhoria da notoriedade da oferta 
atual e futura da empresa e melhoria 
do conhecimento do mercado, fatores 
de competitividade e diversificação de 

clientes/canais de distribuição.

www.jpscorkgroup.com

http://www.jpscorkgroup.com/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
 “Regional Risks for 
Doing Business 2019” – 
World Economic Forum, 
outubro de 2019
Este relatório do Fórum Económico 
Mundial analisa o impacto dos riscos 
globais (identificados 30) e ilustra 
como eles são vivenciados de maneira 
diferente em cada região – Ásia Orien-
tal e Pacífico, Eurásia, Europa, Amé-
rica Latina e Caraíbas, Médio Oriente 
e Norte de África, América do Norte, 
Ásia do Sul e África Subsariana. O do-
cumento elenca ainda os cinco prin-
cipais riscos para cada uma das 141 
economias consideradas. 

CONSULTAR

“Global Capital 
Confidence Barometer 
18” – EY, outubro 2019 
De acordo com o barómetro publicado 
recentemente pela EY, os EUA, o Reino 
Unido, a Alemanha, a China e o Cana-
dá são os países mais atrativos em ter-
mos de investimento. Os resultados da 
pesquisa indicam que, apesar do atual 
contexto de incertezas e dificuldades - 
riscos geopolíticos, reformulação de re-
gras comerciais e tarifárias, transforma-
ção digital - continuam a existir oportu-
nidades de negócio.

CONSULTAR

“European Innovation 
Scoreboard, 2019” - 
European Union, junho 
de 2019
O estudo faz uma análise comparativa 

da inovação nos Estados-membros da 

UE e em outros países e avalia os pontos 

fortes e fracos dos sistemas nacionais de 

inovação. A edição de 2019 mostra que 
face a 2018, o desempenho melhorou 
em 24 países da UE e que a taxa de cres-
cimento dos países de baixo desempe-
nho aumentou face à dos de desempe-
nho mais elevado. A Suécia é líder nesta 
área, seguida pela Finlândia, Dinamarca 
e Holanda. Desde 2011, o desempenho 
médio da inovação na UE aumentou 8,8 
pontos percentuais, superou o dos Esta-
dos Unidos pela primeira vez e tem uma 
vantagem considerável sobre o do Brasil, 
Índia, Rússia e África do Sul. No entan-
to, a taxa de crescimento da China nesta 
área é praticamente o triplo da europeia, 
e o Canadá, a Austrália e o Japão man-
têm resultados superiores aos da UE.

CONSULTAR

“Towards better 
monitoring of 
innovation strengths, 
regional specialisation 
and industrial 
modernisation in the 
EU” - European Union, 
setembro de 2019
Este estudo sobre a monitorização dos 
pontos fortes da inovação, a especiali-
zação regional e a modernização indus-
trial na União Europeia tem dois objeti-
vos principais: verificar se os indicadores 
e fontes de dados existentes fornecem 
uma base suficiente para monitorizar 
aspetos relevantes da modernização in-
dustrial na União Europeia, e propor um 
sistema fundamentado de indicadores 
para a medir. O sistema proposto con-
centra-se na modernização industrial 
como um processo transformador que 
visa melhorar a competitividade da ma-
nufatura europeia num ambiente global 
cada vez mais competitivo. 

CONSULTAR

“EU Negotiations 
and Agreement” –18 
October, European 
Commission
A União Europeia tem vindo a negociar 
uma rede extensa e diversificada de 
Acordos Comerciais com países tercei-
ros e várias regiões do mundo. A Co-
missão Europeia disponibiliza na sua pá-
gina Web informação sobre o ponto de 
situação dos diversos Acordos em curso 
(Current State of Play), com o foco mais 
acentuado nos Acordos: EU/Vietnam; 
EU-New Zealand; EU-Australia; EU-Sin-
gapura; EU-Mexico; EU-Mercosur; EU-
-Japan; EU-Canada. 

CONSULTAR

Convenção para
Evitar a Dupla 
Tributação Portugal - 
Angola: Entrada em 
Vigor - 1 de outubro 
2019, PwC Portugal
De acordo com o Aviso n.º 93/2019, de 
1 de outubro, foram recebidas notas, 
respetivamente no Ministério das Rela-
ções Exteriores de Angola e na Embai-
xada de Portugal em Luanda, em que 
se comunica terem sido cumpridos os 
respetivos requisitos do direito interno 
de entrada em vigor da Convenção en-
tre Portugal e Angola para Eliminar a 
Tributação em Matéria de Impostos so-
bre o Rendimento e Prevenir a Fraude 
e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda, 
a 18 de setembro de 2018. Nos termos 
do seu artigo 29.º, a Convenção en-
trou em vigor a 22 de agosto de 2019. 

CONSULTAR

https://www.weforum.org/reports/regional-risks-for-doing-business-2019
https://www.ey.com/en_gl/ccb
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e2d2352-d5cf-11e9-883a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-104843183
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/flash/internacional/pwc-flash-fiscal-convencao-para-evitar-a-dupla-tributacao-portugal-angola-entrada-em-vigor.html
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Exportação de
Uva de mesa para a 
China - 27 de setembro 
2019, DGAV
A Direção Geral de Alimentação e Ve-
terinária (DGAV) informa que foi con-
cluído o acordo fitossanitário com as 
autoridades chinesas (GACC) para a 
exportação de uva de mesa produzida 
em Portugal para a China, face aos re-
sultados positivos obtidos na missão de 
auditoria do GACC a Portugal que de-
correu no início de agosto do presente 
ano. Desde que cumpridos todos os re-
quisitos acordados entre as autoridades 
fitossanitárias nacionais e chinesas pode 
ser dado início à exportação desta fru-
ta; os requisitos incluem o registo oficial 
dos campos de produção, nos quais te-
rão que ser aplicados meios de controlo 
e de prevenção para as pragas e doen-
ças constantes no plano, assim como o 
registo oficial obrigatório das centrais 
embaladoras, também sujeitas a medi-
das específicas de controlo. 
Os interessados neste mercado devem 
contactar a DGAV ou as Direções Regio-
nais de Agricultura e Pescas.

CONSULTAR

ICC Apresenta Novas 
Regras Incoterms
2020 - 21 de outubro 
2019, Portugal Inter-
national Chamber of 
Commerce (ICC)
A ICC apresenta o Incoterms® 2020, 
a mais nova edição dos termos co-
merciais para entrega de mercadorias, 
fornecendo segurança e clareza para 
empresas e comerciantes em qualquer 
parte do mundo. As regras Incoterms® 
foram introduzidas pela ICC em 1936 
com o objetivo de estabelecer defini-

ções e regras comummente aceites, 
relacionadas à entrega de mercadorias 
entre parceiros comerciais em todo o 
mundo. Desde então, a ICC tem vindo 
a rever periodicamente as regras do 
Incoterms® de modo a refletir as alte-
rações do sistema de comércio interna-
cional. Mais acessível e fácil de utilizar, 
o Incoterms® 2020 entra em vigor a 1 
de janeiro. 

CONSULTAR

Atividade Económica 
2018
O INE – Instituto Nacional de Estatística 
acaba de publicar uma brochura com 
informação estatística de síntese que 
permite a caracterização da atividade 
económica de Portugal, abrangendo, 
entre outros, temas como: Contas Na-
cionais; Empresas; Agricultura e Pes-
cas; Indústria e Energia; Construção 
e Habitação; Turismo; Transportes e 
Comércio Internacional.

CONSULTAR

Estatísticas do Turismo 
2018
A publicação Estatísticas de Turismo 
de 2018, do INE – Instituto nacional 
de Estatística apresenta informação 
de enquadramento e contexto eco-
nómico internacional e nacional, com 
base em informação de fontes diver-
sas, designadamente a Organização 
Mundial de Turismo, Eurostat, Fundo 
Monetário Internacional, Banco de 
Portugal e Segurança Social, incluin-
do ainda resultados apurados sobre 
movimento de cruzeiros marítimos e 
chegadas de turistas a Portugal.

CONSULTAR

O Crescimento 
Económico Português: 
Uma Visão sobre 
Questões Estruturais, 
Bloqueios e Reformas
Publicado pelo Banco de Portugal, 
esta obra procura contribuir para a 
discussão sobre o crescimento eco-
nómico português, baseando-se num 
grande conjunto de trabalhos analíti-
cos desenvolvidos ao longo dos últi-
mos anos, maioritariamente no Banco 
de Portugal. O projeto também bene-
ficiou de múltiplas outras contribui-
ções, nomeadamente por parte de 
economistas afiliados a instituições 
nacionais e internacionais de política 
económica e universidades.

CONSULTAR

Exportações portuguesas 
de bens e serviços 
crescem 3,0 por cento 
até julho
Segundo dados do Banco de Portugal, 
de janeiro a agosto de 2019, as expor-
tações de bens e serviços ascenderam 
a 61,8 mil milhões de euros, contra 
60,6 mil milhões de euros no período 
homólogo de 2018, ou seja, um cresci-
mento de 1,2 mil milhões de euros (tvh 
2,0 por cento). No mesmo período, as 
importações totalizaram 61,7 mil mi-
lhões de euros e aumentaram 3,5 mil 
milhões de euros, apresentando um 
crescimento de 6,0 por cento. Estes re-
sultados determinaram um excedente 
da balança comercial de 130 milhões 
de euros, correspondente a uma taxa 
de cobertura das importações pelas ex-
portações de 100,2 por cento.

CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=34954654
https://www.icc-portugal.com/Noticias/icc-apresenta-novas-regras-incoterms-2020
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=398586588&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=358629548&PUBLICACOESmodo=2
https://www.bportugal.pt/node/881973
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=cd9276f4-6426-453e-9cc3-c9df291cda44
mailto:manuela.arteaga@portugalglobal.pt


notícias 
AICEP

sável pela definição do conceito expo-

sitivo e projeto da exposição. O tema 

escolhido pela AID foi “in / PERFEC-

TION”, numa tentativa de reformular a 

interpretação do termo “imperfeição” 

não só especificamente no artesanato, 

mas em todo o objeto produzido de 

forma semi-industrial, ou seja, com 

auxílio, em maior ou menor escala, da 

mão humana. 

Para a representação da edição des-

te ano foram selecionadas as marcas 

Dedal, Design RO•SE para Memory 

keepers, Fuschini, João Bruno Design, 

Lislei, Matilde Vieira e Monteiro, Mó-

nica Santos, Offiskill – Home Office 

Furniture, Passa Ao Futuro, Studio JAV, 

THAT PLACE e YogurtNest. 

As peças das doze marcas em mostra 

suscitaram a curiosidade e interesse 

dos milhares de visitantes internacio-

nais (profissionais, imprensa e parti-

culares) que passaram pelo stand 

nacional, tanto pela qualidade 

como pela originalidade das 

peças selecionadas.

A Dutch Design Week 

realiza-se desde 1998 e 

é o maior evento de de-

sign na Europa do Norte, 

apresentando trabalhos 

e conceitos de mais de 

2.600 designers a cerca 

de 330.000 visitantes lo-

cais e estrangeiros.

Catálogo Digital

AICEP leva design 
português à Holanda
A AICEP organizou, pelo segundo ano 

consecutivo, a participação coletiva de 

Portugal na Dutch Design Week, que 

decorreu em Eindhoven, na Holanda, 

de 19 a 27 de outubro. 

A participação portuguesa, que reu-

niu 12 marcas, teve como objetivo 

promover internacionalmente a exce-

lência do design e dos designers por-

tugueses, aumentando desta forma a 

notoriedade da oferta nacional junto 

de compradores e prescritores interna-

cionais, e da imprensa internacional.

Esta participação contou com a cola-

boração da AID - Associação para a 

Inovação pelo Design, que foi respon-

NOTÍCIAS Portugalglobal nº12448

“Made in Portugal, 
naturally” de regresso 
ao Canadá
Produtos portugueses da Fileira Casa 
estão em destaque, durante o mês de 
outubro, na principal flagship store da 
cadeia Hudson's Bay Company, em To-
ronto, Canadá. Sob a marca "Made in 
Portugal, naturally", pretende-se com 
esta iniciativa chamar a atenção do 
público para a produção nacional da 
fileira. Já com algumas parcerias por-
tuguesas estabelecidas, o grupo cana-
diano aposta nas suas marcas próprias, 
Glucksteinhome, Distinctly Home e 
Boutique by Distinctly Home, no pro-
duto que é fabricado em Portugal.
No espaço onde se encontram os pro-
dutos para a casa, apostou-se numa 

http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Diversos/DDW-2019/#/
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campanha de imagem focando a co-
municação na produção nacional. A 
Bay, antecipando os resultados posi-
tivos desta campanha, alargou toda 
a comunicação aos produtos portu-
gueses que se encontram nos vários 
espaços, reconhecendo a importância 
da marca “Made in Portugal”. A Filei-
ra Casa portuguesa apresenta-se com 
uma imagem apelativa, assente nas 
principais características que que se 
pretendem transmitir e assumir: saber 
fazer, qualidade, confiança e design.
Fundada em 1670, a Hudson's Bay 
Co. é a maior cadeia de department 
store no Canadá, contando com 89 
grandes lojas nos principais centros 
urbanos, de costa a costa do país, 
com vendas anuais próximas dos três 
mil milhões de dólares. A Hudson's 
Bay é tambem dona das cadeias 
Home Outfitters, Lord & Taylor e 
Saks 5th Avenue (nos EUA).

Setor da Água 
posiciona-se no 
Banco Mundial 
e no Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento
Promovida pelo Grupo Trabalho das 
Multilaterais (AICEP e GPEARI-MF) e 
pela PPA - Parceria Portuguesa para a 
Água, realizou-se, de 1 a 5 de outu-
bro, uma missão a Washington, EUA, 
decisiva para o posicionamento e a 
notoriedade de Portugal e das em-
presas portuguesas do setor da Água 
junto do Banco Mundial (BM) e do 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).
O programa incluiu a realização de 
seminários em cada uma destas ins-
tituições, onde se abordaram boas 
práticas, competências diferencia-
doras, soluções e tecnologias inova-
doras nacionais, tendo contado com 
um número elevado de participantes, 
incluindo os principais responsáveis 
do setor, técnicos e especialistas no 
BM e no BID. No BM participaram 

ainda, remotamente, cerca de 30 es-
pecialistas dos escritórios nos merca-
dos e realizou-se o primeiro de uma 
série temática de “Brown Bag Lunch” 
sob o tema “Next In Water: Utility Of 
The Future”, com a apresentação de 
casos portugueses.
A Missão promoveu ainda contactos 
de proximidade com especialistas 
destas duas instituições, em reuniões 
bilaterais e sessões conjuntas, com 
vista à participação em projetos fu-
turos, e resultou na identificação de 
oportunidades concretas. 
A missão integrou 19 representantes 
das Águas de Portugal Internacional, 

Águas do Porto, Águas do Tejo Atlân-
tico, Aqualogus, IDAD - Instituto do 
Ambiente e Desenvolvimento, LisWa-
ter - Lisbon International Centre for 
Water, Mota-Engil SGPS, Ripórtico 
Engenharia, SMAS Almada e We-
build.com, da AICEP e da PPA. 

Missão à Tailândia
e Vietname
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, e a administradora Mada-
lena Oliveira e Silva realizaram uma 
visita de trabalho a Banguecoque, 
Tailândia, e a Ho Chi Min, Vietname, 
entre 25 de setembro e 1 de outubro.

No âmbito desta visita, a Delegação 
da AICEP em Banguecoque, com o 
apoio da Portugal Foods, realizou, 
no dia 25, o evento “Feelings from 
Portugal” na Embaixada de Portugal. 
Convidados, importadores e distri-
buidores tailandeses presentes no 
evento mostraram-se bastante satis-
feitos com a qualidade dos produtos 
nacionais e os vinhos representativos 
da oferta portuguesa tiveram grande 
aceitação e apreciação. 
No dia 26 de setembro realizou-se 
um seminário sobre investimento 
em Portugal (“Why Portugal”), com 
a presença de mais de 30 executivos 
de importantes empresas tailandesas 
interessadas no mercado português.
Na visita a Ho Chi Min, no Vietname, 
o presidente e a administradora da 
AICEP, acompanhados pelo embai-

xador na Tailândia, reuniram-se 
com responsáveis da Eurocham 
(Câmara de Comércio Europeia 
no Vietname), onde foram 
abordados as relações entre 
a União Europeia e aquele 
país, com destaque para as 
relações económicas Portugal-

-Vietname. O Acordo de Livre 
Comércio Europeu-Vietname 

(EVFTA) foi outro dos temas que 
mereceu especial atenção, nomea-

damente os próximos passos e impli-
cações da implementação do Acordo.
No decurso desta visita também teve 
lugar um seminário sobre investi-
mento em Portugal organizado pela 
Delegação da AICEP na Tailândia 
com o apoio da CCIPV - Câmara de 
Comércio Portugal-Vietname, que 
contou com a presença de cerca de 
representantes de 40 grandes em-
presas locais potencialmente interes-
sadas no mercado português.
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio. exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Benim 
C   Caso a caso, numa base muito  

restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Eventual exigência de garantia 
bancária ou de garantia soberana 
(decisão casuística).

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

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

China*  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

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

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

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Cuba  
C   Limite total por operação (1M€) 

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

M/L  Fora de cobertura.

Egipto  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela COSEC ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão 

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

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
Clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   Clientes públicos: fora de cober-
tura. Clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

M/L   Clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições. 

M/L  Em princípio aberta sem restrições. 
A eventual exigência de garantia 
bancária, para clientes privados, 
será decidida casuisticamente.

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência de 
carta de crédito irrevogável, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

M/L  Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L  Caso a caso, com exigência de ga-
rantia soberana ou bancária, para 
operações de pequeno montante.
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Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma 
única transação para um determinado mercado, enquanto 
a apólice global cobre todas as transações em todos os 
países para onde o empresário exporta os seus produtos 
ou serviços.

As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem 
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem 
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo 
um ano,  e que se repetem com alguma frequência. 

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices. 
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais 
flexível do que a indicada para as transações no âmbito 
das apólices individuais. Encontram-se também fora de 
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe. 

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional

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

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

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

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

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela COSEC. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
Secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co Central) ou garantia bancária.

Rússia 

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

S. Tomé e Príncipe 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

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

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L  Clientes públicos: eventual 
exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de garantia bancária.
Para todas as operações, o prazo 
constitutivo de sinistro é definido 
caso a caso.

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

a caso com eventual exigência 
de garantia de transferência ou 
soberana. Clientes privados: aberta 
caso a caso com eventual exigência 
de carta de crédito irrevogável e/ou 
garantia de transferência. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana.

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

A lista e as políticas de cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objeto de análise e 
decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

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


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº12452

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
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Oman
Panamá
Rússia
Vietname

Albânia 
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Namíbia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
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
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
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
Zâmbia
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             

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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PIB (tvh %, real) 0,8% 1,8% 2,0% 3,5% 2,4% 2,0%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,2% 40,6% 40,2% 42,7% 43,5% 43,7%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -2 805 4 710 912 -819 -56 -52 703 755

ID do Exterior em Portugal (IDE) 3 686 6 877 4 637 6 059 5 065 2 478 3 735 1 257

Saldo -6 491 -2 167 -3 725 -6 878 -5 121 -2 530 -3 032 -502

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 53 335 59 984 60 789 58 312 54 162 55 249 56 051 802

ID do Exterior em Portugal (IDE) 115 366 125 515 128 223 137 462 136 169 135 777 140 819 5 042

Saldo -62 031 -65 531 -67 434 -79 150 -82 007 -80 528 -84 768 -4 239

Indústrias transformadoras 138 141 3 -123 -28 95

Eletricidade, gás e água 216 -470 -686 -44 548 592

Construção -8 -97 -90 575 106 -469

Serviços -386 1 105 1 492 955 2 457 1 503

Outros setores de atividade -12 24 36 1 115 652 -463

PIB 2,4% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 2,0% 2,2%

Consumo Privado 3,1% 2,3% n.d. 2,4% 2,3% 2,3% 1,9%

Consumo Público 0,9% 0,5% n.d. 0,2% 0,8% 0,5% 0,2%

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

Exportações de Bens e Serviços 3,8% 2,3% 4,0% 2,4% 3,2% 2,3% 4,6%

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

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) -0,6% -3,2% -0,6% -1,1% -2,2% 0,5% (a) 0,0%

Taxa de Desemprego (%) 7,0% 6,2% (b) 6,1% 6,3% 6,2% 6,4% 6,3%

Taxa de Inflação (%) 1,2% 0,5% (c) 0,9% 0,7% 1,1% 0,4% 1,3%

Dívida Pública (% PIB) 122,2% 121,4% 117,6% 118,9% 119,5% n.d. 118,5%

Saldo Sector Público (% PIB) -0,4% -0,8% -0,2% -0,5% -0,4% n.d. -0,2%

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

Alemanha 9 443 434

Espanha 124 419 295

França 4 124 120

Suíça -72 61 133

Irlanda 28 21 -7

União Europeia 599 647 48

Extra UE -651 56 707

França 171 967 795

Luxemburgo 707 734 27

Alemanha -9 365 374

Brasil 114 258 144

Países Baixos 385 180 -205

União Europeia 1 425 1 741 316

Extra UE 1 053 1 994 941

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
jan/Jun

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2014 2015 2016 2017 2018 2018  

jan/jun
2019  

jan/jun
vh M€ 
19/18

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2014 dez 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2018 jun 2019 jun vh M€ 19/18

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2018 2019 jan/jun 2019 (P)

INE 09/19 INE 09/19 FMI 10/19 OCDE 05/19 CE 10/19 BP 10/19 MF 10/19

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18 2018 jan/jun 2019 jan/jun vh M€ 19/18



ESTATÍSTICAS Portugalglobal nº12454

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 57 807 5,1% 38 780 39 591 2,1% -3,8% -28,0%

Exportações bens UE 44 000 7,9% 29 420 30 416 3,4% 0,8% -29,6%

Exportações bens Extra UE 13 807 -3,0% 9 360 9 175 -2,0% -14,9% -22,8%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 75 364 8,1% 49 761 53 421 7,4% -4,0% -23,8%

Importações bens UE 57 113 7,4% 37 364 40 667 8,8% 5,0% -21,9%

Importações bens Extra UE 18 251 10,6% 12 396 12 754 2,9% -25,4% -29,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 76,1% -- 75,9% 76,8% -- -- --

Exportações bens Extra UE 23,9% -- 24,1% 23,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 75,8% -- 75,1% 76,1% -- -- --

Importações bens Extra UE 24,2% -- 24,9% 23,9% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan/ago 2019 jan/ago tvh % 19/18 tvh % 19/18 

ago/ago
tvc % 19/19 

ago/jul

BENS (Importação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan/ago 2019 jan/ago tvh % 19/18 tvh % 19/18 

ago/ago
tvc % 19/19 

ago/jul

Espanha 24,7% -0,3%

França 13,1% 4,7%

Alemanha 12,0% 5,1%

Reino Unido 6,0% -0,5%

EUA 5,2% -0,3%

Itália 4,6% 15,7%

Países Baixos 4,0% 5,3%

Veículos e outro material de transporte 16,1% 16,3%

Máquinas e aparelhos 13,7% -2,0%

Metais e comuns 7,7% -1,7%

Plásticos e borracha 7,2% -0,6%

Agrícolas 6,3% 1,5%

Espanha 29,9% 3,3%

Alemanha 13,3% 4,1%

França 10,2% 46,8%

Itália 5,0% 1,4%

Países Baixos 4,8% -3,1%

China 3,7% 29,9%

Bélgica 3,1% 15,7%

Máquinas e aparelhos 17,6% 9,6%

Veículos e outro material de transporte 16,2% 28,9%

Combustíveis minerais 11,4% -3,4%

Químicos 10,4% 9,7%

Agrícolas 9,9% 0,7%

Itália 248 0,6

França 235 0,6

Alemanha 229 0,6

Canadá 137 0,4

Turquia 83 0,2

Tunísia -122 -0,3

Angola -190 -0,5

França 1 740 3,5

Espanha 515 1,0

China 458 0,9

Alemanha 279 0,6

EUA 223 0,4

Bélgica 223 0,4

Cazaquistão -489 -1,0

Veículos, out. mat. transporte 1 938 3,9

Máquinas e aparelhos 823 1,7

Químicos 492 1,0

Alimentares 131 0,3

Combustíveis minerais -213 -0,4

Exp. Bens - Clientes 2019 (jan/ago) % Total 
2019 tvh % 19/18

Exp. Bens - Produtos 2019 (jan/ago) % Total 
2019 tvh 19/18

Imp. Bens - Fornecedores 2019 (jan/ago) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan/ago) % Total 
2019 tvh 19/18

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Veículos, out. mat. transporte 889 2,3

Químicos 408 1,1

Ótica e precisão 217 0,6

Máquinas e aparelhos -109 -0,3

Combustíveis minerais -607 -1,6

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

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

Exportações totais serviços 32 926 6,5% 22 362 23 035 3,0% 4,2% 14,6%

Exportações serviços UE 23 650 8,6% 16 247 16 493 1,5% 2,8% 23,5%

Exportações serviços Extra UE 9 276 1,6% 6 115 6 542 7,0% 9,3% -7,9%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 16 098 9,5% 10 528 11 674 10,9% 3,8% -12,3%

Importações serviços UE 10 814 13,4% 7 041 8 037 14,1% 14,9% -4,3%

Importações serviços Extra UE 5 284 2,2% 3 486 3 637 4,3% -18,6% -29,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 71,8% -- 72,7% 71,6% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 28,2% -- 27,3% 28,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 67,2% -- 66,9% 68,8% -- -- --

Importações serviços Extra UE 32,8% -- 33,1% 31,2% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2018 
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan/ago 2019 jan/ago tvh % 19/18 tvh % 19/18 

ago/ago
tvc % 19/19 

ago/jul

SERVIÇOS (Importação) 2018  
jan/dez

tvh % 18/17 
jan/dez 2018 jan/ago 2019 jan/ago tvh % 19/18 tvh % 19/18 

ago/ago
tvc % 19/19 

ago/jul

Reino Unido 16,4% 6,9%

França 14,3% -2,5%

Espanha 11,6% 1,1%

Alemanha 9,8% 0,6%

EUA 7,6% 30,5%

Brasil 4,2% -5,0%

Países Baixos 3,8% -5,3%

Viagens e turismo 54,8% 7,7%

Transportes 20,8% 1,0%

Outros serviços fornecidos por empresas 12,5% -5,2%

Telecomunicações, informação e informática 4,5% -1,3%

Manutenção e reparação 2,0% 3,0%

Espanha 18,3% 13,4%

Reino Unido 11,9% 24,9%

França 8,2% 4,9%

Alemanha 7,8% 10,2%

EUA 6,5% 5,3%

Países Baixos 5,0% 21,4%

Irlanda 4,7% 32,1%

Viagens e turismo 31,2% 17,8%

Transportes 24,1% 5,8%

Outros serviços fornecidos por empresas 23,6% 15,2%

Telecomunicações, informação e informática 5,4% -4,1%

Direitos de utilização 4,1% -3,5%

EUA 408 1,8

Reino Unido 244 1,1

Irlanda 121 0,5

Angola -46 -0,2

Países Baixos -50 -0,2

Brasil -51 -0,2

França -86 -0,4

Reino Unido 278 2,6

Espanha 253 2,4

Irlanda 132 1,3

Países Baixos 102 1,0

Alemanha 84 0,8

Itália 47 0,5

França 44 0,4

Viagens e turismo 552 5,2

Outros serv. Forn. por empresas 364 3,5

Transportes 155 1,5

Financeiros 47 0,4

Transf. recursos nat. de terceiros 33 0,3

Exp. Serviços - Clientes 2019 (jan/ago) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Tipo 2019 (jan/ago) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Fornecedores 2019 (jan/ago) % Total  
2019 tvh 19/18

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/ago) % Total  
2019 tvh 19/18

Exp. Serviços - Var. Valor Meur Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Viagens e turismo 898 4,0

Transportes 47 0,2

Construção -43 -0,2

Transf. recursos nat. de terceiros -67 -0,3

Outros serv. Forn. por empresas -158 -0,7

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

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



S. Francisco

Toronto

Cidade do México

Bogotá

Nova Iorque

Havana

Dinamarca

Finlândia

Berlim

Haia

Bruxelas
Dublin

Londres

Paris

Milão

Barcelona
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São Paulo
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Santiago do Chile
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Ancara
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VietnameLaosMyanmar
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Fernando Carvalho
BRASIL
aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

Carlos Moura
SUÉCIA
aicep.stockholm@portugalglobal.pt

Miguel Fontoura
ANGOLA
miguel.fontoura@portugalglobal.pt

Sérgio Espadas
ÁFRICA DO SUL
aicep.pretoria@portugalglobal.pt

Raul Travado
CANADÁ
aicep.toronto@portugalglobal.pt

Miguel Porfírio
HOLANDA
aicep.thehague@portugalglobal.pt

Miguel Crespo
ALEMANHA
miguel.crespo@portugalglobal.pt

CUBA

EUA
aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

REDE 
EXTERNA

  OÇIVRES OA
DAS EMPRESAS

Laurent Armaos
GRÉCIA
aicep.athens@portugalglobal.pt

QATAR

Francisco Costa
VENEZUELA
francisco.s.costa@portugalglobal.pt 

Álvaro Cunha

Teresa Fernandes

MÉXICO
aicep.mexico@portugalglobal.pt

Celeste Mota
TURQUIA
aicep.ankara@portugalglobal.pt

Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

ARÁBIA SAUDITA

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria Carolina Lousinha
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
aicep.jacarta@portugalglobal.pt

Carlos Pacheco
AUSTRÁLIA
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Nuno Mendes
TIMOR-LESTE
nuno.mendes@portugalglobal.pt

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

José Joaquim Fernandes
JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Barros
COREIA DO SUL
joana.barros@portugalglobal.pt

João Falardo 
CHINA
joao.falardo@portugalglobal.pt   

Patrícia Conceição
FDI SCOUT CHINA
patricia.conceicao@portugalglobal.pt

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Rui Boavista Marques
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

Luís Reis
IRLANDA
luis.reis@portugalglobal.pt

Jorge Salvador
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Joana Neves
MARROCOS
joana.neves@portugalglobal.pt

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tiago Bastos
SENEGAL
aicep.bissau@portugalglobal.pt

ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

SUIÇA
ana.rosas@portugalglobal.pt

António Aroso
COLÔMBIA
antonio.aroso@portugalglobal.pt

MOÇAMBIQUE
alexandra.leite@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

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

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ
olga.benquerenca@portugalglobal.pt

João Mota Pinto
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

Pedro Sousa
FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt

Inês Pacheco
FDI SCOUT EUROPA
ines.pacheco@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão

Ana Rosas

POLÓNIA
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Nos dias de hoje, os sistemas au-
tomáticos, a inteligência artificial 
e os robôs são já elementos cons-
tantes na nossa vida e ameaçam 
transformar a forma como vive-
mos e trabalhamos. Assim, é es-
sencial estudar os fundamentos de 
uma das áreas mais importantes 
no desenvolvimento das tecnolo-
gias que permitiram a quarta revo-
lução industrial - a Automação e o 
Controlo Industrial.
Com uma linguagem acessível 
mas rigorosa e complementado 
por exercícios práticos, o livro “Au-
tomação e Controlo Industrial – In-
dústria 4.0” é um guia detalhado 
para estudantes de Automação e 
Controlo Industrial do terceiro ou 
quarto ano de um curso superior, 
universitário ou politécnico, de En-
genharia Mecânica, Industrial, de 
Produção, Eletrotécnica, entre ou-

tros. Está também particularmente 
adaptado para profissionais desta 
área e integradores de sistema, in-
cluindo utilizadores finais.
O livro conta com um website, no 
qual o autor adiciona regularmen-
te novos conteúdos, incluindo ví-
deos, para que os leitores possam 
manter-se atualizados.
Licenciado em Engenharia Física, 
mestre em Física Tecnológica e 
doutor em Engenharia Mecânica, 
J. Norberto Pires é um dos mais re-
conhecidos especialistas na área. É 
atualmente professor na Universi-
dade de Coimbra.
Autor de várias centenas de arti-
gos científicos e técnicos publica-
dos em revistas e conferências de 
prestígio, bem como de livros em 
português e inglês, é também di-
retor da revista Robótica - a única 
revista portuguesa de Robótica.

O livro “RGPD – Guia para uma 
Auditoria de Conformidade – Da-
dos, Privacidade, Implementação, 
Controlo e Compliance” destaca 
a importância de efetuar uma 
auditoria em conformidade com 
o novo regulamento europeu de 
proteção de dados.
Nuno Saldanha, autor da obra, 
explica que “as empresas e de-
mais entidades fizeram um gran-
de esforço para se aproximarem 
da conformidade com o regu-
lamento, mas este é sempre um 
esforço continuado. É necessário 
verificar o trabalho efetuado para 
se tomarem decisões. E o objetivo 
deste guia é ajudar a criarem me-
canismos de controlo da imple-
mentação dessa conformidade.”
“RGPD – Guia para uma Auditoria 

de Conformidade – Dados, Privaci-
dade, Implementação, Controlo e 
Compliance” é dirigido a DPO (en-
carregados de proteção de dados), 
responsáveis de compliance, gesto-
res e outros interessados no tema. 
Licenciado em Direito e com di-
versas formações nas áreas de 
Gestão Empresarial e Financeira, 
Nuno Saldanha é professor no 
Instituto Superior de Administra-
ção e Línguas da Madeira (ISAL) e 
responsável pela implementação 
de processos de compliance no 
âmbito do RGPD na consultora 
Bi4all. Além disso, é autor do li-
vro “Novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados”, lançado em 
2018 pela FCA. Durante mais de 
25 anos, exerceu diversos cargos 
no Grupo Impresa.
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