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EDITORIAL Portugalglobal nº1284

O melhor Banco 
de Trade Finance 
em Portugal. 
Quem exporta sabe porquê.Best Trade Finance Provider

em PortugalNo NOVO BANCO  temos como missão oferecer aos nossos clientes 
soluções globais e personalizadas, ao longo de toda a cadeia de valor, 
potenciando o sucesso das suas operações de comércio 
internacional. As nossas equipas de Trade Finance abrem caminho 
para o seu negócio e dão-lhe o apoio necessário à exportação.
    

E nada nos dá mais satisfação do que ver a nossa experiência e 
competência reconhecidas pelo segundo ano consecutivo como 
Best Trade Finance Provider em Portugal, pela Revista           
Global Finance em 2020 (relativo à atividade de 2019).

negocio.internacional@novobanco.pt
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A logística, peça fun-
damental na competi-
tividade das empresas, 
tem conhecido uma 
evolução notável nas 
últimas décadas, en-
frentando atualmente 
o seu maior desafio: a 

digitalização do negócio, com os consequentes 
impactos na gestão das empresas e no serviço 
ao cliente, num mundo globalizado e sujeito a 
conjunturas nem sempre favoráveis à livre cir-
culação dos fluxos comerciais.

Tive oportunidade, no último congresso da 
APLOG, de fazer uma exposição sobre o co-
mércio mundial e as novas fronteiras para as 
empresas, onde foquei, precisamente, a eco-
nomia digital e o crescimento do e-commerce 
como uma das principais tendências que irá 
marcar os próximos 10 anos neste domínio. 
Uma tendência que constitui, por si só, um 
desafio para os operadores logísticos na cria-
ção de uma rede mais eficiente e ágil. Em 
Portugal salienta-se o alargamento da base 
de empresas exportadoras, com uma impor-
tância crescente na economia nacional e na 
criação de emprego, que, também elas, irão 

necessitar dessa rede logística mais complexa 
mas mais ágil!

Analisamos, nesta edição da revista Portugal-
global, a logística nesta sua vertente da mu-
dança em curso no setor, complementando o 
dossier com uma entrevista a Vítor Enes, Di-
retor Geral de Business Development da Luís 
Simões, um dos operadores logísticos de refe-
rência no nosso país.

O mercado em foco é a Dinamarca, uma eco-
nomia moderna e aberta, onde Portugal e os 
produtos e serviços portugueses têm visto au-
mentar o seu reconhecimento e notoriedade. 
As trocas comerciais bilaterais têm registado 
uma evolução favorável e o mercado oferece 
um leque de oportunidades alargado às em-
presas que aí queiram apostar, como são os 
casos de tecnologias limpas, tecnologias da 
informação e comunicação, ciências da vida, 
indústria alimentar, design e inovação, a cons-
trução, a engenharia e os transportes.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Mais empresas, melhor logística
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DESTAQUE Portugalglobal nº1286

A logística é uma peça fundamental 
na competitividade das empresas ex-
portadoras. Num mundo globalizado, 
onde e-commerce conhece um forte 
crescimento, o setor atravessa uma 
era de mudança, apontada como uma 
verdadeira revolução que envolve uma 

A LOGÍSTICA 
PRIORIDADES E DESAFIOS DE UM SETOR 

EM MUDANÇA

adaptação das empresas às novas tec-
nologias, às plataformas digitais, e aos 
desafios que estas representam. 

As empresas do setor já oferecem 
soluções integradas que permitem 
reduzir custos, aumentar a eficiência 

da operação e melhor controlar o ser-
viço ao cliente, mas a otimização dos 
sistemas de informação, através das 
plataformas digitais e da troca de in-
formação entre empresas, surge hoje 
como uma inevitabilidade para a com-
petitividade dos operadores. 
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> POR RAUL MAGALHÃES, 
PRESIDENTE DA APLOG

O conceito de integração vertical apli-
cado no início do seculo XX, em am-
bientes industriais e para produtos de 
baixa rotação, tem vindo a ser substi-
tuído pela integração virtual.

O crescimento do comércio eletró-
nico e o aumento das expectativas 
dos consumidores são fatores a que 
as empresas têm de dar resposta, e 
o investimento no digital permitirá 
aumentar a sua competitividade 
nesse sentido. 

Trata-se, fundamentalmente, da evo-
lução do atual modelo de negócio 
para uma gestão em que as platafor-
mas digitais dinâmicas ganham pro-
tagonismo, a par de uma política de 
sustentabilidade e da disponibilidade 
de recursos humanos qualificados 
nesta área. 

A logística global, os constrangimentos 
e os desafios, e as tendências para o fu-
turo são alvo de uma análise detalhada 
neste dossier pela visão dos protagonis-
tas do setor. 

APLOG
RETRATO DO SETOR  

DA LOGÍSTICA

Fundada há perto de 30 anos, a APLOG - Associação 
Portuguesa de Logística é a associação empresarial 
que tem por missão promover e contribuir para o 
estudo e desenvolvimento da Gestão Logística e 

da Cadeia de Abastecimento em Portugal e o seu 
impacto na competitividade das empresas e do 

país. Membro associado da Associação Europeia de 
Logística (ELA), a APLOG assume-se como centro de 
conhecimento, sendo reconhecida no ensino e na 

formação em logística.

Raul Magalhães, presidente desta associação, 
apresenta neste artigo um retrato da Logística em 

Portugal, focando-se na transformação em curso no 
setor e nos desafios e nas tendências para o futuro.

A LOGÍSTICA TRADICIONAL E A 
LOGÍSTICA DIGITAL: O QUE MUDOU

Atualmente as empresas encontram 
outras empresas que possam fazer 
parte das atividades – externalização 
– necessárias ao bom funcionamento 
da sua cadeia logística.

A par da cada vez maior externaliza-
ção de processos, verifica-se que hoje 
em dia as cadeias de abastecimento 
têm estratégias diferentes para pro-
dutos ou categorias com comporta-
mentos distintos. A segmentação de 
produtos leva a uma segmentação de 
soluções logísticas por forma a garan-
tir máxima flexibilidade.

Todos estes fatores têm contribuído 
para um cada vez maior fracionamen-
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to da cadeia de abastecimento e à ne-
cessidade de estandardização de pro-
cessos e sistemas integradores. Neste 
âmbito, têm surgido novas empresas 
no universo da logística para ocupar 
nichos de mercado, tanto ao nível dos 
novos modelos de negócio, como ao 
nível das tecnologias. 

A par desta evolução dos modelos de 
negócio na logística, surgem também 
as exigências do comércio eletrónico e 
das novas tecnologias digitais, que es-
tão a provocar uma transformação do 
mercado da logística tradicional para 
uma nova era de logística digital.

A logística pretende conseguir o pro-
duto certo, para o cliente certo, na 
quantidade certa, na condição certa, 
no lugar certo, no tempo certo e ao 
custo certo (os sete Certos da logística).

À medida que as cadeias de forneci-
mento crescem de uma forma cada 
vez mais complexa, a logística tradi-
cional já não consegue cumprir estes 
objetivos. A logística digital sim.

Logística tradicional 
versus Logística digital
Na logística tradicional o suporte em 
papel é utilizado em todos os proces-
sos, desde a documentação de pro-
dutos e reservas à confirmação de 
operações logísticas. Os documentos 
em papel são inclusivamente digita-
lizados e convertidos em PDF, para 
depois serem enviados por e-mail 
aos parceiros comerciais e aos for-
necedores de serviços que, por sua 
vez, têm de introduzir manualmen-
te os mesmos dados em diferentes 
sistemas de TI. Os intervenientes es-
tão constantemente ao telefone uns 
com os outros, a tentar encontrar os 
serviços de transporte adequados, a 
discutir termos e condições e a obter 
informações sobre o progresso e as 
condições da carga.

Muitas operações logísticas indus-
triais ainda são levadas a cabo desta 

forma “analógica”. Os intervenien-
tes podem utilizar vários sistemas 
de software para gerir as operações, 
mas tal não significa necessariamen-
te que sejam capazes de trocar infor-
mações de forma direta (eletrónica) 
entre estes sistemas.

Principais características da 
logística tradicional
•  Grandes volumes e cargas  

paletizadas;
•  Os clientes são conhecidos  

(modelo B2B);
•  Modelo procura Push;
• Fluxo de pedidos unidirecional;
•  Destinos das entregas são  

sempre concentrados;
• Procura consistente e estável.

Por seu lado, a logística digital é im-
pulsionada por uma nova geração de 
sistemas de gestão logística na nu-
vem, que permite a otimização, visi-
bilidade e colaboração entre todos os 
intervenientes da cadeia de abasteci-
mento de A a Z. O intercâmbio ele-
trónico dos dados é feito sem inter-

rupções entre os diferentes sistemas 
e aplicações de gestão e, ainda mais 
importante, os dados são introduzi-
dos uma vez nos sistemas e reutiliza-
dos várias vezes.

A logística digital possui uma ou 
mais de três características-chave:
•  Confluência da logística e da tec-

nologia;
•  Soluções colaborativas na nuvem 

que se estendem a toda a cadeia de 
abastecimento;

•  Integração perfeita das informações 
sobre armazém, transporte e consu-
midor final, com total transparência 
em toda a cadeia de abastecimento.

Principais características da 
logística do e-commerce:
•  Pequenos volumes;
•  Clientes desconhecidos, geralmente 

consumidores finais (modelo B2C);
•  Modelo de procura Pull;
• Fluxo de pedidos bidirecional;
• Destinos das entregas são dispersos. 
•  São feitas em várias localidades;
• Procura incerta e fracionada.
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Os impactos  
da digitalização  
nos clientes
Atualmente vemos empresas dos 
mais diversos setores de atividade, 
a investirem na digitalização. Este 
investimento, muitas das vezes sub-
contratado a startups, permite a es-
tas empresas serem mais competiti-
vas face a outras com um estilo de 
gestão mais tradicional. 

A crescente globalização, inovação, 
desenvolvimento de apps e também 
a melhoria dos smartphones, per-
mitiu aos consumidores o acesso 
rápido à informação e consequente 
compra de bens em qualquer parte 
do mundo. Tudo isto à distância de 
um simples clique, que lhes possibi-
lita um maior controlo e visibilidade 
das suas encomendas.

Um dos principais impactos que a di-
gitalização permite é a redução dos 
custos de logística e transportes. Um 
estudo da PwC estima que a digita-

lização dos processos e do setor da 
logística permitirá reduzir os custos 
de logística e transportes em cerca 
de 50 por cento. Esta redução é vi-
sível um pouco por toda a cadeia 
logística, desde o procurement, pas-
sando pela produção e terminando 
no consumidor final.

Outro dos impactos associados, neste 
caso para os Operadores Logísticos, 
é a redução de despesas administra-
tivas, redução de inventários e custos 
extra inerentes às operações.

A digitalização permite ainda acele-
rar processos, reduzir o erro humano, 
libertar recursos para outras opera-
ções, o acompanhamento da ativi-
dade em tempo real, a melhoria na 
relação com os vários intervenientes 
no processo, o rastreio em tempo real 
das encomendas, o acesso à informa-
ção do negócio em qualquer disposi-
tivo ou o rigor dos dados de suporte 
à tomada de decisão.

Desafios e tendências 
para o futuro do setor
Os níveis de exigência do mercado de 
logística e transportes (B2B ou B2C) 
têm vindo a aumentar de forma ex-

ponencial e todos os dias assistimos a 
necessidades que no dia anterior não 
existiam. O mercado está em cons-
tante atualização ou mesmo revolu-
ção, e a necessidade do “imediato” é 
cada vez maior.

“A par da evolução 
dos modelos de 

negócio na logística, 
surgem também 
as exigências do 

comércio eletrónico e 
das novas tecnologias 

digitais, que estão 
a provocar uma 

transformação do 
mercado da logística 
tradicional para uma 
nova era de logística 

digital.”

Na economia em tempo real, o tem-
po e a tomada de decisão orientada 
para a gestão de dados, são essen-
ciais para garantir o sucesso de uma 
empresa e atender às expectativas 
dos clientes, que vão além da entre-
ga pontual. 
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Para fazer face a estas necessidades, o 
desafio destes setores é claro: aumen-
tar a agilidade, a velocidade e a flexi-
bilidade, objetivos só alcançáveis com 
um sólido apoio da revolução digital 
e tecnológica a decorrer em paralelo. 

Dentro destes apoios, diria que se 
destacam áreas como a Inteligência 
Artificial, o Machine Learning, o IoT 
e o Blockchain. Estão cada vez mais 
na ordem do dia, são absolutamente 
diferenciadores e estão a gerar impor-
tantes vantagens competitivas, não só 
numa ótica de redução de custos, mas 
também, por exemplo, de previsão 
de fluxos, antecipando-os de forma a 
reduzir stress e ineficiências operacio-
nais desnecessárias.

A tendência será termos cadeias de 
abastecimento mais colaborativas, 
mais tensas, com melhores níveis mé-
dios de serviço e mais sustentáveis.

As novas tecnologias serão base para 
toda essa pressão que será sentida, 
principalmente no domínio do last 
mile (que terá o grande desafio de 
conseguir articular todos os objetivos 
acima descritos, com a omnicanalida-
de cada vez mais complexa e com as 
cada vez maiores limitações devido 
a questões ambientais teremos, com 
certeza, grandes desenvolvimentos 
na área da condução autónoma e das 
energias limpas) e na evolução dos 
atuais players logísticos de mercado 
para 4PL e mesmo 5PL.

Paralelamente, temos também gran-
des obstáculos na digitalização da ca-
deia logística, desde o elevado volume 
de dados à habilidade/conhecimentos 
tecnológicos dos recursos que traba-
lham esses mesmos dados e processos. 

Temos também alguma resistência à 
mudança, uma vez que algumas em-
presas de logística e transporte não 
possuem uma estratégia digital, uti-
lizando ainda tecnologia tradicional 
e software antigo para comunicar e 
interagir com os vários intervenientes 

no processo logístico. A colaboração 
entre as equipas de tecnologia e de 
desenvolvimento de negócios será 
fundamental.

O SETOR  
DA LOGÍSTICA  
EM NÚMEROS
O crescente grau de externaliza-
ção das atividades de armazena-
gem e transporte de mercadorias, 
juntamente com a evolução favo-
rável da economia portuguesa, 
têm impulsionado nos últimos 
anos o volume de negócios dos 
operadores logísticos.
Para caracterizar corretamente 
este setor, a APLOG vai, este ano, 
realizar um estudo com o objetivo 
de desenvolver uma fotografia da 
cadeia de abastecimento end-to-
-end. Segundo o “Estudo Setores 
Portugal 2019”, publicado pela 
Informa D&B, são 80 os operado-
res logísticos atualmente existen-
tes em Portugal.

Operadores logísticos

Transporte rodoviário 
de mercadorias

Faturação  
(milh. de euros):

555

Crescimento 
mercado

4,1%

Quota de 
mercado das 5 
maiores empresas

40,2%

Faturação  
(milh. de euros):

2.850

Crescimento 
mercado

2,2%

Quota de 
mercado das 5 
maiores empresas

17,1%

“Um dos principais 
impactos que a 

digitalização permite 
é a redução dos 

custos de logística 
e transportes. Um 

estudo da PwC estima 
que a digitalização 
dos processos e do 
setor da logística 

permitirá reduzir os 
custos de logística e 
transportes em cerca 

de 50 por cento.”

Surgirão ainda outros desafios, no-
meadamente nas áreas da sustentabi-
lidade e da redução da pegada carbó-
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nica, que estarão intimamente ligadas 
a movimentos crescentes de conscien-
cialização social.

O grande desafio global será conse-
guir conjugar tudo isto, dando respos-
ta aos novos requisitos dos mercados 
e elevando os padrões e níveis de ser-
viço, enquanto se torna o mercado 
mais sustentável e menos agressivo 
para o planeta. 

O futuro da logística em Portugal e os 
requisitos para a competitividade na 
vertente exportadora.

O setor logístico em Portugal tem sen-
tido grandes desenvolvimentos e inves-
timentos relevantes nos últimos anos. 
Ainda assim, não nos podemos esquecer 
de um grande handicap que nunca será 
colmatado, que é o facto de estarmos, 
geograficamente, longe dos grandes 
centros logísticos e industriais europeus.

O papel da logística em Portugal pas-
sará muito por encurtar, em sentido 

figurado, essas distâncias. As pressões 

na redução de lead-times e custos 

continuarão a aumentar, as exigências 

dos mercados também, e se o país 

quiser manter um nível de competiti-

vidade neste mercado cada vez mais 

global e sem fronteiras terá que con-

seguir colmatar essas desvantagens 

“físicas” com a obtenção de altos ní-

veis de eficiência e de excelência.

Concluindo, num contexto de um 

cada vez maior foco na internacio-

nalização, muitas empresas optam 

pelo digital e pelos canais online 

como estratégia de crescimento, pe-

las aparente simplicidade e facilida-

de. Nestes casos, além de um mode-

lo logístico sólido (e cada vez mais 

exigente e complexo), é pertinente 

um bom assessment dos mercados 

nas suas várias vertentes. São mui-

tas as dificuldades do e-commerce 

que nem sempre são visíveis, das 

quais destaco: o profundo conheci-

mento das leis do consumidor nos 

mercados de destino, uma atenção 

redobrada aos modelos de logística 

inversa e dos requisitos típicos dos 

marketplaces sobre o tema, bem 

como todos os desafios da ciberse-

gurança e das exigências aduanei-

ras, fiscais e administrativas. Uma 

deficitária avaliação de qualquer um 

destes temas pode transformar uma 

expectativa de expansão numa dor 

de cabeça, com grandes impactos 

na viabilidade do negócio.

Embora o título deste artigo seja “O 

Retrato da Logística”, estamos peran-

te uma visão e atualidade muito dinâ-

mica e desafiadora que certamente 

terá uma resposta positiva por parte 

dos profissionais e das empresas. 

www.aplog.pt

http://www.aplog.pt
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O ambiente económico e social onde 
nos inserimos exige de nós uma atuali-
zação e atenção permanente pois todas 
estas dinâmicas são verdadeiramente 
alucinantes. Os transitários portugueses 
têm conseguido obter padrões elevados 
de evolução que lhes têm permitido 
uma adaptação às verdadeiras realida-
des de um setor que é determinante no 
apoio às nossas exportações e importa-
ções e à economia do país. Têm sabido 
acompanhar as exigências de um sector 
em constante mudança e a flexibilidade 
tem sido um princípio que tem permiti-
do às nossas empresas acompanharem 
muito de perto o caminho que a econo-
mia percorre.

O transitário tem a capacidade de garan-
tir que a cadeia de transporte que defi-
ne é a mais eficiente e ao melhor preço 

APAT - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSITÁRIOS 
DE PORTUGAL,

TUDO O QUE PASSA (A FRONTEIRA)  
PASSA COM UM TRANSITÁRIO

O setor da atividade transitária é representado, em todo o território nacional, 
pela APAT - Associação dos Transitários de Portugal como única organização 
com legitimidade para filiar e representar as empresas transitárias. Congrega 

atualmente 260 associados onde trabalham praticamente sete mil profissionais e 
vale cerca de 1,1 por cento do PIB.

porque é um especialista na organização 
do trânsito internacional, com responsa-
bilidade da operação logística, nos vários 
pontos de rutura de carga, sejam eles 
Portos, Aeroportos ou Terminais. Sabe-
mos que não há transportes infalíveis, 
pelo que se não houver uma entidade 
que, na sua origem e/ou no seu desti-
no, seja capaz de planificar, conceber, 
controlar, coordenar todas as operações 
e trâmites necessários à movimentação 
física das mercadorias, algo pode correr 
menos bem e sair muito caro. 

Ou seja, na cadeia dos transportes, 
o transitário é o elo fundamental. Da 
conceção do transporte ao seu desen-
volvimento, da inovação à concretiza-
ção, gera riqueza e abre novos merca-
dos. A verdade é que a classe transitá-
ria, até pela sua agilidade mental, pela 
sua maneira de estar neste ambiente 
de negócios e pela sua fácil evolução e 
adaptação às questões da economia, 
ajuda realmente a economia nacio-
nal a crescer, pois somos o garante e, 
em muitos casos, a ajuda imprescin-

> POR ANTÓNIO NABO 
MARTINS, PRESIDENTE 
EXECUTIVO DA APAT
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dível para as empresas exportadoras 
encontrarem os melhores meios e os 
melhores mercados.

A APAT e os transitários acreditam e 
levam muito a sérios os temas relacio-
nados com os sistemas multimodais 
e intermodais de transporte interna-
cional, que desde há muito são tema 
dominante da atividade transitária e 
que muito contribuem para o desen-
volvimento da economia portuguesa. 
A intermodalidade permite a escolha 
por um sistema de transportes, com a 
mesma documentação, a uma rede in-
tegrada, podendo optar pelas ligações 

gitalização e automatização. Neste as-
peto, o que parece ser imprescindível é 
que os sistemas e as tecnologias sejam 
integráveis e integradoras. Devemos 
estar atentos e perceber como, onde e 
porque é que temos de evoluir numa 
determinada direção. Outra verdade 
absoluta que sabemos é que temos de 
acompanhar esta evolução e avançar.

A política de simplificação, a digitaliza-
ção e desmaterialização de processos, as 
sustentabilidades ambientais, económi-
cas e sociais obrigam à inovação perma-
nente de processos, produtos, serviços 
e conceitos. A inovação é fundamental 

concorrência, da regulação, das alte-
rações dos padrões de consumo e das 
dúvidas permanentes que nos provo-
cam as “guerras comerciais” entre os 
EUA e o Oriente, o Brexit, a instabili-
dade na América Latina e, ultimamen-
te, até o Coronavirus.

Entendemos que toda esta transforma-
ção digital será suportada por novos 
regulamentos que permitirá serviços di-
gitais online e transfronteiriços em que 
o caminho a fazer será seguramente a 
criação de redes logísticas, a flexibilida-
de da escolha e alteração do modo de 
transporte e a partilha integrada de da-
dos. Talvez se assista a uma mudança 
gigante, passando da intermodalidade 
para a “fleximobilidade” onde, a todo 
o momento, tudo se altera de forma 
sincronizada sem necessidade de novos 
processos mas adaptando permanente-
mente o processo inicial.

Ao conseguir ultrapassar estes desafios 
ajudamos seguramente as empresas 
exportadoras a exportar mais, mesmo 
quando as infraestruturas e as infoes-
truturas são escassas ou inexistentes, 
procurando sempre novas e alternati-
vas formas de fazer chegar os produtos 
nacionais aos “sete cantos do mundo”.

Trabalhar hoje para termos futuro 
obriga-nos a estar em permanente 
alerta, em aprendizagem continua e 
permanente, e dependerá muito da-
quilo que fizermos hoje. Ou seja, a 
melhor forma de fazer futuro é criá-lo.

A confiança é fundamental nos ne-
gócios como sempre foi. É costume 
dizer-se que o segredo é a alma do ne-
gócio, mas o negócio não tem alma: 
quem tem alma são as pessoas. As 
pessoas farão sempre parte do negó-
cio. Os transitários continuarão segu-
ramente a ser essa “alma”. 

Até hoje, já tivemos de ultrapassar de-
safios complicados, estes serão ape-
nas “mais uns”. 

www.apat.pt

e pelos modos que sejam mais conve-
nientes, em vez de escolher um único 
modo de transporte, eventualmente 
mais barato e possivelmente mais caro.

O transitário é, assim, um fator de re-
dução dos custos pelas soluções apre-
sentadas, numa visão integrada e glo-
bal, com vantagens acrescidas para o 
carregador, com reflexos no preço do 
produto final e na descoberta de novos 
mercados para os produtos dos seus 
clientes. O transitário deve apresentar 
aos seus clientes condições para com-
petir em novos mercados, com conhe-
cimento específico das realidades pró-
prias de cada espaço económico.

É praticamente intrínseco à atividade 
transitária o surgimento de novos de-
safios nomeadamente ao nível da di-

para qualquer empresa que não queira 
ficar obsoleta e ser banida do mercado.

O mercado único é um enorme desa-
fio tanto para clientes como para em-
presas, se por um lado estas querem 
ter escala, ser competitivas e ter cus-
tos baixos, já os clientes querem pro-
dutos baratos, mais opção de escolha 
e inovação permanente. A raciona-
lização de processos entre empresas 
é a próxima grande fronteira e parti-
cularmente importante pois agora a 
incerteza tecnológica e a incerteza do 
mercado acontecem em simultâneo 
exercendo uma pressão competitiva 
ainda maior e ainda mais severa sobre 
empresas que fiquem isoladas.

A juntar a estes desafios temos ainda 
as questões da sustentabilidade, da 

https://www.apat.pt/pt/home
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Protecionismo, guerras 
comerciais e regulação
É esperado que as tarifas tenham um 
impacto negativo maior do que ape-
nas o efeito de incremento direto de 
custo ao longo da cadeia de abasteci-
mento, dado que as cadeias de abas-
tecimento e domésticas estão hoje 
totalmente interligadas e simbióticas. 
Qualquer iniciativa comercial aplicada 
por, ou para, um único país ou setor 
terá efeitos em outras regiões e seto-
res. Entre várias dinâmicas globais e 
regionais, sublinhamos:

•  Novo regulamento da Organização 
Marítima Internacional (IMO): efe-
tivo desde janeiro, o novo limite do 
teor de enxofre em combustíveis de 
navios oceânicos para 0,5 por cento 
face ao limite anterior de 3,5 por cen-
to terá um impacto dentro e fora do 
setor, esperando-se um significativo 
aumento dos custos de transporte;

LOGÍSTICA
QUE DINÂMICAS ESPERAR  

DE UM SETOR EM DISRUPÇÃO

As empresas do setor logístico deparam-se com vários desafios num contexto 
onde a eficiência é chave para o sucesso do negócio. No contexto atual de 

forte disrupção interna e externa, podemos realçar quatro principais forças que 
impactam a indústria.

•  Guerra comercial Estados Unidos - 
China: a imposição de tarifas tem 
um impacto negativo nas cadeias 
de abastecimento globais, pertur-
bando os canais de distribuição e 
abastecimento. Eventualmente, os 
lucros das empresas americanas po-
dem diminuir devido ao aumento 
dos custos, e os lucros das empre-
sas chinesas também via redução 
das exportações (e.g., anúncios de 
retalhistas e empresas de base teno-
lógica a realocarem produção para 
outros mercados asiáticos);

•  Brexit: as tarifas comerciais com a 
União Europeia, a procura de um 
significativo número de agentes 
aduaneiros qualificados, e o evitar 
da escassez de inventários estão a 
constituir-se como ameaças à cadeia 
de abastecimento no Reino Unido, 
nomeadamente nos setores auto-
móvel e aeronáutico.

Crescente procura pelo 
setor de e-commerce
A massificação da penetração da inter-
net, o aumento das atividades cross-
-border de comércio eletrónico e a 
maior atenção às economias emergen-
tes são algumas das principais razões 
por detrás do crescimento do mercado 
logístico de comércio eletrónico.

Os fornecedores de logística estão a 
melhorar a eficiência da sua operação, 

bem como a implementar soluções tec-
nológicas emergentes, nomeadamente:

•  Ao (i) assegurar uma entrega last mile 
eficiente (os consumidores exigem 
rapidez, rastreabilidade e flexibilida-
de de local e horário de entrega, mas 
estão pouco predispostos a pagar por 
essa conveniência), (ii) reverter a logís-
tica (a importância da gestão de devo-
luções e da logística inversa aumenta 
com o e-commerce, sendo crescente-
mente um critério de seleção e uma 
oportunidade de reforçar a relação 
com o cliente final), (iii) entregar cross-
-border (localização reforçada, melhor 
logística e opções de pagamento digi-
tal tornaram compras transfronteiriças 
mais fáceis e seguras), (iv) desenvolver 
plataformas logísticas internas, e (v) 
priorizar a mobilidade elétrica na re-
novação das suas frotas;

•  Desenvolvendo e implementando 
tecnologias emergentes como block-
chain ao longo da cadeia de abas-
tecimento, automação de tarefas 
logísticas, digitalização de processos 
administrativos, realidade aumenta-
da e virtual para gestão de armazém, 
drones para a entrega de last mile 
ou a utilização do conceito de digital 
twins, que permitirá construir mode-
los virtuais ultrarrealistas de cadeias 
de abastecimento.

A região Ásia-Pacífico lidera o merca-
do global de logística de e-commerce 

> POR PEDRO CARVALHAS 
COUTINHO, PRINCIPAL  
DA EY-PARTHENON
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com 60 por cento da população glo-
bal a residir na região. A Europa e a 
América do Norte oferecem oportu-
nidades com infraestruturas digitais 
superiores e capacidades de inovação 
já estabelecidas.

Colaborações, 
aquisições  
e integrações
Apesar de 2019 ter sido lento em 
transações no setor de logística, e da 
incerteza sobre a evolução de regi-
mes regulatórios, o levantamento de 
fundos com foco em logística está a 

Inovações de modelo 
de negócio
O advento de novas tecnologias, a 
evolução das expectativas dos clientes 
e o avanço dos padrões de digitaliza-
ção da cadeia de abastecimento estão 
a incentivar os operadores a explorar 
oportunidades para aumentar a efi-
ciência das operações.

As empresas neste setor procuram trans-
formar os modelos de negócio existen-
tes via automatizações e otimizações de:

•  Operações de entrega first e last 
mile, que continuam a atrair o inte-

Com base nestas tendências, pode-
mos identificar as seguintes principais 
dinâmicas num futuro próximo do se-
tor da logística:

•  Tecnologia e inovação continuam a ser 
os pilares fundamentais para a trans-
formação do setor da logística com 
novas formas de capturar sinergias lo-
cais e eficiências globais, mas também 
de satisfazer as crescentes expectati-
vas do cliente e desafios de segurança;

•  Os enablers tecnológicos com impac-
to na logística estão também a cau-
sar disrupção em todo o ecossistema 
de mobilidade e adjacentes (e.g., pla-
taformas de e-commerce, a robotiza-

aumentar à medida que a tecnologia 
continua a reinventar a indústria.

Contudo, em vez de grandes aquisi-
ções e consolidação de operações, 
os operadores procuram operações 
nicho de elevada margem com um ra-
cional de complemento à oferta atual, 
como cuidados de saúde e a logística 
farmacêutica, entre outros.

Com estas aquisições, os principais 
fornecedores de logística procuram 
transitar de empresas logísticas tra-
dicionais para fornecedores de solu-
ções integradas (e.g., garantindo pre-
sença nas cadeias de abastecimento 
de setores com forte intensidade lo-
gística, e novas soluções focadas em 
ajudar retalhistas a fazer entregas no 
mesmo dia e last mile).

resse de retalhistas e fornecedores 

de logística (e.g., veículos autóno-

mos podem reduzir o custo da en-

trega de last mile até 40 por cento);

•  Gestão de armazém para enfrentar 

desafios externos e internos (escassez 

de mão de obra, aumento do e-com-

merce e avanços na automação), em 

larga medida através de novas tecno-

logias (como reconhecimento ótico, 

óculos inteligentes ou robotização).

Deste modo, os operadores estão a 

ganhar mais controlo sobre a cadeia 

de abastecimento ao adotarem capa-

cidades para rastrear ativos, bens e 

capacidade em tempo real através de 

sensores e tagging de ativos, block-

chain, analítica, e sistemas avançados 

de gestão de frotas.

ção e a aplicação das tecnologias de 
inteligência artificial terão impacto 
nos futuros modos de logística);

•  A coordenação entre os existentes 
e novos players da cadeia de valor 
permitirá capturar oportunidades e 
sinergias, facilitando uma comunica-
ção frequente e eficaz com o cliente 
para uma melhor experiência.

As peças do puzzle de logística são 
conhecidas e as soluções futuras de 
mercado passam por respostas aos 
enquadramentos regulatórios a serem 
definidos e incorporação com sucesso 
de tecnologia já existente que satisfa-
ça as necessidades específicas de cada 
modelo de negócio. 

pedro.carvalhas.coutinho@pt.ey.com

www.parthenon.ey.com

mailto:pedro.carvalhas.coutinho@pt.ey.com
http://www.parthenon.ey.com/
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Estruturada em cinco divisões – DHL 
Express, DHL Parcel, DHL Freight, DHL 
Global Fowarding e DHL Supply Chain 
–, a DHL desenvolve o mercado de 
logística e transporte no mundo com 
aproximadamente 1,5 biliões de en-
vios por ano.

A DHL FREIGHT, a nível global, atua 
em 40 países, com mais de 200 termi-
nais, ligados por 2.200 linehauls diá-
rios, e transportando 40 milhões de 
toneladas. Com 13 mil especialistas 
certificados em transporte terrestre, a 
DHL FREIGHT suporta o seu negócio, 
na sua extensa cobertura, fornecen-
do um único ponto de contacto com 
o mercado local. Segundo Hugo Pe-

DHL
Presença sólida em Portugal

Líder mundial no setor da logística, a DHL Freight está presente em Portugal 
com dois terminais, em Alcochete e em Maia. Para além dos mercados 

“naturais” de Portugal, como Espanha, França, Reino Unido, Itália, Benelux e 
Alemanha, a DHL opera para toda Europa a partir do nosso país, incluindo os 

países escandinavos, os Balcãs e países de Leste. A empresa espera crescer 5 por 
cento em Portugal em 2020.

reira, Head of Sales da empresa em 
Portugal, a estabilidade financeira da 
DHL permite oferecer aos clientes “a 
confiança de um serviço de transpor-
te regular e estável, ao longo do ano, 
independentemente das volatilidades 
económicas, a preços que considera-
mos ajustados e razoáveis”.

No mercado português o grupo tem 
a sua atividade enquadrada na DHL 
Freight Portugal, com uma estrutura 
composta por dois terminais Freight, 
em Alcochete e em Maia, contando 
com 65 colaboradores especialistas 
em transporte e 120 veículos de várias 
tipologias (incluindo megas e tempe-
ratura controlada). A empresa opera 

duas linhas internacionais de trans-
porte diariamente, efetua 500 envios 
(in & out) por dia, transportando um 
total de 367 mil toneladas por ano. 

A empresa dedica-se à prestação do 
serviço de transporte internacional de 
mercadorias, em cargas completas e 
grupagens, de e para Portugal, sendo 
seu objetivo, nos próximos anos, man-
ter o foco nos fluxos de importações 
e exportações, intensificando a oferta 
ao mercado doméstico. 

“Continuaremos atentos às exigências 
dos nossos clientes neste mercado. 
Contamos com uma forte cobertura de 
recolhas e entregas em todo o território 
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português, garantindo as entregas das 
exportações dos clientes DHL FREIGHT 
de outros países, bem como, as impor-
tações dos nossos clientes em Portugal, 
com KPI’ s devidamente mensurados”, 
afirma Hugo Pereira.

Para além dos principais mercados 
parceiros de Portugal, como Espanha, 
França, Reino Unido, Itália, Benelux e 
Alemanha, a DHL opera para toda Eu-
ropa a partir do nosso país, incluindo 
os países escandinavos, Balcãs e países 
do Leste europeu, sendo mercados de 
atuação direta que permitem ao clientes 
da empresa “encarar as suas exporta-
ções e importações de forma natural”.

“Temos no serviço Euroconnect e 
Eurorapid um produto de grupo ‘all-
-in-one’ de qualidade superior, ofere-
cendo conexões confiáveis em toda 
a Europa. Tendo uma carga geral pa-
letizada e não paletizada até 2.500 
quilogramas, oferecemos aos nossos 
clientes um serviço diário, com saída 
todos os dias da semana para toda a 
Europa. Asseguramos a recolha nas 
instalações dos nossos clientes e en-
tregas B2B. Ambos têm um rastrea-
mento ‘online’ e com notificação e 
detalhes de entrega”, relata o Head 
of Sales da empresa. 

“No ‘Full truck load’ e ‘Part Loads’ é 
onde temos o nosso serviço de Euro-
line, uma das soluções de transporte 
flexíveis, económicas e personaliza-
das, 'door-to-door', para toda a Euro-
pa”, acrescenta Hugo Pereira. 

“Your experts in road Freight, Delive-
ring excellence, working as ONE team. 
We are FREIGHT!”, conclui o mesmo 
responsável.

Ainda de referir que a DHL Freight 
Portugal espera, para 2020, crescer 5 
por cento, aumentando a sua quota 
de 7 por cento, com o mesmo posicio-
namento de mercado. 

www.dhl.com

Com mais de 80 anos de experiência 
e know-how, o GRUPO ETE ocupa um 
lugar de destaque, a nível nacional e 
internacional, nas seis áreas de negó-
cio que integra: transporte marítimo, 
operação portuária, transporte flu-
vial, agentes de navegação, operação 
logística e engenharia, reparação e 
construção naval.

GRUPO ETE
Logística global no setor 

marítimo e portuário

Fundado em 1936 e de capital 100 por cento 
português, o GRUPO ETE é o maior e mais 

reconhecido player português a atuar no setor 
marítimo-portuário. Tem presença em três continentes 
e cinco países – Cabo Verde, Moçambique, Colômbia e 
Uruguai, além de Portugal, onde se destaca a recente 

inauguração do Polo Logístico Transinsular Açores, 
em Ponta Delgada.

A diversidade de atividades e, simul-
taneamente, a forte complementari-
dade entre elas, permitem ao GRUPO 
ETE desenvolver e oferecer soluções 
integradas e globais, desenhadas à 
medida das necessidades de cada 
cliente. Como destaca Ana García, 
International Business Director da ETE 
Logística, “a grande capacidade de or-

http://www.dhl.com
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ganização empresarial, inovação e an-
tecipação do futuro distingue o GRUPO 
ETE na forma eficiente como responde 
perante os vários desafios, oferecendo 
soluções que se regem pelos mais altos 
padrões de qualidade”. 

Com presença internacional em três 
continentes e cinco países – Portugal, 
Cabo Verde, Moçambique, Colômbia 
e Uruguai –, o Grupo tem igualmente 
um conhecimento alargado dos mer-
cados onde opera, o que permite abrir 
portas a oportunidades de negócio 
para os seus clientes. 

A operação logística 
como motor integrado 
das várias áreas  
de negócio
Para além do grande peso da opera-
ção portuária, no qual o Grupo é líder 
em Portugal (cobrindo praticamente 
todos os portos a nível nacional), a 
operação logística é igualmente uma 
forte aposta do Grupo, funcionando 
como cluster e de forma transversal 
a todas as áreas de negócio e respe-
tivas empresas. Explica Ana García 
que a forte capacidade de armazena-
gem a nível nacional e ilhas – mais 
de 50.000 metros quadrados – bem 
como o facto de estar presente – em 

terminais e plataformas logísticas – 
dentro dos portos ou com bastante 
proximidade dos mesmos, facilita 
toda a cadeia logística, permitindo 
uma resposta mais rápida e eficiente 
no transporte de mercadorias. 

assiste para o escoamento de produ-
tos em geografias com estas caracte-
rísticas. Naturalmente que para este 
tipo de operações conta com a com-
plementaridade de outras áreas de 
negócio do Grupo, nomeadamente o 
transporte marítimo.

Detém igualmente parcerias com ope-
radores de renome no transporte aé-
reo e conta ainda com uma alargada 
rede de agentes a nível internacional, 
o que permite oferecer uma respos-
ta global com soluções logísticas em 
qualquer parte do mundo.

No que respeita aos projetos em 
curso e para o futuro, destaca-se a 
recente inauguração de um novo 
polo logístico do Grupo nos Açores, 
em Ponta Delgada, o Polo Logístico 
Transinsular Açores, que representa, 
do ponto de vista operacional, “um 
passo considerável na rapidez e efi-
ciência de movimentação de cargas e 
que no curto prazo trará reflexos posi-
tivos nas trocas comerciais da região”. 
A responsável salientou ainda como 
outros projetos uma nova versão do 
sistema de CRM que permitirá criar 
soluções ainda mais customizadas 
para os seus clientes. 

www.ete.pt
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“Com presença 
internacional em três 
continentes e cinco 

países – Portugal, Cabo 
Verde, Moçambique, 
Colômbia e Uruguai 

–, o Grupo ETE 
tem igualmente 

um conhecimento 
alargado dos mercados 

onde opera, o que 
permite abrir portas 
a oportunidades de 
negócio para os seus 

clientes.”

As operações que detém nas ilhas da 

Madeira e Açores bem como em Cabo 

Verde, conferem-lhe uma capacidade 

de operar em regiões arquipelágicas, 

trazendo ao Grupo uma facilidade de 

adaptação às várias condicionantes 

logísticas que na maioria das vezes se 

http://www.ete.pt
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Ciente da sua importância no contexto 
nacional, e empenhado em reforçar o 
seu papel à escala internacional, o Por-
to de Sines tem vindo a fazer uma forte 
aposta no desenvolvimento das áreas 
de negócio cujo potencial de crescimen-
to irá reforçar a sua posição nos lugares 
cimeiros do setor portuário europeu.   

Apto a receber quaisquer navios e car-
gas, sem restrições, o porto de águas 
profundas de Sines oferece uma lo-
calização geográfica privilegiada, 
no cruzamento das principais rotas 
comerciais, que lhe permite afirmar-
-se como o grande hub da fachada 
Euro-Atlântica, oferecendo ligações 

PORTO DE SINES REFORÇA 
POSICIONAMENTO INTERNACIONAL  

COM NOVOS INVESTIMENTOS

Num contexto internacional cada vez mais competitivo e global, os portos têm 
vindo a adaptar-se às exigências dos mercados, sendo que, há muito deixaram 

de ser “apenas” um porto, mas antes plataformas onde interagem vários modos 
de transporte e que se estendem longo de toda a cadeia logística, sendo o porto 

(em si) mais um (importante) elo da mesma. Num setor em que as palavras-
chave são eficiência, celeridade, conectividade e, cada vez mais, simplificação de 

procedimentos, compete aos portos oferecer soluções integradas aos seus clientes, 
potenciando a fiabilidade do serviço prestado.

regulares aos principais centros de 
consumo internacionais e proporcio-
nando às empresas localizadas no seu 
hinterland uma maior competitividade 
nos mercados externos.

Com ligações ferroviárias diretas aos 
portos secos do seu hinterland, Sines 
é atualmente a principal plataforma 
ferroviária de mercadorias do siste-
ma portuário nacional, integrando o 
Corredor Atlântico da Rede Transeu-
ropeia de Transportes. Todos os ter-
minais têm capacidade de expansão, 
possibilitando o acolhimento de novos 
clientes e novos projetos. Destaca-se o 
espaço disponível para projetos logís-

> POR JOSÉ LUÍS CACHO, 
PRESIDENTE DO PORTO  
DE SINES
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ticos e industriais e para a instalação 
de novos terminais de contentores.

Assim, e no que respeita à carga con-
tentorizada, o Porto de Sines tem no 
seu plano de ordenamento uma im-
portante área de expansão dedicada 
e este segmento de carga. Oferecen-
do atualmente 19 ligações diretas re-
gulares (semanais e bissemanais) aos 
principais centros de consumo inter-
nacionais, o Terminal de Contentores 
de Sines – Terminal XXI tem em curso 
a expansão com vista à duplicação da 
sua capacidade instalada para 4,1M 
TEU e uma frente de cais de 1.750 
metros, que permitirá a operação si-

RANGEL LOGISTICS 
SOLUTIONS

Uma oferta logística integrada  
e para todo o mundo

Inovação, talento e flexibilidade no serviço ao cliente 
caracterizam a Rangel Logistics Solutions, uma 

empresa portuguesa fundada em 1980, que oferece 
às empresas exportadoras soluções de logística 

integrada, com cobertura mundial e um portefólio de 
negócios diversificado.

Nuno Rangel, CEO da empresa, aponta, neste artigo, 
os principais marcos dos 40 anos de atividade da 
Rangel, nomeadamente no que respeita à sua 

internacionalização, e os desafios e oportunidades 
para o futuro.

“A Rangel foi criada em 1980, ofere-
cendo ao mercado serviços aduanei-
ros. Para responder aos desafios dos 
nossos clientes fomos criando novos 
serviços, e hoje somos reconhecidos 
como um parceiro logístico global 
com capacidade de integração de 
uma vasta gama de serviços de trans-
porte e logística.

A história da Rangel ao longo des-
tes 40 anos tem-se pautado pela 
capacidade de aceitar e agarrar os 
desafios que os nossos clientes nos 
colocam, o que nos tem feito cres-
cer e criado soluções inovadoras e 
customizadas. E porque diariamen-
te o nosso objetivo é gerar valor 
para os nossos clientes, estamos 

“Com ligações 
ferroviárias diretas 
aos portos secos do 

seu hinterland, Sines é 
atualmente a principal 
plataforma ferroviária 

de mercadorias do 
sistema portuário 

nacional, integrando o 
Corredor Atlântico da 
Rede Transeuropeia de 

Transportes.”

multânea de quatro megacarriers de 
última geração, com 400 metros de 
comprimento fora-a-fora. 

Ainda na Carga Contentorizada, está 
no mercado o concurso internacional 
para a construção de um novo termi-
nal – o Terminal Vasco da Gama, cuja 
capacidade rondará os 3,5M TEU.  

Realçando que o Porto de Sines tem 
um peso de 1,5 por cento na econo-
mia nacional, acreditamos que o fu-
turo próximo do complexo portuário, 
logístico e industrial de Sines será ca-
talisador de novas oportunidades de 
negócio e investimento, ao serviço da 
região e do país.   

www.portodesines.pt

http://www.portodesines.pt


DESTAQUE Portugalglobal nº12822

sempre atentos aos novos desafios 
e às novas oportunidades. 

A nossa vantagem competitiva é a ca-
pacidade de oferecer uma cobertura 
mundial e um portefólio diversificado 
de negócios, com uma completa or-
ganização especializada nas atividades 
de logística; transporte aéreo, maríti-
mo, terrestre e expresso; formalidades 
aduaneiras; feiras e exposições.

As especificidades de cada cliente 
estão no centro da nossa cultura de 
negócio, tendo assim criado unida-
des dedicadas ao desenvolvimento de 
soluções adaptadas a cada sector de 
atividade, nomeadamente Pharma & 
Healthcare, Fashion & Lifestyle, Au-
tomotive & Aviation, Vinhos & Bebi-
das, Alimentar & Perecíveis, Logística 
Industrial, Eletrónica de Consumo, Pe-
tróleo & Gás e E-Commerce.

Os atuais desafios do mercado glo-
balizado obriga-nos a uma constante 
inovação, que nos permita oferecer 
serviços ajustados às reais necessida-
des e especificidades de cada indús-
tria. O nosso investimento na inova-
ção e no talento é constante, para 
assim nos diferenciarmos e conse-

guirmos responder às exigências que 
o mercado nos impõe.

Neste mercado globalizado o grande 
desafio da Rangel é estar atento às ne-
cessidades de exportação das empresas 
portuguesas e encontrar sempre os me-
lhores parceiros locais para nos ajudarem 
a prestar a melhor cobertura mundial e 
criar valor para as empresas, cujas expor-
tações têm sido o maior motor da recu-
peração económica de Portugal, e muito 
têm contribuído para o PIB do país. 

Hoje, com 2.100 colaboradores, um 
volume de faturação de 190 milhões 
de euros em 2019, a Rangel Logistics 
Solutions tem presença direta em cinco 
países e uma rede de parceiros mundial, 
que nos permite operar à escala glo-
bal, desde o transporte para os nossos 
vizinhos espanhóis até aos países mais 
longínquos e menos conhecidos como 
Chade ou Burundi ou Micronésia.

Acreditamos que a internacionaliza-
ção é a resposta que as empresas po-
dem dar ao desafio da globalização, 
nomeadamente através da exporta-
ção e através da presença direta em 
mercados mais estratégicos.

Queremos ser o braço logístico das 

exportações portuguesas e a nossa in-
ternacionalização foi orientada pelos 
principais destinos das exportações 
dos nossos clientes. O nosso objetivo 
constante é ajudar as empresas portu-
guesas que se querem afirmar no mer-

cado global. Temos como prioridade o 
fortalecimento e a eficiência de todos 
os processos de apoio às exportações 
dos nossos clientes.

A nossa internacionalização com pre-
sença física e direta começou em Ango-
la em 2007, em Moçambique em 2011, 
no Brasil em 2013, e Cabo Verde em 
2015 com o objetivo de apoiar as em-

Nuno Rangel, CEO
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presas nos seus processos de exporta-
ção e importação, criando um triângulo 
logístico, facilitando o fluxo de negócios 
entre América, África e Europa. 

As perspetivas apontam para a con-
tinuidade de expansão para outros 
países. Estamos a olhar para o Brasil 
como motor para a América Latina, 
onde consideramos ter fortes oportu-
nidades de expansão. 

O transporte internacional (rodoviá-
rio, aéreo e marítimo internacional) 
representa para a Rangel Portugal 
41 por cento do nosso volume de 
negócios. No universo das empre-
sas Rangel Portugal que exportam e 
importam, em 2019 as exportações 
representaram 66 por cento e as im-
portações 34 por cento, sendo 48,6 
por cento das nossas exportações In-
tracomunitárias, e 51,4 por cento das 
exportações Extracomunitárias.

As exportações para os mercados onde 
estamos fisicamente localizados têm 
para nós um peso muito relevante, se-
guindo-se outros países como a Alema-
nha, a França, o Reino Unido e a Itália.  

Mas na lista dos países com maior 
crescimento em 2019 salientamos os 
EUA, onde o nosso crescimento teve 
um aumento significativo, fruto do 
nosso investimento no mercado nor-
te-americano, alinhado com as ten-
dências comerciais portuguesas. De 
acordo com as previsões do Instituto 
Nacional de Estatística, as exportações 
para os EUA ascenderam em 2019 aos 
3 mil milhões de euros, um aumento 
de 5,2 por cento face a 2018.

Queremos continuar a investir na in-
ternacionalização e em todos os paí-
ses onde a Rangel está fisicamente 
presente temos como objetivo ofere-
cer uma solução logística integrada à 
semelhança da nossa oferta em Por-
tugal, isto é, uma solução one-stop-
-shop. Para 2020 teremos certamente 
várias novidades.” 

www.rangel.com

TAP AIR CARGO
O transporte certo  

para os bens mais “preciosos” 

A TAP Air Cargo assume-se como uma transportadora 
aérea de carga moderna e com grande foco na 

satisfação dos nossos clientes, tendo como principal 
objetivo dar resposta às necessidades que nos 

surgem. Por isso mesmo, disponibilizamos vários 
serviços de exportação e de transporte aéreo de bens 
materiais, nomeadamente bens perecíveis e produtos 

farmacêuticos, e de animais, que pretendem ir ao 
encontro das mais variadas exigências.

> POR BRUNO AIRES  
CARGO MANAGER PORTUGAL 
DA TAP AIR CARGO

A nossa missão consiste em, diaria-
mente e em tempo útil, prestar um 
serviço personalizado e de confiança 
na recolha, no transporte e na entrega 
de mercadorias nos aviões da TAP Air 
Portugal e aviões parceiros. 

Tendo como principais valores o foco 
no cliente, nas suas necessidades e na 
sua total satisfação, providenciamos o 
transporte de todo o tipo de mercado-
ria, das mais frágeis às mais comple-

https://www.rangel.com/pt/
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xas, sejam bens materiais ou animais 
vivos, oferecendo qualidade e segu-
rança aos preços mais competitivos.

Somos uma Companhia Aérea dedica-
da e com rosto, cujo segredo do suces-
so é somente o trabalho de equipa e 
o serviço personalizado. Numa fase de 
grandes investimentos tecnológicos, 
encontramo-nos já munidos de uma 
forte estrutura humana e de todas 
as ferramentas necessárias para fazer 
frente aos maiores desafios, atuais e 
futuros, desde o e-Freight aos vários 
projetos de controlo alfandegário.

A TAP Air Cargo voa para 90 desti-
nos em 35 países, temos mais de 100 
companhias aéreas como parceiros 

estratégicos para conseguir colocar as 
cargas dos nossos clientes em qual-
quer parte do globo, pois não nos li-
mitamos a transportar carga para des-
tinos diretos onde a TAP opera. 

Sendo a TAP a principal companhia 
aérea portuguesa de transporte de 
passageiros e de mercadorias, a apos-
ta numa frota que corresponda a to-
das as exigências é uma prioridade. 
Por essa razão, a TAP Air Cargo ope-
ra, em média, cerca de 2.500 voos 
por semana, apresentando uma frota 
moderna e segura, constituída por 80 
aviões que transportam carga.

A TAP Air Cargo tem como melho-
res destinos: Portugal (devido à fruta 

transportada do Brasil para Portugal e 
a carga que circula entre o Continente 
e as Regiões Autónomas dos Açores e 
Madeira), o Brasil, a América do Norte 
e África. Dentro da Europa temos vários 
voos por dia para os grandes aeropor-
tos europeus, como por exemplo, Paris, 
Frankfurt, Londres, Amesterdão e Bru-
xelas. Quando existe carga não compa-
tível com os nossos aviões recorremos 
também ao transporte em camião ade-
quado às características da carga. 

A mercadoria dos nossos clientes é a 
nossa prioridade e, como tal, temos 

“Numa fase de 
grandes investimentos 

tecnológicos, 
encontramo-nos já 

munidos de uma forte 
estrutura humana e de 
todas as ferramentas 
necessárias para fazer 

frente aos maiores 
desafios, atuais e 
futuros, desde o 

e-Freight aos vários 
projetos de controlo 

alfandegário.”

uma oferta diversificada de soluções 

de transporte aéreo de carga, flexíveis 

e adaptáveis a qualquer transporte de 

carga que nos seja pedido, como por 

exemplo a TAP Pharma, TAP Fresh, 

TAP Airmail & E-commerce, TAP Door 

to Door, TAP Freighters, TAP Cool, TAP 

Valuable, TAP Dangerous e TAP Live. 

A TAP Air Cargo pretende ser líder e re-

ferência no segmento do transporte de 

Carga e Correio. Deste modo, temos 

como objetivo consolidar este negócio 

como um dos mais importantes da com-

panhia aérea, indispensável à maximiza-

ção dos seus resultados de gestão. 

www.tapaircargo.aero

https://www.tapaircargo.aero/pt
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VÍTOR ENES

“Queremos ser o operador logístico 
e de transportes de referência  
na Península Ibérica”

Diretor Geral de Business Development da Luís Simões
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Inovação e sustentabilidade são os dois pilares estratégicos do 
crescimento da Luís Simões, um operador de referência no setor 
da Logística e dos Transportes na Península Ibérica. O complexo 

logístico inaugurado há cerca de um ano em Guadalajara, 
Espanha, num investimento de 85 milhões de euros, veio 

reforçar o posicionamento do grupo português no mercado 
ibérico, “atuando como uma verdadeira coluna vertebral” para 
a atividade da Luís Simões em Espanha, como refere Vítor Enes, 

Diretor Geral de Business Development da empresa.

Em entrevista à Portugalglobal, Vítor Enes aponta ainda os 
principais desafios que atualmente se colocam ao setor da 

logística, com realce para a adaptação das empresas à era digital. 

Fundada há mais de 70 anos, a Luís Simões 
é um operador de referência no setor da 
Logística e dos Transportes. Como se posi-
ciona atualmente no panorama nacional  
e internacional?

A Luís Simões nasceu em Loures há 71 anos e 
iniciou a sua atividade em Espanha há mais de 
30 anos, encontrando-se ainda em processo 
de expansão e consolidação no mercado ibé-
rico. Contamos com mais de 2.500 colabora-
dores diretos e 400.000 metros quadrados em 
mais de 25 centros de operações logísticas de 
dez regiões diferentes da Península Ibérica. Fa-
zemos a gestão de uma frota de 2.100 veículos 
(próprios e subcontratados) e percorremos 200 
milhões de quilómetros por ano. Produzimos 
4,5 milhões de unidades de picking/mês, rea-
lizamos 840 rotas de distribuição/dia, prepa-
ramos 27 milhões de unidades de copacking/
ano e transportamos anualmente mais de sete 
milhões de toneladas. Nos últimos 10 anos in-
vestimos 100 milhões de euros em inovação 
logística e o nosso volume de negócios cresceu 
em 50 por cento. A LS posiciona-se como ope-
rador integrador e tem no seu ADN a constru-
ção de soluções diferenciadoras de transpor-
te e logística, adaptadas às necessidades dos 
clientes. O nosso mercado natural é a Ibéria.

Quais são os principais fatores de sucesso 
do Grupo? O que diferencia a Luís Simões 
de outros operadores do setor, nomeada-
mente dos operadores internacionais?

A inovação e a sustentabilidade são os nossos 
principais motores, e é através deles que conti-

nuamos a impulsionar o nosso crescimento na 
Península Ibérica e procuramos diferenciar-nos 
dos nossos concorrentes. Atualmente, a inova-
ção tem de ser entendida como uma questão de 
sobrevivência. Apostando nela podemos diversi-
ficar a nossa atividade e prestar serviços logísticos 
e de transporte em setores de atividade muito 
diferentes, desde o grande consumo até ao setor 
automóvel, por exemplo. A automatização dos 
nossos Centros Logísticos é um dos melhores 
exemplos desta nossa estratégia, e permite-nos 
incorporar tecnologias que ajudam a melho-
rar as condições de trabalho dos profissionais 
e a sua produtividade, ganhando a Luís Simões 
em eficiência. A aposta na sustentabilidade é 
outro dos nossos elementos diferenciadores: o 
binómio sustentabilidade/inovação, transversal 
a toda a empresa, impulsiona a nossa liderança 
no fluxo de transporte entre Portugal e Espanha, 
e faz com que cada vez mais empresas contem 
connosco para as suas operações logísticas e de 
transporte. Por outro lado, desde sempre procu-
ramos construir uma relação de confiança com 
os nossos clientes, aportando a qualidade e a 
transparência que nos definem como empresa, o 
que nos permite continuar a somar parceiros tan-
to em Portugal como em Espanha, que suportam 
o nosso crescimento e evolução.

O crescimento do Grupo deve-se, entre ou-
tros fatores, à forte aposta na inovação e na 
tecnologia. Quais os principais investimentos 
efetuados nestas áreas nos últimos anos?

Na Luís Simões, ao longo dos 71 anos de exis-
tência, buscamos sempre a máxima eficiência 
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para melhorar a qualidade do nosso serviço e a 
profissionalização das nossas pessoas – foi esse 
foco que nos fez chegar até aqui, com o qual 
pretendemos seguir viagem, sendo que a tecno-
logia desempenha um papel muito importante. 
Como referi, nos últimos 10 anos, investimos 
mais de 100 milhões de euros em inovação. 
Uma grande parte deste investimento foi dedi-
cada à renovação e automatização dos nossos 
centros de operações logísticas. Destacando os 
investimentos mais relevantes, inaugurámos o 
Centro de Operações Logísticas do Futuro em 
2008 no Carregado, a que se seguiu o COL de 
Leixões, a reconfiguração do COL Gaia, o COL 
Cabanillas del Campo e, no início de 2019, 
inaugurámos uma das nossas grandes apostas 
para a próxima década: o novo complexo logís-
tico em Guadalajara, o nosso maior centro de 
operações atualmente. Outra parte deste inves-
timento foi no sentido de desenvolver e imple-
mentar novas tecnologias, como o pick&put to 
light e o novo sistema de gestão do transporte - 
TMS. O resultado deste esforço de investimento 
é a melhoria da eficiência, da produtividade e 
da qualidade, a melhoria dos nossos indicado-
res de impacte ambiental e, de uma forma mais 
concreta em tempos recentes, o reforço da nos-
sa posição nas áreas da logística promocional e 
da logística para o e-commerce, duas apostas 
certeiras para o futuro.

O investimento no centro logístico de Gua-
dalajara, em Espanha, foi uma aposta es-
tratégica do Grupo? Em que medida veio 
esse investimento reforçar o posiciona-
mento internacional da Luís Simões?

O nosso complexo em Puerta Centro – Ciudad 
del Transporte, em Guadalajara, inaugurado no 
início de 2019, encontra-se inserido num dos 
principais núcleos logísticos da Península Ibérica 
e detém uma posição estratégica para um ope-
rador ibérico como nós, devido à ligação direta 
à autoestrada A-2, ao Corredor de Henares e a 
Madrid. Representou um investimento conjunto 
de 85 milhões de euros por parte da Luís Simões 
e da Montepino Logística e emprega mais de 
450 colaboradores, numa superfície total de 
90.000 metros quadrados, 5.350 dos quais de-
dicados a serviços de copacking, e-commerce e 
câmaras de temperatura controlada para poder 
dar suporte a diferentes perfis de produtos e 
clientes. As infraestruturas estão dotadas das 
mais recentes ferramentas tecnológicas, que 

permitem a automatização da expedição de pa-
letes, uma solução especialmente adaptada às 
exigências da logística para o e-commerce. 

Guadalajara é uma zona estratégica para a 
nossa operação ibérica, atuando como uma 
verdadeira “coluna vertebral” para toda a nos-
sa atividade em Espanha. Atualmente é nesta 
região que concentramos a maioria das nossas 
operações logísticas em Espanha, o que de-
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monstra a importância que tem para o nosso 
negócio. Esta aposta permitiu-nos reforçar a 
nossa posição como partner logístico de refe-
rência na Península Ibérica, pois as suas inova-
ções e tecnologias permitem-nos não só reter, 
como atrair os clientes mais relevantes dos 
mais variados setores.

No âmbito da sua estratégia de internacio-
nalização, quais as metas que o Grupo pre-
tende atingir no médio prazo? Que proje-
tos tem em perspetiva?

Neste momento estamos focados no nosso de-
senvolvimento ibérico, tanto em Espanha como 
em Portugal, onde ainda detetamos boas opor-
tunidades de crescimento. Ainda assim, estamos 
sempre atentos a novas possíveis oportunidades.

Quais são, na sua opinião, os principais de-
safios que se colocam atualmente ao setor 
dos Transportes e Logística? De que forma 
está o Grupo Luís Simões a acompanhar es-
sas tendências?

Os desafios são muitos: o setor logístico en-
contra-se, no geral, a atravessar um processo 
de mudança e adaptação às novas tendências 
de consumo, o que nem sempre é fácil. Na 
nova era digital, a logística está a ganhar uma 
grande importância como ponto de união en-
tre as transações digitais e as entregas de pro-
duto no destino final. A transformação avança 
a passos largos e as exigências do mercado 
são cada vez maiores, pelo que uma rápida 
capacidade de resposta e uma maior agilidade 
nas operações são cruciais. Estas necessidades 
são ainda acentuadas pelo rápido crescimen-
to do e-commerce, o canal preferido de cada 
vez mais consumidores. O auge deste tipo 
de operações e a necessidade de demonstrar 
um maior compromisso para com o ambiente 
são também dois outros importantes desafios 
com que nos deparamos. A Luís Simões quer 
posicionar-se como o operador logístico e de 
transportes de referência na Península Ibérica. 
Para que isso aconteça temos de continuar a 
crescer e a evoluir, tendo como pilar o binómio 
inovação/sustentabilidade. Acreditamos que 
com este posicionamento temos condições 
para superar com distinção mais este desafio.

Como encara a Luís Simões os desafios da 
sustentabilidade e do ambiente?

Como já pude referir, o binómio inovação/

sustentabilidade é um dos grandes eixos da 
estratégia da Luís Simões. No que diz respei-
to a opções sustentáveis de transportes, por 
exemplo, assumimos como missão garantir 
soluções eficientes e competitivas, com o in-
tuito de promover a satisfação dos clientes 
e outras partes interessadas, dos pontos de 
vista económico, social e ambiental. Intro-
duzimos em 2014 os Gigaliners no merca-
do ibérico de forma sustentada, associada à 
transformação do processo de carga, o que 
nos permitiu uma redução das emissões de 
CO2e na ordem dos 30 por cento por to-
nelada transportada, e permitiu ao cliente 
ganhos relevantes de redução de custos lo-
gísticos, em que o transporte não foi sequer 
a maior fatia. Este formato de viatura é um 
ótimo exemplo de como a inovação no setor 
da logística e dos transportes beneficia a ca-
pacidade competitiva dos operadores e dos 
clientes em termos económicos e ambientais. 
Atualmente, contamos com 10 unidades de-
dicadas a clientes e serviços específicos. Afe-
taremos Gigaliners às operações sempre que 
esta seja a solução mais adequada e susten-
tável económica, social e ambientalmente 
para os vários players envolvidos.

Encontrando-se na equipa de gestão da 
LS, como comenta o percurso efetuado 
pela empresa e a sua evolução ao longo 
da sua história?

Ao longo das décadas de atividade com que 
já conta, a LS tem dado provas de que é um 
elemento de criação de valor nas regiões 
onde opera: para os seus clientes pela ino-
vação dos processos, para os seus colabo-
radores pelas oportunidades de realização e 
crescimento profissional, para fornecedores 
pelas parcerias de longo prazo que permi-
tem crescimentos mútuos, para a comunida-
de local em cada um dos centros através da 
colaboração com impacto social. A LS tem 
dado passos sólidos de crescimento que a 
posicionam como um operador de referência 
no mercado, e que potenciam o crescimen-
to nos clientes e setores de atividade onde 
opera atualmente mas também em novos 
projetos de inovação e desenvolvimento com 
diversos stakeholders. 

www.luis-simoes.com

https://www.luis-simoes.com/
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A Dinamarca apresenta uma economia moderna, aberta e bem integrada no 
mercado global, sendo reconhecida internacionalmente pela sua indústria 

inovadora e avançada tecnologicamente. Além disso, é um dos melhores países do 
mundo para a realização de negócios, tornando-o um destino bastante atrativo 

para relações comerciais e investimento estrangeiro.

A imagem de Portugal tem registado uma crescente notoriedade e 
reconhecimento no mercado dinamarquês nos últimos anos, o que é visível no 
aumento das exportações e no número de empresas portuguesas exportadoras 
para a Dinamarca. Esta evolução globalmente positiva tem permitido diversas 

oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em diferentes indústrias: 
Tecnologias Limpas, Tecnologias da Informação e Comunicação, Ciências da Vida, 
Indústria Alimentar, Design e Inovação, assim como a Construção, a Engenharia  

e os Transportes.

Rita Laranjinha, embaixadora de Portugal na Dinamarca, e Helga David, técnica 
da AICEP na delegação da Dinamarca, apresentam uma análise detalhada e 

contributos para uma aposta de sucesso neste importante mercado europeu.

DINAMARCA
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 > POR RITA LARANJINHA, 
EMBAIXADORA DE PORTUGAL 
NA DINAMARCA

Santos Silva, que se reuniu com o seu 

homólogo e se encontrou com um 

grupo representativo da comunidade 

portuguesa e com representantes de 

empresas locais relevantes na sede da 

muito influente Dansk Industri. Além 

disso, esteve na Universidade a falar 

em português para um grupo inte-

ressado de alunos dinamarqueses e 

terminou o dia num dos mais pres-

tigiados museus de Copenhaga, a 

Glyptoteket, onde se inaugurava uma 

exposição conjunta com a Fundação 

Calouste Gulbenkian. Uma visita que 

retratou bem o quanto o espectro das 

nossas relações é diversificado.   

AS RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL  
E A DINAMARCA

Com uma longa tradição histórica, Portugal e a Dinamarca são dois países 
europeus marítimos que pertencem às mesmas organizações regionais e 

internacionais, regem-se pelos mesmos princípios de respeito pelo Estado de 
Direito e acreditam nos mesmos valores universais. Apesar de não serem potências 

regionais e de terem vizinhos de maior dimensão e peso económico, gozam de 
grande estabilidade política e afirmam-se na cena internacional como parceiros 
fiáveis com imagens consolidadas de disponibilidade para o diálogo e com uma 
capacidade de intervenção para além do seu mero peso demográfico, político 

ou económico. São por isso, países com muito mais similitudes do que à partida 
parecem ter, por se encontrarem em pontos distintos da Europa e as suas histórias 

não se terem cruzado amiúde.

As relações bilaterais não são especial-

mente intensas, mas caracterizam-se 

pelo respeito mútuo e por um interesse 

crescente. A nível político, começam a 

intensificar-se os contactos. No quadro 

europeu, os primeiros-ministros encon-

tram-se com regularidade nas reuniões 

de chefes de estado e de governo e os 

ministros de ambos governos vão-se cru-

zando nos conselhos ministeriais, onde 

regularmente se apoiam mutuamente 

em assuntos de interesse comum. 

O ano de 2019 foi marcado por uma 

deslocação a Copenhaga do ministro 

dos Negócios Estrangeiros, Augusto 
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A nível económico, e voltando ao 
quadro bilateral, nota-se também que 
as trocas comerciais se vão consoli-
dando. A Dinamarca tem-se mantido 
entre os vinte principais destinos das 
exportações portuguesas, acima de al-
guns países do G7, mesmo tratando-
-se de um país que não atinge os seis 
milhões de habitantes.  

Desde que assumi o cargo de embaixa-
dora em Copenhaga tenho procurado 
conhecer os investimentos dinamar-
queses em Portugal. E o que tenho 
visto e ouvido são histórias de suces-
so, de presença consolidada, em que o 
apreço pela qualidade da mão-de-obra 
portuguesa tem levado os investidores 
dinamarqueses a privilegiar o nosso 
país em detrimento de outros destinos 
eventualmente mais baratos, mas que 
não oferecem as mesmas garantias. 

E estou naturalmente em contacto per-
manente com as empresas portuguesas 
com presença na Dinamarca, cujo tra-
balho vejo ser reconhecido e valorizado 
pelos parceiros locais. Muitas delas des-
tacam-se por desenvolverem soluções 

No setor do turismo a evolução tem 
sido extraordinária, não só pelo inte-
resse crescente que os dinamarque-
ses têm vindo a demonstrar pelo nos-
so país, mas também pela sua fideli-
dade ao destino português. No final 
do ano passado, Portugal recebeu, 
pelo terceiro ano consecutivo, o Pré-
mio de Melhor Destino turístico na 
Europa, na gala “Danish Travel Awar-
ds”. Na altura da entrega do prémio, 
foi-me perguntado como podia expli-
car esta escolha e a minha resposta 
foi simples: tenho constatado que a 
qualidade é valorizada acima de tudo 
neste país e é isso mesmo o que os 
turistas dinamarqueses procuram 
quando viajam e o que encontram 
no nosso país. E por esse motivo têm 
votado em Portugal e regressado ao 
nosso país, entre tantos outros desti-
nos possíveis na Europa. 

Estou plenamente convencida de que 
este interesse tem um efeito multipli-
cador, visto que, depois de experiências 
positivas entre nós, os dinamarqueses 
estarão seguramente mais disponíveis 
para adquirir produtos portugueses, 
mais recetivos às nossas propostas a ní-
vel de serviços e também mais abertos às 
oportunidades de investimento em Por-
tugal. É por essa razão que tenho tido 
as portas da Embaixada sempre abertas 
para ações de promoção de produtos 
portugueses. No último ano e meio já se 
realizaram vários eventos desta natureza 
com a presença de um público dinamar-
quês diversificado, profissionais, mas 
também cidadãos comuns que igual-
mente passam a palavra de forma eficaz 
sobre a qualidade dos nossos produtos. 
Demos, além disso, uma atenção parti-
cular à promoção do design português, 
tendo em conta a especial apetência 

inovadoras e tecnologicamente avança-

das, imprimindo um selo de qualidade 

ao “made in Portugal”. Porque me pare-

ce essencial que estas empresas possam 

ganhar com a experiência adquirida por 

uns e por outros, começámos a realizar 

na Embaixada eventos de networking 

aos quais vamos dar continuidade por 

termos tido um feedback positivo da 

parte de todos os participantes. 

“A Dinamarca tem-se 
mantido entre os vinte 
principais destinos das 

exportações portuguesas, 
acima de alguns países 

do G7, mesmo tratando-
se de um país que não 

atinge os seis milhões de 
habitantes.“
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que existe na Dinamarca por esse tipo 
de produtos e a capacidade de produ-
ção das empresas portuguesas.

Considerando também que a cultura 
é um meio indispensável de valoriza-
ção da imagem do nosso país, tenho 
participado nas múltiplas ações orga-
nizadas pela Embaixada na área da 
literatura, do cinema, das artes plásti-
cas e da dança, e estado presente em 
espetáculos com artistas portugueses, 
especialmente em Copenhaga, por 
iniciativa de distintos promotores de 
espetáculos. Assim, constatamos que 
existe um público fiel, interessado e 
apreciador das nossas iniciativas. 

Este ano, e pela primeira vez, um artis-
ta plástico português esteve em resi-
dência artística na Embaixada. Esta foi 
uma iniciativa organizada em colabo-
ração com uma galeria local, para a 
qual assegurámos já seguimento com 
a residência de uma fotógrafa nacio-
nal, desta vez em parceria com uma 
galeria de Aarhus, a segunda principal 
cidade do país. 

Sempre que há oportunidade, aliamos 
a estes eventos a promoção de vinhos 

e produtos portugueses, procurando 
sedimentar a interação entre a diplo-
macia cultural e económica. Enquanto 
os vinhos de mesa ainda têm uma vas-
ta margem de crescimento, o Vinho 
do Porto goza há largos anos de um 
prestígio absolutamente assinalável 

comunidade bem inserida de profissio-

nais portugueses muito qualificados, 

essencial para prestigiar o nosso país. 

O seu papel é fundamental para irmos 

paulatina, mas seguramente, melho-

rando a ideia que a generalidade dos 

dinamarqueses tem de Portugal.

A Associação dos Portugueses na Di-

namarca realiza um papel importante 

como aglutinadora e integradora da 

comunidade e a muito recentemente 

constituída “SPOT Nordic – Society for 

Portuguese Professionals and Resear-

chers in the Nordic Countries” terá 

seguramente uma função relevante 

como facilitadora de contactos entre os 

seus associados e como rede impulsio-

nadora da promoção da qualidade dos 

quadros portugueses e, por inerência, 

da imagem de Portugal. Desenhada à 

imagem de outras associações congé-

neres já existentes, como por exemplo 

nos EUA e no Reino Unido, a “SPOT 

Nordic” inova ao alargar o seu público-

-alvo, de forma a capitalizar a mobili-

dade entre as áreas de investigação, o 

mundo académico e as empresas. 

copenhaga@mne.pt

de que são reflexo as várias feiras e 
provas de vinho que se realizam pelo 
país fora. A visita da Confraria do Vi-
nho do Porto, realizada em 2019, a 
Odense e a Copenhaga, constituiu um 
momento alto inesquecível.  

Por último, mas não menos importan-
te, contamos na Dinamarca com uma 

“No setor do turismo 
a evolução tem sido 

extraordinária, não só 
pelo interesse crescente 
que os dinamarqueses 

têm vindo a demonstrar 
pelo nosso país, mas 

também pela sua 
fidelidade ao destino 

português.”

mailto:copenhaga@mne.pt
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A Dinamarca afirma-se como uma das 

economias mais ricas da Europa, ca-

racterizada por um orçamento de es-

tado equilibrado, uma moeda estável 

e taxas de juro e inflação baixas. Com 

5,8 milhões de habitantes, é um país 

pequeno e com uma economia carac-

UM MERCADO DE OPORTUNIDADES 
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS

Com uma economia moderna, aberta e bem integrada no mercado global, a 
Dinamarca exibe uma indústria tecnologicamente avançada, com empresas de 

destaque a nível mundial, nomeadamente nos setores farmacêutico, transporte 
marítimo, energias renováveis, alimentos processados e ingredientes alimentares, 
apresentando também um setor agrícola muito desenvolvido a nível tecnológico.

 > POR HELGA DAVID  
DA AICEP NA DINAMARCA

terizada por uma distribuição equi-
tativa do rendimento e por medidas 
governamentais abrangentes, que vi-
sam apoiar o bem-estar da população, 
resultando num dos padrões de vida 
mais elevados do mundo. 

A Dinamarca tem a terceira maior car-
ga tributária da União Europeia e uma 

balança comercial superavitária, sen-
do altamente orientada para e depen-
dente do comércio externo. Em 2018, 
as exportações e importações de bens 
e serviços representaram 56 e 50 por 
cento do PIB, respetivamente.

A Alemanha tem sido o principal par-
ceiro comercial da Dinamarca, tanto 

Cultura de trabalho na Dinamarca 

•  A cultura de trabalho na Dinamarca assenta no profissionalismo, confiança, 
transparência, colaboração, estrutura hierárquica horizontal, informalidade 
e boa relação entre a vida pessoal e o trabalho. 

•  Os trabalhadores são incentivados a contribuir com ideias e opiniões 
profissionais, influenciando o processo de tomada de decisão. Os 
dinamarqueses são informais, diretos e frontais nas relações empresariais.
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em termos de exportações, como de 
importações, seguida da Suécia. No que 
respeita às exportações, o Reino Unido 
e a Noruega têm sido clientes importan-
tes e, fora da Europa, os EUA e a China 
têm assumido um papel cada vez mais 
relevante. Em termos de importações, 
os principais países fornecedores da Di-
namarca têm sido a Alemanha, Suécia, 
Países Baixos, China e Noruega.

Os principais bens exportados pela Di-
namarca são as máquinas e aparelhos, 
produtos farmacêuticos, combustíveis 
e óleos minerais, e produtos alimen-
tares. Quanto aos principais produtos 
importados, destacam-se as máquinas 
e aparelhos, veículos e materiais de 

sentido, tem vindo a observar-se a 
especialização em nichos de merca-
do, designadamente de ingredientes 
alimentares, produtos farmacêuticos 
e tecnologias de energias renováveis.

Nas últimas décadas, o crescimento 
desta economia tem sido modesto e 
mais fraco do que o de outros países 
da OCDE, tendo o PIB per capita ultra-
passado o seu pico pré-crise recente-
mente. As condições económicas do 
país melhoraram nos últimos anos, 
com o PIB a crescer acima de dois por 
cento desde 2015, cada vez mais sus-
tentado pela procura interna e pelo 
aumento do investimento. 

A taxa de desemprego na Dinamarca 
(3,7 por cento em dezembro de 2019) 
tem vindo a diminuir desde 2012, si-
tuando-se abaixo da média europeia. 
Em termos de atividades económicas, 
em 2018, cerca de 2,2 por cento da 
população empregada exercia atividade 
no setor primário, 18,6 por cento no 
setor secundário e 79,2 por cento no 
setor terciário. Cerca de dois terços da 
população empregada trabalha no se-
tor privado e um terço no setor público.

A criação de emprego no setor pri-
vado tem sido o principal motor res-
ponsável pela redução do desempre-
go no país. O número de empregos 

Conselhos úteis  
na abordagem  
ao mercado 

•  Atenção permanente aos par-
ceiros comerciais.

•  Boa preparação para reuniões 
sobre produto, preços, quanti-
dades, condições de pagamen-
to e prazos de entrega. 

•  Pontualidade e cumprimento es-
crupuloso de prazos de entrega 
e pagamento, entre outras obri-
gações contratuais, fundamental 
para o sucesso dos negócios. 

•  Reuniões marcadas com ante-
cedência mínima de um mês e 
contactos elaborados em língua 
inglesa, embora o alemão seja 
falado na região sul do país.

•  Postura profissional, atitude co-
mercial confiante e agressiva, 
bons catálogos e amostras são 
muito importantes.

•  Evitar agendar reuniões e even-
tos depois das 16h e nos perío-
dos de férias escolares.

•  As pausas para chá e café du-
rante o dia de trabalho não de-
vem ser desvalorizadas nas rela-
ções comerciais.

transporte, combustíveis e óleos mi-
nerais e produtos farmacêuticos. 

A economia dinamarquesa tem vin-
do a orientar-se para o conhecimen-
to e para produtos de elevado valor 
acrescentado, em particular através 
da investigação, do desenvolvimen-
to tecnológico e da inovação. Neste 

No entanto, existem riscos significa-
tivos que podem ter um efeito nega-
tivo na economia dinamarquesa, que 
é particularmente suscetível à intensi-
ficação das tensões comerciais inter-
nacionais. Por outro lado, o elevado 
nível de endividamento das famílias 
dinamarquesas representa também 
uma fonte de vulnerabilidade.



MERCADOS Portugalglobal nº12836

tem vindo a aumentar e a escassez de 
mão-de-obra a intensificar-se, nomea-
damente no que respeita a mão-de-
-obra altamente qualificada nas áreas 
científico-tecnológicas, incluindo a 
biotecnologia/farmacêutica, constru-
ção, área financeira e medicina. 

Setores de 
oportunidade 
para as empresas 
portuguesas

A Dinamarca é um dos melhores países 
do mundo para a realização de negó-
cios, de acordo com diversos rankings 
internacionais, tornando-a um destino 
bastante atrativo para relações comer-
ciais e investimento estrangeiro.

As indústrias mais importantes são as 
Tecnologias Limpas, as Tecnologias da 

Tecnologias Limpas
A Dinamarca é líder mundial em tecno-
logia de energia eólica, tendo alguns dos 
principais fabricantes de turbinas eólicas. 
Mais de 80 por cento das turbinas eóli-
cas offshore do mundo são produzidas 
na Dinamarca ou contêm componentes 
dinamarqueses. Assim, as tecnologias 
eólicas constituem setores de oportuni-
dade para o estabelecimento de parce-
rias estratégicas entre empresas e enti-
dades dinamarquesas e portuguesas.

A bioenergia desempenha também 
um papel muito importante no sistema 
energético dinamarquês, sendo o bio-
gás produzido a partir de estrume de 
explorações de suínos e bovinos, mas 
também de outros tipos de resíduos 
orgânicos, representando um processo 
simultâneo de produção de energia e 
de tratamento de resíduos. A maioria 
do biogás produzido é usado na pro-
dução de eletricidade. Com numero-
sos incentivos governamentais para a 

universidades dinamarquesas e estran-
geiras, o que pode representar oportu-
nidades para entidades portuguesas. No 
setor das tecnologias limpas dinamar-
quês, destacam-se ainda o armazena-
mento e distribuição de energia, o trans-
porte sustentável e os centros de dados.

Tecnologias  
da Informação  
e Comunicação
A Dinamarca é um dos países mais di-
gitalizados da Europa, tendo o gover-
no dinamarquês alocado 134 milhões 
de euros para iniciativas da nova estra-
tégia de crescimento digital até 2025. 
Esta estratégia abre portas a empresas 
estrangeiras que pretendam co-inovar 
e aplicar novas soluções tecnológicas. 
A Dinamarca tem condições atrativas 
para empresas internacionais que pro-
curam locais para estabelecer novas 
instalações de I&D e testarem e desen-
volverem soluções digitais inovadoras, 
nomeadamente nas áreas da robótica, 
acústica, tecnologias móveis e sem 
fios e cidade inteligente.

A indústria dinamarquesa apresenta 
um grande potencial para a aplicação 
de tecnologias emergentes em diver-
sas áreas: big data, IoT, inteligência 
artificial e robótica.

Informação e Comunicação, as Ciên-
cias da Vida, a Indústria Alimentar, a 
Indústria Naval e o Design e Inovação. 
As Infraestruturas e Engenharia são 
também uma área de oportunidade 
para as empresas portuguesas.

produção de biogás, encontram-se em 
construção e planeadas cerca de 40 
grandes centrais de biogás. 

Existem ainda colaborações estratégicas 
em I&D neste setor entre empresas e 
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Em termos de investigação, o país 
possui centros de excelência a nível in-
ternacional. No entanto, a escassez de 
mão-de-obra nestas áreas tem vindo a 
acentuar-se cada vez mais, apesar da 
aposta na formação de talentos. Esta 
é uma área de oportunidades para 
as empresas portuguesas, nomeada-
mente no que diz respeito ao estabe-
lecimento de parcerias.

Com 98 por cento dos dinamarque-
ses a utilizar internet e 86 por cento a 
fazer compras online, o e-commerce 
representa um importante canal para 
estabelecer relações comerciais com 
este país. As categorias de produtos 
mais compradas online pelos dina-
marqueses são vestuário, calçado, 
joias, música, livros, jogos, brinque-
dos, viagens e experiências culturais.

Ciências da vida
A indústria das ciências da vida dina-
marquesa ocupa uma posição de lide-
rança a nível mundial, relativamente a 
investimento em I&D, desenvolvimen-
to de medicamentos e testes clínicos. 
Este ecossistema caracteriza-se por 
uma colaboração estreita entre parcei-
ros públicos e privados na abordagem 
a questões científicas, educacionais e 
de regulamentação. 

Análise SWOT

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

•  Proximidade geográfica  
da Dinamarca

•  Portugal e Dinamarca membros 
da UE

•  Indexação da coroa  
dinamarquesa ao euro

•  Flexibilidade nas relações  
comerciais 

•  Boa relação qualidade/preço
•  Mão-de-obra qualificada em 

setores específicos
•  Competências linguísticas  

elevadas 
•  Ponte para mercados de língua 

portuguesa

•  Fraco planeamento a longo-
-prazo das empresas 

•  Pontualidade
•  Hierarquia na estrutura  

empresarial 
•  Fraco nível de digitalização  

e presença nos canais de  
venda online

•  Fraca promoção internacional 
dos produtos e serviços  
portugueses

•  Multiplicidade de associações 
setoriais e fraca coordenação  
na abordagem ao mercado

•  Escassez e elevado custo de mão-
-de-obra qualificada

•  Elevado rendimento disponível
•  Mercado recetivo a produtos ino-

vadores e de alta tecnologia e 
qualidade 

•  Deslocalização da produção de 
bens de consumo da Ásia para a 
Europa 

•  Brexit 
•  Importância crescente da susten-

tabilidade 
•  Crescimento do comércio eletró-

nico
•  Imagem de Portugal fortalecida 

pelo Turismo 

•  Concorrência dos países asiáticos 
e da Europa Central

•  Competitividade das empresas  
dinamarquesas

•  Consumidor dinamarquês  
relativamente conservador

•  Mercado dominado por marcas 
já conhecidas e por grupo seleto 
de distribuidores dinamarqueses

•  Falta de confiança nos produtos 
estrangeiros

•  Custos elevados de mão-de-obra, 
imobiliário e de funcionamento

•  Procedimentos administrativos  
relacionados com abertura de 
empresas no mercado

O Medicon Valley, localizado na re-
gião da Grande Copenhaga, repre-
senta um dos clusters mais impor-
tantes de ciências da vida na Euro-
pa. A longa tradição de colaboração 
entre a indústria, as universidades e 
o setor de saúde pública na Dina-
marca proporciona vários pontos de 
acesso ao ecossistema das ciências 
da vida neste país, oferecendo opor-
tunidades para potenciais negócios, 

nomeadamente nas áreas de I&D e 
produção de produtos farmacêuti-
cos e de biotecnologia, equipamen-
to médico avançado, testes clínicos 
e saúde digital.

Salientam-se três áreas de destaque 
no setor das ciências da vida dinamar-
quês, nomeadamente a indústria far-
macêutica e biotecnologia, tecnologia 
médica e saúde digital.
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Indústria agroalimentar
A indústria agroalimentar dinamarque-
sa é altamente avançada a nível tecno-
lógico, caracterizando-se por soluções 
inovadoras, eficientes e sustentáveis. 
A Dinamarca é pioneira mundial no 
que respeita à produção e consumo 
de alimentos biológicos, bem como 
nas áreas de ingredientes alimentares 
(enzimas, culturas, corantes naturais, 
entre outros) e tecnologia alimentar.

No que respeita a oportunidades para 
empresas portuguesas neste setor, des-
tacam-se o fornecimento de produtos 
frescos e processados, nomeadamente 
produtos biológicos e com a certificação 
Fairtrade, assim como produtos gour-
met. A presença de produtos alimenta-
res portugueses neste mercado é ainda 
bastante reduzida, existindo oportuni-
dades para a exportação de frutas, ve-
getais, vinhos, azeite, entre outros.

O mercado dinamarquês de vinhos é 
maduro e sofisticado, com uma ofer-
ta variada. Contudo, existem nichos 
de mercado que podem representar 
oportunidades para as empresas por-
tuguesas. As perspetivas do setor dos 
vinhos na Dinamarca apontam para 
um aumento na procura por vinhos 
de consumo fácil, modernos, jovens e 
frutados, prevendo-se um crescimento 
do consumo dos vinhos branco, rosé e 

espumantes. Os dinamarqueses estão 
cada vez mais interessados em produtos 
sustentáveis e éticos, o que se reflete no 
aumento da procura de vinhos ecológi-
cos, uma oportunidade para as empre-
sas produtoras de vinho portuguesas. 

O mercado da Dinamarca é ainda um 
dos principais mercados para vinho do 
Porto, tendo evoluído muito positiva-
mente, em termos de quantidade e 
preço médio, nos últimos anos.

Indústria naval
A Dinamarca é uma das dez maiores 
nações marítimas do mundo. A indús-
tria dinamarquesa ocupa uma posição 
de relevo no mercado global, o que se 
deve às soluções altamente tecnológi-
cas e especializadas. 

Esta indústria dinamarquesa abrange 
toda a cadeia de valor, desde o desen-
volvimento, à produção e aos serviços 
de tecnologia marítima, o que repre-
senta potencialmente vários pontos 
de acesso para empresas internacio-
nais neste sector.

Design e inovação
As indústrias criativas (design, arquite-
tura, mobiliário, moda, filmes e tele-
visão, jogos e entretenimento intera-
tivo) desempenham um papel impor-
tante na economia dinamarquesa e 

representam oportunidades de negó-
cio para as empresas internacionais.

As marcas de moda e design dinamar-
quesas têm deslocalizado a sua produ-
ção da Ásia para a Europa, por questões 
de preço, qualidade, sustentabilidade e 
flexibilidade. A procura por fornecedo-
res europeus tem aumentado, incluindo 
fornecedores portugueses, mas existe 
ainda uma margem significativa para 
melhorias, nomeadamente na gama de 
bens de consumo de alta qualidade.

Tradicionalmente as empresas portu-
guesas têm trabalhado em regime de 
subcontratação, mas tem-se observa-
do uma orientação para a prestação 
de uma gama completa de serviços 
(em regime de private label), desde as 
matérias-primas, à confeção e à em-
balagem, incluindo o próprio desen-
volvimento do produto.

Infraestruturas  
e engenharia
Para além das indústrias chave acima 
referidas, a Dinamarca apresenta um 
vasto leque de oportunidades nos 
setores da construção, engenharia 
e transporte. A construção está em 
crescimento e prevê-se que continue 
a expandir-se nos próximos anos, com 
investimentos em infraestruturas de 
transporte, saúde, produção indus-
trial, instalações educacionais, proje-
tos habitacionais e projetos de infraes-
truturas de energia renováveis.

As grandes empresas de construção e 
infraestruturas dinamarquesas estão 
abertas a colaborar com empresas inter-
nacionais em projetos de construção e 
engenharia, valorizando competências 
especializadas e soluções inovadoras e 
eficientes. Neste contexto, destaca-se o 
trabalho de várias empresas portugue-
sas presentes na Dinamarca, com espe-
cialização em diversos nichos e envolvi-
das em vários projetos, em colaboração 
com parceiros locais e internacionais. 

aicep.copenhagen@portugalglobal.pt
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – DINAMARCA

Com uma balança comercial de bens favorável a Portugal, as exportações 
portuguesas para a Dinamarca têm registado um crescimento sustentável ao longo 

dos últimos anos, nomeadamente nos setores do calçado, veículos e outros materiais 
de transporte, vestuário e madeira e cortiça. Além disso, tem-se verificado um 

crescimento das empresas nacionais exportadoras para este mercado.

As exportações de bens portugueses 
para a Dinamarca foram de 428,6 
milhões de euros em 2019, verifi-
cando-se um crescimento de 3,7 por 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A DINAMARCA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 19/15a Var % 19/18b

Exportações 305,7 338,1 357,3 413,1 428,6 8,9 3,7

Importações 264,5 297,5 311,3 369,0 402,4 11,2 9,1

Saldo 41,2 40,6 46,0 44,1 26,2 -- --

Coef. Cob. % 115,6 113,6 114,8 112,0 106,5 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019 
(2015 a 2017: resultados definitivos; 2018: resultados provisórios; 2019: primeiro apuramento)

cento em relação ao ano anterior. 
Por sua vez, desde 2015, as exporta-
ções registaram um crescimento de 
8,9 por cento. 

Em relação às importações, estas fo-
ram de 402,4 milhões de euros, cons-
tatando-se um crescimento de 9,1 por 
cento em comparação ao ano anterior.
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No ano de 2019, no comércio interna-
cional português de bens, a Dinamarca 
ocupou a 20ª posição enquanto cliente 
de Portugal e o 27º lugar como fornece-
dor. Por sua vez, a quota da Dinamarca 
no comércio internacional português de 
bens foi de 0,72 por cento como cliente 
e 0,50 por cento como fornecedor.

De acordo com os dados do INE, o 
número de empresas portuguesas que 
exportam os seus produtos e serviços 

Relativamente aos serviços, e segun-
do os dados do Banco de Portugal, 
em 2018, as exportações atingiram os 
277,5 milhões de euros e as importa-
ções os 64,9 milhões de euros. 

A quota da Dinamarca como cliente 
de Portugal, em termos de serviços, 
foi de 0,84 por cento em 2018. En-
quanto fornecedor, a quota deste país 
situou-se em 0,40 por cento no mes-
mo período.

O investimento direto dinamarquês 
em Portugal foi de 211,9 milhões de 
euros em 2018, com um crescimen-
to de 204,4 milhões em relação ao 
ano de 2014. 

Ao longo dos últimos anos, o turismo 
da Dinamarca em Portugal tem regis-

“As exportações de 
bens portugueses para 
a Dinamarca foram de 
428,6 milhões de euros 
em 2019, verificando-se 
um crescimento de 3,7 

por cento em relação ao 
ano anterior.”

“O número de 
empresas portuguesas 
que exportam os seus 

produtos e serviços para 
a Dinamarca registou um 
considerável crescimento, 

passando de 1.160 
empresas em 2014, para 

1.344 em 2018.”

para a Dinamarca registou um con-
siderável crescimento entre 2014 e 
2018, passando de 1.160 empresas 
em 2014, para 1.344 em 2018. 

Os principais grupos de produtos ex-
portados de Portugal para a Dinamar-
ca em 2019 foram o calçado (21,5 por 
cento), os veículos e outros materiais 
de transporte (16,2 por cento), o ves-
tuário (11,8 por cento) e a madeira e 
cortiça (8,8 por cento). Esta estrutura 
foi praticamente idêntica no ano de 
2018, com a exceção do vestuário ser 
mais exportado do que os veículos e 
outros materiais de transporte. 

Por outro lado, quanto às importações 
portuguesas de bens provenientes do 
mercado dinamarquês, os químicos 
ocuparam, em 2019, a primeira posi-
ção (33,4 por cento), seguindo-se os 
produtos agrícolas (26,2 por cento) 
e as máquinas e aparelhos (12,2 por 
cento). No ano anterior, os produ-
tos agrícolas foram mais importados 
(29,1 por cento), seguidos pelos quí-
micos (26,4 por cento) e as máquinas 
e aparelhos (11 por cento).  

tado um desenvolvimento expressivo, 
sendo que a quota das receitas relati-
vas a turistas provenientes deste mer-
cado foi de 141,8 milhões de euros em 

2018, denotando-se um crescimento 
de 15,2 por cento face a 2014. 
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Desde então, a empresa participa em 
diversos projetos nos diferentes seto-
res das telecomunicações, comuni-
cações móveis, rede de cabo e cons-
trução de redes de fibra ótica. Hoje 
tem como principais projetos a cons-
trução de uma rede (FTTH – Fiber to 
the home) para o Grupo TDC – Tele 

CONSTRUCTEL 
O mercado das telecomunicações na Dinamarca

Com 39 anos de 
atividade e sedeado 
em Viseu, o Grupo 

Visabeira é uma holding 
multinacional nas áreas 
das Telecomunicações 

e Construção. Após 
tornar-se líder no 
mercado nacional, 

consolidou o seu core 
business e alargou a 
sua área de atuação 
a diversos setores, 

iniciando paralelamente 
um processo de 

internacionalização. 
Atualmente está 

presente em 16 países 
e comercializa os seus 

produtos e serviços para 
mais de 90 nações. 

Em 2014, iniciou a 
atividade na Dinamarca, 
por intermédio da sua 
participada Constructel 
Denmark, em virtude 

de uma parceria 
estratégica com um dos 
principais fornecedores 

tecnológicos do 
mundo na área das 
telecomunicações.

Danmark Communications, gigante 
das telecomunicações dinamarquês, e 
a implementação de uma rede 5G em 
parceria com a Ericsson.

Os desafios têm sido muitos ao longo 
destes anos, desde logo a adaptação a 
um país diferente, organizacional, cul-
tural e civilizacionalmente. Além disso, 
o facto de ser uma empresa de servi-
ços implica o contacto constante com 
o público, uma interação no terreno 
com intervenientes de outras empresas 
e muita proximidade aos clientes, o que 
nem sempre é fácil, sentindo-se alguma 
resistência. Mesmo assim a Constructel 
Denmark é uma marca de referência e 
um dos principais players no mercado 
de telecomunicações na Dinamarca.

Neste momento a Europa aposta numa 
reorganização das suas principais in-
fraestruturas, devido a conjunturas de-
sadaptadas e à preparação das neces-
sidades de futuro, efeitos da globaliza-
ção e do desenvolvimento humano. A 
Dinamarca está atenta e tem em plano 

uma enorme panóplia de investimen-

tos no setor privado e das obras públi-

cas. As telecomunicações são parte in-

tegrante deste investimento e a aposta 

na construção de redes de fibra ótica 

e redes de nova geração, como o 5G, 

está bem presente.

Os mercados nórdicos são muito com-

petitivos e particularmente difíceis para 

as empresas do sul da Europa. Assim, a 

Dinamarca não é exceção, e para além 

de cargas fiscais e salários muito eleva-

dos, existe também a necessidade de 

acordos laborais negociados com as 

diferentes organizações sindicais.

O mercado dinamarquês é atrativo e 

estratégico para as empresas que quei-

ram estabelecer-se de forma perma-

nente. Contudo, é fundamental uma 

rápida adaptação de forma a limitar os 

riscos inerentes à implementação de 

uma empresa num país estrangeiro. 

www.constructel.net

http://www.constructel.net
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Fundada em 2015, a Fresh.Land in-
troduziu um modelo diferente, mais 
rápido e expedito no mercado, desen-
volvendo uma cadeia logística just-in-
-time, que permite entregar produtos 
biológicos e sem resíduos apenas qua-
tro dias após colheita.

Este modelo assenta numa plataforma 
online que gere disponibilidades de pro-
dutores e controla a logística de entrega 
a um portefólio diversificado de clientes, 
desde grandes cadeias até restaurantes 
ou mesmo consumidores finais.

Recentemente, a Fresh.Land foi dis-
tinguida com os prestigiantes prémios 
“Cleantech Prize” (Suécia) e “WWF Cli-
mate Solver Award” (Dinamarca), pelo 
impacto positivo nas emissões de CO2 e 
a redução do desperdício alimentar.

Com um forte crescimento nos seg-
mentos B2B e B2C, a empresa encon-
tra-se atualmente a recrutar para a 
equipa comercial na Dinamarca e para 
a equipa técnica em Portugal.

As potencialidades do 
mercado dinamarquês 
Sendo a Dinamarca um mercado de 
vanguarda no setor alimentar, os 

FRESH.LAND
Produtos frescos portugueses conquistam 

mercado dinamarquês

Com forte ligação 
a Portugal, a Fresh.

Land é uma empresa 
dinamarquesa que 

comercializa produtos 
frescos, especialmente 

frutas, muitos dos quais 
provenientes  
de Portugal. 

produtos que produz (desde lácteos 
a enchidos) oferecem os mais eleva-
dos padrões de qualidade, higiene 
e segurança alimentar na União Eu-
ropeia. Apesar da concentração no 
mercado de retalho (quatro cadeias 
controlam mais de 80 por cento do 
mercado), a competição é intensa, le-
vando a uma procura constante pela 
inovação e por novos produtos.

Embora tenha um mercado nacional 
relativamente pequeno, a Dinamarca 
é uma plataforma atrativa para outros 
mercados nórdicos, como a Suécia, a 
Noruega e a Finlândia. A facilidade 
em comunicar na língua inglesa, alia-
da à proximidade geográfica e a boas 
infraestruturas entre estes países, são 
uma grande vantagem. 

O mercado nórdico é particularmen-
te atrativo para produtos de eleva-
da qualidade, sendo que os produ-
tos de maior sucesso da Fresh.Land 
são os que aliam a qualidade a uma 
história que cativa os clientes. Além 
disso, é necessário uma capacidade 
de fornecimento consistente. Desta 
forma, os contratos de fornecimento 
da Fresh.Land são assegurados por 
um leque diversificado de produto-
res, de modo a assegurar a escala e 
a continuidade necessárias.

Conselhos  
na abordagem  
ao mercado 
De acordo com a empresa Fresh.
Land, desenvolver um negócio bem-
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-sucedido na Dinamarca requer en-

tender a mentalidade prevalente, 

tanto na sociedade como na esfera 

empresarial. Por um lado, os dina-

marqueses são prestáveis, abertos 

ao estrangeiro e interessados em 

conhecer outras culturas e países. 

No entanto, conversas de cariz mais 

pessoal são reservadas apenas a re-

lacionamentos mais estabelecidos.

Os dinamarqueses são conhecidos por 

serem diretos e frontais. Com este tra-

ço cultural, sabe-se logo à partida se 

vale a pena investir num negócio. De 

forma análoga, os clientes e fornece-

dores esperam uma total transparên-

cia e franqueza.

Na Dinamarca, a argumentação e dis-

cussão são fulcrais. Numa reunião de 

negócios, a expectativa é de que todos 

os presentes expressem a sua opinião e 

contribuam, sendo que um elemento 

sem contributo é muito mal visto.

Outro ponto a considerar é o ambien-

te de negócio geralmente informal. 

Não há hierarquias rígidas entre fun-

cionários e administradores, sendo 

comum que todos se tratem por “tu” 

ou pelo primeiro nome. Esta hierar-

quia reflete-se também no vestuário, 

que tende a ser mais relaxado, com 

a exceção dos setores mais conserva-

dores, como a banca ou a advocacia. 

Os sinais exteriores de opulência não 

são bem vistos e a sociedade prima 

por ser igualitária.

Por fim, importante ainda salientar 

que o mercado dinamarquês atribui 

uma grande importância à consistên-

cia das entregas, o que tem permiti-

do à Fresh.Land construir relações de 

confiança com parceiros de longo-

-prazo, já que aposta num planea-

mento rigoroso das quantidades e das 

especificações dos seus produtos. 

https://fresh.land

IVDP
O sucesso do Vinho do Porto  

na Dinamarca

A Dinamarca é um dos principais mercados de destino 
do Vinho do Porto, sendo o mercado em que o 

preço médio é o mais alto do top 10 de expedições, 
incluindo Portugal.

Em 2018 as exportações dos vinhos 
da Região Demarcada do Douro para 
a Dinamarca representaram mais de 
75 por cento das exportações portu-
guesas de vinho para esse mercado.

Nos últimos seis anos, o mercado di-
namarquês tem evoluído muito fa-
voravelmente para a DOP Porto, em 

quantidade, registando um preço 
médio (8,72 euros por litro em 2018) 
bem acima do preço médio global 
de comercialização deste vinho (5,06 
euros por litro em 2018), até porque 
é um mercado em que os Vinhos do 
Porto premium têm uma quota (54,3 
por cento da quantidade e 77,5 por 
cento do valor em 2018) também aci-

https://fresh.land/
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ma da média global (22,4 por cento e 
44,5 por cento, respetivamente).

Depois de um ano de 2014 muito posi-
tivo, em que a Dinamarca entrou no top 
15 dos principais mercados para a DOP 
Douro, nos últimos anos as expedições 
para esse mercado têm oscilado, mas o 
mercado dinamarquês tem-se mantido 
no 17º lugar do ranking em valor. 

Alavancada pelo Vinho do Porto, a 
DOP Douro registou, em 2019, neste 
mercado, um preço médio de 6,60 
euros por litro, 48 por cento acima 
do preço médio de exportação nesse 
mesmo ano (4,44 euros por litro) e 
subiu nove por cento em relação ao 

cimento, nomeadamente em valor, 
encontra-se no setor HORECA e nas 
lojas especializadas.

O Vinho do Porto é um produto com 
aproximadamente 250 anos de história, 
com muitas especificidades e catego-
rias para serem comunicadas. Por um 
lado, essa diversidade torna complexa a 
sua comunicação, mas é também uma 
mais-valia, pois é um produto versátil 
para várias ocasiões de consumo e de 
grande prestígio internacional.  

Nas ações de promoção realizadas 
neste mercado, o Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto (IVDP) aposta na 
formação, pedagogia e sensibilização 

REDEVAERK
Dinamarca 
reconhece 
qualidade 
do talento 
português

Especializada em 
sistemas de Tecnologias 

de Informação, a 
Redevaerk é uma startup 

que opera nos setores 
energético e ferroviário 
na Dinamarca. Com base 
em Portugal, a operação 
é totalmente direcionada 

e vocacionada para 
os mercados nórdicos. 

Atualmente possui 
parcerias estratégicas 

com empresas 
tecnológicas portuguesas 

de referência com 
interesse no mercado 

escandinavo.

preço médio registado na Dinamarca 
em 2018.

Em comparação com os países vizi-
nhos, os dinamarqueses têm uma ati-
tude muito liberal face ao consumo 
de álcool e a sua comercialização é 
livre em todos os postos de venda, 
embora a distribuição de vinho es-
teja concentrada em redes de super-
mercados e distribuição moderna. 
A grande oportunidade para o cres-

de públicos profissionais e interme-
diários de consumo, para que estes 
possam, através da sua ação e junto 
do consumidor final, potenciar o con-
sumo e a promoção dos vinhos do 
Douro e do Porto premium (catego-
rias especiais e designações comple-
mentares), apoiando a internaciona-
lização da marca Portugal e dos seus 
agentes económicos. 

www.ivdp.pt 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.ivdp.pt%2f&c=E,1,s90FoT9PlytFVekMH5uXHtoiPPd_jda_91g2D7DUv96jLB2QuQtwqbmjUDmz-e6EgT1uxdNE9dIuZLpwYv4Gq27zSmJutTqOACd8qn0M&typo=1
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O negócio divide-se em duas áreas 
principais: nas redes de telecomunica-
ções críticas e nos sistemas críticos de 
software. A atividade da Redevaerk, 
cujo nome resulta da aglutinação da 
palavra portuguesa rede e da palavra 
dinamarquesa værk, que é utilizada 
como sufixo em palavras como net-
værk (rede), é desenvolvida segundo 
dois modelos: como consultora para 
clientes nas áreas em que é especiali-
zada e enquanto plataforma de aces-
so aos mercados nórdicos por parte 
dos parceiros portugueses.

A empresa iniciou a sua atividade em 
meados de 2019 para responder ao 

aumento das atividades desenvolvidas 
pelo sócio gerente João Figueiras, que 
capitalizou a sua experiência de 15 
anos na Dinamarca, onde concluiu o 
doutoramento e se estabeleceu como 
consultor freelancer. 

De acordo com João Figueiras, os merca-
dos nórdicos, e em particular a Dinamar-
ca, apresentam oportunidades de negó-
cio muito relevantes para as empresas 
portuguesas dos setores tecnológicos. À 
parte da conhecida condição económica 
destes mercados, a Dinamarca é um país 
altamente estruturado com uma enor-
me capacidade de implementar estraté-
gias tecnológicas. Porém, é também um 

mercado com a necessidade de captar 
profissionais qualificados para fazer face 
às suas necessidades e ambições.

Neste enquadramento, as empresas 
portuguesas podem encontrar o seu 
espaço no mercado, seja via forneci-
mento de serviços de alta qualidade 
ou de produtos que alavanquem estas 
estratégias tecnológicas.

O sócio gerente da Redevaerk afirma 
ainda que é crucial conhecer a cultura 
dinamarquesa. A sociedade constitui-se 
segundo o princípio da confiança, onde 
é dado mais campo de ação a todos os 
níveis das organizações, comparativa-
mente com as empresas portuguesas. 
Esta necessidade de confiança é impres-
cindível, não só a nível individual, mas 
principalmente a nível social e estrutural 
das organizações e da sociedade. 

Outro aspeto fundamental é o foco na 
qualidade, elemento decisivo em mui-
tas oportunidades, e cuja perceção se 
relaciona com a qualidade do produto 
acabado e com a qualidade de todo 
o processo, comunicação e gestão 
de expectativas. Como em qualquer 
mercado novo, muitos são os desafios 
desconhecidos e latentes a vencer. 

As organizações dinamarquesas re-
correm profusamente – no que toca 
às áreas tecnológicas – a consultores 
externos, que de um ponto de vista 
operacional funcionam como qualquer 
outro colaborador efetivo na organi-
zação, trabalhando principalmente a 
partir das instalações do cliente. Este 
modo de trabalhar relaciona-se em 
muito com a necessidade de criação de 
confiança social, o que dificulta a pres-
tação de serviços fora deste modelo. 

Por conseguinte, a abordagem destes 
mercados representa custos elevados, 
dado que se torna ainda mais necessá-
rio ter pessoal presente na Dinamarca, 
além dos demais custos de internacio-
nalização em países onde o custo de 
vida é elevado. 

www.redevaerk.com

http://www.redevaerk.com
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Os mais de 90 GW de turbinas “multi-
brand” sob a sua alçada de manuten-
ção, bem como o conjunto de dados 
gerados por toda a cadeia de valor, 
permitem que a Vestas analise, in-
terprete, preveja e explore o recurso 
eólico ao máximo, apresentando as 
melhores soluções de energia eólica 
do mercado.

Juntamente com os seus clientes, os 
mais de 25 mil colaboradores da Ves-
tas, que se encontram espalhados no 
mundo inteiro, contribuem diariamen-

VESTAS
Líder mundial em soluções energéticas aposta  

no mercado português

Parceiro global no que diz respeito a soluções sustentáveis de energia, a empresa 
dinamarquesa Vestas produz, instala e realiza a manutenção de turbinas de 

energia eólica em todo o mundo, tendo até à data instalado 113 GW em 81 países.

te para um futuro mais sustentável, 
com a aposta em soluções energéticas 
inovadoras e amigas do ambiente.

A criação de um centro de engenharia 
da Vestas na cidade do Porto adveio 
da necessidade de fortalecer a estru-
tura de Research and Development 
existente na Dinamarca, Alemanha, 
Reino Unido e Índia. 

As características únicas de Portugal, a 
excelência do ensino e a qualidade do 
talento nacional chamaram a atenção 

da empresa, que optou por escolher 
o Porto para a implementação do De-
sign Centre Porto. Esta opção deveu-
-se às competências demonstradas 
pela Faculdade de Engenharia, à pro-
ximidade com instituições científicas 
de renome e à possibilidade de par-
cerias duradouras e cientificamente 
vantajosas entre o mundo empresarial 
e universitário.

Inaugurado em julho de 2017, o De-
sign Centre Porto é uma referência a 
nível internacional. Com mais de 300 
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colaboradores, provenientes de 22 

nacionalidades distintas, este centro 

aposta no desenvolvimento de solu-

ções de energia mais competitivas e 

eficientes para o nosso planeta. 

Com formação maioritariamente em 

engenharia mecânica, elétrica, con-

trol, software, análise de dados, inte-

ligência artificial, aerodinâmica e ma-

teriais compósitos, os colaboradores 

do Design Centre Porto trabalham em 

equipas multidisciplinares e autossufi-

cientes que desenvolvem complexos 

projetos de engenharia direcionados 

para o mercado global. 

A Vestas pretende continuar a reforçar 

a sua aposta no mercado português: 

“As exigências de um mercado global 
em rápida evolução e cada vez mais 
competitivo obrigam a novas soluções 
e a acelerar o ritmo, sendo que o pla-
no português para o combate às alte-
rações climáticas até 2030 apresenta 
linhas de ação ambiciosas. A partir 
do Porto, a Vestas acredita ajudar a 
cumprir alguns desses desafios tão 
ambiciosos e corajosos, havendo uma 
oportunidade para usar o mercado 
português para testar e validar solu-
ções do futuro”, afirma Jorge Maga-

lhães, Senior Vice-President do Design 

Centre Porto.

Até 2040, a Vestas prevê um cresci-

mento do investimento na geração 

de eletricidade de cerca de 11,4 bi-

liões de dólares, sendo 7,8 biliões em 

energias renováveis. Este valor e as 

atuais alterações climáticas motivam a 

empresa a continuar a apostar forte-

mente e urgentemente no setor das 

energias renováveis. 

“O futuro será seguramente alimenta-
do pelo vento, energia solar e energia 
hidroeléctrica e a integração inteli-
gente dessas fontes na rede é o nosso 
foco”, reitera a mesma fonte. 

www.vestas.com

http://www.vestas.com


MERCADOS Portugalglobal nº12848

(NB) e Aliança Liberal (LA). As últimas eleições 

legislativas realizaram-se em junho de 2019.

Capital: Copenhaga (1,15 milhões de habi-

tantes)

Outras cidades importantes: Århus (237,6 

mil habitantes), Odense (145,9 mil habitan-

tes) e Aalborg (122,2 mil habitantes)

Religião: A maioria da população é cristã e 

cerca de 80 por cento é aderente da Igreja 

Luterana Evangélica

Língua: Dinamarquês

Unidade monetária: Coroa dinamarquesa 

(DKK)

1 EUR = 7,47 DKK (Banco de Portugal, feve-

reiro de 2020)

Risco País:  

Risco geral - AA  

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

Risco Político - AAA 

Risco de Estrutura Económica - A

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), 

Banco de Portugal.

Embaixada da Dinamarca  
em Portugal 
Rua Castilho, 14-C, 3º 

1269-077 Lisboa - Portugal 

Tel.: +351 21 351 29 60

Fax: +351 21 355 46 15 

lisamb@um.dk

http://portugal.um.dk

Embaixada de Portugal  
na Dinamarca 
Toldbodgade 31, 1º 

1253 Copenhagen - Denmark 

Tel.: +45 33 13 13 01

copenhaga@mne.pt

www.copenhaga.embaixadaportugal.mne.pt

aicep Portugal Global – 
Copenhaga
Toldbodgade 31, 1º

1253 Copenhagen – Denmark 

Tel.: +45 33 12 76 32

aicep.copenhagen@portugalglobal.pt

Endereços úteis

Dinamarca em ficha
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Área: 43.075 km2 (excluindo a Gronelândia e 

as Ilhas Faroé)

População: 5,8 milhões de habitantes (2018)

Designação oficial: Reino da Dinamarca

Chefe de Estado: Rainha Margrethe II (desde 

14 de janeiro de 1972)

Primeiro-ministro: Mette Frederiksen

Danish Business Authority 
Langenilie Allé 17, 

2100 Copenhagen - Denmark 

Tel.: +45 352 910 00 

erst@erst.dk

https://danishbusinessauthority.dk/

Invest in Denmark 
Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Asiatisk Plads 2, 

DK-1448 Copenhagen K - Denmark 

Tel.: +45 339 211 16 

indk@um.dk

www.investindk.com

Dansk Erhverv (Câmara  
de Comércio da Dinamarca) 
Børsen,

1217 Copenhagen K - Denmark 

Tel.: +45 337 460 00 

info@danskerhverv.dk

www.danskerhverv.dk/engelsk

Danmarks Nationalbank  
(Banco Central) 
Havnegade 5, 

DK-1093 Copenhagen K – Denmark 

Tel.: +45 336 363 63 

nationalbanken@nationalbanken.dk

www.nationalbanken.dk

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.

Data da atual Constituição: 5 de junho de 

1953

Principais partidos políticos: Partido Social 

Democrata (S), Partido Liberal (V), Partido Po-

pular Dinamarquês (DF), Partido Social Liberal 

(RV), Partido Socialista (SF), Lista Unida (Aliança 

Vermelha-Verde) (EL), Partido Popular Conser-

vador (KF), A Alternativa (ALT), A Nova Direita 

mailto:lisamb@um.dk
http://portugal.um.dk
mailto:aicep.copenhagen@portugalglobal.pt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mette_Frederiksen
mailto:erst@erst.dk
http://www.investindk.com/
mailto:info@danskerhverv.dk
https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
mailto:nationalbanken@nationalbanken.dk
http://www.nationalbanken.dk/en/Pages/default.aspx


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
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
http://www.portugalglobal.pt/PT/Inqueritos/Lists/SubscricaoNewsletters/newform.aspx?Codigo=21&Source=/PT/Inqueritos/Paginas/subscricaoPT.aspx
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CLARANET
Uma aposta de sucesso no mercado português 

Fundada em 1996, em Inglaterra, a Claranet conta com 24 anos de 
experiência na colocação das tecnologias de internet ao serviço das 

empresas. Atualmente é um dos principais Managed Service Providers na 
Europa, particularmente em Portugal, dada a posição de liderança que 

alcançou na área de cloud.

A Claranet entrou no mercado por-
tuguês em 2005, através da aquisi-
ção da Esoterica, que foi o primeiro 
operador privado de internet em 
Portugal. Esta entrada no mercado 
nacional não foi planeada, devido à 
reduzida dimensão da economia por-
tuguesa, em comparação com outros 
mercados europeus. 

A entrada no mercado português 
surgiu com a aquisição de algumas 
operações da empresa americana VIA 
NET.WORKS, tendo entrado também 

na Holanda e nos Estados Unidos da 
América. Contra todas as expectati-
vas, Portugal superou largamente a 
dimensão da Holanda e a empresa 
vendeu a operação nos Estados Uni-
dos da América, em 2008. 

A estratégia da Claranet passa pela 
prestação de serviços de nova geração 
de informação tecnológica em merca-
dos maduros, com especial enfoque nos 
mercados europeus. Esta premissa per-
mitiu a aposta em Portugal, tendo sido 
uma decisão acertada, já que Portugal é 

uma das principais operações da Clara-
net nos dias de hoje e representa 25 por 
cento da faturação do grupo. 

“O sucesso no mercado português 
deveu-se essencialmente ao conheci-
mento sobre o mercado, à qualidade 
da equipa e dos serviços, e ao ‘timing’ 
de realização da aposta no mercado, 
antecipando tendências e os riscos”, 
afirma António Miguel Ferreira, dire-
tor-geral da Claranet em Portugal.

Para além de Portugal, o grupo Clara-
net encontra-se também presente em 
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Inglaterra, França, Alemanha, Holan-
da, Brasil, Itália e Espanha. 

A Claranet dedica-se ao fornecimento 
de serviços de informação tecnológica 
para a empresas, nas áreas de cloud, 
security e workplace. Além disso, con-
ta com uma posição de liderança na 
área de integração de informação tec-
nológica, denominada de technology, 
em particular com parcerias muito for-
tes com a Microsoft, HPE e HP.

Com cerca de 650 colaboradores em 
Portugal, a Claranet já investiu de-
zenas de milhões de euros no nosso 
país desde 2005, em particular na 
abertura e expansão dos data centers 
e na implementação da estratégia de 
crescimento, através da aquisição de 
outras empresas.

Com um volume de negócios de 126 
milhões de euros em 2019, dos quais 
95 por cento se destinam ao mercado 
nacional, a Claranet exporta cinco por 
cento da sua atividade, especialmente 
para Suíça, Angola, Alemanha e Esta-
dos Unidos da América.

Os principais clientes da Claranet em 
Portugal são o Super Bock Group, o 
Crédito Agrícola, o Banco de Portu-
gal, a SPMS, a Lusitânia Seguros, a 
Vortal, o BPI, a Lusíaves, a BMW, a 
Cofina, a Gulbenkian, a Red Cross 
(Suíça), entre outros.

Como atualmente a empresa já se 
encontra fortemente consolidada em 
Portugal, pretende agora explorar 
mais oportunidades de negócio na 
exportação dos seus serviços, apro-
veitando a presença do grupo nos 
outros mercados externos. Por exem-
plo, a empresa vai começar a prestar 
serviços de Security Operations Center 
para outros mercados, a partir do pre-
sente ano.

No futuro, a Claranet pretende lançar 

um centro de competências especiali-

zado em migrações complexas para a 

cloud, designado “Application Migra-

tion Factory”, que endereçará sobre-

tudo mercados internacionais, permi-

tindo servir mais clientes nacionais e 

internacionais. 

www.claranet.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fapplewebdata%3a%2f%2f5C630772-082F-439F-9E2F-2C22275DD4A5%2fwww.claranet.pt&c=E,1,bO7h2KmAdQ04F-FkgUEHy2zOh01g9AfYm5GazsE_db9EOze_2LTFyFCdwWh1fF-PqTO8A9gjRqqDoBhmhdnB3et723Si0c986jwhxIic&typo=1
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ISENS ELECTRÓNICA
Soluções tecnológicas 
inovadoras conquistam 

mercados externos

Com mais de 78 por cento de vendas para o mercado 
externo em 2019, a iSens Electrónica tem vindo a 

confirmar a visão de se tornar a parceira de referência 
para o desenvolvimento de soluções tecnológicas na 

área dos laboratórios de análises clínicas.

Marrocos e Argélia, prova da univer-
salidade da solução e da capacidade 
de adaptação às especificidades lo-
cais. Este é um reconhecimento da 
tecnologia da iSens como sendo uma 
inovação que potencia a tendência do 
segmento do IVD na evolução para o 
novo paradigma da Indústria 4.0. 

Consequência dessa recetividade do 
mercado à solução, a Abbott Labora-
tories, líder global na área da saúde, 
celebrou com a iSens um acordo de 
distribuição mundial exclusivo.

Tendo por base o emprego de sensores 
de luz, LED, etiquetas RFID e código de 
barras, elementos que são combinados 
em hardware e software proprietários 
e patenteados, o “Indexor” é um sis-
tema modular para receção, identifica-
ção, organização e armazenamento de 
tubos de amostras clínicas, maioritaria-
mente de sangue, para análise. 

Com esta tecnologia, os laboratórios de 
análises clínicas resolvem dois proble-
mas: a logística do transporte de amos-
tras entre os diversos pontos da rede de 
colheitas, sempre com rastreabilidade e 
assegurando a exigível qualidade, e o 
acesso a dados em tempo real, que per-
mitem gerar informação, não apenas 
para a monitorização e geração auto-
mática de reporting, mas também para 
a tomada de decisões fundamentada. 

O seu produto “Indexor System” está a 
ser recebido pelo mercado de IVD - In Vi-
tro Diagnostics como a melhor definição 
de resposta à necessidade de rastreabili-
dade de amostras clínicas, contando já 
com mais de 700 implementações. 

Presente em 16 países, inicialmente 
com maior implementação em Portu-
gal e Espanha e posteriormente nos 
mercados da União Europeia, o “In-
dexor” encontra-se também na Tur-
quia, Rússia, Emirados Árabes Unidos, 
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PORTUGAL FILM 
COMMISSION

Afirmar Portugal como destino 
internacional de filmagens

Recentemente criada, a Portugal Film Comission 
(PFC) tem como objetivo dar maior visibilidade 
a Portugal enquanto destino internacional de 

filmagens, em articulação com os vários atores do 
setor e de outras entidades, designadamente o 

Turismo de Portugal e a rede externa da AICEP, com 
as quais serão criadas sinergias para a promoção e 

afirmação do país neste domínio.
Manuel Claro, Film Commissioner da PFC, aponta, neste 
artigo, as principais ações já realizadas e o plano para 

2020, bem como os desafios que se colocam a esta nova 
entidade cuja missão assenta na promoção de Portugal, 

na sua totalidade e em toda a sua diversidade, para 
além das funções específicas que lhe estão atribuídas.

“A Portugal Film Commission (PFC), 
no âmbito das atribuições definidas 
pela Resolução de Conselho de Minis-
tros n.º 85/2019, publicada em 31 de 
maio, tem como objetivos principais a 
promoção de sinergias entre as indús-

trias criativas e o turismo, proporcio-
nando visibilidade ao destino Portugal 
e à melhoria da experiência turística, 
a afirmação de Portugal como um 
destino internacional de filmagens, 
articulação com as film commissions 

Estas virtualidades do “Indexor” vieram 
assim encaixar perfeitamente na evolu-
ção do setor para a adoção de modelos 
operacionais e de gestão Lean. 

A iSens pretende simplificar processos 
e por força do enquadramento acen-
tuadamente externo, apresenta a sua 
missão em inglês: “To enable people 
to simplify change”. 

Nas palavras de Pedro Guedes, sócio 
fundador e Managing Partner da iSens, 
essa é a formulação da “vontade de po-
tenciar o fator e a lógica de trabalho hu-
mano, através de soluções e ferramen-
tas tecnológicas que lhe proporcionem 
eficiência crescente, em vez de o subs-
tituir”. Como consequência, a visão da 
iSens é “ser identificada como a primei-
ra parceira a ser procurada para parti-
cipar na geração e desenvolvimento de 
soluções para problemas complexos de 
melhoria e simplificação de fluxos de 
trabalho em laboratórios clínicos, por 
deter os melhores e mais capazes con-
sultores, e as soluções tecnológicas mais 
simples, competitivas e impactantes”. 

É ainda importante referir que a apos-
ta no talento tem sido um dos pilares 
do crescimento da iSens, que preten-
de contribuir para a retenção de qua-
dros qualificados em Portugal. 

www.maksense.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.maksense.com%2f&c=E,1,X2vuyzpVdgqjT8RrE2kXIbsBj9WZv2MGFEq_1VaGtl0MBH7THS3Hifl9ixwaaaR4kaa0MFnkJWTkGGu58TQ3aZQ1Mr1a8Vum7e8-Fmj1voI9tXVFYA,,&typo=1
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regionais, a rede diplomática e as as-
sociações e empresas do setor, em li-
nha com a nova lei de incentivos para 
a captação de filmagens e os acordos 
de coprodução cinematográfica assi-
nados, removendo os obstáculos bu-
rocráticos a essa promoção e a facili-
tação e simplificação do processo de 
filmar em Portugal.

A PFC é um grupo de projeto de na-
tureza temporária, na dependência 
dos membros do governo responsáveis 
pelas áreas da Cultura e do Turismo, 
e surge na sequência da criação, em 
2018, do Fundo de Apoio ao Turismo e 
ao Cinema. Este programa de incentivo 
é regulado pela Portaria n.º 490/2018, 
de 28 de setembro (entretanto altera-
da pela Portaria n.º 198/2019, de 27 
de junho) e, até à entrada em funções 
da PFC, teve a sua promoção e divul-
gação internacional asseguradas pelo 
Turismo de Portugal, I.P., pelo Instituto 
do Cinema e do Audiovisual, I.P. e pe-
las respetivas tutelas.

Promoção nos 
mercados externos
A PFC procura trazer para Portugal 
mais e melhores filmagens interna-
cionais, criar as condições para que a 
indústria cinematográfica e de audio-
visual portuguesa cresça e se robuste-
ça de forma a responder aos desafios 
hoje colocados, fazendo delas parcei-
ras de grandes produções/estúdios 
que escolham o nosso país.

Procura ainda fazer com que todas 
entidades, independentemente da 
sua dimensão ou área de abrangên-
cia, tenham a convicção de que to-
dos beneficiam e têm retorno com a 
realização de filmagens em Portugal, 
fazendo delas embaixadores da pro-
moção do território nacional.

Nesse sentido, e paralelamente ao 
trabalho desenvolvido em território 
nacional, a PFC marca presença nos 
principais eventos de cinema, audio-
visual e locations de forma a dar a co-

nhecer, a uma plateia internacional de 
produtores e investidores da indústria 
audiovisual, todas as vantagens de fil-
mar em Portugal.

Assim, nos primeiros seis meses de 
funcionamento, estivemos presentes 
em eventos no Rio de Janeiro, Cannes, 
Toronto, Santa Mónica, Londres, Nova 

a cada mercado: nuns casos a PFC 
apresentou-se com stand próprio, em 
outros associou-se ao ICA ou ao Tu-
rismo de Portugal. Além da presença 
física com stand e de várias reuniões, 
a PFC promove, sempre que possí-
vel, momentos de networking que 
possam facilitar o contacto entre os 
profissionais internacionais e os pro-
fissionais portugueses.

Para que o sucesso destas iniciativas 
seja maior, acreditamos que devem 
ser articuladas com a nossa rede di-
plomática, com as equipas do Turismo 
de Portugal no estrangeiro e com a 
rede de Delegações da AICEP. 

Esta é, de resto, uma vertente que ini-
ciámos em 2019, mas que estamos a 
aprofundar em 2020, de modo a po-
tenciar sinergias e a criar verdadeiros 
momentos de promoção de Portugal.

Em 2020 continuaremos a dar desta-
que a uma forte presença em merca-
dos internacionais de cinema e de lo-
cations, com uma estratégia articula-
da de espaço, comunicação, reuniões, 
promoção e networking entre profis-
sionais nacionais e internacionais.

Iorque sempre com o objetivo de pro-
mover o país enquanto destino de fil-
magens e o seu sistema de incentivo. 

As formas de participação nestes 
eventos são variadas e adaptadas 

Manuel Claro, Film Commissioner
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Está igualmente em curso uma cam-

panha publicitária internacional onli-

ne e offline que acompanhará a nossa 

presença nos referidos mercados e 

que tem por objetivo principal o re-

conhecimento internacional de Portu-

gal enquanto destino de filmagens e 

a apresentação do nosso cash rebate 
como um dos incentivos mais compe-

titivos da atualidade.

Ainda a nível internacional, a PFC tem 

um caminho a trilhar na sua própria 

afirmação, já que chegamos a este 

mercado com praticamente duas dé-

cadas de atraso em relação aos nos-

sos principais concorrentes. Assim, 

marcaremos presença nos principais 

simpósios, fóruns e demais iniciativas 

promovidas por associações e redes 

nidades importantes de promoção de 

Portugal enquanto destino de filma-

gens junto dos profissionais interna-

cionais presentes. 

Paralelamente a este trabalho estão 

a ser dados passos importantes a ní-

vel nacional no sentido de criar um 

formulário único para todos os que 

queiram filmar em Portugal. Neste 

momento os pedidos de licença e 

autorização para filmar estão disse-

minados por uma grande variedade 

de organismos e entidades públicos. 

O nosso objetivo, dando corpo a uma 

das indicações da RCM n.º 85/2019, 

é a de agregar num único espaço os 

diferentes pedidos que uma filma-

gem possa implicar. Este é um obje-

tivo ambicioso e que só será atingido 

cation Guide, com áreas reservadas 

onde as empresas possam, após vali-

dação da PFC, identificar as áreas de 

negócios onde estão envolvidas.

Ainda a nível nacional vamos conti-

nuar o trabalho iniciado em 2019 de 

formação e informação, isto é, de 

fazermos chegar a todos os territó-

rios (em articulação com a Associa-

ção Nacional de Municípios, as film 
commissions regionais, as Entidades 

Regionais de Turismo, as Direções 

Regionais de Cultura, universidades, 

entre outros), as vantagens desta ati-

vidade, promovendo o trabalho em 

rede e a importância de ter territórios 

film friendly. Os benefícios de acolher 

uma filmagem vão muito além do re-

conhecimento internacional do terri-

tório: uma filmagem é geradora de 

impacto económico, social e cultural 

que pode perdurar nos territórios 

muito além do tempo de rodagem. 

Daí que tenhamos já iniciado uma 

série de ações de esclarecimento e 

de informação nas quais explicamos 

o trabalho da PFC, mas também ex-

plicamos quais as vantagens de Por-

tugal enquanto destino de filmagens 

e o que cada território pode aportar 

para si desse ganho global. Não fal-

tam exemplos internacionais de loca-

lidades, cidades, regiões que viveram 

um verdadeiro reflorescimento eco-

nómico depois de uma filmagem.

Esta é uma realidade relativamente 

recente no nosso país e há que sen-

sibilizar todos os agentes para esta 

mudança. Queremos que todos os 

que possam beneficiar desta atividade 

e do nosso trabalho nos vejam como 

um parceiro, sejam eles produtores 

internacionais, investidores, produto-

res nacionais, municípios, freguesias, 

escolas, equipamentos culturais… 

a nossa missão é a de promoção do 

país, na sua totalidade e em toda a 

sua diversidade.” 

www.portugalfilmcommission.com

de film commissions não só para nos 
darmos a conhecer, mas sobretudo 
para podermos estar atentos às me-
lhores práticas internacionais. 

À semelhança do que aconteceu em 
2019, 2020 também será um ano em 
que marcaremos presença nos prin-
cipais eventos e festivais que decor-
rem em Portugal e que têm já uma 
audiência de participantes interna-
cionais bastante significativa. Consi-
deramos que as parcerias com este 
tipo de festivais constituem oportu-

com a colaboração de todos os envol-
vidos, mas que está já em andamento 
e é, de resto, uma das prioridades das 
duas tutelas (Turismo e Cultura).

Estamos igualmente a iniciar a criação 
de uma nova plataforma tecnológica 
que possa, simultaneamente, alojar 
o site da PFC e do PIC Portugal tor-
nando-a uma interface de excelência 
para todos os interessados sobre o 
processo de filmar em Portugal, bem 
como uma ferramenta de excelência 
em termos de Production Guide e Lo-

http://www.portugalfilmcommission.com
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“World Economic 
Outlook, January 
2020” – International 
Monetary Fund, 
January 2020
Segundo o recente estudo do FMI, as 
perspetivas para a economia mundial 
são agora mais pessimistas relativamen-
te à anterior projeção (outubro de 2019), 
sendo expectável um crescimento do 
produto interno bruto de 3,3 por cento 
em 2020 e 3,4 por cento em 2021. Esta 
revisão em baixa reflete um abranda-
mento de alguns mercados emergentes, 
particularmente a Índia. Os especialistas 
alertam ainda para a existência de riscos 
com um impacto negativo no desem-
penho económico global, como seja o 
aumento das tensões geopolíticas e a 
intensificação de conflitos sociais.

CONSULTAR

“Situación 
Latinoamericana – 
Primer Trimestre 2020” 
– BBVA Research, 
janeiro 2020
De acordo com a análise do BBVA Re-
search, a América Latina deverá registar 
uma recuperação económica em 2020 e 
2021, sendo esperadas taxas de cresci-
mento de 1,4 por cento e 2,1 por cento, 
respetivamente. Entre os principais mer-
cados, destacam-se os desempenhos da 
Colômbia e Peru, com um crescimento 
acima de 3 por cento, impulsionado, so-
bretudo, por um maior dinamismo do 
investimento.

CONSULTAR

“The Digital 
Transformation of the 
Economy Across Sectors 
in the Eurozone” 

- BBVA Research, 
fevereiro 2020
O estudo tenta ilustrar a mudança de 
paradigma provocada pela transfor-
mação digital e analisa os fatores que 
podem afetar o crescimento das em-
presas ao nível da produtividade, do 
emprego e da dispersão geográfica. As 
conclusões mostram que a transforma-
ção digital das empresas na zona euro 
tem um enorme potencial de cresci-
mento para a Europa e que o compor-
tamento dos setores é variável – en-
quanto as empresas de serviços estão a 
sofrer uma transformação rápida, as de 
construção são as que mostram menos 
dinamismo na utilização de serviços 
cloud, ferramentas ERP e contratação 
de especialistas em TIC.

CONSULTAR

“L’Agriculture BIO dans 
le Monde” - Agence 
BIO, janeiro 2020
Este estudo caracteriza a agricultura 
biológica no mundo, quer do ponto de 
vista geográfico quer dos bens produ-
zidos e detalha informação sobre a di-
mensão do mercado para um conjunto 
de 82 países de todos os continentes. 
Em alguns dos casos, inclui, também, 
informação sobre os principais canais 
de distribuição de alimentos biológicos.

CONSULTAR

“Global Powers  
of Retailing 2020” - 
Deloitte, 2020
O relatório identifica os 250 maiores 
retalhistas do mundo com base em 
dados disponíveis para o exercício 
fiscal encerrado até 30 de junho de 
2019, e analisa o seu desempenho 
em diferentes regiões e setores. Adi-

cionalmente,  fornece uma visão eco-
nómica global, analisa os 50 retalhis-
tas que mais cresceram e destaca os 
novos participantes no Top 250.

CONSULTAR

Declaração Política que 
Estabelece o Quadro 
das Futuras Relações 
entre a UE e o Reino 
Unido - JOUE N.º 
2020/C 34/01
Concretizada a saída do Reino Unido 
da União Europeia, esta Declaração, de 
31 de janeiro de 2020, define os pa-
râmetros de uma futura parceria am-
biciosa, profunda e flexível em matéria 
de cooperação comercial e económica, 
com base na celebração de um Acor-
do de Comércio Livre, bem como na 
colaboração setorial alargada quando 
for interesse das partes. Em termos de 
uma parceria económica, esta deverá 
facilitar o comércio e o investimento 
entre as partes, respeitando simulta-
neamente a integridade do mercado 
único da União e da União Aduaneira, 
bem como do mercado interno do Rei-
no Unido e reconhecendo o desenvol-
vimento, por este último, de uma polí-
tica comercial independente.

CONSULTAR

“Germany Further 
Tightening of 
Germany’s Rules for 
Foreign Investments” - 
Mondaq,  
10 February 2020
No âmbito do novo quadro legal para 
a análise e escrutínio dos investimentos 
diretos estrangeiros na UE (que visa sal-
vaguardar a segurança, a ordem pública 
e os interesses estratégicos da Europa), 
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a Alemanha estabeleceu novas medi-
das restritivas que passam designada-
mente: pela extensão dos requisitos de 
notificação relativamente a investimen-
tos nas áreas da inteligência artificial, 
robótica, semicondutores, biotecno-
logia e tecnologia quântica; proibição 
de implementar transações objeto de 
notificação antes da validação por par-
te do BMWi (German Federal Ministry 
of Economics and Technology); critérios 
de proibição mais apertados (com esta 
medida, basta um nível mais baixo de 
risco, ou a antecipação de eventual pre-
juízo antecipado da segurança pública, 
para ser possível vetar uma determina-
da operação de aquisição por parte de 
um investidor estrangeiro).

CONSULTAR  

“Russia Federation – 
Labelling of Products / 
Electronic Marking of 
Different Categories 
of Products” - Trade 
Barriers, Russia 
Federation, Market 
Access Database – 
MADB, 7 February)
Em abril de 2018 a Rússia adotou a De-
cisão n.º 792-p que exigia a marcação 
eletrónica de diferentes categorias de 
produtos a implementar ao longo do 
ano de 2019. Cada peça individual-
mente considerada passa a conter um 
código que deverá ser registado na al-
fândega e utilizado em todas as etapas 
da cadeia logística. 
Segundo informação recente da Direção 
Geral de Atividades Económicas (DGAE), 
o projeto de aplicação de etiquetagem 
eletrónica a uma vasta gama de produ-
tos, em curso pela Rússia, tem o seguinte 
calendário: Calçado – 1 março de 2020; 
Câmaras fotográficas – 1 de julho de 
2020; Produtos de tabaco – 1 de julho 

de 2020; Perfumes – 1 de outubro de 
2020; Pneus – 1 de novembro de 2020; 
Vestuário (Grupos 4203 1; 6106; 6201: 
6202) – 1 de janeiro de 2021; Roupa de 
cama - 1 de janeiro de 2021; Produtos 
medicinais – 1 de julho de 2021.

CONSULTAR

Exportação de Leite 
e Produtos Lácteos 
para a República do 
Azerbaijão – DGAV,  
3 de fevereiro
Estão estabelecidas as condições sani-
tárias para exportação de leite e pro-
dutos lácteos de Portugal para a Re-
pública do Azerbaijão. O modelo de 
certificado acordado para as exporta-
ções em causa já está disponível nas 
Direções de Serviços de Alimentação 
e Veterinária Regionais/Regiões Autó-
nomas (DSAVR/RA).

CONSULTAR

Marrocos faz Acordo 
com o Bureau Veritas 
para Verificação de 
Conformidade de 
Produtos Industriais 
Importados - Bureau 
Veritas, January 10, 2020 
O governo marroquino atribuiu ao Bu-
reau Veritas (entre outras duas empre-
sas) a implementação do Programa de 
Verificação de Conformidade (PVoc) de 
produtos industriais importados para 
Marrocos, em aplicação da Lei n.º 24-
09 sobre segurança de produtos e ser-
viços, complementada pelos Decretos 
n.ºs 02-212-502 e 3873-13. Entre os 
vários produtos, encontram-se: produ-
tos elétricos; materiais de construção; 
brinquedos; vestuário e calçado; apare-
lhos a gás; produtos químicos; equipa-
mentos de proteção individual; produ-

tos de plástico (embalagens e sacos). A 
partir de 1 de Fevereiro de 2020, todos 
os embarques serão sujeitos à verifica-
ção de conformidade a realizar no país 
de exportação, exceto no caso de pro-
dutos a fiscalizar em Marrocos (Liste 
des Produits Contrôlés au Maroc).

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas de bens 
crescem 3,6 por cento 
em 2019
Em 2019, as exportações de bens as-
cenderam a 59,9 mil milhões de euros 
contra 57,8 mil milhões de euros no ano 
anterior, ou seja, um crescimento de 2,1 
mil milhões de euros  (tvh 3,6 por cen-
to). No mesmo período, as Importações 
totalizaram 80,3 mil milhões de euros e 
aumentaram 4,9 mil  milhões de euros, 
apresentando uma tvh 6,6 por cento. 
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 20,4 mil 
milhões de euros , correspondente a 
um agravamento de 2,8 mil milhões de 
euros. A taxa de cobertura das Impor-
tações pelas exportações situou-se em 
74,6 por cento em 2019, o que corres-
ponde a uma descida de 2,1 p.p. face à 
taxa registada em 2018.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP
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AICEP

Fóruns de debate  
do Conselho  
Consultivo da AICEP 
No âmbito do Conselho Consultivo 
da AICEP (CCICE), tiveram lugar, no 
final de janeiro e início de fevereiro, os 
primeiros fóruns de debate e reflexão 
sobre a agenda da AICEP e as necessi-
dades dos stakeholders no âmbito do 
comércio externo e investimento.

Os planos setoriais de internacionaliza-
ção, a atratividade e captação de inves-
timento e os mercados externos foram 
os temas em debate nos fóruns do Con-
selho Consultivo da AICEP, que conta-
ram como keynote speakers o professor 
José Félix Ribeiro, Cristina Casalinho, 
presidente do IGCP, e Paulo Pereira da 
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“Linkedin - Um Parceiro 
Para o Seu Negócio 
Online”
A AICEP organizou o seminário 
“Linkedin - Um Parceiro Para o Seu 
Negócio Online”, no dia 11 de feve-
reiro, no Porto, no qual mais de 100 
decisores e empresários debateram os 
desafios do e-commerce e as melho-
res formas de chegar, via online, aos 
mercados internacionais.

Tratou-se de mais uma iniciativa do 
Programa Exportar Online, desenvol-
vido pela AICEP, de forma a acompa-
nhar e incentivar as empresas nas suas 
estratégias de internacionalização on-
line. De sublinhar que o comércio ele-
trónico é uma realidade incontornável 
na internacionalização das empresas. 

O LinkedIn é a maior rede profissional 
do mundo, com mais de 610 milhões 
de utilizadores em mais de 200 paí-
ses, podendo ser usado como uma 
ferramenta de social selling para fazer 
prospeção e atrair potenciais clientes 
para o produto/serviço da empresa, 
principalmente em ambientes B2B. É 
uma plataforma de vendas que ajuda 
as empresas a gerir as suas relações 
comerciais em grande escala. O al-
cance global do LinkedIn torna o seu 
uso especialmente interessante para 
empresas que desejem desenvolver 
os seus negócios internacionalmente 
(aumento médio de 33 por cento em 
novas oportunidades de negócio).

Silva, presidente da Renova, sendo es-

tes encontros presididos por Luís Castro 

Henriques, presidente da AICEP.

Marcaram ainda presença nestas ses-

sões empresários, representantes de 

associações empresariais, universida-

des, clusters da economia, de start-

ups, câmaras de comércio e da diás-

pora, entre outros.

Ao Conselho Consultivo para o In-

vestimento e Comércio Externo da 

AICEP, constituído em 2013, compete 

a apresentação de propostas e pare-

ceres que contribuam para o reforço 

das condições de atratividade do país 

e para o incremento da competitivida-

de da economia portuguesa.



AICEP organiza 
encontros empresariais 
na visita do Presidente 
da República na Índia
No âmbito da visita de Estado do Pre-
sidente da República à Índia, de 13 a 
16 de fevereiro, a AICEP organizou, 
em colaboração com as autoridades 
locais, vários encontros de networking 
entre empresas portuguesas e india-
nas, em Nova Deli e Mombai, para 
promover contactos bilaterais com 
vista à realização de negócios futuros.

Destaca-se a realização, no dia 13 em 
Nova Deli, do encontro “Indian-Portu-
gal Business Session” onde participa-
ram o secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, e o 
presidente da AICEP, Luís Castro Henri-
ques, numa sessão que contou com a 
presença de representantes de empre-
sas portuguesas de vários setores, de-
signadamente dos setores da Água, da 
Construção e da Indústria Automóvel.

De referir ainda que foram assinados 
vários memorandos de entendimento 
e acordos de cooperação entre insti-
tuições e empresas de Portugal e da 
Índia durante esta visita oficial que 
terminou em Goa.

No final da visita, Marcelo Rebelo de 
Sousa afirmou que foi uma “missão 
cumprida” quer a nível dos contactos 
políticos quer no plano económico.

Fileira Casa na 
Ambiente 2020
Sob a insígnia “Made in Portugal 
Naturally”, a NERLEI, em parceria a  
AICEP, organizou a participação con-
junta de empresas portuguesas na Fei-
ra Ambiente 2020, que decorreu em 
Frankfurt de 7 a 11 de fevereiro.

O espaço, com a curadoria do desig-
ner portuense Miguel Costa Cabral 
e 112 metros quadrados, recriava os 
diversos ambientes de uma casa – co-
zinha, sala de estar e de jantar. João 
Dias, administrador da AICEP, e de 
Sónia Calado, da Direção da NERLEI 
– Associação Empresarial da Região 
de Leiria, tiveram a oportunidade de 
presenciar, na Alemanha, a afirmação 
da Fileira Casa portuguesa como um 
dos setores exportadores mais ativos 
da economia portuguesa. Na edição 
de 2020, a NERLEI apoia diretamente 
60 empresas, mais três do que na edi-
ção anterior, o que representa, apro-
ximadamente, 70 por cento do total 
de empresas portuguesas expositoras.

“O momento é a prova de que Filei-
ra Casa Portuguesa se tem integrado 
nas indústrias criativas, inovadoras 

e de ‘lifestyle’, o que 
tem contribuído para 
o seu reposicionamento 
e destaque internacionais. 
Atualmente, as empresas por-
tuguesas apresentam-se nos mer-
cados internacionais com produtos de 
grande qualidade e soluções flexíveis e 
versáteis”, afirmou João Dias.

Para Sónia Calado, da NERLEI, “este 
ano, com o stand ‘Made in Portugal 
Naturally’, a NERLEI sublinha a sua 
capacidade de agregar e mobilizar 
as restantes empresas portuguesas 
presentes na feira. A experiência e 
‘know-how’ obtidos em 20 anos de 
organização do evento aportam às 
empresas portuguesas presentes, e 
às futuras que queiram participar, um 
apoio único, visto que agrega empre-
sas de todo o país, de todos os setores 
da Fileira Casa e com todas as dimen-
sões, desde micro a pequenas e mé-
dias empresas de renome nacional”.

A Ambiente é considerada a maior 
feira internacional de artigos para a 
casa e decoração de interiores e o local 
onde anualmente se podem encontrar 
ideias de design inovador e inspirador, 
juntamente com as novas tendências.
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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 nº12862

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 •
Aruba
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

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

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Equador
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Maldivas
Mongólia 
Myanmar
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
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
Irão
Iraque
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 
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% 1,9%

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

ID de Portugal no Exterior (IDPE) -2.805 4.710 788 -840 424 -420 -844 910

ID do Exterior em Portugal (IDE) 3.686 6.877 4.577 6.669 5.753 7.356 1.602 2 343

Saldo -6.491 -2.167 -3.789 -7.509 -5.329 -7.775 -2.446 -1 433

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 53.335 59.984 60.407 57.684 50.889 51.697 808 1.116

ID do Exterior em Portugal (IDE) 115.366 125.515 127.260 137.878 134.746 143.884 9.138 6.403

Saldo -62.031 -65.531 -66.853 -80.194 -83.857 -92.187 -8.330 -5.287

Indústrias transformadoras -403 112 515 525 127 -398

Eletricidade, gás e água 832 -205 -1.037 -39 641 680

Construção 42 -419 -461 -73 631 704

Serviços -23 405 428 3.146 4.310 1.163

Outros setores de atividade -23 -312 -289 2.194 1.646 -548

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

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

Consumo Público 0,9% 0,5% n.d. 0,5% 0,8% 0,5% 0,6%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,8% 9,5% n.d. 6,9% 6,5% 7,3% 7,3%

Exportações de Bens e Serviços 3,8% 2,3% 4,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,5%

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

Unidade: tvh % (em volume)

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

Taxa de Desemprego (%) 7,0% 6,7% (b) 6,1% 6,5% 6,3% 6,3% 6,4%

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

Dívida Pública (% PIB) 122,2% 120,5% (d) 117,6% 119,3% 119,5% n.d. 119,2%

Saldo Sector Público (% PIB) -0,4% 1,0% (d) -0,2% -0,1% -0,1% n.d. -0,1%

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      Notas: (a) - Balança Corrente e de Capital
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra       

Espanha 387 703 317

Alemanha -6 405 411

Chile -7 183 190

França -52 159 212

Suíça -56 75 130

União Europeia 673 -68 -741

Extra UE -249 -352 -103

Luxemburgo -140 1.854 1.993

França 467 1.231 764

Turquia -11 768 779

Alemanha 133 700 567

Espanha 1.714 661 -1.052

União Europeia 4.349 4.294 -55

Extra UE 1.404 3.062 1.658

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

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

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

19/18

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

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2018 2019 jan/set 2019 (P)

INE 11/19 INE 11/19 FMI 10/19 OCDE 11/19 CE 11/19 BP 12/19 MF 12/19

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

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2018 2019 vh M€ 19/18 2018 2019 vh M€ 19/18
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 55.018 10,0% 57.807 59.906 3,6% 5,4% -12,4%

Exportações bens UE 40.791 8,5% 44.000 46.000 4,5% 4,1% -16,8%

Exportações bens Extra UE 14.227 14,3% 13.807 13.906 0,7% 9,3% 3,6%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 69.689 13,5% 75.364 80.306 6,6% 1,2% -13,7%

Importações bens UE 53.194 11,2% 57.113 61.391 7,5% 1,0% -14,4%

Importações bens Extra UE 16.495 21,2% 18.251 18.914 3,6% 1,7% -11,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 74,1% -- 76,1% 76,8% -- -- --

Exportações bens Extra UE 25,9% -- 23,9% 23,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,3% -- 75,8% 76,4% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,7% -- 24,2% 23,6% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2018 jan/dez 2019 jan/dez tvh % 19/18 tvh % 19/18 

dez/dez
tvc % 19/19 

dez/nov

BENS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2018 jan/dez 2019 jan/dez tvh % 19/18 tvh % 19/18 

dez/dez
tvc % 19/19 

dez/nov

Espanha 24,9% 1,7%

França 13,0% 6,2%

Alemanha 12,0% 7,5%

Reino Unido 6,1% -0,6%

EUA 5,0% 5,2%

Itália 4,5% 9,0%

Países Baixos 3,9% 6,5%

Veículos e outro material de transporte 16,2% 18,1%

Máquinas e aparelhos 14,0% 1,1%

Metais e comuns 7,5% -2,3%

Plásticos e borracha 7,0% -1,6%

Agrícolas 6,6% 3,0%

Espanha 30,4% 3,2%

Alemanha 13,3% 2,8%

França 9,8% 36,7%

Itália 5,1% 1,6%

Países Baixos 4,9% -0,9%

China 3,7% 25,7%

Bélgica 3,1% 12,8%

Máquinas e aparelhos 17,9% 7,3%

Veículos e outro material de transporte 16,1% 25,9%

Combustíveis minerais 11,3% 0,4%

Químicos 10,3% 7,3%

Agrícolas 9,8% 0,3%

Alemanha 497 0,9

França 456 0,8

Canadá 258 0,4

Espanha 254 0,4

Itália 222 0,4

EUA 150 0,3

Angola -274 -0,5

França 2.108 2,8

Espanha 747 1,0

China 603 0,8

Nigéria 453 0,6

Alemanha 293 0,4

Guiné Equatorial -311 -0,4

Cazaquistão -559 -0,7

Veículos, out. mat. transporte 2.653 3,5

Máquinas e aparelhos 978 1,3

Químicos 561 0,7

Alimentares 196 0,3

Vestuário 168 0,2

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

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

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

Imp. Bens - Produtos 2019 (jan/dez) % 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 1.494 2,6

Químicos 427 0,7

Ótica e precisão 351 0,6

Agrícolas 115 0,2

Combustíveis minerais -310 -0,5

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 30.892 16,3% 33.308 35.269 5,9% 4,5% 18,8%

Exportações serviços UE 21.766 14,8% 23.903 25.215 5,5% 9,7% 16,2%

Exportações serviços Extra UE 9.127 20,0% 9.405 10.054 6,9% -5,7% 24,9%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 14.664 9,6% 15.969 17.786 11,4% 6,9% 8,3%

Importações serviços UE 9.492 7,1% 10.712 12.136 13,3% 6,8% 5,1%

Importações serviços Extra UE 5.171 14,6% 5.256 5.650 7,5% 7,1% 15,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 70,5% -- 71,8% 71,5% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 29,5% -- 28,2% 28,5% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,7% -- 67,1% 68,2% -- -- --

Importações serviços Extra UE 35,3% -- 32,9% 31,8% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2018 jan/dez 2019 jan/dez tvh % 19/18 tvh % 19/18 

dez/dez
tvc % 19/19 

dez/nov

SERVIÇOS (Importação) 2017  
jan/dez

tvh % 17/16 
jan/dez 2018 jan/dez 2019 jan/dez tvh % 19/18 tvh % 19/18 

dez/dez
tvc % 19/19 

dez/nov

Reino Unido 16,3% 9,3%

França 13,7% 2,4%

Espanha 11,7% 5,5%

Alemanha 9,9% 2,1%

EUA 7,6% 30,6%

Brasil 4,3% -6,9%

Países Baixos 3,9% 0,8%

Viagens e turismo 52,3% 8,1%

Transportes 21,1% 2,6%

Outros serviços fornecidos por empresas 13,4% 6,9%

Telecomunicações, informação e informática 5,0% 2,2%

Manutenção e reparação 2,2% 6,8%

Espanha 18,2% 13,1%

Reino Unido 12,0% 25,8%

França 8,0% -0,2%

Alemanha 7,6% 9,3%

EUA 6,8% 6,9%

Irlanda 4,9% 32,3%

Países Baixos 4,4% 19,1%

Viagens e turismo 29,8% 15,6%

Transportes 24,1% 5,6%

Outros serviços fornecidos por empresas 24,0% 16,1%

Telecomunicações, informação e informática 5,8% -0,7%

Direitos de utilização 4,3% 1,4%

EUA 626 1,9

Reino Unido 491 1,5

Espanha 214 0,6

Irlanda 184 0,6

França 116 0,3

Brasil -113 -0,3

Angola -161 -0,5

Reino Unido 440 2,8

Espanha 375 2,3

Irlanda 212 1,3

Países Baixos 127 0,8

Alemanha 116 0,7

China 91 0,6

EUA 78 0,5

Viagens e turismo 715 4.5

Outros serv. Forn. por empresas 594 3.7

Transportes 227 1.4

Financeiros 84 0.5

Construção 62 0.4

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

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

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

Imp. Serviços - Tipo 2019 (jan/dez) % 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 1.377 4,1

Outros serv. Forn. por empresas 304 0,9

Transportes 186 0,6

Financeiros 50 0,2

Construção -63 -0,2

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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Integrado na coleção “Data Scien-
ce”, o livro “Big Data – Concepts, 
Warehousing and Analytics” 
aborda todos os conceitos, méto-
dos e modelos desta tecnologia. 
Para abranger o maior número 
de leitores e acompanhar as ten-
dências, os autores consideraram 
primordial que este livro estivesse 
disponível em inglês.
Ao longo dos anos, as vantagens 
conseguidas através do Big Data 
têm sido impressionantes e as 
áreas onde se aplica são cada vez 
mais vastas - smart cities, produ-
ção, retalho, finanças, desenvol-
vimento de software, ambiente e 
digital media. 
O conceito de Big Data Warehouse 
está a substituir o tradicional Data 
Warehouse. E com a atualização do 
modelo, os diferentes setores po-

dem beneficiar da recolha, armaze-

namento, processamento e análise, 

conseguindo fomentar fluxos de 

trabalho com foco nos dados e pro-

cessos de tomada de decisão, algo 

que o primeiro modelo não conse-

guia atingir. 

As organizações, que procuram 

iniciativas de Big Data para fazer 

face à crescente quantidade de 

dados que se geram diariamen-

te, enfrentam vários desafios, 

como a falta de consenso nas 

definições, modelos e arquitetu-

ras, assim como dificuldades re-

lacionadas com o planeamento 

e a implementação do ciclo de 

vida Big Data. Este livro procura 

dar resposta a estas adversidades 

e ajudar na implementação deste 

método de forma eficaz.

Presente em todos os momentos 
diários, desde as situações mais bá-
sicas do dia-a-dia às mais comple-
xas, as consequências das decisões 
e opções tomadas refletem-se tan-
to a nível pessoal como profissional. 
Dada a complexidade da sociedade 
atual, para se ser um bom negocia-
dor é essencial saber interpretar as 
características de negociação em 
contextos culturais distintos, as es-
pecificidades dos conflitos de cariz 
comercial/industrial, laboral e políti-
co-diplomático, e a importância da 
conciliação e da mediação.
O “Manual de Estratégia Nego-
cial”, da autoria do especialista 
em relações laborais António Da-
masceno Correia, explica em deta-
lhe as diferentes fases do processo 
negocial, desde a sua génese até 
à resolução de diferendos. Além 
disso, oferece uma orientação 

prática, acompanhada por exem-

plos reais e conselhos sobre como 

reagir, que inclui os erros a evitar à 

mesa das negociações, os aspetos 

a ter em conta em entrevistas de 

emprego e 24 táticas negociais. 

A obra dirige-se a quem lida dia-

riamente com aspetos negociais, 

como profissionais da área comer-

cial, jurídica, laboral e diplomática, 

sendo de grande utilidade tam-

bém para estudantes destas áreas.

Doutorado em Gestão pelo ISCTE-

-IUL, na vertente de Gestão de 

Recursos Humanos, António De-

masceno Correia é professor uni-

versitário de Negociação, Relações 

Laborais, Direito do Trabalho e 

Ética Empresarial. É ainda autor de 

14 livros e tem mais de 70 artigos 

publicados em múltiplas revistas.
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BIG DATA  – CONCEPTS, WAREHOUSING 
AND ANALYTICS
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CLIENTES INTERNACIONAIS?
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