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Para mais informações contacte o NOVO BANCO através do seu gestor ou consulte o site: novobanco.pt/empresas

Linha de Apoio
à Economia Covid-19
6.200 milhões de euros

Estamos abertos 
aos que acreditam
e não se conformam

O NOVO BANCO associa-se ao Estado e ao Sistema Nacional de Garantia Mútua para disponibilizar 
quatro novas linhas de crédito às micro, pequenas e médias empresas portuguesas afetadas pela 
Covid-19, no valor de 6,2 mil milhões de euros, para financiamento adicional à economia.

   • 600 milhões de euros para o setor da Restauração e similares
   • 200 milhões de euros para o setor do Turismo
   • 900 milhões de euros para Empreendimentos Turísticos
    • 4.500 milhões de euros para apoio à actividade económica

Se é o caso da sua empresa, fale connosco e saiba como podemos ajudá-lo 
a minimizar os efeitos provocados pela pandemia Covid-19, no seu negócio.
A economia somos todos nós.
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Em tempos de pande-
mia em que o trabalho 
remoto foi adotado 
pela grande maioria 
das empresas, sobre-
tudo nos serviços, a 
proteção dos sistemas 
informáticos e dos da-

dos das empresas e dos seus colaboradores, 
assume particular importância. Os aumentos 
do consumo de internet e das compras online 
em tempo de confinamento deixaram as em-
presas mais expostas ao risco de ciberataques 
e fizeram da cibersegurança uma prioridade.
É, pois, de cibersegurança que falamos nesta 
edição da Portugalglobal, onde apresentamos 
um conjunto de informação de várias entida-
des e empresas de setores diversos, indicando 
os cuidados a ter e a estratégia definida por 
cada um no domínio da cibersegurança.

Especialista em cibersegurança e fiabilida-
de na internet é a empresa norte-americana 
Cloudflare que, há quase um ano, decidiu 
investir em Portugal e abrir um escritório em 
Lisboa que integra todas as valências desta 
empresa de São Francisco que, de uma pe-
quena startup, se tornou numa das mais im-
portantes e reconhecidas empresas do mun-
do neste setor. Em entrevista, John Graham-
-Cumming, o CTO da Cloudflare em Portugal, 
aponta os motivos que levaram a empresa a 
apostar no nosso país e afirma que o objetivo 

é construir em Lisboa um dos maiores escritó-
rios da empresa.

Nos mercados, a escolha foi, este mês, a Ar-
gélia, um mercado onde cerca de 70 empre-
sas portuguesas têm atividade e que, no se-
guimento de uma mudança do regime político 
em 2019, está empenhada na diversificação 
da economia - ainda muito dependente da 
produção de hidrocarbonetos -, abrindo no-
vas perspetivas de negócio às empresas portu-
guesas em setores como a Agricultura, Saúde, 
Energias Renováveis, TIC e Ambiente. Boas no-
tícias, portanto, para as empresas portuguesas 
com competências reconhecidas nestas áreas 
a nível internacional, mas também na Argélia 
onde a sua atividade é muito valorizada.

Uma referência ainda para as empresas que des-
tacamos este mês: a Apertex, uma têxtil-lar com 
atividade exportadora em mais de 50 países; a 
Readiness IT, uma tecnológica portuguesa que, 
em apenas cinco anos, conseguiu uma expan-
são notável a nível internacional; e a CGI, um in-
vestimento estrangeiro de sucesso em Portugal, 
também da área de TI, e que, a partir do nosso 
país, exporta soluções e serviços para clientes da 
empresa em todo o mundo.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

A importância da cibersegurança para as empresas
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Com um mundo cada vez mais ligado, a tecnologia 
desempenha um papel fundamental na eficiência 
das operações, sendo a proteção de dados uma 
obrigatoriedade. Assim, a cibersegurança deve 

constituir uma prioridade para 
as empresas portuguesas.

O aumento do consumo de internet, o crescimento 
das compras online e por MBWay, a proliferação de 

notícias fictícias e o incremento de pesquisas por 
websites noticiosos originam um crescimento dos 

ciberataques. Além disso, também a atual pandemia 
COVID-19 tornou o trabalho remoto uma realidade 

urgente, sendo que o uso de ferramentas de 
teletrabalho expõe as empresas 
a problemas de cibersegurança.  

Nos últimos anos, tem-se verificado um 
crescimento de ataques informáticos 
que têm imobilizado todo o tipo de or-
ganizações, provocando graves danos 
operacionais, reputacionais e financeiros. 

Os ataques informáticos realizados 
maioritariamente a PME demonstram 
que as ameaças e os riscos associados 
ao uso da tecnologia não podem ser 
ignorados, sendo essencial que as em-
presas percebam que uma empresa que 
não se protege é mais desejável que 
uma grande empresa.

Neste contexto, verifica-se a impor-
tância da cibersegurança, uma respos-
ta estruturada que permite a proteção 

CIBERSEGURANÇA
Uma temática fundamental 

para as empresas portuguesas
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dos ativos de informação, por meio do 
tratamento de ameaças que colocam 
em risco as empresas. Assim, devem 
apostar numa política de segurança 
muito apertada.

Desta forma, é essencial o cumpri-
mento de algumas regras básicas de 
cibersegurança, como o fortaleci-
mento de passwords e acessos em 
duas vias, o uso de "transmissão" de 
televisão através de canais seguros, 
a verificação minuciosa de websites 
consultados para que sejam consi-
derados seguros e a verificação da 
idoneidade de e-mails. Obviamente, 
é também fundamental instalar me-
canismos de proteção adequados.

Incremento do 
consumo de internet 
aumenta os ataques 
cibernéticos

Os ciberataques estão a aumen-

tar, especialmente devido ao au-

mento do consumo de internet, 

ao aumento de pesquisas por sites 

noticiosos, à proliferação de fake 

news, à proliferação e grupos de 

WhatsApp e ao crescimento das 

compras online e por MBWay, 

Se receber um e-mail, uma corrente 

de mensagens do WhatsApp 

ou um alerta com informações 

sobre os últimos avanços médicos 

no coronavírus ou que lhe sejam 

solicitadas informações pessoais para 

verificar se está infetado, desconfie.

Desta forma, os especialistas reco-

mendam o cumprimento de algu-

mas regras básicas, como o forta-

lecimento de passwords e acessos 

em duas vias, o uso de "transmis-

são" de televisão através de canais 

seguros, a verificação minuciosa 

de sites consultados para que se-

jam considerados seguros e a veri-

ficação da idoneidade de e-mails. 

Obviamente, também é conve-

niente ter o antivírus mais recen-

te, completamente atualizado e 

preparado para detetar qualquer 

tentativa de ataque.

É ainda de salientar que o maior 

perigo está nas instituições de saú-

de, verificando-se a existência de 

casos de pessoas ligadas ao ciber-

crime que se apresentam junto dos 

hospitais como fonte oficial do Mi-

nistério da Saúde e que tentam ad-

quirir informações confidenciais. 

Temática de cibersegurança é considerada 
a posteriori pelas empresas 

Apesar do crescimento generalizado de ciberataques, apenas um terço das 
organizações afirma que a função de cibersegurança é envolvida nas fases 
de planeamento de uma nova iniciativa de negócio, de acordo com o estudo 
“EY Global Information Security Survey (GISS)”.

O GISS deste ano sondou 1.300 líderes de cibersegurança de organizações 
de todo o mundo, e revelou que quase 60 por cento das organizações 
enfrentaram um número crescente de ataques disruptivos nos últimos 
12 meses. Além do mais, no decorrer do último ano, os ativistas foram 
responsáveis por 21 por cento dos ataques de cibersegurança bem-sucedidos 
– perdendo apenas para os grupos de crime organizado (23 por cento) –, 
em comparação com o estudo do ano passado, onde apenas 12 por cento 
dos entrevistados considerou os ativistas como sendo os causadores mais 
prováveis de um ataque. 

Apesar do risco acrescido, apenas 36 por cento das iniciativas de negócio 
suportadas por tecnologias responderam incluir as equipas de segurança 
desde o início dos projetos.

De acordo com este estudo, enquanto as equipas de cibersegurança geralmente 
mantêm boas relações com funções adjacentes, tais como IT, auditoria, risco e 
jurídica, existe uma desconexão latente com outras áreas de negócio. Quase 

três quartos (74 por cento) dizem que a relação entre a cibersegurança e o 

marketing é, no melhor dos casos, neutra, se não duvidosa ou inexistente, 

enquanto 64 por cento dizem o mesmo das equipas de investigação e 

desenvolvimento e 59 por cento das linhas de negócios. Mais de metade (57 

por cento) dizem que o seu relacionamento com o departamento financeiro, 

do qual dependem para autorização de orçamento, também é tenso.

Em relação à cibersegurança em 

tempo de teletrabalho, e não só, as 

empresas devem analisar a que risco 

estão expostas, reconhecendo a im-

portância da formação, consciencia-

lização e capacitação dos seus cola-

boradores, para que se tornem cada 

vez mais seguras. 

Uma empresa só consegue estar pro-

tegida e preparada para responder 

às ameaças do mundo cibernético se 

apostar numa abordagem transver-

sal, envolvendo tecnologias, proces-

sos e pessoas. A cibersegurança deve 

ser assim percecionada como um in-

vestimento e não como um custo. 
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CENTRO NACIONAL 
DE CIBERSEGURANÇA

Cibersegurança 
Um investimento no futuro

O conceito de Cibersegurança, ao longo dos tempos, 
até motivado pela própria noção de transformação 

digital, tem sido alvo de diversas interpretações, 
mesmo no seio da academia. Se pode ser entendida 

como o conjunto de medidas e ações necessárias para 
prevenir, monitorizar, detetar, analisar e corrigir 

redes e sistemas de informação de prevenção face às 
ameaças a que as pessoas estão expostas, tentando 
manter um estado de segurança desejado e garantir 

a confidencialidade, integridade, disponibilidade 
e não repúdio da informação, pode, por outro 

lado, ser definida como o sentimento de segurança 
percecionado quando se usam tecnologias.

POR CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA

É precisamente com um foco neste 
contexto de interação em seguran-
ça, tanta quanto possível, de pessoas, 
processos e tecnologias, que o Centro 
Nacional de Cibersegurança (CNCS) 
desenvolve a sua missão, com o obje-
tivo de contribuir para uma utilização 

livre, confiável e segura do ciberespaço 
de interesse nacional.

Apesar de uma atuação como coor-
denador operacional e autoridade na-
cional em matéria de cibersegurança 
junto das entidades do Estado, opera-

dores de infraestruturas críticas nacio-
nais, operadores de serviços essenciais 
e prestadores de serviços digitais, o 
CNCS transporta também a sua ação 
para a sociedade em geral. Isto passa 
pelo desenvolvimento de atividades di-
rigidas aos cidadãos, seja em contexto 
doméstico ou contexto profissional, e 
às demais organizações, em especial às 
empresas, independentemente da sua 
dimensão e representatividade no teci-
do económico.

Estas atividades assentam numa forte 
intervenção no domínio da sensibili-
zação para comportamentos e atitu-
des (mais) seguras e responsáveis no 
uso da tecnologia e no ciberespaço, 
que passa pela disponibilização de 
ações de formação à distância (e-
-learning) gratuitas a todos os inte-
ressados, cidadãos e organizações, 
e pela concretização de ações pre-
senciais dirigidas a organizações, 
também gratuitas, ministradas dire-
tamente pelo CNCS ou pelos seus 
parceiros, com recurso a conteúdos 
validados pelo próprio CNCS. 

Além disso, contemplam também a 
produção de alertas, orientações e 
boas práticas para o uso da tecnolo-
gia por parte dos cidadão e organi-
zações, assim como recomendações 
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técnicas e produção de normativos e 
referenciais dirigidos exclusivamente 
às organizações – como são os casos 
do Quadro Nacional de Referência 
para a Cibersegurança (QNRCS), o 
Quadro de Avaliação de Capacida-
des de Cibersegurança ou o Roteiro 
para as Capacidades Mínimas em Ci-
bersegurança, com enfoque especial 
em PME. 

Por outro lado, através do CERT.PT, 
acreditado internacionalmente, o CNCS 
coordena a resposta a incidentes, 
envolvendo as entidades do Estado, 
operadores de serviços essenciais, 
operadores de Infraestruturas Críticas 
nacionais e prestadores de serviços 
digitais, mas também colabora com 
outras entidades, nacionais e inter-
nacionais, na análise e tratamento de 
situações e incidentes que afetem o 
ciberespaço de interesse nacional. 

Uma ação que é reforçada pela parti-
cipação não só na Rede Nacional de 
CSIRTs, mas também na FIRST – Fo-
rum of Incident Response and Security 
Teams, que conta com a participação 
de mais de 500 organizações a nível 
mundial, para além da sua ligação 
com outras autoridades nacionais 
com competências no ciberespaço de 
interesse nacional.

A importância 
da cibersegurança
Tendo em conta que o avanço das 
sociedades tem sido conduzido, des-
de sempre, pelo desenvolvimento da 
tecnologia – e, neste campo, desta-
cam-se os meios de comunicação, a 
produção de energia e as formas de 
produção industrial – a ciberseguran-
ça assume uma especial importância. 
As tecnologias, na base destes avan-
ços, não só têm contribuído para 
grandes e significativas transforma-
ções sociais económicas, mas tam-
bém têm permitido uma redistribui-
ção de poderes entre os diversos ato-
res. Por outro lado, a nossa sociedade 
está cada vez mais dependente do ci-

berespaço para o funcionamento de 
serviços vitais.

Neste sentido, é fundamental asse-
gurar uma equidade na distribuição 
desses poderes, isto é, assegurar que 
o ciberespaço funcione como espa-
ço de liberdade, segurança e justiça, 
para proteção dos diferentes setores 
de atividade e da sociedade em ge-
ral. Para este efeito, é determinante 
a adoção de uma cultura de ciber-
segurança enquadrada nos esforços 
de reforço da literacia digital dos 
nossos cidadãos e de uma cultura de 
análise de risco inserida nos diversos 
instrumentos de transição digital da 
nossa economia.

Só assim conseguiremos reunir as con-
dições necessárias para o desenvolvi-
mento económico e preservar o bem-
-estar da sociedade.

Conselhos às empresas
Sendo as empresas um importante elo 
no desenvolvimento económico e so-
cial, a crescente dependência da tec-
nologia e do ciberespaço para o seu 
funcionamento torna-as, também, 
mais expostas a ameaças e agentes 
maliciosos, tanto externos como in-
ternos. O CNCS advoga que a pro-
teção das empresas deve seguir uma 
abordagem holística, presente no pla-
no estratégico da organização e que 
compreenda as pessoas, os processos 
e a tecnologia.

A inexistência de uma cultura de ci-
bersegurança na organização é mui-
tas vezes a maior fragilidade, criando 
o ponto de entrada para agentes de 
ameaça. Neste sentido, as empresas 
devem adotar políticas vocacionadas 
na sensibilização e formação contí-
nua dos seus recursos humanos, no 
que diz respeito à utilização segura 
de equipamentos e infraestruturas, 
e aos comportamentos e atitudes no 
contexto digital, em especial quan-
do confrontados com situações que 
possam representar uma ameaça ou 

um risco para a organização. Tam-
bém devem criar as bases necessárias 
para incluir instrumentos de avalia-
ção de risco de cibersegurança nos 
seus processos de transição digital e, 
finalmente, devem adotar as melho-
res práticas nacionais e internacionais 
nesta matéria. 

Para responder a estes desafios, o 
CNCS tem vindo a publicar um con-
junto de referenciais para orientar 
as nossas organizações na sua ação. 
Neste contexto, destacamos o Qua-
dro Nacional de Referência para a 
Cibersegurança, que permite às orga-
nizações reduzir o risco associado às 
ameaças no ciberespaço, disponibili-
zando as bases para o cumprimento 
de requisitos mínimos de segurança 
das redes e sistemas de informação. E 
ainda o Quadro de Avaliação de Capa-
cidades de Cibersegurança, que apre-
senta para cada uma das medidas de 
cibersegurança inscritas no QNRCS, a 
definição de três níveis de maturidade 
(Inicial, Intermédio e Avançado), para 
que as organizações consigam cum-
prir os cinco objetivos de Cibersegu-
rança: (1) identificar, (2) proteger, (3) 
detetar, (4) responder e (5) recuperar.

Em matéria de oferta formativa, fo-
cada nos comportamentos e atitudes 
de recursos humanos, paralelamente 
àquela disponível no mercado, o CNCS 
também disponibiliza às empresas o 
Programa de Sensibilização e Treino 
com recursos formativos dirigidos aos 
seus colaboradores e ainda o MOOC 
online “Cidadão Ciberseguro".

Acima de tudo, o primeiro passo que 
as empresas devem dar no sentido 
de estarem melhor protegidas no ci-
berespaço, é considerarem a Ciber-
segurança, não como um custo, mas 
sim como um investimento no seu 
futuro e, por outro lado, não parti-
rem do princípio de que “só aconte-
ce aos outros”. 

www.cncs.gov.pt

http://www.cncs.gov.pt
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O que é que caracteriza o trabalho 

remoto? Certamente não o trabalho 

em si, pois esse permanece o mesmo. 

O que muda é a forma como se rea-

lizam as atividades que antes eram 

presenciais, como as reuniões, semi-

nários e partilha de informação. Essas 

atividades passaram a ser mediadas 

por ferramentas informáticas basea-

das na Internet, como os sistemas de 

videoconferência (Zoom, Skype, Tea-

ms, WebEx, Hangouts, GoToMeeting, 

etc.), as plataformas de comunicação 

por texto (correio eletrónico, Slack, 

etc.) e as ferramentas de produtivi-

dade e armazenamento de dados ba-

seados na nuvem (Office 365, Drive, 

Docs, Dropbox, etc.).

O uso deste tipo de ferramentas ex-

põe as empresas a problemas de ci-

bersegurança. Em concreto, expõe a 

ameaças presentes na internet dois 

ativos importantes: informação e sis-

temas. A exposição da informação é 

bastante óbvia e muitas empresas já 

se apercebem disso. Já o aspeto da 

exposição dos sistemas pode ser me-

AS EMPRESAS E A CIBERSEGURANÇA 
EM TEMPOS DE TRABALHO REMOTO

O trabalho remoto não é uma novidade, mas a atual pandemia tornou-o um 
assunto premente para inúmeras empresas portuguesas.

nos claro, mas de facto hoje em dia 

as empresas têm uma dependência 

crítica dos seus sistemas informáticos. 

Por exemplo, em tempos de trabalho 

remoto não podem funcionar sem os 

computadores dos colaboradores que 

estão em casa.

Algo é ciberseguro se satisfaz um 

conjunto de propriedades de segu-

rança. As três principais são as pro-

priedades CIA:

•  Confidencialidade: ausência de 

acesso a informação/dados por par-

te de terceiros não autorizados, por 

exemplo o acesso a dados na nuvem 

ou enviados por correio eletrónico;

•  Integridade: ausência de modificação 
de informação/sistemas por parte de 
terceiros não autorizados, por exem-
plo a interferência com reuniões por 
videoconferência (“Zoom bombing”);

•  Disponibilidade (que em inglês co-
meça por A): prontidão para forne-
cer um serviço ou informação, por 
exemplo o acesso a ficheiros, apesar 
da ação de ransomware que os cifra 
e exige um resgate.

Existem outras propriedades como a 
Autenticidade (ausência de modifica-
ção da autoria ou origem) e a Não-re-
pudiação (ausência de negação de au-
toria). Um caso particularmente grave 

24

DEPARTMENT 
OF COMPUTER SCIENCE 
AND ENGINEERING

 > POR MIGUEL PUPO CORREIA, 
PROFESSOR ASSOCIADO DO 
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
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de violação da primeira é a CEO fraud, 

na qual um hacker finge por correio 

eletrónico ser um executivo de topo 

levando à execução de uma operação 

indesejável, como a transferência de 

uma quantia elevada.

Nenhuma empresa pode atingir 100 

por cento de cibersegurança porque 

esse objetivo simplesmente não é 

atingível. O que pode é gerir o risco 

a que está exposta de modo a que 

este tenha um nível adequado. O ris-

co depende de três fatores: o nível de 

ameaça, o impacto de uma quebra 

de segurança e o nível de vulnerabi-

lidade. Em geral as empresas só con-

seguem atuar no terceiro, ou seja, só 

conseguem reduzir o seu nível de vul-

nerabilidade através do uso de políti-

cas e mecanismos de segurança.

O que é que uma empresa pode fa-

zer em termos de cibersegurança em 

tempos de trabalho remoto? O pri-

meiro passo é analisar a que risco está 

exposta. Por exemplo, o impacto de 

uma quebra de segurança depende 

de os seus colaboradores trabalharem 

com segredos comerciais ou enviarem 

mensagens com instruções críticas. 

O segundo passo é reduzir o nível de 

vulnerabilidade, o que pode ser feito 

através de três meios: formação dos 

colaboradores, criação de políticas de 

segurança e instalação de mecanis-

mos de proteção adequados. 

Como consegui-lo? Uma resposta lon-

ga não cabe no espaço deste artigo, 

mas fica uma sugestão sucinta: apli-

car o Quadro Nacional de Referência 

para a Cibersegurança definido pelo 

Centro Nacional de Cibersegurança 

(CNCS) precisamente para permitir às 

organizações reduzirem o risco a que 

estão expostas. 

miguel.p.correia@tecnico.ulisboa.pt

mailto:miguel.p.correia%40tecnico.ulisboa.pt?subject=
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por meio do tratamento de ameaças 
que colocam em risco as empresas.

Mais importante do que detalhar cada 
uma das potenciais ameaças, é a de-
finição de uma estratégia prática e 
simples que possa ser implementada 
pelas empresas. Em 2019, o Centro 
Nacional de Cibersegurança publicou 
o Quadro Nacional de Referência para 
a Cibersegurança, disponibilizando 
as bases para que qualquer entidade 
possa cumprir os requisitos mínimos 
de segurança das redes e dos sistemas 
de informação. 

Alicerçadas na avaliação e no tratamen-
to do risco, as empresas devem imple-
mentar uma metodologia com cinco 

Vivemos num admirável mundo novo 
em que, através da utilização inten-
siva da tecnologia, é possível inovar, 
otimizar processos, diminuir custos e 
aceder a informação vital para o nos-
so negócio, permitindo a tomada de 
decisões em tempo real.

Paralelamente, nos últimos anos 
temos assistido a um conjunto de 
ataques informáticos que têm para-
lisado todo o tipo de organizações, 
provocando graves danos opera-
cionais, reputacionais e financeiros. 
Termos como Malware, Phishing e 
Ransomware, até agora conhecidos 
apenas pelos profissionais de TI, es-
tão cada vez mais presentes no dia-
-a-dia das empresas. Os ataques in-
formáticos a PME demonstram que 
as ameaças e os riscos associados ao 
uso da tecnologia vieram para ficar 
e não podem ser ignorados. É essen-
cial que as empresas percebam que, 
mais apetecível do que uma grande 
empresa, é uma empresa que não 
se protege. É neste contexto que a 
cibersegurança entra em ação. Não 
sendo um remédio milagroso, é uma 
resposta estruturada que permite a 
proteção dos ativos de informação, 

etapas: identificar, proteger, detetar, 
responder e recuperar. Na primeira eta-
pa, o objetivo é identificar e avaliar o 
risco associado aos ativos informáticos, 
desde dispositivos físicos a redes e sis-
temas de informação. Na segunda eta-
pa, devem ser implementadas medidas 
de controlo que permitam proteger 
os ativos de acordo com a avaliação 
prévia do risco. Na etapa da deteção 
é necessário implementar procedimen-
tos de monitorização e mecanismos de 
deteção. Na penúltima etapa, os inci-
dentes devem ser contidos, mitigados 
e analisados, para que na última etapa 
as empresas possam seguir um plano 
de recuperação durante, ou após, um 
ataque informático.

Para além deste roteiro, as empresas 
devem também ter em consideração 
o seu capital humano, uma vez que 
95 por cento dos incidentes de ciber-
segurança são provocados pela ação 
direta do homem. A formação, cons-
ciencialização e capacitação dos seus 
colaboradores é fundamental para 
que as organizações se tornem cada 

vez mais seguras. 

www.sgs.pt

SGS PORTUGAL
A importância da cibersegurança

Uma nova realidade está a mudar as nossas vidas 
e, atualmente, estamos permanentemente ligados, 

em contacto e a comunicar. A maioria das pessoas já 
não imagina a sua vida sem telemóvel, sem acesso à 
internet e às redes sociais, bem como às ferramentas 
de trabalho colaborativas online. De tal forma, que 
o acesso e a partilha de informação é feita de forma 
natural, esquecendo muitas vezes os riscos que estas 

representam para todos os utilizadores. À medida que 
o uso das tecnologias de informação e comunicação 

invade e domina a nossa vida, os riscos a que estamos 
expostos aumentam de forma exponencial.

 > POR SÉRGIO FERREIRA, DATA 
INTEGRITY COORDINATOR DA 
SGS PORTUGAL

http://www.sgs.pt
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Perante o Estado de Emergência e 

a necessidade de confinamento do-

miciliário, entretanto levantados, 

muitos advogados recorreram ao 

teletrabalho, tendo assim acesso 

remoto às bases de dados com in-

formação confidencial. Perante tais 

circunstâncias, é muito importante 

ter um cuidado acrescido com a 

informação sensível e, consecutiva-

mente, solicitar a assinatura pelos 

colaboradores em regime de tele-

trabalho de declarações adicionais 

de confidencialidade.

É de notar que os sistemas operati-

vos e bases de dados dos escritórios 

de advogados são um alvo apetecí-

vel para os hackers, devido à infor-

mação sensível e confidencial que se 

CAIADO GUERREIRO
Cibersegurança nos escritórios de advogados 

durante o trabalho remoto
Vivemos numa altura não só governada, mas também condicionada pela 

cibernética, encontrando-se o mundo a progredir e a desenvolver-se graças aos 
computadores. Os escritórios de advogados não são exceção: atendendo ao 

elevado número de ciberataques que têm vindo a surgir com a propagação do 
COVID-19, torna-se particularmente relevante para as sociedades de advogados 

protegerem os seus sistemas informáticos.

 > POR JOÃO CAIADO 
GUERREIRO, SÓCIO, E 
ZUZANNA SADLOWSKA, 
ADVOGADA ESTAGIÁRIA

pode aí encontrar depositada. Desta 

forma, torna-se necessário confi-

gurar o acesso remoto à rede e aos 

documentos do escritório, de modo a 

restringir esse acesso à autenticação 

especial, por via de VPN, particular-

mente configurado e disponibilizado 

para esse efeito; arquivar documen-

tos utilizando softwares avançados e 

específicos, bem como possuir servi-

dores próprios de forma a salvaguar-

dar documentos em formato backup 

para o caso de possível falha ou ata-

que cibernético ao servidor informá-

tico central. Estas são só algumas das 

medidas de cibersegurança que po-

dem e devem ser tomadas. 

Adicionalmente, deve haver uma es-

pecial prudência relativamente aos 
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e-mails de phishing: particularmente 

na situação pandémica vivida, muitos 

agentes maliciosos enviam por correio 

eletrónico ofertas de alegada prote-

ção face ao COVID-19, acabando o 

destinatário por descarregar involun-

tariamente um malware para o seu 

dispositivo ou para o da empresa. 

A Caiado Guerreiro, em particular, 

cumpriu com várias medidas referen-

tes a segurança dos sistemas informá-

ticos. No último ano, não só financiou 

a aquisição de novos computadores 

portáteis com upgrades nos sistemas 

operativos, sendo estes mais sofistica-

dos e permitindo uma melhor gestão 

documental para toda a informação, 

como ainda procedeu à integração de 

softwares que permitissem o acesso 

remoto e devidamente credenciado 

e seguro a todos os documentos da 

rede. Além disso, apostou também na 

utilização de novos programas para 

facilitar o contacto entre os colabora-

dores, sendo que o contínuo funcio-

namento dos servidores é assegurado 

por empresas especializadas.

No que diz respeito a questões mais 

práticas de organização, a criação 

de equipas de trabalho e o estabele-

cimento obrigatório de reuniões por 

videoconferências, tanto entre equi-

pas, como entre os coordenadores 

das equipas, de forma frequente, foi 

de maior relevância, tendo estado a 

contribuir para manter a comunicação 

e a produtividade entre todos.

Adotando este tipo de medidas, po-

derá proteger-se eficazmente as ba-

ses de dados dos advogados, sendo 

“cibersegurança” uma palavra-cha-

ve para o trabalho remoto em altura 

do COVID-19. 

www.caiadoguerreiro.com

CRÉDITO 
AGRÍCOLA
A abordagem 

do Grupo 
Crédito 

Agrícola à 
cibersegurança

O Grupo Crédito 
Agrícola adopta para 
a cibersegurança uma 
perspectiva de risco, 

equilibrando os aspectos 
de confidencialidade, 

integridade e 
disponibilidade, com 

os de risco operacional, 
financeiro, de mercado, 
de imagem e reputação.

POR CRÉDITO AGRÍCOLA*

Neste equilíbrio, esta área articula-

-se com a segurança de pessoas 

e instalações e com o controlo de 

acessos físicos, e inclui os aspectos 

lógicos de segurança de infra-estru-

turas, redes, sistemas e aplicações. 

As necessidades deste tipo são ain-

da tidas em conta na definição de 

processos, na identificação de ris-

cos e caracterização e na operacio-

nalização de controlos. 

Segue-se o conceito de segurança 

by design: os colaboradores com va-

lências de risco e cibersegurança co-

laboram activamente na análise de 

requisitos, desenho, especificação e 

construção de soluções, testes, pas-

sagem a produção e, por fim, acei-

tação das soluções pelos utilizadores.

O Grupo privilegia soluções de auten-
ticação forte multifactor, sobretudo 
no caso de soluções acessíveis fora 
das instalações. Estes mecanismos 
foram recentemente reforçados, com 
a generalização de soluções de tele-
trabalho, utilizadas para proteger a 
saúde dos colaboradores e assegurar 
a continuidade da resposta às necessi-
dades dos clientes do Grupo. 

A cibersegurança articula-se e colabo-
ra com as entidades nacionais, como 
o Centro Nacional de Cibersegurança, 
a rede nacional de CSIRT, a Procura-
doria Geral da República, a Polícia 

Judiciária, o Banco de Portugal e os 
parceiros tecnológicos do Grupo.

A privacidade dos dados de clien-
tes individuais é respeitada, tendo 
em conta a legislação internacional 
e nacional em vigor, bem como as 
outras responsabilidades do Grupo, 
como a protecção da instituição e 
dos seus clientes contra acções le-
gais, o controlo e prevenção do 
branqueamento de capitais e o fi-
nanciamento do terrorismo.

Como a segurança funciona em ca-
deia, o Grupo aposta também na 
formação dos seus colaboradores, 
em modo presencial e em modo de 
e-learning, com acções na área de ci-

http://www.caiadoguerreiro.com
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LUSIAVES
Grupo de sucesso do setor 

avícola aposta na cibersegurança 

Com 34 anos de história, o Grupo Lusiaves é líder do 
setor avícola e está presente em toda a cadeia de 

valor do negócio. O forte crescimento do grupo, nos 
últimos anos, assentou numa estratégia de aquisição 
de diversas empresas. Como consequência, herdamos 

um parque bastante diversificado de softwares, 
tecnologias e processos.

Com esta realidade decidimos que a 

solução mais interessante para a em-

presa não passa por fugir à digitaliza-

ção, que é fundamental para a Lusia-

ves continuar a ser líder em Portugal e 

competitiva em termos globais. Passa, 

sim, por adaptarmos a nossa estratégia 

de inovação e segurança ao paradig-

ma atual, e transformarmo-nos numa 

“Digital Enterprise”, sabendo, porém, 

que a Lusiaves foi uma precursora, no 

seu setor, da indústria 4.0.

Um dos grandes riscos inerentes à “Di-

gital Enterprise” é a cibersegurança: 

vejam-se o caso do Brasil, por exem-

plo, que só em 2019 recebeu cerca 

de 85 mil milhões de tentativas de 

ataques, ou o caso do Facebook que 

 > POR PAULO GASPAR, 
CIO DO GRUPO LUSIAVES

bersegurança em geral, segurança de 
postos de trabalho e outros equipa-
mentos, privacidade e continuidade.

São também preparados conteúdos 
informativos nesta área, destinados a 
colaboradores e a clientes do Grupo. 
O foco das acções de divulgação é a 
segurança de credenciais de acesso, 
a prevenção de phishing, a protecção 
contra malware e a má utilização de 
soluções de terceiros.

A cibersegurança é um processo em 
melhoria contínua, com avaliações in-
ternas e externas por entidades inde-

pendentes, que permitem comparar a 
evolução dos índices ao longo do tem-
po, e com os de outras entidades de 
referência do mesmo mercado.

De referir ainda a importância dos me-
canismos de auditoria que ajudam a 
estruturar o processo de detecção de 
deficiências e acções de melhoria, e a 
caracterização das respectivas acções 
de resolução, acompanhadas em con-
trolo interno com a gestão de risco de 
SITI e a conformidade com as políticas 

e normas em vigor. 

www.creditoagricola.pt

* O Crédito Agrícola escreve de acordo com 
a antiga grafia. 

http://www.creditoagricola.pt
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devido a uma fragilidade no código viu 

30 milhões de contas dos seus utili-

zadores pirateadas. 

Cientes dos riscos do atual paradig-

ma, nos últimos anos, temos vindo a 

realizar vários investimentos no Gru-

po que determinam uma política de 

inovação muito forte e uma política 

de segurança muito apertada, que 

assenta essencialmente em quatro ní-

veis: Infraestrutura, Software, Forma-

ção de Pessoas e Previsão de Risco.   

Ao nível da infraestrutura, decidi-

mos fazer a passagem do nosso data 

center para a Cloud, com a gestão 

da Amazon Web Services, onde be-

neficiamos das políticas e medidas 

de segurança mais evoluídas. Temos 

a nossa firewall centralizada e esta-

mos também a efetuar um upgrade 

da nossa MPLS (Multiprotocol Label 

Switching) para uma de nova ge-

ração com equipamentos SD-WAN 

Ready, ou seja, a nossa força de tra-

balho está cada vez mais móvel e as 

arquiteturas tradicionais não conse-

guem acompanhar as nossas neces-

sidades, devido à falta de largura 

de banda, à segurança limitada e à 

grande complexidade. Por esse mo-

tivo, estamos a fazer esta migração 

para uma MPLS de alto desempenho, 

que nos permite garantir uma rede 

mais segura nas ligações entre as 

mais de 31 empresas do Grupo Lu-

siaves e as suas diversas localizações.  

O segundo nível corresponde ao soft-

uma forte probabilidade de aponta-

rem as passwords em lugares não se-

guros ou de criarem passwords fracas 

e fáceis de serem descobertas, o que 

pode comprometer a segurança de 

toda a organização.

E, claro, um terceiro nível que se foca 

na importância de formar os colabo-

radores e utilizadores com o conheci-

mento devido, seja na utilização dos 

sistemas, seja na exposição ao risco.

Por fim, um quarto nível que corres-

ponde à nossa estratégia de previsão 

de risco. Trabalhamos sempre numa 

ótica de antecipação do tipo de ata-

ques e de exposição ao risco, reali-

zando testes de phishing e o desen-

volvimento de medidas que permitem 

acautelar o impacto que estes ataques 

possam vir a ter nos sistemas. 

www.grupolusiaves.pt

ware, onde garantimos, por exemplo, 

a integração de todas as plataformas 

usando a tecnologia SSO – Single 

Sign On, ou seja, possibilitamos que 

o utilizador entre em diferentes sis-

temas apenas com um registo e uma 

password. Esta tecnologia, apesar de 

facilitar o dia-a-dia do utilizador, ga-

rante que este não “transporta” uma 

grande quantidade de passwords, 

podendo comprometer a segurança 

dos próprios sistemas que nós ten-

tamos proteger. Sabemos que existe 

SONAE
Segurança 
cibernética 

reforçada com 
investimento 
na tecnologia 
e nas pessoas

 > POR PEDRO CUPERTINO DE 
MIRANDA, OMBUDSMAN AND 
HEAD OF RISK MANAGEMENT, 
CYBERSECURITY AND DATA 
PROTECTION DA SONAE

http://www.grupolusiaves.pt
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Num mundo cada 
vez mais ligado, 

onde a tecnologia 
desempenha um papel 

crucial na eficiência 
das operações e onde 
a proteção de dados é 

uma obrigatoriedade, a 
cibersegurança constitui 
uma prioridade para as 
empresas. Na Sonae, há 
muito que a tecnologia 

é pedra basilar na 
alavancagem de 

negócios e na prestação 
do melhor serviço aos 

clientes, mas também há 
muito que existe uma 

forte preocupação com 
a segurança, o que levou 
inclusive à aquisição pelo 

grupo de empresas de 
cibersegurança, sendo 
a Sonae IM hoje uma 
referência europeia 

nesta área.

Neste ambiente, a Sonae tem vindo 

a investir na segurança presente nos 

seus sistemas de informação, que 

se caracterizam por serem abran-

gentes, heterogéneos e distribuídos. 

Entre as várias ações desenvolvidas 

de mitigação do risco destacamos a 

implementação de sistemas de alta-

-disponibilidade, a redundância da 

infraestrutura de rede, o controlo 

de qualidade dos fluxos entre aplica-

ções, a gestão de acessos e perfis, o 

reforço dos mecanismos de proteção 

do perímetro da rede, a realização de 

testes de intrusão aos websites na 

Internet ou a proteção dos disposi-

tivos móveis e computadores. Com 

estas medidas a Sonae assegura a 

confidencialidade, disponibilidade e 

integridade dos dados de negócio, 

ao mesmo tempo que promove uma 

cultura de proteção e consciencializa-

ção para a segurança cibernética.

As pessoas são fundamentais para 

o sucesso das políticas de ciberse-

gurança, pelo que a Sonae realiza 

diversas iniciativas junto dos seus 

colaboradores e parceiros. Por exem-

plo, no último ano foram realizadas 

várias ações de sensibilização para a 

Proteção de Dados Pessoais. A Sonae 

também monitorou constantemente 

a adequação às normas constantes 

do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados, implementando e promo-

vendo as melhores práticas.

Em relação à minimização do risco 

de cibersegurança, foram desenvolvi-

das várias ações na Sonae, das quais 

se destacam a subscrição do serviço 

de rating de Bitsight (este serviço 

quantifica de forma contínua qual o 

nível de risco de cibersegurança de 

uma determinada empresa), a imple-

mentação de um protocolo com o 
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A estratégia de cibersegurança, para 

além de contemplar todas as cama-

das tecnológicas, tem de garantir a 

resiliência dos processos de negócio 

perante disrupções ou tentativas de 

fraude, e ser capaz de adequar a pos-

tura online dos colaboradores. Esta 

tríade – tecnologia, processos e pes-

soas – define o âmbito de aplicação 

das medidas de segurança, as quais 

devem ser configuradas de acordo 

com um referencial de objetivos, e 

TAP
Companhia aérea defende 
a importância de estratégia 

de cibersegurança 
Apesar de a cibersegurança não ser um tema 

recente no contexto das TI, tem vindo a ganhar 
notoriedade progressivamente. Tal decorre da 

crescente digitalização dos negócios, que acentua a 
sua dependência das redes e sistemas de informação, 
e os expõe a maiores riscos dessa natureza. Por outro 

lado, a migração para uma economia assente em 
plataformas digitais, e numa internet global, criaram 
fatores de motivação económicos para o cibercrime, 

e oportunidades para agentes maliciosos de qualquer 
parte do mundo.

POR ANTÓNIO CARRILHO, INFORMATION SECURITY 
MANAGER DA TAP

Centro Nacional de Cibersegurança 

para a área do Cyber Intelligence, a 

realização de uma ação de sensibili-

zação com o Serviço de Informação 

de Segurança, a realização de sessões 

de formação, com especial foco nas 

campanhas de phishing, a adoção do 

framework NIST CSF, que é uma refe-

rência internacional de boas práticas 

para a cibersegurança e a implemen-

tação de um procedimento para ges-

tão de incidentes. 

Mas não basta pensar em implemen-

tar soluções, é necessário avaliar e 

analisar permanentemente as prote-

ções existentes. Por isso, a Sonae reali-

za auditorias aos sistemas de informa-

ção que suportam os seus processos 

críticos, com o objetivo de identificar 

e corrigir potenciais vulnerabilidades 

que possam ter um impacto negativo 

no negócio e na segurança da infor-

mação. Também são realizadas audi-

torias aos processos de gestão e go-

vernação dos sistemas de informação.

Só com uma abordagem transversal, 

envolvendo tecnologias, processos e 

pessoas, é possível ter uma empresa 

protegida e preparada para responder 

às ameaças do mundo cibernético.  

www.sonae.pt

ponderadas com um processo de 

gestão de risco.

Os programas de segurança da infor-

mação na TAP são alinhados com a es-

tratégia e objetivos gerais, mas foca-

dos nos riscos de cada área da empre-

sa, para que haja uma evolução coor-

denada da maturidade. Por exemplo, 

conceitos como Security by Default e 

Security by Design são implementa-

dos de forma diferente, consoante se 

http://www.sonae.pt
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apliquem a um processo de desenvol-

vimento de software, ou de configu-

ração de sistemas. O uso crescente de 

Clouds, a existência de Shadow IT, a 

competição por recursos, bem como 

expectativas de time-to-market cur-

tos, potenciam riscos tradicionais, mas 

também acrescentam novos.

Ganha relevância a necessidade de 

conhecer as metodologias de ataque 

mais comuns, e reconhecer as vulne-

rabilidades próprias, de onde resulte 

informação que permita reduzir a su-

perfície de ataque e elevar as medidas 

de segurança. Uma parte dessas me-

didas acabam por ser boas práticas, 

amplamente divulgadas, como a seg-

mentação de redes, o hardening das 

plataformas, a análise de código e a 

pesquisa de vulnerabilidades.

A recolha e análise de eventos de se-

gurança é outra atividade fundamen-

tal, porque fornece informação para 

várias etapas do processo de gestão 

de incidentes: a deteção, a reação, 

a resolução e as medidas de melho-

ria. O principal desafio nesta matéria, 

perante a profusão de dados, é ob-

ter informação relevante e assertiva. 

O uso de plataformas automatizadas 

é por isso incontornável.

Por fim tem-se presente que o risco 

introduzido pelo fator humano não 

pode ser mitigado apenas com con-

trolos tecnológicos. Esses são neces-

sários, nomeadamente ao nível da 

gestão de identidades e controlo de 

acessos, e sempre que possível de-

vem aplicar-se controlos mais estritos, 

como por exemplo Múltiplos Fatores 

de Autenticação. Porém, é necessário 

também informar os colaboradores 

sobre os riscos e induzir comporta-

mentos seguros. As mensagens de-

vem ser adaptadas ao seu nível de 

conhecimento e função na empresa, 

e todas as oportunidades e recursos, 

de comunicação corporativa ou de 

formação, são aproveitados. 

www.tapairportugal.com/pt

http://www.tapairportugal.com/pt
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A Cloudflare, empresa norte-americana líder em cibersegurança, desempenho 
e fiabilidade na internet, decidiu apostar em Portugal, inaugurando um escritório 

em Lisboa, no âmbito da sua expansão no mercado europeu. Neste escritório 
estão representadas várias áreas de atuação da empresa – Engenharia, Segurança, 

Produto, Estratégia de Produto, Pesquisa Tecnológica e Suporte ao Cliente – 
e o número de colaboradores deverá ascender a 80 até final deste ano.

A Portugalglobal falou com John Graham-Cumming, o CTO desta empresa que 
gere atualmente uma das maiores redes de internet no mundo, que apontou os 

motivos que levaram a Cloudflare a investir em Portugal.
Com sede em São Francisco, a Cloudflare conta com vários escritórios nos Estados 

Unidos (Texas, Illinois, Nova Iorque, Califórnia e Washington), e em Londres, 
Munique, Pequim, Singapura e Sydney, além de Lisboa.

JOHN GRAHAM-CUMMING

“É nosso objetivo constuir em 
Lisboa um dos maiores escritórios 
da Cloudfare”

CTO da Cloudflare
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Fundada em São Francisco, nos EUA, como 

uma startup, a Cloudflare é atualmente 

uma das mais importantes e reconhecidas 

empresas de cibersegurança do mundo, 

detendo uma quota de cerca de 10 por 

cento. Pode contar-nos como tudo aconte-

ceu e como é que a empresa cresceu?

A nossa missão inicial era ajudar a construir 

uma internet melhor. Ou seja, inicialmente, 

queríamos ajudar a proteger os websites dos 

hackers, acabando com os ataques DDoS (Dis-

tributed Denial of Service) e tornando os sites 

mais rápidos. Como crescemos muito rapi-

damente, instalámos data centres em todo o 

mundo e agora temos tecnologia (hardware) 

em mais de 200 cidades, incluindo Lisboa.

Atualmente, protegemos mais de 26 milhões 

de propriedades de internet e, recentemente, 

alargámos os nossos serviços à proteção de 

aplicações internas usadas nas empresas. Ain-

da mais recentemente lançámos o 1.1.1.1., um 

produto destinado às famílias que oferece se-

gurança aos utilizadores de internet em casa.

A Cloudflare abriu um novo escritório em 

Lisboa há uns meses atrás, em 2019, alar-

gando a sua presença na Europa. Em que 

consiste esse investimento, quantos cola-

boradores tem o novo escritório e quais as 

principais metas a atingir?

Em Portugal começámos com cerca de 14 pes-

soas que trouxemos dos Estados Unidos, de 

Singapura e do Reino Unido. Esta equipa inicial 

veio de variados departamentos da empresa 

(suporte, segurança, estratégia de produtos, 

engenharia e TI). Eu sou o CTO (Chief Tech-

nology Officer) da Cloudflare responsável pelo 

desenvolvimento global, pela área de investi-

gação e pelas operações, e mudei-me para Lis-

boa para ajudar a construir este escritório. Ou-

tro dos nossos dirigentes-chave, o responsável 

do Suporte da EMEA (Europa, Médio Oriente e 

África), também se instalou em Lisboa.

É nosso objetivo fazer deste o segundo maior 

escritório da Cloudflare na Europa, a seguir a 

Londres, e temos todos os departamentos aqui 

representados. Já começámos a contratar lo-

calmente e agora temos colaboradores para as 

áreas financeira, recursos humanos, operações 

de rede e data science. Esperamos atingir as 80 

pessoas até final de 2020.

Porquê Portugal? Além da disponibilidade 

de recursos humanos qualificados, que ou-

tros fatores pesaram na vossa decisão de 

investir no nosso país?

Escrevi sobre isso num “post” para o blog da 

empresa. A Cloudflare estudou cuidadosamen-

te 45 cidades em 29 países na Europa. Anali-

sámos tudo, desde o custo de vida, ao talento 

disponível, ao fuso horário, às ligações aéreas, 

à estabilidade política, à política de vistos…

Portugal ficou em primeiro lugar por um con-

junto de fatores. Por exemplo, o fuso horário 

igual ao de Londres é uma grande vantagem. 

Se adicionássemos mais uma hora (digamos, 

indo para a Espanha), isso significaria que 

a sobreposição de horas de trabalho com a 

nossa sede em São Francisco seria maior face 

a Portugal. 

Além disso, Portugal tem um excelente ní-

vel de vida a custos muito competitivos. E 

isso traduz-se no facto de as pessoas quere-

rem mesmo vir para cá, o que facilitou a sua 

reinstalação e o recrutamento de pessoal na 

Europa. Há também a diáspora portuguesa, 

pessoas que querem voltar para casa. Acres-

centando as políticas de abertura à emigração 

e aquele que deve ser um dos povos mais aco-

lhedores do mundo, foi fácil imaginar-nos a 

abrir um escritório em Lisboa.

Por outro lado, a TAP tem boas ligações aé-

reas para o mundo (voei na TAP para Nova Ior-

que, em setembro, para a OPA da Cloudflare) 

e o voo direto de Lisboa para São Francisco é 

muito agradável.

Além do novo escritório em Lisboa, a Clou-

dflare tem outros projetos para o futuro 

em Portugal? Em que áreas poderá a em-

presa investir?

Não neste momento. Estamos 100 por cento 

focados em construir um dos maiores escritó-

rios da Cloudflare em Lisboa.

A nível global, na sua perspetiva, como irá 

esta área da cibersegurança, tão importan-

te para a segurança das empresas, evoluir?

https://blog.cloudflare.com/cloudflare-lisbon-office/
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A segurança cibernética e o desempenho da in-

ternet são algo em que todos confiamos. Você, 

eu, os negócios e toda as pessoas necessitam 

de uma internet que esteja disponível, rápida e 

na qual possamos confiar. Nos últimos anos, as 

empresas perceberam o quão importante é es-

tarem seguras, e agora muitas pessoas querem 

ter um desempenho elevado. Nós esperamos 

que o nosso negócio continue a crescer a cres-

cer rapidamente à medida que mais pessoas e 

empresas usarem a internet para tudo.

A própria cibersegurança muda tão rapida-

mente que é necessário estar sempre “em 

cima” das últimas ameaças, mas também é 

algo em que todos podemos participar se es-

tivermos atentos aos e-mails suspeitos, não 

clicarmos em links desconhecidos que nos en-

viam e escolhermos boas passwords!

Como avalia o desempenho da AICEP du-

rante o processo de angariação e acompa-

nhamento do vosso projeto de investimen-

to em Portugal?

Trabalhar com a AICEP foi muito fácil, mesmo 

muito fácil. Já tinha tido essa experiência com 

agências semelhantes e a AICEP foi, de longe, 

a que melhor nos recebeu e compreendeu o 

nosso projeto em termos de informação e de 

apoio. Não poderia recomendar a AICEP de 

maneira melhor.

Que conselhos daria a outros investidores 

potencialmente interessados e instalar-se 

em Portugal?

Que têm de visitar o país. É fácil pensarmos 

que recorrendo à internet e analisando esta-

tísticas conseguimos ter a informação necessá-

ria. Não se deve ignorar essa informação, mas 

apenas visitando Portugal se consegue ter uma 

verdadeira noção do país, do ambiente e estilo 

de vida, do ambiente de trabalho e do povo.

O que encontrarão aqui é um povo e um país 

preparados para o negócio, disponíveis para 

aprender, para crescer e com uma fantástica 

base de competências de que poderão bene-

ficiar. Também encontrarão um país aberto 

à imigração e acolhedor para os que vêm de 

fora, facilitando aqui o crescimento de uma 

equipa local e internacional.

Devido à COVID’19, estamos a viver uma 

situação extremamente difícil em todo o 

mundo. Como é que as equipas da Clou-

dflare, em diferentes partes do mundo, es-

tão a responder aos desafios colocados por 

esta pandemia? O teletrabalho veio au-

mentar os riscos de ataques cibernéticos? 

Que consequências poderá a COVID’19 ter 

para a vossa empresa?

Em primeiro lugar, nós colocámos quase to-

dos os colaboradores da empresa a trabalhar 

a partir de suas casas. E devo dizer que Por-

tugal tem excelentes infraestruturas de inter-

net (o que faz com que o que eu tinha em 

Londres parece ser a idade da pedra), o que 

facilita bastante.

Observamos um aumento nos ataques ci-

bernéticos, mas pensamos que isso se deve 

principalmente ao elevado número de estu-

dantes que foram enviados para casa e que 

alguns dos mais tecnológicos estão atentar 

usar ferramentas básicas de hackers ape-

nas “por diversão”. Os ataques mais peri-

gosos relacionados com o teletrabalho são 

o phishing e nós temos visto novos ataques 

de phishing que tentam roubar os logins e 

as senhas das pessoas. Suspeito que isso 

acontece porque estes phishers sabem que 

estamos stressados com a atual situação e 

pensam que podem enganar-nos.

A Cloudflare está a funcionar normalmente. 

Estamos a trabalhar muito para apoiarmos os 

nossos colaboradores que estão a trabalhar 

a partir de casa e para alguns isso pode ser 

bastante difícil. A nossa rede funciona nor-

malmente, mas está sobrecarregada porque 

grande parte da nossa vida mudou para o 

online. As nossas equipas de apoio também 

estão a trabalhar normalmente. Criámos, há 

já bastante tempo, o nosso próprio sistema 

de teletrabalho, mais tarde disponibilizado ao 

público como Cloudflare para o Teams. De-

vido à pandemia, este sistema está a ser dis-

ponibilizado às empresas gratuitamente, pelo 

menos até setembro, para as ajudar nesta si-

tuação de teletrabalho. 

www.cloudflare.com

http://www.cloudflare.com
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E X P O RTA R  I M P O RTA R  

O MUNDO É O SEU  
NOVO MERCADO
VIA RÁPIDA PARA 
PAGAR E RECEBER

A Exportação e Importação, bem como a
 Internacionalização da sua Empresa, exigem 

conhecimento aprofundado dos processos financeiros, 
fiscais, da legislação e do mercado local.

O Millennium Trade Solutions é um serviço abrangente 
de apoio, informação e acompanhamento para Empresas em 

processo de Internacionalização ou que pretendem 
desenvolver atividade exportadora ou importadora.

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

Trade Solutions
Solução Integrada de Produtos

e Serviços de Apoio à Internacionalização

Revista AICEP_TradeSolutions_maio2020.pdf   1   20/05/20   16:22

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/Pages/Welcome.aspx
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/Pages/Welcome.aspx
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A proximidade geográfica, a dimensão do país e a presença de mais de 70 empresas 
portuguesas com atividade na Argélia, a par do bom relacionamento a nível 

político e institucional, conferem a este mercado potencialidades a que as empresas 
portuguesas deverão estar atentas.

O governo argelino, muito devido à queda do preço do petróleo, aposta na 
diversificação da economia e tem em curso um novo modelo de crescimento em que 

se destacam setores-chave como Agricultura, Saúde, Energias Renováveis, TIC 
e Ambiente. Setores onde as empresas portuguesas detêm competências 

reconhecidas a nível internacional, mas também na Argélia onde a sua atividade 
é bastante valorizada.

Um mercado em análise pelo embaixador de Portugal em Argel, Luiz de 
Albuquerque Veloso, e pelo delegado da AICEP no mercado, Gonçalo Homem de 
Mello, num dossier onde poderá ficar ainda a conhecer as experiências do Grupo 

Quadrante, da Saraiva+ Associados e da Teixeira Duarte na Argélia.

ARGÉLIA
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 > POR LUIZ DE ALBUQUERQUE 
VELOSO, EMBAIXADOR DE 
PORTUGAL EM ARGEL

Do ponto de vista bilateral, penso ser 

fundamental destacar que a Argélia é 

dos poucos países com que Portugal 

tem cimeiras regulares – encontros 

bianuais a nível de chefes de Governo 

e ministros iniciados em 2007 – que 

permitem manter um diálogo per-

manente, estruturado e consequen-

te. Na 5ª Cimeira Luso-Argelina que 

decorreu, em outubro de 2018, em 

Lisboa, assinaram-se 13 Acordos de 

cooperação nas mais diversas áreas 

como protecção civil, saúde, trans-

portes aéreos, língua, engenharia 

civil, escolas náuticas. Os dois países 

são grandes parceiros nos mais varia-

dos domínios da actividade humana, 

para além do campo político, o da 

ciência, comércio, economia, educa-

PORTUGAL E A ARGÉLIA: UMA RELAÇÃO 
MARCADA PELA PROXIMIDADE

Foi com grande entusiasmo e interesse que vim recentemente para Argel 
atendendo à tão marcante e inegável relevância das relações entre Portugal 
e a Argélia, bem como à amizade que une os dois países. Quando soube que 
seria colocado a chefiar a Missão diplomática de Portugal em Argel comecei, 

imediatamente, a procurar aprofundar os meus conhecimentos sobre o país e as 
relações Portugal/Argélia. 

O primeiro facto que pude confirmar foi a grande proximidade entre os dois países 
e as duas capitais – cerca 1h45 de vôo entre Lisboa e Argel – de que não sei se a 

maioria dos portugueses terá consciência. Portugal e Argélia são verdadeiramente 
vizinhos, muito embora não tenham fronteira em comum.

tificassem. Proximidade geográfica, 
História comum, tradicional presença 
e relações de importância estratégica 
de Portugal no Mediterrâneo, particu-
larmente no Magrebe, que tomaram 
uma nova dinâmica com a adesão de 
Portugal, em 1986, à, então, Comu-
nidade Económica Europeia, contri-
buíram, sem qualquer dúvida, para o 
bom relacionamento entre os dois paí-
ses e povos que hoje podemos atestar.  

Por razões históricas recentes, Por-
tugal e Argélia estabeleceram rela-
ções diplomáticas em março de 1975 
que se concretizam em agosto desse 
mesmo ano com a apresentação de 
credenciais do primeiro Embaixador 
de Portugal em Argel. A presença di-
plomática nas capitais permitiu, na-
turalmente, o aprofundamento e a 
dinamização da relação mútua. Em 
1976 assina-se, em Argel, um Acordo 
comercial, em 1981, em Lisboa, um 
Acordo de cooperação económica e 
técnica, em 1982 um Acordo cultural, 
em 2005 o Tratado de amizade, boa 
vizinhança e cooperação, no mesmo 
ano um Acordo de cooperação nas 
áreas da educação, ensino superior, 
investigação científica, cultura, juven-
tude, desporto e comunicação social, 
e outros instrumentos internacionais 
que se seguiram.

A vizinhança também se manifesta 

do ponto de vista da História com a 

presença muçulmana, que incluía ber-

beres islamizados do território argeli-

no, no que seria Portugal, e no res-

to da Península Ibérica, durante sete 

séculos, dos séculos VIII ao XV, e que 

deixou tantas marcas em Portugal, tão 

presentes ainda hoje. Na língua por-

tuguesa são inúmeras as palavras de 

origem árabe usadas na linguagem 

quotidiana, mas também na nomen-

clatura de tantas cidades e terras por-

tuguesas ou mesmo no património 

arqueológico. Mesmo que, por vezes, 

também por interesses antagónicos – 

não nos iludamos – a relação ao lon-

go dos séculos permitiu que ambos 

os povos se conhecessem e se iden-
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ção, cultura, também nos da defesa 
e cooperação militar dispondo ambos 
os países de adidos militares nas res-
pectivas Embaixadas. 

Portugal e Argélia também são par-
ceiros a nível multilateral, seja nos di-
versos organismos das Nações Unidas, 
seja noutras organizações internacio-
nais e, como membro da União Euro-
peia, Portugal, certamente pela sua 
longa relação histórica e de amizade 
com o continente africano, empenha-
-se no Magrebe em iniciativas comuns 
com a Argélia como o Diálogo 5+5 e 
seus diversos fora, União para o Medi-
terrâneo que veio reforçar a parceria 
Euro-mediterrânica conhecida como 
Processo de Barcelona, a Cimeira das 
Duas Margens, bem como dedica-se a 
outras áreas de interesse comum com 
a Argélia, como o Sahel. Ambos os 
países partilham a mesma visão para 
as relações bilaterais, bem como no 
multilateralismo onde devem assentar 
os valores da paz e o mesmo entendi-
mento, por ex., na fundamental luta 
comum contra o terrorismo. 

O interesse e a cooperação das rela-
ções também se manifestam nas mú-
tuas e recíprocas visitas de titulares 
políticos que se pretende intensificar. 

mundial económico-financeira provo-
cada pela pandemia do COVID-19 é 
transversal a todos Estados e eviden-
temente que ambos países são igual-
mente atingidos, com agravamento 
para a Argélia pela queda abrupta do 
preço internacional do petróleo e do 
gás. No entanto, e não obstante as 
contingências económicas, financei-
ras e sociais, a retoma é inevitável e o 
mercado argelino de quase 44 milhões 
de pessoas, com estimulantes dados 
macroeconómicos como uma reduzi-
da dívida pública de 12,6 por cento ou 
uma taxa de crescimento de 1,4 por 
cento do PIB, manter-se-á certamente 
como uma oportunidade negócios em 
que Portugal continuará seguramente 
a participar com a sua experiência e 
competência. E não apenas nas tra-
dicionais áreas, mas também noutras 
em que se podem criar novos dinamis-
mos mútuos, como start-ups, econo-
mia digital ou energias renováveis.

A criação de uma cátedra de portu-
guês na Universidade de Argel, mas 
também a expansão do ensino da lín-
gua portuguesa no ensino secundário, 
vão decerto deixar marcas e ajudar a 
estreitar as relações entre os dois paí-
ses, bem como fomentar o turismo, 
permitindo que mais argelinos conhe-
çam o país Portugal e mais portugue-
ses conheçam o país Argélia.

Atendendo à importância das rela-
ções de Portugal e Argélia, conto com 
todos os funcionários da Embaixada 
em Argel e com os empresários por-
tugueses, área em que a presença 
portuguesa é tão determinante, para 
me ajudarem a desempenhar a minha 
função de facilitador de actividades 
que promovam Portugal na Argélia, 
mas também, porque não, da Argélia 
em Portugal. Uma coisa posso garan-
tir a todos os portugueses na Argélia e 
a todos os que em Portugal quiserem 
trabalhar, estudar, investir ou visitar 
este país: contem incondicionalmen-
te comigo para tudo o que estiver ao 
meu alcance. 

Muito embora quase se pudesse dizer 
que os bons amigos não precisam de 
se visitar para continuarem a ser bons 
amigos, é da maior importância que 
os sucessivos decisores se vão conhe-
cendo. Portugal tem, relativamente à 
Argélia, uma vantagem evidente pelo 
facto de dois dos últimos Ministros 
dos Negócios Estrangeiros argelinos, 
designadamente o actual, terem sido 
Embaixadores em Lisboa e guardarem 
excelentes recordações de Portugal. 
Não será exagero afirmar que do pon-
to de vista político Portugal e Argélia 
atingiram a excelência das relações 
bilaterais e que esta qualidade se con-
cretiza nas variadas áreas de coopera-
ção, nomeadamente económicas. 

Sendo a Argélia um grande produtor 
de hidrocarbonetos, Portugal é seu 
significativo cliente pois é deste país 
que importa grande parte do gás na-
tural que consome. A presença por-
tuguesa manifesta-se também pelo 
grande número de empresas nacio-
nais no mercado argelino das mais 
significativas e diferentes áreas, das 
obras públicas e construção à consul-
toria passando por outros tipos servi-
ços, para além das que marcam a sua 
actividade no país sem necessitarem 
de uma presença física. A actual crise 
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ARGÉLIA
MERCADO DE OPORTUNIDADES

Quarta maior economia do continente africano, com uma população de quase 44 
milhões de habitantes, a Argélia oferece um conjunto interessante de oportunidades 

de negócio às empresas portuguesas, nomeadamente na área dos Serviços.
Com cerca de 70 empresas portuguesas em atividade naquele país, apesar da recente 

mudança de regime político e do subsequente impasse económico verificado em 
2019, diversos fatores como a proximidade geográfica e a dimensão do mercado 

argelino, conjugadas com o objetivo estratégico do governo argelino em diversificar 
a economia do país durante a próxima década, constituem potenciais oportunidades 

que poderão ser aproveitadas pelas empresas portuguesas.

 > POR GONÇALO HOMEM DE 
MELLO, DELEGADO DA AICEP  
NA ARGÉLIA

Os principais centros económicos do 
país encontram-se na região norte, 
onde se concentra também a maior 
parte da população. O primeiro cen-
tro económico é a capital, Argel, sen-
do também de destacar Sétif (impor-
tante polo industrial), Oran (agricul-
tura, indústria e pesca), Constantine 
(agricultura e indústria) e Annaba 
(agricultura e pesca). 

Apesar da forte queda dos preços do 
petróleo verificada a partir do segun-
do semestre de 2014, o setor dos hi-
drocarbonetos continua a ser o prin-
cipal suporte da atividade económica 
do país, representando cerca de 40 
por cento do PIB, 60 por cento das 

por cento relativos a gás natural). No 
âmbito do setor energético, a Argé-
lia posiciona-se assim como um dos 
principais players a nível mundial.

No entanto, e após a mudança de 
paradigma registada a nível político 
durante o ano de 2019, o país logrou 
alcançar um razoável grau de esta-
bilidade política e social no início de 
2020 (após as eleições presidenciais), 
sofrendo novo revés com a crise pan-
démica entretanto verificada.

Com uma dimensão territorial de 2,4 
milhões de quilómetros quadrados 
de área, a Argélia é, atualmente, o 
maior país africano (10º a nível mun-

receitas do Estado e 95 por cento das 
exportações. Refira-se que os com-
bustíveis representaram cerca de 96 
por cento das exportações da Argélia 
para a União Europeia em 2019 (52 
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dial) e partilha fronteira com Marro-
cos, Tunísia, Líbia, Chade, Mauritânia 
e o Níger.

De acordo com a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), a Argélia detém a 17ª maior 
reserva de petróleo do mundo (3ª 
maior de África), e a 2ª maior reserva de 
gás natural do continente africano (9ª 
maior reserva a nível mundial), sendo 
ainda o 2º maior fornecedor de gás 
natural para a Península Ibérica (após 
a Nigéria). Nota de destaque para a 
multinacional argelina SONATRACH 
que lidera o ranking das maiores 
empresas africanas da indústria do 
petróleo (10ª a nível mundial).

A Argélia no contexto 
internacional 
A Argélia é considerada uma impor-
tante potência económica e militar 
regional, detendo uma das maiores 
forças armadas do continente africa-
no (3º maior orçamento da área da 
Defesa de África). 

O país tornou-se membro da ONU, 
da União Africana e da Liga Árabe 
logo após a sua independência, em 
1962, integrando ainda a OPEP des-
de 1969. 

A relação com a UE mantém algum 
dinamismo, sendo especialmente 
importante com os países do sul da 
Europa – França, Itália, Espanha e 
Portugal. No entanto, convém assi-

das compras portuguesas de bens 
àquele país.

Deve, no entanto, sublinhar-se a pre-
sença consolidada de várias dezenas 
de empresas portuguesas no merca-
do argelino, sobretudo nos setores de 
Obras Públicas, Transportes, Constru-
ção, Consultoria Técnica e Formação.

Setores de aposta do 
governo argelino
A queda do preço do petróleo e do 
gás natural, que acontece desde 
2014, a par de algumas restrições às 

nalar a forte consolidação registada 

nos últimos anos, das relações bila-

terais privilegiadas com um conjunto 

importante de países, com destaque 

para a China, Turquia e Rússia, em di-

versos quadrantes de atividade. 

No relacionamento com Portugal, a 

balança comercial de bens e serviços 

é claramente desfavorável ao nosso 

país, mas deve aqui referir-se que a 

Argélia é o principal fornecedor de 

gás natural a Portugal, pesando as 

importações de combustíveis mine-

rais perto de 95 por cento no total 

INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO
Lei de Finanças 2020

Revisão da regra 49/51 por cento

Abolição da regra dos 49/51 por cento em projetos de IDE no mercado 

argelino (exceções para os setores considerados estratégicos, casos da Energia 

e Defesa).

Outras medidas tomadas pelo governo argelino no quadro da LF2020

•  Revisão ascendente da taxa de retenção na fonte para empresas estrangeiras 

que operam sob contratos de prestação de serviços na Argélia, de 24 por 

cento para 30 por cento para incentivá-las a abrir escritórios na Argélia.

•  Isenção de impostos alfandegários e imposto sobre valor agregado (IVA) 

por um período de dois anos renovável para componentes adquiridos 

localmente por subcontratados nas indústrias mecânica, elétrica e eletrónica 

e peças de substituição e criação de um regime preferencial para atividades 

de montagem.

•  O salário mínimo nacional garantido (SNMG) será aumentado em 2.000 DA, 

dos 18.000 DA atuais, para 20.000 DA, a partir de junho de 2020.
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EMPRESAS 
PORTUGUESAS 
NA ARGÉLIA

Cerca de 70 empresas portugue-

sas desenvolvem, actualmente, 

atividades no mercado argelino, 

maioritariamente nos setores 

das Obras Públicas, Transportes, 

Construção, Consultoria Técnica 

e Formação, designadamente:

Setor privado 

•  Operações diversas na área da 

Construção, Serviços e Consultoria;

•   Contratos de dimensão finan-

ceira mediana (entre 30.000€ e 

500.000€);

•  Clientes argelinos (ou interna-

cionais) privados.

Setor público

•  Projetos de dimensão importan-

te (em alguns casos, estruturan-

tes, para a economia argelina), 

nomeadamente na área das 

Obras Públicas, Transportes e 

Consultoria Técnica;

•  Contratos de elevado valor (lon-

ga duração – integrados em 

consórcios) atingindo em alguns 

casos, as centenas de milhões 

de euros;

•  Clientes argelinos: empresas 

públicas (esfera ministerial, 

regional ou municipal) – 

Ministério das Obras Públicas e 

Transportes (empresas públicas 

– COSIDER e COSIDER Travaux 

Publics; Autoroutes d’Algerie, 

Metro de Argel, Metro de Oran), 

Ministério dos Recursos Hídricos 

(Algérienne des Eaux), Ministério 

da Indústria (Imetal/Batimetal/

Portos de Argel e Arzew).

importações, levou o governo arge-
lino a delinear um novo modelo de 
crescimento, que passa pela diversifi-
cação da economia e pela aposta na 
produção local. 

Agricultura, Saúde, Energias renová-
veis, TIC e Ambiente são setores-chave 
da aposta das autoridades argelinas, 
que procuram simultaneamente esti-
mular e dinamizar o setor privado. São 
também setores em que as empresas 
portuguesas poderão apostar na sua 
abordagem ao mercado argelino.

Saúde
O setor representou, em 2019, cerca 
de 9 por cento do PIB argelino (16 
mil milhões de euros). Um estudo da 
Bloomberg – Healthiest Country Índex 
de 2019 – coloca o sistema de Saúde 
argelino no 4º lugar do ranking dos 
países africanos (África do Sul, Tuní-
sia e Nigéria lideram o ranking) com 
melhor sistema nacional de saúde, 
com uma subida de posição propor-
cionada pelo investimento realizado 
nas infraestruturas hospitalares, em 
equipamento de diagnóstico, em 
formação e capacitação de recursos 
humanos e na integração dos siste-
mas de saúde e respetiva cobertura 
sanitária a todas as regiões do país.

O Plano Estratégico de Investimen-
to na área da Saúde para o período 
de 2020/2023 preconiza um investi-
mento global de 15 mil milhões de 
euros num conjunto diversificado de 
áreas-chave, com especial incidência 
para a construção e renovação um 
conjunto alargado de infraestruturas 
sanitárias, equipamento hospitalar e 
formação do corpo médico. Prevê-se 
a construção, nos próximos anos, de 
172 hospitais (incluindo cinco hospi-
tais militares), 45 complexos em áreas 
especializadas (Oncologia, Pediatria 
e Cardiovascular), 377 policlínicas, 
quatro centros de I&D, mil salas de 
cuidados médicos e 17 escolas de 
formação paramédica. 

O conjunto alargado de infraestrutu-
ras a desenvolver poderão constituir 
uma excelente oportunidade para as 
empresas portuguesas do setor, tan-
to na área da Saúde (gestão, equipa-
mento, manutenção técnica, entre 
outros) como, no domínio da Cons-
trução, onde as nossas empresas go-
zam de uma imagem positiva no país.

Agricultura e recursos hídricos
A Argélia é o maior país do continen-
te africano, mas, curiosamente, ape-
sar dos seus 2,4 milhões de quilóme-
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tros quadrados, os terrenos aráveis 

abrangem apenas 3 por cento do ter-

ritório e somente uma pequena parte 

do solo arável é irrigável. As culturas 

com maior predominância são o tri-

go, a cevada, a batata, o tomate, a 

uva, a cebola, a tâmara, a laranja e 

a azeitona.

Visando aumentar exponencialmente 
a área global arável, está em curso 
um plano estratégico para o setor 
dos Recursos Hídricos que prevê a 
construção de 65 novas barragens e 
3.000 quilómetros de infraestrutura 
irrigatória, até 2030.

O setor da Agricultura representa, 
atualmente, cerca de 12 por cento do 
PIB, enfrentando desafios importan-
tes como a baixa produtividade, falta 
de investimento, escassez de infraes-
truturas de irrigação, RH qualificados 
e eficaz gestão das áreas agrícolas.

Com o território ocupado em mais de 
60 por cento pelo deserto do Saara, a 
Argélia tem uma carência preocupan-
te num recurso prioritário: a água. 
Diversos estudos apontam para uma 
tendência crescente que perspetiva 
uma redução de cerca de 58 por cen-

pando, a nível mundial, a 17ª posição 
como produtor de petróleo e a 9ª po-
sição como produtor de gás natural.

Entre produção, exploração, refinação 
e serviços, o Cluster Energia é com-
posto por cerca de 600 empresas (ar-
gelinas e internacionais), e emprega 
cerca de 650.000 trabalhadores.

Outro setor de oportunidade para as 
empresas portuguesas é o Turismo. 
É consensual entre a maior parte dos 
analistas especializados que a Argé-
lia detém um potencial ímpar para o 
desenvolvimento deste setor, estan-
do em curso um conjunto importan-
te de projetos hoteleiros, bem como 
de infraestruturas de lazer dirigidas a 
turistas, e ainda na área da formação 
de quadros, que visa contribuir para 
o objetivo definido pelas autoridades 
argelinas que ambiciona atingir 20 mi-
lhões de turistas (nacionais e estran-
geiros) até 2025.

Uma nota final para alguns aspetos 
da estratégia de abordagem ao mer-
cado argelino a delinear pelas empre-
sas portuguesas de diversos setores. 
Portugal e as empresas portuguesas 
gozam de excelente imagem no mer-
cado argelino, o que é, desde logo, 

Argélia reforça posição como fornecedor de gás 
natural a Portugal
A multinacional argelina SONATRACH (Oil & Gas) e a GALP Energia assinaram 

um conjunto de acordos estratégicos visando o reforço do fornecimento de 

gás natural argelino ao mercado nacional.

Com efeito, estima-se que o volume anual a disponibilizar pela SONATRACH, 

nos próximos 10 anos, ultrapasse os 2,5 MM m3, consolidando uma parceria 

de sucesso iniciada em 1994 e que é considerada histórica pela imprensa 

económica argelina.

Com este contrato, a multinacional argelina consolida a respetiva posição 

como principal fornecedor de gás natural na Península Ibérica. Refira-se que a 

empresa assegurou a exportação de 51,5 MM m3 de gás natural em 2018 – 

75 por cento por gasoduto e 25 por cento na forma de GNL.

Acresce referir que o Grupo SONATRACH, parceiro da GALP Energia, é atualmente 

considerado o 8º maior exportador mundial de gás natural, com uma capacidade 

anual de gás natural liquefeito (GNL) superior a 35 MM m3/ano.

to, da quantidade de água potável 

disponível por pessoa, na região do 

Norte do África, até 2030. O Plano 

Nacional da Água para 2020/2030 

preconiza o fornecimento de água 

de 45 por cento das necessidades via 

rede de barragens, 35 por cento para 

projetos de irrigação (infraestruturas) 

e 20 por cento geradas pelo trata-
mento de águas subterrâneas.

Energia
Em termos de Energias Renováveis, a 
Argélia continua a dar seguimento à 
implementação de medidas visando 
aumentar a capacidade de produção 
fotovoltaica e eólica de 47 para 51 
MW até 2030, o que permitirá redu-
zir em 10 por cento o consumo de 
energias fósseis e, simultaneamente, 
economizar cerca de 60 mil milhões 
de euros. Também aqui haverá opor-
tunidades para as empresas portu-
guesas do setor.

Os hidrocarbonetos ocupam, porém, 
um lugar de destaque na economia 
argelina, como supra referido. A Ar-
gélia é atualmente o 3º maior produ-
tor africano de petróleo e o 2º maior 
produtor africano de gás natural, ocu-



MERCADOSjunho 2020 31

CULTURA DE NEGÓCIOS
Forma relacional de fazer negócios: tendo em conta que a Argélia é um 
país árabe, importa ter presente um conjunto de características específicas do 
mercado, no quadro de qualquer processo de negociação. 

• Semana laboral – domingo a quinta-feira;

• Idioma de negócios preferencial – francês (ou árabe); 

• A língua inglesa não é falada pela maioria dos empresários;

•  Mês do Ramadão (variável) – entre abril e maio nos próximos anos – este 
período não é propício para contactos empresariais.

Estabelecer confiança: é conveniente adotar uma atitude conservadora no 
primeiro encontro empresarial. Os empresários argelinos adotam processos 
relacionais morosos até aos primeiros contratos conjuntos.
Os empresários argelinos não se consideram africanos; há que ter em conta 
a proximidade aos mercados europeus que sempre pautou o posicionamento 
cultural e histórico da Argélia. 
O posicionamento cultural dos argelinos é frequentemente referido como 
mediterrânico (quando se referem a África, os argelinos consideram as regiões 
subsarianas).

A importância do relacionamento sustentado: é fundamental manter 
contactos regulares após primeiras interações realizadas em visitas de 
prospeção, ou feiras setoriais.

Processo de negociação é culturalmente indispensável para os 
empresários argelinos.

Concorrentes: Espanha, Itália, China, Rússia e Turquia.

DO’S: flexibilidade na abordagem e interação com potenciais parceiros locais, 
planear, visitar, convidar, persistir, apresentar em francês e articular com a 
Delegação da AICEP em Argel.

DONT’S: assumir uma perspetiva “demasiado” ocidental, relação distante, 
pragmatismo em demasia, ausência de processo de negociação.

uma vantagem, devendo as empresas 

nacionais identificar um parceiro local 

para facilitar e agilizar a penetração 

no mercado.

Igualmente importante é a participa-

ção nas missões empresariais ao mer-

cado argelino, visando a promoção da 

diversidade e qualidade dos produtos 

e serviços nacionais, bem como em 

feiras setoriais, fomentando os con-

tactos diretos com potenciais clientes 

e parceiros locais.

Em suma, a dimensão do mercado 

argelino, bem como a sua proximida-

de e a imagem positiva de Portugal e 

das empresas portuguesas, fazem da 

Argélia uma geografia a ter em consi-

deração para a internacionalização da 

nossa economia. 

A Embaixada de Portugal e Delegação 

da AICEP em Argel organizam diver-

sos eventos de promoção da oferta 

portuguesa no mercado argelino, e 

estão fortemente empenhadas em 

apoiar as empresas portuguesas no 

respectivo processo de internacionali-

zação neste país. 

aicep.argel@portugalglobal.pt

mailto:aicep.argel%40portugalglobal.pt?subject=
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ANÁLISE SWOT

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

DIFICULDADES

• Mercado de 44 milhões de pessoas

• Proximidade geográfica

•  Planos Estratégicos de Investimento em diversos setores 

de atividade

•  Boa imagem de Portugal e das empresas portuguesas 

no mercado

• Acordos de Cooperação UE - Argélia

•  Argélia é membro ativo de um conjunto alargado de 

instituições multilaterais

•  Histórico positivo nas parcerias desenvolvidas entre 

empresas portuguesas/argelinas

•  Plataforma privilegiada para outros mercados na região 

do Magrebe

•  Programas de reestruturação e modernização nos setores 

da Saúde, Ambiente, Agricultura e Turismo

•  Dimensão do mercado argelino

•  Necessidade de projetos inovadores e know-how 

consolidado

•  Economia com forte necessidade de diversificação 

•  Maior transparência gradual no ambiente de negócios

•  Crise política e impasse económico – mudança de regime/

paradigma em 2019

•  Redução do preço do petróleo, a principal fonte de receitas 

do Estado argelino

• Escassa diversidade económica

• Falta de transparência 

•  Oportunidades de negócio muito centralizadas 

(cliente – Estado)

• Impacto económico da crise sanitária COVID-19

•  Atraso crescente nos pagamentos (contratos com 

entidades estatais)

•  Período médio para pagamento/faturação emitida – 8 a 10 

meses (contratos com setor privado)

• Setor bancário ineficiente e excessivamente burocratizado

•  Concorrência internacional crescente – Itália, Espanha, 

França, China, Turquia, Rússia 

•  Burocracia 

•  Indefinição jurídica 

•  Ineficiência da Administração Pública

•  Sistema fiscal complexo e burocratizado
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RELACIONAMENTO ECONÓMICO
PORTUGAL – ARGÉLIA

O relacionamento económico entre Portugal e a Argélia é, sobretudo, marcado 
pela presença de quase 70 empresas portuguesas em atividade no mercado e com 
méritos reconhecidos pelas autoridades locais. Nas trocas comerciais, a balança de 
bens e serviços é largamente desfavorável ao nosso país, que tem na Argélia um 

importante fornecedor de combustíveis minerais, o que, naturalmente, representa 
um peso muito significativo no que respeita às importações.

No contexto do comércio internacio-

nal português de bens e serviços, a 

Argélia representou, em 2019, 0,16 

por cento das exportações portugue-

sas e 0,82 por cento das importações 

das importações, segundo dados do 

Banco de Portugal.

Este facto resulta, fundamentalmen-

te, na mudança de regime políti-

co verificado na Argélia, com uma 

mudança radical nos pressupostos 

comerciais do país, nomeadamente 

no plano das trocas comerciais com 

países terceiros. Com efeito, após a 

mudança de regime político efetiva-

da em abril de 2019, seguiu-se um 

período de enorme incerteza política 

e económica que se manteve até às 

eleições presidenciais, realizadas em 

dezembro 2019. 

Note-se que ao longo deste período, 
a larga maioria dos principais grupos 
económicos argelinos, sofreu altera-
ções importantes nos respetivos cen-
tros de decisão, o que resultou num 
impasse nas decisões relativas à gestão 
diária das operações, nomeadamente 
ao nível das aquisições de bens e ser-
viços oriundos de mercados externos.

Ao longo de todo o ano de 2019 fo-
ram introduzidas, pelo governo interi-
no argelino, um conjunto de medidas 
importantes visando reduzir o volume 
de importações no país e a respectiva 
saída de divisas. Sucessivas adendas 
introduzidas na legislação, aumen-
taram de forma exponencial as taxas 
alfandegárias para entrada de bens e 
serviços no país, o que resultou numa 
redução crescente dos fluxos exporta-
dores de mercados fornecedores da 

Argélia, com especial destaque para 
os países do sul da UE, casos de Espa-
nha, França, Itália e Portugal.

A balança comercial de bens e serviços 
entre os dois países é, tradicionalmen-
te, desfavorável a Portugal. Em 2019, o 
défice atingiu 804 milhões de euros (o 
maior dos últimos cinco anos), sendo 
de assinalar que as exportações dimi-
nuíram face ao ano anterior. Nos últi-
mos cinco anos, as exportações caíram 
22,6 por cento, enquanto as importa-
ções aumentaram 4,7 por cento.

No comércio de bens, e segundo 
dados do INE, verificou-se que, ao 
longo dos últimos cinco anos, as ex-
portações portuguesas para a Argélia 
diminuíram 20,7 por cento e que as 
importações aumentaram, no período 
de 2015-2019, 9,3 por cento.
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ARGÉLIA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A ARGÉLIA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/mar

2020  
jan/mar

Var % 
20/19b

Exportações 565,5 463,2 295,5 281,5 214,0 -20,7 57,9 48,0 -17,2

Importações 566,2 373,8 313,4 424,6 644,8 9,3 151,4 190,7 26,0

Saldo -0,7 89,4 -18,0 -143,1 -430,8 -- -93,4 -142,7 --

Coef. Cob. % 99,9 123,9 94,3 66,3 33,2 -- 38,3 25,2 --

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

Var % 
19/18b

Exportações 40,8 39,6 24,9 36,0 12,7 -15,0 -64,7

Importações 20,8 15,9 8,4 13,5 31,9 31,5 136,4

Saldo 19,9 23,8 16,4 22,5 -19,2 -- --

Coef. Cob. % 195,7 249,9 294,5 266,6 39,9 -- --

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 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

Fonte: Banco de Portugal        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020

Os grupos de máquinas e aparelhos 
(31,6 por cento do total), de pastas ce-
lulósicas e papel (15,4 por cento), de 
metais comuns (14,4 por cento) e de 
plásticos e borracha (10,9 por cento) 
são os principais grupos de produtos 
exportados por Portugal para a Argélia, 
representando 72,3 por cento das ven-
das de bens portugueses àquele país.

Segundo o INE, no período de 2015-
2019, o número de empresas portu-
guesas que exportaram para a Argélia 
passou de 449 para 376.

Ao nível das importações portuguesas 
com origem na Argélia, é de destacar o 
forte peso dos produtos energéticos, com 
o grupo dos combustíveis minerais a re-
presentar 94,7 por cento do total impor-
tado em 2019 (90,2 por cento em 2018). 

No setor dos serviços e de acordo com 
os dados do Banco de Portugal, cons-
tata-se que, no último ano, a Argélia 
– pela primeira vez no período 2015-
2019 – registou um saldo positivo de 
19,2 milhões de euros face às expor-
tações portuguesas de serviços para 
aquele mercado. 
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GRUPO QUADRANTE
Presença sólida no mercado argelino

Com uma equipa de aproximadamente 170 colaboradores, o Grupo QUADRANTE 
é uma empresa global de serviços de consultoria em engenharia e arquitetura, 

com operações regulares e sustentadas em África e na América Latina, contando 
com escritórios permanentes em Angola, Argélia, Brasil, Chile, França, Gana, 

Moçambique, Peru, Reino Unido e Roménia.
O Grupo opera no mercado argelino desde 2012, onde tem contribuído para a 

realização de projetos de relevante interesse para o país.

tróleo nos mercados internacionais, 

neste país, onde o setor dos hidro-

carbonetos representa mais de 95 

por cento das receitas de exportação.

São, portanto, enormes os desafios 

económicos, sociais e políticos que a 

Argélia tem que enfrentar nos próxi-

mos tempos. Mas acredita-se no po-

tencial do país: não só no setor dos hi-

drocarbonetos que, todavia, irá manter 

ainda um papel decisivo na economia 

mundial, mas também nas energias al-

ternativas, no turismo e na agricultura, 

recursos pouco explorados que serão 

verdadeiras alternativas a desenvolver.

Neste sentido e com a resiliência que lhe 

é intrínseca, a QUADRANTE continua a 

acompanhar de perto os seus clientes, 

respondendo às suas necessidades e 

mantendo-se atenta a novas oportuni-

dades que seguramente surgirão. 

www.quadrante-engenharia.pt

Instalado desde 2012 e marcando pre-

sença constante desde então, o Grupo 

QUADRANTE tem vindo a desenvolver 

consultoria de engenharia e arquite-

tura na Argélia. De forma isolada ou 

constituindo-se em agrupamento com 

importantes gabinetes de projeto por-

tugueses ou locais, tem contribuído 

para a realização de projetos de rele-

vante interesse nacional, muitos deles 

em fase de realização ou mesmo con-

cluídos, como o Hotel CET de Tipaza 

para a Entreprise General de Tourisme 

do Grupo HTT, o viaduto de Ghar El 

Bez RN 43 em Jijel para a SAPTA, o 

Sistema de Recolha e Tratamento de 

Águas Industriais do Terminal Maríti-

mo de Bejaia para a SONATRACH ou 

as infraestruturas para as novas cida-

des de Hassi Messaoud e Sidi Abdellah 

para a COSIDER Travaux Publics.

A marca QUADRANTE é também um 
player respeitado junto das principais 

empresas privadas, sejam subsidiárias 
de multinacionais como o Groupe 
CFAO, a Efacec ou a Siemens ou as 
principais empresas locais, referências 
nacionais em alguns dos setores como 
o do Retail.

Tendo em conta o enorme potencial 
da Argélia – o mais extenso dos paí-
ses do enorme continente africano, 
com imensos recursos naturais, numa 
localização geográfica invejável e 
com uma população extremamente 
jovem –, onde continua a haver mui-
to a fazer em termos de infraestrutu-
ras e obras públicas, a estratégia nes-
te mercado sempre passou por uma 
perspetiva de longo prazo. É verdade 
que, neste último ano, a crise política 
tenha dado origem a um movimen-
to social sem precedentes e a atual 
crise sanitária que grassa por todo o 
mundo tenha igualmente atingido a 
região, perspetivando-se graves con-
sequências económicas e financeiras 
motivadas pela baixa do valor do pe-

 > POR CARLOS BARBOSA DIAS, 
COUNTRY MANAGER 
DO GRUPO QUADRANTE 
NA ARGÉLIA

https://www.quadrante-engenharia.pt/
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SARAIVA + ASSOCIADOS
A EXPERIÊNCIA ARGELINA: 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Em 2008, a Saraiva + Associados definiu como estratégia para a sua 

internacionalização expandir-se para a Argélia. Oportunidades em projetos 
estruturantes foram surgindo e o Grupo decidiu abrir um escritório em Oran 

em janeiro de 2010, transportando para este escritório os princípios que sempre 
regeram a empresa-mãe: o foco na prestação de serviços de alta qualidade, de alto 
nível de conceção, aliada a uma execução rigorosa. Desta forma o Grupo conseguiu 

o reconhecimento no mercado argelino.

Denota-se, ao longo destes anos em 
que estamos presentes neste mercado, 
uma evolução gradual, fruto da aber-
tura a empresas internacionais, como é 
o caso da S+A. 

Importa compreender que a resiliência 
e a presença no local são partes funda-
mentais do sucesso da operação neste 
mercado. Embora seja um país grande, 
os principais players locais não são mui-
tos, é uma “corrida de fundo e não um 
sprint”, o ‘toque e foge’ não resulta, 
resulta sim em custos sem resultados. 

A confiança conquista-se por se estar 
presente, pelo acompanhamento de 
proximidade e pela qualidade do tra-
balho desenvolvido.

Uma das principais dificuldades com 
que uma empresa estrangeira se de-
para quando chega a este mercado, é 
compreender o timing que os projetos 
levam desde o início até à conclusão, 
o que muitas vezes não é compatí-
vel com as espectativas das empresas 
estrangeiras. Umas das razões desta 
situação é a falta de planeamento ur-
bano e know-how nesta área, o que 
faz com que muitos projetos não se 
concluam, em consequência de um 
deficiente business plan inicial. Esta im-
previsibilidade é talvez o maior desafio 
que as empresas poderão esperar do 

A experiência adquirida permite hoje à 
S+A compreender o mercado de tra-
balho, estar adaptada à cultura local 
e dominar os procedimentos necessá-
rios para o exercício da profissão. Este 
know-how é visível através da realização 
de grandes projetos de qualidade, des-
de a habitação à hotelaria, da indústria 
aos serviços, onde o traço da S+A é re-
conhecido localmente a nível nacional.

A S+A orgulha-se das suas obras, onde 
é patente a sua identidade à escala in-
ternacional e as características únicas 
do mercado argelino.

Ao mesmo tempo, o posicionamento 
do Grupo foi mais uma vez reconheci-
do entre os maiores escritórios de de-
sign do mundo, ocupando a 6ª posi-
ção no continente africano, de acordo 
com a WA100 - World’s Largest Archi-
tecture Practices.

No entanto, nos últimos meses, antes 
deste período especial que vivemos, já 
se notava, por força da crise financei-
ra que o país estava a atravessar, um 
abrandamento ao nível do mercado 
promocional privado e das infraestru-
turas no mercado público.

Embora atravessando uma crise pro-
funda e estrutural, o mercado argelino 
é um mercado com grande potencial, 
suportado sobretudo pelo setor ener-
gético, designadamente pelas suas re-
servas de hidrocarbonetos. 

 > POR MIGUEL SARAIVA, 
CEO & FOUNDER / ARCHITECT 
DA SARAIVA + ASSOCIADOS
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mercado da construção a par da rela-

ção contratual.

O futuro a médio/longo prazo, acredi-

tamos, irá retomar uma linha de cres-

cimento económico propício a novos 

projetos nas mais diversas áreas, no 

entanto, o setor residencial de gama 

média continuará a ser, na nossa opi-

nião, a maior fatia de investimento do 

setor privado. Já quanto às infraes-

truturas será uma incógnita, pois a 

passagem das intenções à prática tem 

uma taxa muito reduzida de execução 

e de sucesso.

Importa, por último, ressaltar que a 

desvalorização do dinar face ao euro 

e as medidas protecionistas do Esta-

do obrigam a que as empresas devam 

futuramente adotar estratégias com-

patíveis com este paradigma. Embora 

não deva ser encarado como um im-

pedimento, deve, contudo, ser corre-

tamente analisado antes da tomada 

de decisão.

Acreditamos que o novo potencial do 

país terá de ser orientado para proje-

tos estruturantes, tais como complexos 

hoteleiros e infraestruturas básicas, 

como transportes e recreação. Na sua 

abordagem do mercado, as empresas 

terão de ter em conta os custos gera-

dos por estes novos projetos que deve-

rão, a prazo, restabelecer um equilíbrio 

que atualmente não existe.

Para a “Saraiva”, a Argélia é um país 

de referência e, apesar das dificulda-

des atuais, é mantermos o atelier em 

funcionamento, passando ao lado dos 

nossos clientes locais esta difícil fase, 

que soma à crise financeira uma crise 

de saúde pública. 

A Argélia é um país de grande interes-

se e oportunidades, mas não perdoa 

aos aventureiros. Um parceiro local de 

grande qualidade e confiança e uma 

estrutura financeira com know-how lo-

cal são fundamentais para os primeiros 

passos de uma atividade e, se tiverem 

a oportunidade de somar a estes dois 

fatores um terceiro, que é ter ativida-

de constante local após o fecho de um 

contrato, penso que o caminho estará 

desbravado em 50 por cento…

Começar por cidades secundárias po-

derá ser uma opção menos onerosa, 

com um potencial reconhecimento 

local mais rápido e uma relação de 

proximidade ao mercado maior e con-

sequentemente também às pessoas. 

www.saraivaeassociados.com/pt-pt

https://www.saraivaeassociados.com/pt-pt/
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Foi em 2003 que a Teixeira Duarte 
identificou a Argélia como um objeti-
vo estratégico na sua expansão inter-
nacional, reconhecendo-a como um 
mercado pleno de oportunidades de 
crescimento e de desenvolvimento de 
infraestruturas. Em janeiro de 2004 foi 
apresentada a primeira proposta para 
uma obra pública e, após uma dezena 
de outras, em maio de 2005, foi ad-
judicada a primeira obra. A partir daí, 
e fazendo jus à natureza estratégica 
do país, a Teixeira Duarte procedeu à 
mobilização de pessoal, equipamento 
e capitais que permitiram a criação de 
estruturas locais que lhe possibilitam, Edifício sede do Algerian Gulf Bank

Gare de Portagens de Yellel - Equipamentos do 
Lote Oeste da Auto-estrada Este-Oeste

TEIXEIRA DUARTE
ARGÉLIA: UM OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

A Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 
é a principal empresa do setor da Construção do Grupo 

Teixeira Duarte. Iniciou atividade em 1921 e atua em 
todas as áreas da construção, designadamente na 

Geotecnia, Reabilitação, Obras Marítimas, Edificações, 
Infraestruturas, Metalomecânica, Obras Subterrâneas 
e Obras Ferroviárias. Atualmente conta com cerca de 

4.000 colaboradores e está presente em 17 países. 
Na Argélia desde 2005, a Teixeira Duarte mantém uma 
presença forte neste mercado, tendo participado em 

diversos projetos estruturantes.

 > POR GUSTAVO VILLAS-BOAS 
LEBREIRO, DIRETOR-GERAL DA 
TEIXEIRA DUARTE NA ARGÉLIA

assim como às suas participadas, con-
tribuir para o notável desenvolvimen-
to daquele país, em concorrência com 
empresas de todos os continentes. 

Ao longo dos últimos 15 anos, 
este contributo materializou-se em 
infraestruturas relevantes para o 
desenvolvimento do país, tais como a 
expansão do Metro de Alger (Troço entre 
a Praça Emir Abdelkader e Place des 
Martyrs), a construção da autoestrada 
2éme Rocade Sud de Argel, entre 
Boudouaou e Zerald; a modernização 
da linha férrea Thenia/Tizi Ouzou e a sua 
eletrificação até Oued Aissi; bem como 
a construção da Estação Depuradora de 
Ali Mendjeli, Constantine.

Já no ano passado, a Teixeira Duar-
te concluiu a construção do edifício 
sede do Algerian Gulf Bank, consi-
derado hoje uma referência contem-
porânea em Argel, no segmento de 
Business Offices. Durante o prazo de 
24 meses, este edifício terá a sua ma-
nutenção assegurada pela TDGI, uma 
empresa do Grupo Teixeira Duarte 
que se dedica a Facilities Manage-
ment e Manutenção, sendo uma cla-
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ra demonstração das sinergias que 
o Grupo consegue estabelecer entre 
diferentes setores de atividade.

Hoje, a Teixeira Duarte encontra-se 
envolvida num conjunto de proje-
tos de relevo, onde se destacam os 
projectos das Penetrantes de liga-
ção da autoestrada este-oeste aos 
portos de Tenes e Skikda, a obra 
dos Equipamentos do Lote Oeste da 
autoestrada este-oeste, cujo clien-
te é o Ministério das Obras Públi-
cas e Transportes argelino, através 
da Algérienne des Autoroutes, e os 
trabalhos de uma importante obra 
marítima de prazo plurianual na 
base naval de Mers-El-Kebir, para o 
Ministério de Defesa Nacional. Esta 
empreitada em regime de conceção/
construção visa dotar a base naval 
de uma infraestrutura moderna de-
dicada à manutenção e reparação de 
embarcações até 9.000 toneladas.

Viaduto de Naciria - Modernização da linha férrea Thenia/Tizi Ouzou e a sua eletrificação até Oued Aissi

Expansão do Metropolitano de Alger

O reconhecimento e reputação positi-
vos que a empresa tem vindo a estabe-
lecer no mercado argelino perspetivam 
novas oportunidades nas diversas áreas 
do setor da construção, podendo tam-
bém vir a proporcionar novas sinergias 
com empresas de outros setores de 
atividade do Grupo Teixeira Duarte.  

teixeiraduarteconstrucao.com

https://teixeiraduarteconstrucao.com/
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Capital: Argel – 4.347 mil habitantes

Outras cidades importantes: Oran (1.796 mil hab.), Constantine 

(1.648 mil hab.) e Annaba (950 mil hab.)

Religião: O islamismo é a religião oficial 

Língua: o árabe e o idioma berbere são consideradas as línguas oficiais 

do país. O idioma francês é geralmente utilizado como língua de trabalho 

(segmento muito reduzido da população é fluente em inglês) 

Unidade monetária: Dinar argelino (DZD)   

1 EUR = 138,79 DZD (Banco de Portugal, maio 2020)

Risco País:

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

Risco Político - C

Risco de Estrutura Económica - B

Risco de crédito: 5 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC)

Facilidade de Fazer Negócios: 157º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Competitividade (Ranking): 89º / 141
(Global Competitiveness Report 2019) 

Infraestruturas: 82º / 141
(Global Competitiveness Report 2019) 

Capacidade de Inovação: 62º / 141
(Global Competitiveness Report 2019)

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

Embaixada da Argélia 
em Portugal 
Rua Duarte Pacheco Pereira, 58

1400-140 Lisboa  

Tel.: +351 213 041 520  

Fax: +351 213 010 393    

geral@emb-argelia.pt

www.emb-argelia.pt

Câmara de Comércio e 
Indústria Árabe-Portuguesa  
Av. Fontes Pereira de Melo, 19 - 8ºD 

1050-116 Lisboa 

Tel.: +351 213 138 100 

Fax: +351 213 138 109 

info@cciap.pt 

www.cciap.pt

Endereços úteis

Argélia em ficha

Área: 2 381 741 km2

População: 43,8 milhões de habitantes

Densidade populacional: 18 hab./km2 

Designação oficial: República Democrática e Popular da Argélia  

Chefe de Estado: Abdelmadjid Tebboune

Primeiro-ministro: Abdelaziz Djerad

Data da atual Constituição: novembro de 1976, revista em 2016

Principais partidos políticos: Front de Libération National (FNL), 

Rassemblement National Démocratique (RND), Front des Forces 

Socialistes (FFS), Rassemblement pour la Culture et la Démocratie 

(RCD), Parti des Travailleurs (PT) e Front National Algérien (FNA)

Embaixada de Portugal 
na Argélia   
3, Boulevard 11 du Décembre 1960 

Val d´Hydra, El-Biar, Alger – Algérie  

Tel.: +213 21 925 582  

Fax: +213 21 925 313  

embaixada@embaixadaportugalargel.com

AICEP Argel   
3, Boulevard 11 du Décembre 1960 

Val d´Hydra, El-Biar, Alger 

Algérie El-Biar, Alger – Algérie 

Tel.: +213 21 791 920  

Fax: +213 21 791 885 

aicep.argel@portugalglobal.pt  

Agence Nationale pour 
le Développement de 
l’Investissement – ANDI   
Route Nationale N° 5, 

Cinq Maisons Mohammadia, 

Alger – Algérie   

Tel.: +213 21 522 014 / +213 21 522 015

Fax:+213 21 522 017 

direction@andi.dz

http://www.andi.dz

Chambre Algérienne de Com-
merce et d’Industrie   
Palais Consulaire 6, 

Bd Amilcar Cabral CP 16003 Alger  

Tel.: +213 21 967 777 / 21 966 666 

Fax: +213 21 967 070 

infos@caci.dz 
http://www.caci.dz/

mailto:geral%40emb-argelia.pt?subject=
http://www.emb-argelia.pt
mailto:info%40cciap.pt?subject=
http://www.cciap.pt
mailto:embaixada%40embaixadaportugalargel.com?subject=
mailto:aicep.argel%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:direction%40andi.dz?subject=
http://www.andi.dz
mailto:infos%40caci.dz?subject=
http://www.caci.dz/
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Informação especializada online
Portugalnews

Promova a sua empresa junto de 20 mil 
destinatários em Portugal e nos mercados 
externos.

NewsRoom

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

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

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

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

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
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APERTEX
Têxteis-lar portugueses de qualidade 

presentes nos cinco continentes
Fundada há mais de 90 anos, em Guimarães, a Apertex é uma empresa 
familiar do setor de têxtil-lar, com uma vasta oferta de produtos que se 

distinguem pelo design e pela qualidade das matérias-primas. 
A internacionalização da empresa começou no início dos anos 90 e hoje 
os produtos da Apertex estão presentes em mais de 50 países nos cinco 

continentes. Em 2019 registou um crescimento de 20 por cento e, apesar 
da atual conjuntura devido à pandemia COVID-19, a empresa soube 
adaptar-se a esta nova realidade e espera conseguir manter um bom 

desempenho em 2020. A empresa tem como objetivo de ser uma referência 
no seu setor, mantendo o foco na exportação e no aumento da sua 

presença no mercado externo.

A Apertex foi fundada em 1928 pelos 
avós dos atuais dirigentes da empresa, 
e tal como ainda o é, foi criada com 
o intuito de ser uma empresa familiar. 
Desde o seu início que o foco incidiu 
na roupa de cama, começando com 
as tradicionais colchas de seda, muito 
usuais na época, e ainda muito visíveis 
junto dos mais antigos nas celebrações 
religiosas locais, que tradicionalmente 
são colocadas nos peitorais das jane-
las e varandas. Começou por traba-
lhar apenas a nível nacional e assim se 
manteve ao longo de várias dezenas 
de anos, passando de geração em ge-
ração, até que os atuais proprietários, 
no início da década de 90, decidiram 
apostar na exportação, inicialmente 
para a vizinha Espanha, de seguida um 
pouco para toda a Europa e atualmen-
te cobrindo os cinco continentes.

Se inicialmente as colchas de seda 
eram o foco da empresa, com o pas-
sar dos anos outros produtos foram 
passando pela sua unidade fabril, 
cobrindo atualmente as mais varia-
das áreas do têxtil-lar, com roupa de 
cama (colchas, sacos-cama, edredões, 
lençóis, fronhas de almofada), roupa 
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de banho (toalhas de banho, roupões, 
etc.), outros artigos como mantas de-
corativas ou de viagem, e ainda outros 
produtos que podem ser feitos com 
recurso ao tecido jacquard em que se 
tornou especialista.

Atualmente o foco da empresa é o pro-
duto de alta gama, com especial aten-
ção à qualidade e ao detalhe, usando 
sempre as melhores matérias-primas, 
e com recurso às melhores técnicas de 
acabamentos e confeção, que só assim 
garantem o acesso aos mais exigentes 
padrões dos seus clientes a nível mun-
dial, revela Fernando Pereira, adminis-
trador da Apertex.

A Apertex conta atualmente com cerca 
de 40 trabalhadores diretos, criando e 
desenvolvendo, com a sua equipa, to-
dos os seus produtos e coleções. Todo 
o design é interno, trabalhando ainda 
em parceria com os seus clientes para 
desenvolver produtos à necessidade 
dos mesmos, e com o nível de persona-
lização que os seus mercados exigem.
Com presença em mais de 50 países 
nos cinco continentes, a exportação é, 
desde há vários anos, o foco da Aper-
tex. A empresa tem tido um crescimen-
to regular e 2019 não foi exceção, com 
um crescimento de quase 20 por cento 
face ao ano anterior. No entanto, em 
2020, a pandemia que atinge o país e 
o mundo veio dificultar a atividade ex-
portadora da Apertex.

“Tínhamos grandes perspetivas para 
este ano e, com esta pandemia, não 
sabemos o que esperar, pois todos os 
mercados do nosso setor estão apreen-
sivos e quase congelados. Resta-nos 
esperar a passagem deste grande pro-
blema, que infelizmente vai influenciar 
muito a economia, e ver o que vamos 
conseguir fazer o resto do ano”, con-
fidencia o administrador da empresa.
  
A estratégia de internacionalização da 
Apertex passou, até há pouco tempo, 
pela participação em feiras internacio-
nais do setor e por visitas aos clientes, 
numa ótica de proximidade e para 

chegar ao maior número de potenciais 
clientes possível, apesar do elevado or-
çamento alocado a essas participações, 
que inclui a criação de coleções à me-
dida dos mercados. 

Na seleção dos mercados, designada-
mente aqueles onde a empresa po-
derá ter mais sucesso, a Apertex tem 
contado com o apoio da AICEP. De 
acordo com Fernando Pereira, “para 
estas decisões e seleções temos conta-
do muito com a ajuda preciosa do AI-
CEP, que sempre se tem prontificado 
para fornecer toda a informação dis-
ponível, e sempre que possível, junto 
das variadas delegações, conseguem 
no destino informações e contactos 
muito valorizados e que nos permitem 
encurtar muitos caminhos nos proces-
sos negociais. É uma instituição que 
muito faz pelo tecido empresarial por-
tuguês, e o nosso bem-haja para que 
assim continue!”.

Com o encerramento dos mercados e 
cancelamento dos eventos e das visitas 
a clientes devido à pandemia, a Aper-

tex viu-se forçada a delinear uma nova 
estratégia, apostando nas tecnologias 
para contactar os clientes, mas conti-
nua a defender que as visitas presen-
ciais “têm outros resultados, pelo que 
estamos desejosos de que o mundo 
volte à normalidade para retomarmos 
o nosso caminho”.

“Dada a atual conjuntura, como todos, 
fomos obrigados a recorrer ainda mais 
às ferramentas virtuais para continuar 
o nosso trabalho. Temos cada vez mais 
feito ‘e-meetings’ e ‘conference calls’, 
e não podemos deixar de admitir que 
sem estas ferramentas o nosso tra-
balho seria praticamente impossível 
de realizar atualmente”, refere o res-
ponsável, acrescentando que “foram 
adquiridas algumas ferramentas para 
facilitar as apresentações e ‘e-meetin-
gs’ e palavras como Teams, Facetime, 
Skype, Zoom, etc. são parte do nosso 
vocabulário diário”.

O futuro da empresa nos mercados 
externos vai, porém, continuar a ser o 
foco da Apertex, que, além pretender 
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manter a sua posição nos mais de 50 

mercados onde já se encontra, quer 

aumentar essa presença e expandir-se 

para outros mercados, nomeadamente 

para o Médio Oriente onde o produ-

to de valor acrescentado da empresa, 

pelo seu nível de personalização, pode-

rá facilmente ter sucesso. 

“Nunca podemos baixar os braços e 
temos que continuar a procurar novas 
portas, assim como o crescimento nas 
atuais, seja com maior volume de ven-
da de produtos já em carteira, seja com 
a introdução de novos, ou mesmo com 
o desenvolvimento de outros em par-
ceria”, reforça Fernando Pereira.

O administrador da Apertex salienta 

ainda a aposta contínua da empresa 

na qualidade e diferenciação dos seus 

produtos, em acabamentos que ga-

rantem ao produto um grau de gran-

de durabilidade e na capacidade de 

personalização dos mesmos, tentando 

marcar as tendências no setor. 

www.apertex.pt

CGI
APOSTA DE SUCESSO 

NO MERCADO PORTUGUÊS

Fundada em 1976 pelo canadiano Serge Godin, 
ainda hoje o Chairman da empresa, 

a CGI é atualmente uma das maiores empresas 
independentes de serviços de IT e processos 

de negócio no mundo, com operação em 400 
escritórios em mais de 40 países, e mais de 78.000 

profissionais espalhados por todo o mundo. 
A empresa está presente em Portugal desde 

1995, onde tem apostado de forma contínua, 
nomeadamente na exportação de soluções 
e serviços para clientes da empresa em todo 

o mundo através do seu Global Delivery 
Center (GDC).

As principais áreas de negócio da 

CGI em Portugal encontram-se nos 

setores de Energy & Utilities e nas 

Municipalities, mas a empresa está 

atualmente a crescer sustentadamen-

te nos setores financeiro, de retalho e 

das telecomunicações. 

A aposta na capacidade, competên-

cia e a qualidade dos seus recursos 

na área das Tecnologias de Informa-

ção, tem sido, segundo Carlos Lou-

renço, Sector VP Portugal da CGI, o 

fator “mais decisivo” do sucesso da 

empresa em Portugal, que em 2000 

contava já com cerca de 600 colabo-

radores, e que atualmente ascendem 

a 1.600 divididos pelos centros de 

operações em Lisboa, Sintra, Saca-

vém, Odivelas e Porto. 

De acordo com o responsável, a CGI 

pretende manter o crescimento que 

tem vindo a registar relativamente 

à evolução do negócio e de recruta-

mento em Portugal, estando, inclu-

http://www.apertex.pt/pt/
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sive, à procura de profissionais “que 
possam ajudar a companhia a crescer 
e a inovar”, sobretudo nos mercados 
onde estão menos presentes. 

“O nosso projeto passa muito clara-
mente por um crescimento orgânico, 
mas também por eventuais aquisi-
ções sempre que estas façam sentido, 
como de resto tem vindo a acontecer 
de uma forma consistente noutros 
mercados”, adianta Carlos Lourenço, 
acrescentando que a empresa está 
atenta “a todas as empresas do setor 
que se diferenciem quer pela moder-
nidade da sua oferta, quer pelo seu 
portefólio de clientes”.

Para alem disso, perspetiva continuar o 
crescimento sustentado na exportação 
de know-how português em projetos 
internacionais, mantendo uma apos-
ta que nos últimos anos se revelou de 
grande sucesso. Áreas como a migra-
ção para plataformas Cloud Native, so-
luções clássicas de CRM para soluções 
globais, a generalização de RPA, AI e 
machine learning serão, do ponto de 
vista tecnológico, as grandes tendências 
para acompanhar os clientes na sua es-
tratégia de digitalização de negócio.

Além do Global Delivery Center, com 
o desenvolvimento de soluções e pro-
jetos em Portugal para o mercado in-
ternacional, a área de propriedade in-
telectual (IP) desenvolvida localmente 
tem tido também um papel funda-
mental na diversificação do negócio a 
nível internacional, tendo já soluções 
implementados de Gestão de Ener-
gias Renováveis (RMS) e de “Mobile 
Device Management” (Sma@rtering) 
em diversos países na Europa, no 
Brasil e na América do Norte, com 
um retorno bastante significativo no 
exercício da empresa.

O fator inovação nos 
projetos da CGI
Na CGI, a inovação é parte fundamen-
tal do trabalho nos projetos delineados 
para cada cliente. Como conta Carlos 

Encontrando-se atualmente o mundo numa 
conjuntura extremamente difícil, como é que 

as vossas equipas, nos vários países, têm 
respondido aos desafios colocados pela 
pandemia do COVID-19? Que mudanças 
se têm verificado na empresa e no apoio 
aos clientes?

Na CGI temos como objetivo desenvolver 
e seguir as melhores práticas e processos de 

gestão. Como temos os meios que nos permitem 
dar resposta a partir de qualquer lugar e de forma segura, sempre que a 
tarefa assim o permita, não sentimos qualquer problema operacional em 
nos adaptarmos ao novo contexto imposto pela pandemia e estamos a 
operar sem qualquer constrangimento.
É claro que a logística associada a uma intervenção técnica local se alterou, mas 
nada de dramático. Como sempre trabalhámos num modelo de proximidade, 
temos mantido um relacionamento muito próximo com os nossos clientes e 
temo-los acompanhado da melhor forma possível nesta fase.
Os clientes procuram mais inovação e capacidade de resposta por parte dos 
fornecedores, e na CGI fazemos todos os esforços para continuar a prestar 
e garantir um melhor serviço a cada um deles. O nosso objetivo é o de 
continuarmos a ajudar as organizações a alcançarem melhores resultados, a 
aumentarem a sua competitividade, a modernizarem a sua gestão, a reduzirem 
os seus custos e a otimizarem processos, tanto no mercado nacional e como 
no mercado internacional, agora mais do que nunca.

Em Portugal a CGI tem apostado também no setor financeiro, no 
retalho e nas telecomunicações. Estes setores estão preparados para 
enfrentar este momento de crise? 
Em Portugal, as principais áreas de negócio estão nos setores de Energy & 
Utilities, no entanto, atualmente, temos também uma forte aposta nos setores 
financeiro, de retalho, indústria e telecomunicações. No que respeita à situação 
criada pela pandemia, todos os setores responderam globalmente, e a resposta 
passou pela capacidade de potenciar os canais digitais na comunicação com 
os nossos clientes, simplificando os processos de interação e mostrando uma 
capacidade de antecipação e resposta muito positivas. 

COVID-19 
TRÊS QUESTÕES A CARLOS LOURENÇO

Lourenço, “uma das formas pela qual 
conseguimos alcançar os objetivos 
dos nossos clientes, é através da nos-
sa rede global de Centros de Inovação 
CGI, estimulando a inovação desde a 
conceção de protótipos rápidos até ao 
desempenho dos negócios. Para os 
nossos especialistas, essas instalações 
oferecem um ambiente colaborativo 
para testar e evoluir inovações e um 
espaço para partilhar avanços com a 
comunidade local”.

Também em Portugal, a CGI aposta no 
desenvolvimento de soluções inova-
doras que proporcionem aos clientes 
as vantagens competitivas com base 
nas tecnologias mais avançadas, e que 
lhes permitam responder da melhor 
forma aos desafios do negócio.

“A CGI trabalha com os clientes para 
desenvolver fortes recursos de inova-
ção, dominar tecnologias emergen-
tes e obter agilidade para conseguir 
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‘proof-of-concepts’ para os negócios. 
Ao equilibrar a gestão da inovação e 
a agilidade, ajudamos os clientes a 
agregar valor para as suas organiza-
ções”, refere o responsável.

A CGI Portugal tem nos setores das 
utilities e de banca os seus principais 
clientes, onde diariamente é desa-
fiada a manter o nível de excelência 
dos seus serviços, mas conta também 
com clientes de referência em áreas 
do setor público e da indústria onde 
pretende reforçar a sua posição local.  

Além de uma oferta completa de 
serviços de consultoria de TIC, servi-
ços tradicionais de Managed Services 
(Infraestruturas, Aplicações e BPO), 
a empresa tem incorporado com su-
cesso as inovações tecnológicas (Ro-
botics Process Automation, artificial 
inteligence, machine learning, cloud 
native, IoT) e metodológicas (Agile/
DevOps) na sua oferta de serviços. 
Exemplo dessa oferta “única” é, se-
gundo Carlos Lourenço, a Digital 
Transformation que mitiga ao máxi-
mo o risco de migração de soluções 
e ambientes para a Cloud e posterior 
gestão de serviço associada, e que 

“Esta é, sem dúvida, uma oferta dife-

renciadora no mercado, que é com-

plementada com uma capacidade de 

mais de uma centena de colaborado-

res com experiência efetiva em ‘Native 

Cloud Development’. Neste momento 

não existem em Portugal muitas mais 

empresas com esta capacidade, fer-

ramentas, abrangência, experiência e 

dimensão”, afirma.

Questionado sobre que conselhos da-

ria a uma empresa estrangeira interes-

sada em investir em Portugal, o Sector 

VP Portugal da CGI, defende que as 

empresas, dada a dimensão reduzida 

do mercado, devem ter sempre em 

conta, no seu plano de negócios, “o 

rácio oferta/procura, dando primazia 

a zonas mais periféricas, onde even-

tualmente possam ter menos con-

corrência ao mercado de trabalho, 

menores custos de instalações e in-

fraestruturas, maiores apoios e bene-

fícios fiscais decorrentes dos quadros 

de apoio existentes”. 

www.cgi.com/portugal

abrange a transformação de sistemas 

Legacy e a “industrialização” de mi-

gração de sistemas, ambas baseadas 

em análises automatizadas não intru-

sivas dos sistemas existentes e supor-

tadas por ferramentas de diagnóstico 

completas (propriedade intelectual da 

CGI Portugal). 

Encontramos vários exemplos de instituições que, atuando de forma proactiva, 
anteciparam soluções aos seus clientes. As soluções de automação de 
processos e a inteligência artificial, numa perspetiva de serviços prestados ao 
cliente final, têm a capacidade de resposta a uma procura crescente e a rapidez 
da mesma. Isto é algo que podemos ver refletido na capacidade de tratamento 
mais ágil e automático de processos de backoffice, que permitem tempos de 
resposta mais rápidos ao cliente, bem como nos processos de frontoffice, que 
garantem uma maior capacidade de apoio ao cliente.

Como analisam as oportunidades, os desafios e as mudanças que esta 
pandemia vai trazer para as empresas a nível nacional e mundial?
Neste momento ninguém pode afirmar com certeza quais os verdadeiros 
impactos da pandemia nos vários contextos da sociedade, nem como será o 
regresso ao normal, ou melhor, a um “novo normal”. No entanto, podemos 
antecipar que este novo normal pode ser uma oportunidade para o mercado 
corrigir erros do passado, e a implementação de estratégias integradas de 
gestão de risco devem passar a ser uma prioridade, pois a partir de agora, e 
mais do que nunca, um dos princípios base da atuação de qualquer negócio, 
será certamente de que os modelos de gestão estão abertos a mudanças.

https://www.cgi.com/portugal/pt-pt
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READINESS IT
Soluções de transformação digital 

para o mercado internacional

A Readiness IT, uma tecnológica portuguesa fundada há cinco anos em 
Espinho, desenvolve projetos de transformação digital e integração de 
sistemas em operadores de telecomunicações, sendo considerada como 

uma das melhores empresas do mundo a atuar no setor de “Order 
Management” e “Customer Experience”. Atualmente com mais de 

400 colaboradores de 10 nacionalidades diferentes, a Readiness IT tem 
presença em três continentes, e projetos em países como Chile, Peru, Nova 
Zelândia, EUA, Canadá, Guatemala, Sérvia, África do Sul, Suíça e Colômbia, 

além de Portugal.

A história da Readiness IT é ainda re-
cente – inicia-se em junho de 2015 
num escritório em Espinho, com 
Adérito Ferreira a liderar uma equi-
pa de 25 pessoas – mas desde a sua 
criação a empresa teve sempre uma 
orientação estratégica para trabalhar 
em projetos internacionais. O nível 
de especialização dos seus consulto-
res e as necessidades observadas em 
determinados mercados por esse tipo 
de competências, ditaram a estraté-

gia internacional da empresa que se 
materializou num rápido reconheci-
mento da qualidade do seu trabalho 
e proporcionando que mais empresas 
passassem a ser a seus clientes. A em-
presa sentiu necessidade de crescer e, 
nesse mesmo ano, seguiu-se a aber-
tura de novos escritórios em Lisboa e 
um centro de competências na Beira 
Interior, em protocolo com a Univer-
sidade Local e a Câmara Municipal 
do Fundão, passando também a tra-

balhar em projetos de transformação 
digital para todo o mundo. 

Como parte da sua estratégia de inter-
nacionalização a empresa iniciou, ain-
da em 2015, a sua operação no Chile, 
a partir de onde consolidou a sua pre-
sença no mercado latino americano, 
podendo prestar serviços na região de 
uma forma muito mais próxima e efi-
ciente, e potenciando a capacidade de 
angariação de novos clientes por toda 
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a América Latina. Hoje, grande parte 
das suas operações vêm deste merca-
do. O sucesso da empresa continuou 
a desenvolver-se e rapidamente a em-
presa viu o seu primeiro escritório ficar 
pequeno para as suas ambições. Em 
2016 muda-se para novas instalações 
no centro do Porto, com maior capa-
cidade para acolher novos colabora-
dores, e, assim, fazer face aos novos 
desafios e aos novos projetos interna-
cionais que surgiam. Neste novo local, 
localizado na Boavista, ficaria também 
mais próxima do vibrante ecossistema 
de IT que já se estava a desenvolver 
na cidade. 

A estratégia levada a cabo desde a 

sua criação de operar na América 

Latina, mostrou ser a mais acertada, 

como confessa o CEO Adérito Ferrei-

ra, adiantando que o novo escritório 

inaugurado em 2017 em Santiago 

do Chile conta hoje com mais de 100 

colaboradores que, a partir daí, tra-

balham para o Peru, a Colômbia e o 

Chile, entre outros países. Em 2019, 

a Readiness IT decide alargar as suas 

operações para um novo continente, 

abrindo um escritório internacional 

em Auckland, na Nova Zelândia. Três 

anos depois de se ter instalado na 

Boavista, e também em 2019, com 

o objetivo de “criar ainda melhores 

condições de trabalho” para os seus 
funcionários, decide mudar o local 
da sua sede. Tendo conhecimento do 
processo de reabilitação urbana que 
estava previsto para a zona da Cam-
panhã, surgiu o interesse em explorar 
um local nesta zona e a sede é então 
transferida para um novo escritório 
com 2.200 metros quadrados.

Atualmente o grupo de empresas 
Readiness IT emprega mais de 400 
colaboradores por todo o mundo, de 
10 nacionalidades diferentes, e tem 
escritórios em três continentes. De 
Portugal para o mundo, são centenas 
os colaboradores que remota ou local-
mente, acompanham e trabalham em 
projetos de transformação digital a 
decorrer em países como Chile, Peru, 
Nova Zelândia, EUA, Canadá, Guate-
mala, Sérvia, África do Sul, Suíça, Co-
lômbia, entre outros.

“Exportamos 95 por cento do que 
desenvolvemos, mas há muitas em-
presas nacionais que podem benefi-
ciar com os nossos serviços”, afirma 
Adérito Ferreira.

A Readiness IT trabalha maioritaria-
mente em projetos de transformação 
digital e integração de sistemas em 
operadores de telecomunicações, 
sendo considerada como uma das 
melhores empresas do mundo a 
atuar no setor de “Order Manage-
ment” e “Customer Experience”, o 
core na arquitetura de qualquer ope-
rador de telecomunicações. 

Mas a empresa não trabalha apenas 
com grandes operadores de teleco-
municações. É hoje uma das empresas 
melhor preparadas para oferecer ser-
viços de transformação digital e expe-
riência do utilizador, através do desen-
volvimento de novas soluções digitais. 
Estrategicamente suportando-se em 
alianças fortes como a Outsystems, 
Ericsson, Oracle e, recentemente, a 
Vlocity Salesforce, a empresa tem 
vindo a demonstrar capacidade de 
desenvolver um vasto tipo de solu-

ções digitais, tendo na sua carteira de 
clientes também empresas do setor 
financeiro, automóvel e grande reta-
lho. Como aponta Adérito Ferreira, as 
soluções desenvolvidas pela empresa 
impactam hoje em mais de 50 milhões 
de utilizadores em todo o mundo. 

A empresa destaca os projetos que 
tem em curso no Chile, no Peru, na 
Colômbia e na Nova Zelândia, reve-
lando que a estratégia para o futuro 

Adérito Ferreira, CEO da Readiness IT



EMPRESASjunho 2020 49

está focada na conquista dos merca-
dos norte-americano e do Canadá, 
bem como no reforço da sua posição 
no mercado da Oceânia. Nesse sen-
tido, a tecnológica portuguesa tem 
celebrado novas parcerias para atin-
gir novos clientes e novos mercados, 
como é o caso da parceria com a 
Outsystems em 2019 e com a Vlocity-
-Salesforce já em 2020. 

Os principais clientes da Readiness IT 
são operadores de telecomunicações: 
a Entel no Chile e no Peru, a Claro na 
América Latina e a Spark na Nova Ze-
lândia, mas a empresa tem projetos a 
decorrer em várias partes do mundo e 
em várias áreas de competências. 

“Temos uma equipa multidisciplinar 
e especialistas em desenhar ‘end-to-
-end’ e em automatizar processos 
de negócio, ‘user centric design’, em 
pagamentos eletrónicos, em CPQ 
(Configure, Price to quote), catálogo, 
‘e-commerce’, CRM, em desenvolvi-
mento de soluções…. Conseguimos 
suportar qualquer negócio de forma 
‘end-to-end’. A empresa é especialis-
ta em ajudar no desenvolvimento do 

negócio do cliente, em fazer integra-
ção de sistemas, criar soluções à me-
dida em ‘open-source’, orquestração, 
automação de testes ‘open source’, 
etc.”, defende o CEO da Readiness IT.

Questionado sobre os efeitos da pan-
demia COVID-19 no funcionamento 
da empresa, Adérito Ferreira afirma 
que a Readiness IT tem-se “vindo a 
adaptar às circunstâncias de melhor 
forma possível, esperando dobrar 
este ‘Cabo das Tormentas’ como Bar-
tolomeu Dias”.

A adaptação da empresa à nova rea-
lidade passou pelo cancelamento de 
participações em feiras como a Mo-
bile World Congress em Barcelona, a 
maior feira de tecnologia do mundo, 
e de reuniões presenciais. 

“Ficámos preocupados com a saú-
de das nossas equipas, até porque 
muitos viajam com regularidade, e 
decidimos colocar todos os colabo-
radores a nível mundial a trabalhar 
remotamente. Um dos benefícios dos 
colaboradores da empresa é a flexibi-
lidade do horário de trabalho e a pos-

sibilidade de se trabalhar quando ne-
cessário a partir de casa, para melhor 
alinhar com outros fusos horários. 
Assim, tínhamos a empresa prepara-
da para o poder fazer rapidamente, 
e estamos habituados e ter reuniões 
por videoconferências ou teleconfe-
rência para todo o mundo. Nesse as-
peto foi muito natural”, relata o CEO 

da empresa. Segundo Adérito Ferrei-

ra, a empresa continua a operar para 

todo o mundo de forma remota e a 

entregar projetos aos clientes. 

A Readiness IT atingiu, em 2019, 

uma faturação próxima dos 20 mi-

lhões de euros. “Um salto significa-
tivo desde os 3 milhões de euros que 
foram amealhados no primeiro ano 
de atividade da empresa, 2015”, re-

vela Adérito Ferreira, acrescentando 

que “a meta é perseguir o objetivo 
de chegar aos 50 milhões de euros 
em 10 anos de existência, sendo que 
até ao momento mais de 95 por cen-
to da faturação é proveniente de pro-
jetos internacionais”. 

https://readinessit.com/  

https://readinessit.com/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“World Economic 
Situation and Prospects 
as of mid-2020” – 
United Nations, 
maio 2020
A pandemia do COVID-19 terá um 

efeito devastador na economia mun-

dial, que deverá contrair 3,2 por cento 

em 2020, de acordo com as projeções 

da ONU. Os países desenvolvidos se-

rão os mais afetados, devendo re-

gistar uma recessão média de 5 por 

cento, enquanto os países em desen-

volvimento poderão observar uma 

contração média de 0,7 por cento.
CONSULTAR

“Composite Leading 
Indicators” – OCDE, 
maio 2020 
Em abril de 2020, o Indicador Compó-

sito Avançado da OCDE, que antecipa 

inflexões no ciclo económico, registou 

quebra para um nível sem preceden-

tes na maioria das grandes econo-

mias mundiais devido à pandemia. 

Para Portugal apresentou variações de 

-6,64 por cento em termos mensais e 

de -7,48 por cento em termos homó-

logos, registando um valor de 91,77 

pontos. Estes valores indicam uma 

fase de desaceleração acentuada da 

atividade económica.

CONSULTAR O ID mundial e

“For Sub-Saharan 
Africa, Coronavirus 
Crisis Calls for Policies 
for Greater Resilience” - 
World Bank, abril 2020
De acordo com o Banco Mundial, em 

2020 o impacto da COVID-19 nas 

economias da África Subsariana pode-

rá atingir perdas estimadas entre 37 e 

79 mil milhões dólares e a produção 

agrícola deverá contrair entre 2,6 por 

cento e 7 por cento, com a região em 

risco de enfrentar uma situação ali-

mentar grave.
CONSULTAR

Conjuntura Macroe-
conómica Análise do 
Impacto COVID-19 - 
Ordem dos Economis-
tas, maio 2020
Esta publicação compara as atuais 

perspetivas económicas e aquelas que 

eram as previsões iniciais para 2020, 

estimando o impacto da COVID-19 

nos principais indicadores. Analisa ain-

da o futuro da economia e as medidas 

e os mecanismos de recuperação.

CONSULTAR

COVID-19 Evolução da 
Pandemia, Barómetro 
Económico e Estratégia 
Kaizen, abril 2020 
O documento faz uma análise da evo-

lução da pandemia no mundo e em 

Portugal, bem como dos seus efeitos 

na economia, e avança sugestões de 

ações de melhoria e preparação que 

as empresas e organizações podem 

iniciar para saírem da crise mais fortes 

e com horizontes mais alargados. 
CONSULTAR

“Clusters as drivers 
of the European 
economy: results from 
the 2020 European 
Panorama Report” - 
European Observatory 
for Clusters and 
Industrial Change 
(EOCIC), março 2020
O relatório de 2020 sobre o Panora-
ma Europeu de Clusters e Mudanças 
Industriais apresenta uma visão geral 
da forma como os clusters contribuem 
para a competitividade da economia 
europeia e mostra como a produtivi-
dade em clusters está acima da média, 
chegando a mais do dobro em clus-
ters de alto desempenho.
Analisa 51 setores industriais expor-
tadores na Europa, representando 
61,8 milhões de empregos e metade 
do emprego nas indústrias exporta-
doras. Identifica 2.950 clusters indus-
triais regionais, dos quais 198 grupos 
de alto desempenho.
Analisa também a dimensão das em-
presas dos clusters: comparado com 
outras grandes economias interna-
cionais, onde as grandes empresas 
são dominantes, a especialização da 
Europa é conduzida tanto por gran-
des empresas como por PME, o que 
sublinha a importância destas na eco-
nomia europeia.

CONSULTAR

“Commission Proposes 
Postponement of 
Taxation Rules Due 
to Coronavirus Crisis” 
- 8 May 2020, News, 
European Commission 
A Comissão Europeia decidiu adiar, 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2020/
http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-may-2020.htm
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-resilience
http://www.ordemeconomistas.pt/xportalv3/file/XEOCM_Documento/61804835/file/OE%20Conjuntura%20%20Impacto%20Covid-19.pdf
https://pt.kaizen.com/dist/filemanager/Uploads/vn/COVID19_Relat%C3%B3rio_Kaizen.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en
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por seis meses, a entrada em vigor 
das novas regras para o Imposto so-
bre o Valor Acrescentado no comér-
cio eletrónico, assim como certos 
prazos para a apresentação e troca 
de informações imposta pela diretiva 
de cooperação administrativa no do-
mínio da fiscalidade. O objetivo é dar 
aos Estados-membros e às empresas 
mais tempo para se prepararem para 
as novas regras. 
Está em causa o quadro legal do IVA 
para o comércio eletrónico, que de-
veria entrar em vigor a 1 de janeiro 
de 2021 e passa assim a estar pre-
visto para 1 de julho de 2021, esta-
belecendo novas obrigações no que 
respeita a este imposto para os mer-
cados online, tal como regras simpli-
ficadas para as empresas. 

CONSULTAR

“EU and Mexico 
Conclude Negotiations 
for New Trade 
Agreement” - 28 April 
2020, News, European 
Commission
Ao abrigo do novo acordo UE-Méxi-
co, praticamente todo o comércio de 
mercadorias entre a UE e o México 
ficará isento de direitos. O acordo 
inclui agora regras progressivas em 
matéria de desenvolvimento susten-
tável, designadamente o compromis-
so de aplicar efetivamente o Acordo 
de Paris sobre o Clima. É primeira vez 
que a UE e um país da América Latina 
chegam a acordo em questões rela-
cionadas com a proteção do investi-
mento. Após a conclusão das nego-
ciações segue-se a revisão jurídica do 
acordo (encontra-se na fase final) e a 
respetiva tradução para todas as lín-
guas da UE. Uma vez terminado este 

processo, a proposta da Comissão 
Europeia será transmitida para assi-
natura e conclusão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu.

CONSULTAR

Exportação de Maçã 
para o Equador – 6 de 
maio de 2020, Site 
da DGAV
Segundo informação da DGAV, 
estão estabelecidos os requisitos 
fitossanitários para exportação de maçã 
produzida em Portugal para o Equador. 
Para que esta operação possa ter lugar 
será necessário que os operadores 
procedam ao registo e aprovação 
de todos os locais de produção e 
embalagem, que devem cumprir todas 
as condições estabelecidas no plano 
de trabalho acordado entre a DGAV 
e a Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD. 
Os interessados devem contactar as 
Direções Regionais de Agricultura e 
Pescas da DGAV, para que se inicie 
o processo de registo dos locais de 
produção e de embalagem.

CONSULTAR

Moçambique Lança 
Portal do Comércio 
Externo - 16 April 2020, 
Mondaq 
Os operadores do comércio externo 
de Moçambique dispõem, desde 
16 de abril, de toda a informação 
inerente ao processo de importação, 
exportação e trânsito de mercadorias 
através de um novo portal. Este 
site de Comércio Externo consiste 
num instrumento de inteligência de 
mercado de fácil acesso, que reúne 
um conjunto de informações de várias 

instituições públicas intervenientes 
nesta atividade, e permite que os 
operadores de comércio externo 
obtenham, de forma abrangente e 
em tempo útil, informação básica 
para a realização das operações de 
importação e exportação.

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas de bens 
com quebra de 3,0 por 
cento no 1º trimestre 
de 2020
No primeiro trimestre de 2020, as 
Exportações de bens ascenderam 
a 14.568 milhões de euros, contra 
15.021 milhões de euros no mesmo 
período de 2019, ou seja, um decrés-
cimo de 453 milhões de euros (tvh 
-3,0 por cento). No mesmo período, 
as Importações totalizaram 19.215 
milhões de euros e diminuíram 798 
milhões de euros, apresentando uma 
tvh -4,0 por cento. Estes resultados 
determinaram um défice da balança 
comercial de 4.647 milhões de euros, 
correspondente a um desagravamen-
to de 346 milhões de euros. A taxa de 
cobertura das Importações pelas ex-
portações situou-se em 75,8 por cen-
to, o que corresponde a uma subida 
de 0,8 p.p. face à taxa registada em 
igual período do ano anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2142
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=39069023
https://macauhub.com.mo/pt/2020/04/16/pt-mocambique-lanca-portal-do-comercio-externo/
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=bfe278f7-7db4-4a45-a78e-150d9e6181ee
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Além disso, a AICEP irá continuar a 
lançar vários cursos de e-learning que 
pretendem ser uma ferramenta de ca-
pacitação para as empresas, tendo em 
conta o atual contexto. O objetivo é 
que as empresas possam ganhar mais 
competências em e-commerce e en-
cará-lo como uma evolução necessá-
ria para a sua internacionalização. Os 
temas dos cursos são: E-Commerce In-
ternacional, Marketing Digital e Meios 
de Pagamento. 

Por fim, importa ainda referir que a 
AICEP continua a promover parcerias 
com marketplaces para dar às empre-
sas portuguesas a oportunidade de 
conhecer o potencial de negócio e o 
funcionamento destas plataformas, 
realizando workshops online com 
Marketplaces, nomeadamente com o 
marketplace We Want Shoes e o mar-
ketplace Allegro.

AICEP lança pacote 
de serviços 
dedicados ao 
e-commerce
Com o objetivo de ajudar as 
empresas e responder a este 
tempo de incerteza causado 
pela pandemia COVID-19, a 
AICEP lança um novo pacote 
de serviços dedicados e-com-
merce. Assim, está a promover 
um conjunto de Webinars dedi-
cados ao e-commerce internacio-
nal, que é cada vez mais um caminho 
de crescimento que não pode ser ig-
norado pelas empresas.

Os Webinars, realizados através da 
plataforma de E-Learning da AICEP, 
a e.Academia Internacionalizar, abor-
dam temas como o impacto do coro-
navírus no comércio eletrónico, a aná-
lise do impacto da crise em diferentes 
setores e as novas tendências, como o 
teletrabalho, a formação online ou a 
impressão 3D.

Uma outra ferramenta digital lançada 
para apoiar a exportação online é o 
Auto Diagnóstico E-Commerce, uma 
ferramenta de diagnóstico para o e-
-commerce, que vai permitir a cada 
empresa perceber qual o seu nível de 
preparação para iniciar a exportação 
online e receber um relatório com re-
comendações sobre como se preparar 
ou como começar a tirar partido do 
e-commerce.

NOTÍCIAS Portugalglobal nº13152

Webinar Market 
dedicados a mercados 
internacionais para 
apoiar empresas 
A AICEP lançou Webi-

nar Market dedicados 

a mercados interna-

cionais com a parti-

cipação dos delega-

dos da rede externa, 

presente em mais de 

50 países, para es-

clarecer as empresas 

sobre o impacto da 

pandemia COVID-19 

no respetivo mercado. 

Os delegados da AICEP vão 

esclarecer e apoiar as empresas 

portuguesas, nomeadamente sobre 

o impacto económico e social da 

pandemia, os constrangimentos e 

problemas logísticos, as oportunida-

des de que poderão beneficiar nos 

diferentes países e as medidas lan-

çadas pelos governos para o comba-

te à COVID-19. 

Os webinars podem ser de cariz ge-

ral ou setorial. Já foram realizados 

webinars generalistas sobre França, 

Alemanha, Espanha, China, Hungria 

e Suécia. Por sua vez, os webinars 

setoriais abordaram os mercados da 

Suíça (e-commerce), Estados Unidos 

da América (e-commerce e têxteis-

-lar) e Polónia (e-commerce, moldes 

e indústria automóvel).
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AICEP lança 
“Portugal to Take Off” 
A AICEP São Francisco lançou o pro-
grama “Portugal to Take Off”, um 
programa de aceleração de startups 
portuguesas que tem como principal 
objetivo ajudá-las a entrar no merca-
do da Califórnia através de acompa-
nhamento personalizado.

O programa envolve consultoria es-
pecializada, apoio na entrada do 
mercado realizado por pessoas da 
região e facilitação do acesso a uma 
rede alargada de empresários, em-
preendedores e investidores do mer-
cado em questão.

Os setores em foco para este progra-
ma são, além das startups tecnológi-
cas, os produtos alimentares, moda, 
mobiliário e energias.

Parte do programa é remoto para ser 
compatível com a situação que esta-
mos a viver, sendo que a formação de 
entrada no mercado, a preparação da 
abordagem comercial e as reuniões 
individuais terão um formato virtual.

A Califórnia, nomeadamente o Silicon 
Valley, é um dos mais relevantes po-

los de empreendedorismo e inovação 
tecnológica e daí considerar-se que é 
importante realizar uma ação deste 
tipo com entidades nesta região, em 
especial para as empresas portugue-
sas com forte componente digital e 
com soluções inovadoras.

O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, refere que “a AICEP tem 
apostado em lançar novos produtos 
e serviços especializados para as em-
presas, quer seja na identificação de 
clientes, quer seja no contacto com 
plataformas de comércio eletrónico, 
com foco na abertura de novos canais 
nos mercados externos, neste caso 
para a região da Califórnia”.

O “Portugal to Take Off” terá a du-
ração de seis meses e vai selecionar 
dez startups.
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Estas oportunidades deveram-se, sobretudo, às 
muitas disrupções tecnológicas e à convergên-
cia de TI e TO, ou seja, ao que tradicionalmente 
se entende como o ambiente informático com 
o mundo das operações fabris. Isto acontece 
graças a tecnologias como o machine learning 
ou o blockchain, a hiperconectividade, o 5G ou 
a total implementação de plataformas Cloud. 
Para poder aproveitar e otimizar os benefícios 
destas tecnologias, a indústria deve colocar a 
digitalização no topo das suas prioridades.

A aplicação destas tecnologias nas fábricas, fa-
zendo delas instalações inteligentes, representa 
uma verdadeira revolução para o setor industrial 
e é seguro dizer que chegou para ficar, e que du-
rante 2020 só veremos o seu poder aumentar.

Produtividade e manutenção 
mais eficientes para maior 
poupança
A Realidade Aumentada é uma das tecnologias 
que mais impacta o setor industrial nos dias de 

> POR XAVIER ARMENGOL, IBERIAN 
VP INDUSTRY, SCHNEIDER ELECTRIC

2020 NO SETOR INDUSTRIAL: 
A BUSCA PELA EFICIÊNCIA

Apesar das circunstâncias muito difíceis que o país e o mundo 
atravessam atualmente, vivemos numa época repleta de 
oportunidades para os vários setores de atividade, desde 

melhorias operacionais até mudanças completas dos modelos  
de negócio; e se elas têm vindo a ocorrer em diferentes 

momentos e áreas, neste momento é o setor industrial quem 
pode delas tirar o melhor partido.

hoje. O seu volume de mercado a nível global 
está avaliado em 11 mil milhões de dólares, e 
prevê-se que em 2023 esse número suba até 
aos 60 mil milhões.

Esta tecnologia permite aumentar a visibilidade 
sobre máquinas e processos, proporcionando o 
aumento da eficiência e da segurança das má-
quinas e, mais importante, de quem as opera. 
No passado, quando surgia um problema numa 
máquina, era necessário desligá-la, localizar o 
problema e procurar a solução no manual de 
serviço, o que resultava em períodos de inativi-
dade e perdas de produção e desempenho.

Agora, a Realidade Aumentada simplifica as 
etapas e torna a manutenção mais eficiente e 
segura. Unindo o ambiente físico e os objetos 
virtuais, permite que o utilizador aceda aos 
dados em tempo real, bem como a diagramas 
e instruções, através de um simples toque no 
seu smartphone. O resultado? Uma redução 
muito significativa do tempo necessário para 
realizar os trabalhos de manutenção. Para 
além disso, abre-se também a porta para ma-
nutenção preventiva e preditiva, que agrega 
ainda mais eficiência.

Maximizar o retorno 
do investimento
Este ano, as estratégias e ferramentas relacio-
nadas com a gestão do desempenho de ativos 
vão estar no centro das atenções. Porquê? Por 
um lado, aproximadamente 70 por cento do 
capital investido numa nova fábrica é destina-
do a ativos de produção, sendo o seu desem-
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penho essencial para controlar o CAPEX. Por 
outro lado, os períodos de inatividade não pla-
neados podem levar a perdas de produtividade 
de até 5 por cento, que todos queremos evitar.

A manutenção preventiva será essencial para 
controlar essas perdas: ela é fundamental para 
conseguir o máximo de retorno sobre o capital 
investido e, assim, pode ajudar as empresas a 
atingir os objetivos de negócio.

No entanto, um programa de gestão de de-
sempenho de ativos eficaz e orientado para os 
resultados envolve o desenvolvimento de uma 
estratégia bem pensada, que responda às ne-
cessidades globais do negócio. Esta estratégia 
deve combinar informações e dados com pes-
soas, processos e tecnologia, e pode exigir a in-
tervenção de consultores externos para avaliar 
o estado da empresa.

É importante que esses especialistas tenham 
conhecimento de questões críticas para a 
gestão do desempenho de ativos – como es-
tratégias de APM (Asset Performance Man-
agement), objetivos de desempenho de ati-
vos, gestão de fluxo de trabalho, inventário e 
aquisições, etc. – e entender como combinar 
esforços para equilibrar disponibilidade, custo, 
capacidade, qualidade e risco.

Já existem no mercado soluções completas de 
APM que permitem conectar todos os ativos 
da fábrica – também à Cloud, se necessário. 
Estas ferramentas dispõem de analíticas que 
procuram padrões nos dados e geram conhe-
cimento, o que permite iniciar a manutenção 
preditiva, reduzir os custos de manutenção em 
50 por cento e/ou economizar, em média, 30 
por cento nos custos de energia.

Liderar em eficiência
Os benefícios que a digitalização traz às em-
presas são já uma realidade, e ninguém duvida 
de que as inovações tecnológicas vão conti-
nuar a marcar o futuro do setor industrial, a 
curto, médio e longo prazo.

Estamos prestes a avançar na transformação 
digital da Indústria, evoluindo das máquinas 
e sistemas conectados, para uma Indústria in-

teligente mais focada no elemento humano: 
veremos como se misturam, reforçam e com-
plementam os papéis de humanos e máquinas. 

A fábrica inteligente, longe de nos substituir, 
irá capacitar-nos, pois a contribuição humana 
continuará a ser essencial para a sua gestão e 
controlo, bem como para a recolha, compara-
ção, análise e aplicação dos dados.

Não podemos, também, ignorar a chegada do 
5G. A menor latência vai aumentar a rapidez 
dos downloads e da resposta das aplicações, 
fazendo as empresas possam, cada vez mais, 
reagir em tempo real. O 5G terá especial im-
pacto no setor industrial, facilitando aplicações 
como a manutenção preventiva e o controlo 
remoto das máquinas. 

São muitas as tecnologias que trazem benefí-
cios e definem a estratégia do setor industrial, 
pondo em evidência o efeito multiplicador da 
convergência de TI e TO. Não devemos esque-
cer, no entanto, que embora a tecnologia seja 
um facilitador, o mais importante é tornar a in-
dústria mais eficiente em termos operacionais 
e em termos de energia, e que os modelos de 
negócios possam evoluir para tirar o máximo 
partido de todas estas vantagens que a digita-
lização coloca à nossa disposição. 
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong-Kong
Koweit
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
Costa Rica
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
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% 2,6% 2,2%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,1% 39,9% 39,1% 41,7% 43,3% 43,8%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4 710 788 -840 424 -420 -513 1 279 1 791

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6 877 4 577 6 669 5 753 7 356 1 721 1 306 -415

Saldo -2 167 -3 789 -7 509 -5 329 -7 775 -2 234 -27 2 206

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 59 984 60 407 57 684 50 889 51 697 50 970 51 585 614

ID do Exterior em Portugal (IDE) 125 515 127 260 137 878 134 746 143 884 137 587 142 368 4 781

Saldo -65 531 -66 853 -80 194 -83 857 -92 187 -86 617 -90 784 -4 167

Indústrias transformadoras 153 316 163 -181 219 401

Eletricidade, gás e água -340 758 1 098 46 -51 -97

Construção -191 -70 121 62 -78 -141

Serviços 185 263 77 1 576 926 -650

Outros setores de atividade -320 12 332 218 291 72

PIB 2,6% 2,2% -8,0% 1,8% -6,8% -3,7% 1,9%

Consumo Privado 2,9% 2,3% n.d. 2,2% -5,8% -2,8% 2,0%

Consumo Público 0,9% 0,8% n.d. 0,6% 2,4% 2,1% 0,8%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,8% 6,4% n.d. 1,2% -8,6% -10,8% 5,3%

Exportações de Bens e Serviços 4,5% 3,7% n.d. 1,1% -14,1% -12,1% 3,8%

Importações de Bens e Serviços 5,7% 5,2% n.d. 1,4% -10,3% -11,9% 3,9%

Unidade: tvh % (em volume)

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

Taxa de Desemprego (%) 7,0% 6,5% 13,9% 6,4% 9,7% 10,1% 6,1%

Taxa de Inflação (%) 1,2% 0,3% -0,2% 0,5% -0,2% 0,2% 1,0%

Dívida Pública (% PIB) 122,2% 117,7% 135,0% 117,1% 131,6% n.d. 116,0%

Saldo Sector Público (% PIB) -0,4% 0,2% -7,1% 0,0% -6,8% n.d. 0,2%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico      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       

Angola -18 300 318

Espanha 26 277 251

Países Baixos -670 166 837

Irlanda -3 152 155

Brasil -19 93 112

União Europeia -352 672 1 024

Extra UE -161 606 767

Espanha 98 696 598

Angola 92 342 250

Alemanha -8 263 271

Países Baixos 144 195 52

França 863 154 -709

União Europeia 744 1 159 415

Extra UE 976 147 -829

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2015 2016 2017 2018 2019 2019  

jan/mar
2020  

jan/mar
vh M€ 
20/19

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2019 dez 2019 mar 2020 mar vh M€ 20/19

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2018 2019 2020 (P)

INE 02/20 INE 02/20 FMI 04/20 OCDE 11/19 CE 05/20 BP 03/20 MF 12/19

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 59 899 3,5% 15 021 14 568 -3,0% -13,0% -8,0%

Exportações bens UE 42 357 4,9% 10 800 10 391 -3,8% -16,3% -12,4%

Exportações bens Extra UE 17 543 0,4% 4 220 4 177 -1,0% -4,2% 3,6%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 80 272 6,4% 20 013 19 215 -4,0% -11,9% -5,7%

Importações bens UE 59 243 7,0% 14 762 13 823 -6,4% -16,0% -7,5%

Importações bens Extra UE 21 029 4,9% 5 251 5 392 2,7% 1,4% -0,5%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 71,9% 71,3% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 28,1% 28,7% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 73,8% 71,9% -- -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 26,2% 28,1% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2018  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mar 2020 jan/mar tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mar/mar
tvc % 20/20 

mar/fev

BENS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mar 2020 jan/mar tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mar/mar
tvc % 20/20 

mar/fev

Espanha 25,5% -1,3%

França 13,3% -2,2%

Alemanha 11,7% -8,5%

Reino Unido 5,8% -11,8%

EUA 5,4% 10,3%

Itália 4,5% -8,6%

Países Baixos 3,8% -1,7%

Veículos e outro material de transporte 15,3% -13,4%

Máquinas e aparelhos 14,3% 0,5%

Metais e comuns 7,3% -10,1%

Plásticos e borracha 7,1% -3,1%

Agrícolas 6,7% 1,8%

Espanha 30,1% -3,3%

Alemanha 13,4% -5,9%

França 8,0% -25,4%

Países Baixos 5,0% -0,8%

Itália 4,8% -5,0%

China 3,8% -3,4%

Brasil 3,2% 254,5%

Máquinas e aparelhos 17,2% -7,2%

Veículos e outro material de transporte 14,4% -14,6%

Combustíveis minerais 12,0% 3,1%

Químicos 11,9% 9,6%

Agrícolas 9,9% 1,6%

EUA 73 0,5

Áustria -45 -0,3

Espanha -49 -0,3

Itália -62 -0,4

Angola -63 -0,4

Reino Unido -114 -0,8

Alemanha -159 -1,1

Brasil 448 2,2

Guiné Equatorial 166 0,8

Rússia -133 -0,7

Cazaquistão -141 -0,7

Alemanha -162 -0,8

Espanha -195 -1,0

França -521 -2,6

Químicos 200 1,0

Plásticos e borracha -109 -0,5

Metais comuns -145 -0,7

Máquinas e aparelhos -255 -1,3

Veículos e outro mat. transporte -473 -2,4

Exp. Bens - Clientes 2020 (jan/mar) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens - Produtos 2020 (jan/mar) % Total 
2020 tvh 20/19

Imp. Bens - Fornecedores 2020 (jan/mar) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Bens - Produtos 2020 (jan/mar) % Total 
2020 tvh 20/19

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p. p.

Combustíveis minerais 210 1,4

Vestuário -66 -0,4

Minerais e minérios -67 -0,4

Metais comuns -119 -0,8

Veículos e outro mat. transporte -345 -2,3

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 35 269 16,3% 6 911 6 428 -7,0% -24,3% -12,9%

Exportações serviços UE 19 454 14,8% 3 718 3 525 -5,2% -45,5% -9,4%

Exportações serviços Extra UE 15 816 20,0% 3 193 2 903 -9,1% 1,5% -15,0%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 17 786 9,6% 3 883 3 775 -2,8% -18,0% -20,8%

Importações serviços UE 9 995 7,1% 2 179 2 078 -4,6% -39,3% -26,7%

Importações serviços Extra UE 7 791 14,6% 1 704 1 697 -0,4% 14,3% -15,2%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 55,2% -- 53,8% 54,8% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 44,8% -- 46,2% 45,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 56,2% -- 56,1% 55,1% -- -- --

Importações serviços Extra UE 43,8% -- 43,9% 44,9% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mar 2020 jan/mar tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mar/mar
tvc % 20/20 

mar/fev

SERVIÇOS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mar 2020 jan/mar tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mar/mar
tvc % 20/20 

mar/fev

Reino Unido 15,9% -3,4%

França 12,6% -7,4%

Espanha 12,4% -1,3%

Alemanha 9,8% -12,8%

EUA 7,7% -13,6%

Suíça 4,3% -3,0%

Países Baixos 4,2% 4,9%

Viagens e turismo 40,3% -10,7%

Transportes 26,4% -2,4%

Outros serviços fornecidos por empresas 16,0% -14,1%

Telecomunicações, informação e informática 8,2% 35,0%

Construção 2,3% -18,6%

Espanha 16,3% -6,3%

Reino Unido 12,0% -1,7%

França 8,3% -0,7%

Alemanha 7,8% -9,1%

EUA 7,0% 4,9%

Países Baixos 4,8% 3,2%

Irlanda 4,4% -6,5%

Outros serv. Forn. por empresas 27,8% -0,4%

Transportes 26,0% -3,4%

Viagens e turismo 20,9% -9,1%

Seguros e pensões 12,8% 339,3%

Telecom., informação e informática 6,9% 11,1%

Angola -21 -0,3

Itália -24 -0,4

Reino Unido -36 -0,5

Brasil -48 -0,7

França -65 -0,9

EUA -78 -1,1

Alemanha -92 -1,3

Brasil 22 0,6

Suíça 17 0,4

EUA 12 0,3

Irlanda -12 -0,3

Luxemburgo -27 -0,7

Alemanha -29 -0,8

Espanha -41 -1,1

Seguros e pensões 374 9,6

Telecom., infor. e informática 26 0,7

Transportes -35 -0,9

Pessoais, culturais e recreativos -37 -0,9

Viagens e turismo -79 -2,0

Exp. Serviços - Clientes 2020 (jan/mar) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços - Tipo 2020 (jan/mar) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços - Fornecedores 2020 (jan/mar) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços - Tipo 2020 (jan/mar) % Total  
2020 tvh 20/19

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

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

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

Telecom., informação e informática 137 2,0

Construção -36 -0,5

Transfor. de rec. mat. de ter. -42 -0,6

Transportes -168 -2,4

Outros serv. Forn. por empresas -312 -4,5

Exp. Bens - Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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A obra “Gestão descontraída, 
mas profissional”, da autoria de 
Ricardo Parreira, apresenta práti-
cas de sucesso na área da gestão, 
baseadas em casos reais, direcio-
nadas para as PME portuguesas. 
Ao longo de nove capítulos, o livro 
é uma viagem de gestão para os 
gestores que procuram exemplos 
para melhorar as suas empresas e 
divide-se em três partes: a gestão 
do próprio indivíduo, a gestão da 
equipa e a gestão da empresa.
Nesta obra, o autor explica tudo 
o que gostava de ter aprendido 
na faculdade, mas que apenas foi 
aprendendo com a experiência 
na prática. “A gestão é acima de 
tudo uma ciência prática que pode 
ser aprendida através do erro ou 
pela partilha de conhecimento da 
experiência. Este é o livro que gos-
tava de ter lido quando comecei a 

empresa e que evitava muitos er-
ros que fui cometendo”, afirma o 
autor na introdução da obra.
Direcionado para os gestores 
portugueses, o livro apresenta 
exemplos práticos baseados em 
conhecimento de gestão com-
provados e que podem ser facil-
mente aplicados no tecido em-
presarial português.
Licenciado em gestão e com um 
MBA em marketing, ambos pela 
Universidade Católica, Ricardo 
Parreira é CEO da multinacional 
portuguesa PHC Software. Inte-
ressado em liderança, estratégia 
de negócios e cultura empresarial, 
tem criado um ecossistema focado 
na melhor experiência possível no 
trabalho, um conceito que procu-
ra construir empresas com pessoas 
mais felizes, motivadas e conse-
quentemente mais produtivas.

“Ideias Decisivas sobre Gestão do 
Ano 2020” reúne um ano de sabe-
doria em gestão, apresentando os 
artigos essenciais e mais influentes 
da Harvard Business Review.
O livro analisa as ideias, as per-
ceções e as melhores práticas do 
ano passado publicadas na Har-
vard Business Review para man-
ter os leitores atualizados sobre 
os pensamentos mais modernos 
e influentes que impulsionam 
atualmente os negócios. 
Com autores como Michael E. 
Porter e Katrina Lake e exemplos 
de empresas desde a Alibaba à 
3M, este volume apresenta as 
mais atuais e importantes opi-
niões sobre gestão.
A obra inspira os leitores a:
•  Levantar questões mais apropria-

das para aumentar a sua apren-

dizagem, convencer os outros 
e negociar com mais eficiência;

•  Criar condições no local de tra-
balho onde a igualdade de gé-
nero possa prosperar; 

•  Aumentar os resultados ao per-
mitir que os humanos e a Inteli-
gência Artificial realcem os pon-
tos fortes uns dos outros;

•  Fazer melhores conexões com 
seus clientes, ao dar-lhes uma 
visão interna da sua empresa;

•  Escalar os seus processos ágeis 
desde poucas para centenas 
de equipas;

•  Estabelecer um compromis-
so com os valores económicos 
e sociais da sua organização;

•  Preparar a sua empresa para uma 
força de trabalho e uma socieda-
de em rápido envelhecimento.

 Autor: Ricardo Parreira
 Editora: Actual
Ano: 2020
Nº de páginas: 110 pp.
Preço: 18,90€

Autor: Harvard Business Review
Editora: Actual 
Ano: 2020
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